
 أبو حنيفة النعمان اإلمام األعظم 

أبو حنيفة اإلمام األعظم لن  نويينح ح نح وهوفي ينق وف نارك نلنفا الم نام ليمنام أبنق األع ن  
الموهوهي ليحهثنا ع  أبق حنيفة وطفي لح وهوفي ومكانلحك م  كلاب الخالينة والم نا ن لنبن لنن ن  

 كالم إمام ع  اإلمام األعظمك 

 الباب السابع 

 و حنيفة وعمله المجيد اإلمام أب

عفضننننا ع ننن  الانننفحار القنننالفة أ   يننناهن األمنننة ان قنننمر مننننن بهاينننة الم نننا إلننن   يننناهلي  
أوالهما ال ياهن القياقية وهق اللق كا  يم ا زمامها الم وا واألمفاء والقالطي ، وثانيلهما ال ياهن 

 بن  نلنا أيضناس أقنباب  الهينية وهق اللنق اضنط ب بهنا الا مناء والانالحو  ينق األمنةك ثنم عفضننا
ونلننا ه هنننا االن قننام عفضنناس مفاننالس ونكفنننا طبياننة ال ينناهن القياقننية ولونهننا يننق عاننف االن قننام 
هناك أمنا ان  يننوه أ  نانفل ع نيكم كين  كنا  أول نا النني  اضنط اوا بانبء ال يناهن الهينينة ينق 

من  ألن  هننا قننافل األمة آنناا وكي  ح وا المشاك  اللق كانر لا  لألمة يق نلا الاانفك 
الام  المليه الني  ام بنح اإلمنام أبنو حنيفنة بانفلح ممنثالس ل  يناهن الهينينة وقنننكف ييمنا بانه كين  

 ألم ل ميني اإلمام أبو يوق  هنا الام  الفا بك 

 مولز حيالح: 

هو الناما  ب  ثابر وله ن حقب الفوايار الاحيحة ن يق الكوية عاامة الافاق ينق الانام 
م(ك وكا  عبه الم ا ب  مفوا  األموي خ يفة الااف إن ناا، والحلاج بن  966ل هلفن )الثماني  

يوق  والياس ع   الافاقك يانا  أبنو حنيفنة من  حيالنح اثنني  وخمقني  عامناس لحنر حكنم بننق أمينة 
وثمانية عشف عاماس يق ظ  بنق الابانك ولما مار الحلناج كنا  أبنو حنيفنة ينق الخامقنة عشنفنك 

 ننر خاليننة عمننف بنن  عبننه الازيننز وشنناهه باينيننح منن  لننهاولوا واليننة الاننفاق ن يزيننه بنن  وكننا  شنناباس و 
المه ب وخاله بن  عبنه اا ال قنفي ونانف بن  يقناف ن وشنهه عهنههم الااان  المنا ه بن  لانفل 
لظ نم ابن  هبينفن ن آخنف والن بننق أمينة ع ن  الانفاق ن وفأع  ينام هعنون بننق الابنان وكاننر الكوينة ن 

ها إن كانر الكوية يق الوا ب ن  ب  بناء بغهاه ن مفكز الهولة الاباقية اليايانةك ولنويق مهينلح ن مفكز 
 م( يق زم  الخ يفة المناوفك 797أبو حنيفة يق الاام الما ة والخمقي  باه الهلفن )

كانر أقفلح ن يق البهء ن ل ط  كاب ك وكا  لهي ن والبال يكلب اقنمح زوطن  بضنم األو  
يكلبح بفلح األو  ن لاء إل  الكوينة أقنيفاس ثنم أقن م واناف من  منوالق  بي نة  و اف انخف والبال

بنق ليم ااك وكا  لالفاس وكا  ي ل ق بقيهنا ع نق ووان ر الان ة بينهمنا إلن  حنه أننح كنا  يبان  



، كنلا كا  ابنح ثابر )واله أبنق حنيفنة( يشنلغ  بالللنافن ينق الكوينة ويظهنف من  [1]1إليح بالههايا
 ك [2]2حنيفة نفقح أنح كا  خبازاس يق الكويةفواية أبق 

أما ع  لا يمح ي ه لا م يق أو  األمف ال فاءن والحهي  والنحو واألهب والشناف وع نم الكنالم 
ك ثم انففه با م الكالم وان طب إليح زمناس حل  ل هم ييح وياق وأابح ن ينق [3]3وقا ف ع وم عافي

ني المشننهوف زيننف بنن  الهننني  أ  اإلمننام  ننا  لننح: )كنننر هنننا الفنن  ن يشنناف إليننح بالبنننا ك ويننفوي ل مينن
ك وي و  اإلمام أبو حنيفة يق [4]4أنظف يق الكالم حل  ب غر ييح مب غاس يشاف إلق ييح باألاابب(

فواينننة أخنننفع )كننننر فلنننالس أعطينننر لنننهالس ينننق الكنننالم يمضننن  ههنننف يينننح ألنننفهه وبنننح أخاانننم وعننننح 
البافن يهخ ر الباف نيفناس وعشنفي  منفن منهنا أناض  وكا  أاحاب الخاومار والله  أكثفها ب

ما أ يم قنة وأ   وأكثف وكنر  ه نازعر طب ار الخوافج م  اإلباضية والاففية وغيفهم وطب ار 
 ك [5]5الحشو(

ونقننلنله منن  هنننا أ  اإلمننام كننا  بالضننفوفن ع نن  ع ننم كننا  بالف قننفة والمنطننق والخاليننار 
يمكن  أ  ينهلق المنفء بنهلوي ينق ع نم الكنالم ثنم منا أظهنفي المنهبية يق نلا الااف إن ن بغيفها ن ال 

م  كما  ولفوق بانه نلنا ينق االقنلهال  المنط نق واقنلاما  الا ن  ومنا نالنح من  شنهفن كبنفع ينق 
 ح  المشاك  الاوياة الماض ةك لم يك  قوع ثماف هني اللفبية الا  ية األول ك 

قنن م نلننا ياناننف  إلنن  الف ننح  وباننه أ  عننا  حيننناس كايينناس يخننول ماننافا اللننه  الكالمننق
حي  لم يك  م  الممك  ن بنالطبب ن أ  يكنو  ملا  ناس بمهفقنة أهن  الحنهي  الفكفينةك كاننر الكوينة 
و لناا ملمب أاحاب النفأي ينق الانفاق ينافلبط بهنا اإلمنام وكنا  أقناطي  مهفقنة الكوينة الفكفينة 

م( ثم 953هن ن 23)الملويق عام أو  األمف قيهنا ع ق فضق اا عنح وقيهنا عبه اا ب  مقاوه 
هن ن 93م( وع  مة )الملويق عام 967هن ن 77اشلهف م  باههم ييها لالمينهم شفيح )الملويق عام 

م( واننافوا أ مننة هننني المهفقننة وطبننق اننيلهم الاننالم 973هننن ن 92( ومقننفوق )الملننويق عننام 976
م( 767هنن ن 65م النخاق )الملنويق اإلقالمق ك ح آن ن وآلر زعامة المهفقة ن ييما باه ن إل  إبفاهي

ثننم حمنناه منن  باننهيك وحمنناه هنننا هننو الننني لل مننن ع نن  يهيننح ن إلنن  أ  مننار ن أبننو حنيفننة وانناحبح 
ثمانية عشف عاماس كام نةك لكن  أبنا حنيفنة لنم يكلن  بهننا الا نم النني أخنني عن  أقنالنلح ينق الكوينة 

نما فح  إل  الحلاز عهن مفار واقلفاه م  أكابف شيوخ الف   ح والحهي  بهاك وا 

                                                           

 ك 99ن  95ص  6ن الكفهفي، منا ب اإلمام األعظم ج [1]1

 ك 693ص  6ن المكق، المويق ب  أحمه، منا ب اإلمام األعظم أبق حنيفة ج [2]2

  ك57ن  57ص  6ن المك ق ج [3]3
  ك56ن  55ص  6ن  المكق ج [4]4
 ك 56ص  6ن المكق ج [5]5



هن انل   أقلاني حماه إل  لواف فبح يالفق أه  مهفقنة الكوينة ك هنم ع ن  أ  631ويق عام 
يل ننن أبننو حنيفننة يننق مكننا  أقننلاني فا ننهاس وزعيمنناس ل مهفقننةك يب ننق يننق هنننا المناننب ثالثنني  عامنناس 

عبنننف هنننني يننهأب ع ننن  اللنننهفين واإليلننناء يكننا  نلنننا أقنننان المننننهب الحنفنننق الننني نافينننح الينننومك و 
األعوام الثالثي   هم اإلمام أبو حنيفة إلابار لمقا    انونية نكف البال أنها قلو  ألن  مقنةلة 

ك وفبنن  أبننو [6]6و ننا  الننبال انخننف أنهننا ثالثننة وثمننانو  ألفنناس فلبهننا لحننر عننناوي   ا مننة بفأقننها
عفو  الهفن واإليلاء حنيفة قباما ة أو ثمانما ة ل مين انلشفوا يق أفلاء الاالم اإلقالمق ولولوا 

وانننافوا مانننابيح لبانننف الاامنننة با ينننهلهم ياننناف  فابنننة خمقننني  ل مينننناس مننننهم  ضنننان ينننق الهولنننة 
الاباقننية باننه ناا، وأاننبح منننهبهم  انوننناس ل طننام عننفيل لننهاس منن  الاننالم اإلقننالمق يكننا   ننانو  

يننني  مننن  المقننن مي  الهولنننة الاباقنننية والقننن لو ية والاثمانينننة والمغولينننة ويلبانننح الينننوم عشنننفار المال
 المنلشفي  م  حهوه الاي  حل  لفكياك 

اشلغ  اإلمام بحفية آبا ح ن الللافن ن يكا  خزازاس يق الكوية وعال شةنح يق هني الحفية أيضناس 
نمنا [7]7يوماس باه يوم يكا  لح مانب خز كبينف ، ولنم يكن  هكاننح يبينب الخنز ينق الكوينة وحنهها وا 

 ااية ي ما يا ر أمانلح ووثنق الننان يينح اناف مح نح مانفياس وا ر بضاعلح إل  مناطق بايهن 
يقنننلةمنح الننننان ييضننناو  عننننهي ماليننني  النننهفاهم والنننهنانيف أماننننة يكنننا  يينننح ن حننني  وايلنننح المنينننة ن 

 ك [8]8خمقو  م يو  هفهم محفوظة كةمانار ألاحابها

ن يننق كثيننف منن  هننني الخبننفن الطوي ننة يننق الماننامالر الماليننة والللافيننة أكقننبلح باننفاس وباننيف 
أ قنام ال ننانو  وشنناابح ممننا ال يليقنف ل اننافيي  بال ننانو  منن  الناحينة الا ميننة النظفيننة يحقننبك ي  ننه 
أعانلنح خبفلننح هنني عوننناس كبينفاس ع نن  لنهوي  الف ننح اإلقنالمق إلنن  لاننب أننننا نقنلطيب ل ننهيف يفاقننلح 

هننن 675بننناء بغنهاه عننام ومهافلنح يننق المانامالر واألمننوف الهنيويننة ممنا حننه  حينمننا بنهأ المناننوف 
 ك [9]9م( إن خص أبا حنيفة باإلشفا  ع يها يظ  المشف  الاام ع   بنا ها أفباة أعوام793)

                                                           

  ك629ن  623ص  3، ج69ص  6ن  المكق ج [6]6
  ك261ص  6ن الياياق، مفآن اللنا  وعبفن الب ظا  ج [7]7
 ك 331ص  6ن المكق ج [8]8

ك منب احلفامنق لهنني  المننفخي  الل ي ني  67ص  61، ابن  كثينف البهاينة والنهاينة ج327ص  9ن الطبنفي ج [9]9
عنهمنننا هننني الفوايننة أظننن  أنهننا فوايننة غينننف اننحيحة ياإلمنننام  ومننب احلفامننق أيضننناس ألقننلاني المننوهوهي النننني ن نن 

األعظننم الننني فيننل مناننب  اضننق ال ضننان وضننفب بالقننياط ليكننفي ع نن   بولننح يثبننر ع نن  فيضننح واقننلمف يننق 
انفاالح وم اطالح ل حكومة حل  هقر لح القم ن كما  ي  ن مث  هنا اإلمام الني اضطههي المناوف نفقح لفيضح 

 يفضنن  بالامنن  )كمالحننظ مبننانق( وعنننه منن   عنننه المناننوف  أظنن  هنننا مقننلحيالس ن مناننب ال ضنناء كينن  بنناا
 الملفلمك 



كا  يق حيالح الشخانية نهاينة ينق النوفم والل نوع  منة ينق األماننةك أفقن  نار منفن شنفيكح 
شنفيكح نقنق وبنام  ليبيب ملاعاس وكا  ييح عيب يةع مح لح وط ب إليح أال يقلويق ثمنح كنامالس لكن 

الملام هو  أ  يبي  الايب لم  اشلفاي وأخن ثمنح كامالسك ي ما وا  أبا حنيفة لاهق بنالثم  ك نح 
ك و ه ن   المنفخو  و ا ب عهن لبي  أ  البقطاء [10]10و ي  إنح كا  خمقة وثالثي  أل  هفهم

لناعهم بننثم  بخنن  ننا  لهننم ومن  ال خبننفن عننههم بننالبيب والشنفاء كننانوا إنا ألنوا إلنن  هكاننح ليبياننوا م
 ك [11]11اإلمام ب  أكثف م  هنا وهيب إليهم  يملح الح ي ية

لممم أ  ويثنننق ماااننفوي ع نن  ل ننواي ووفعننح كبيننف ثننناءك ياإلمننام عبننه اا بنن  المبننافا ي ننو  )
أو ع من أبي حنيفة فماذا يقال في  جل ع ضم  عليمه المدنيا واألمموال فنبمذرا وضم ب بالسميا  

أن الدنيا ك وي و  ال اضق اب  شبفمة )[12]12(يدخل فيما كان غي ه يستدعيهفصب  عليها ولم 
واهلل مما ببمل أبمو ك وي نو  الحقن  بن  زيناه )[13]13(غد  إليه فه ب منها ور ب  منا ف لبنارا

 ك [14]14(حنيفة ألحد منهم "يعني األم اء" جائزة وال ردية

ي نا : )كنا  واا شنهيه الننب  ا  هافو  الفشيه ألبق يوقن  نار منفن ان  لنق أبنا حنيفنة 
عنن  حننفام اا، ملانبنناس ألهنن  الننهنيا، طوينن  الاننمر ها ننم الفكننف لننم يكنن  مهنننافاس وال ثفثننافاس إ  قنن   
ع  مقةلة كا  عنهي منها ع م ألاب وما ع ملح يا أميف المنمني  إال اا ناس لنفقح وهينح مشلغالس 

 ك [15]15بنفقح ع  النان ال ينكف أحهاس إال بخيف(

  فلنننالس كفيمننناس لنننواهاس ينفنننق بكنننفم وقنننخاء كبينننف خاانننة ع ننن  أهننن  الا نننم وطالبنننحك كنننا  كنننا
يخاننص منن  أفباحننح لننزءاس ياطننق منننح ن طننو  القنننة ن إعانننار ماليننة منلظمننة ل ا منناء والط بننة ثننم 

أنفقموا فمي حموائجكم وال تحممدوا إال اهلل ي قم بينهم ما يفض  مننح وكنا  ي نو  وهنو ياطنيهم إيناي )
ك وكننا  يلكفنن  [16]16(لى فإنهمما أ بمماا بضممائعكم مممما يج يممه اهلل لكممم علممى يممد سممبحانه وتعمما

بنف ار كثيف م  لالمنلح مث  أبق يوق  الني كا  ينفق ع يح وع   بيلح ك ح أل  أباي كنا  ي ينفاس 
 ك [17]17ويفيه إلحا ح بمهنة يلكقب منها مااشح

                                                           

 ك 777، مال ع ق ال افي ني  اللواهف المضي ة ص 257ص  62ن الخطيب لافيخ بغهاه ج [10]10

  ويفوع أ  أبا حنيفة حي  يا  شفيكح ما يا  أب  إال انفااالس ع  شفكلح وللافكا ن الملفلمك

 ك 331ن  366ص  6المكق ج ن  [11]11

  ك65ن النهبق منا ب اإلمام أبق حنيفة وااحبيح ص  [12]12
  ك319ن الفاغب األافهانق محاضفار األهباء ص  [13]13
 ك 39ن  النهبق ص  [14]14

 ك 6ن النهبق ص  [15]15

 ك 393ص  6، المكق ج391ص 62ن الخطيب ج [16]16

 ك 363 ص 3نن المكق ج 733، 32ص  5ن اب  خ كا  ج [17]17



ل نف  الثنانق الهلنفي ل ا كانر قيفن وشخاية الفل  الني لافل يق النا  األو  م  ا
 لكاية المقا   الهامة ن ل فيباس ن اللق ولهر يق خضم األحها  اللق و ار باه الخالية الفاشهنك 

 آ اؤه: 

قنننلناو  ن  بنن  كنن  شننقء ن المقننا   اللننق هو  األمننام آفاءي ييهننا بنفقننح ولمننا لننم يكنن  اإلمننام 
ثنوق بهنا ييمنا يلا نق بنهوفي ومهملنح غينف منلفاس يي زم ع ينا الفلوم كثيفاس إل  الماناهف األخنفع المو 

أ  هننناا باضنناس منن  المقننا   اللننق أثافهننا الشننياة والخننوافج والمفل ننة ا لضننر منن  اإلمننام أ  يننفه 
ع يها ب  مح ع   غيف عاهلح وأ  يل ق ويفلب ع يهن ومنهب أه  القنة واللماعة )ياننق القنواه 

نها واضحة ويلاي  ع ينا بالطبب ونح  األعظم م  المللمب المق م( يق فهوه وألوبة مخلافن لك
 نهفن هوف اإلمام أ  ننثف ما هونح بيهي ع   غيفي ونخاح بةولوية يق الهفن والبح ك 

و ننه نكفنننا أ  الخاليننار اللننق و اننر بنني  اننفو  المقنن مي  يننق زمننا  وخاليننة قننيهنا ع ننق 
بإبنهاء آفاء  فضق اا عنح وبهاينة م نا بننق أمينة لمخانر عن  ظهنوف أفبنب ينفق كبنفع لنم لكلن 

نمننا لا نر آفاءهننا ع يننهن هينينة أثننفر يننق لفكينب المللمننب المقنن م  ملطفينة بشننة  بانل ال ضننايا وا 
ويق شك  الهولة اإلقالمية وماناهف ال نانو  اإلقنالمق وضنحر األحكنام القناب ة اللنق أانهفلها 

كن  المقن مي  األمة ييما  ب ك ومب أ  منهب القواه األعظم إزاء  ضاياهم ل ا كا  ملايناس ن أل  
كانوا يقيفو  ع يح وأل  أكابف الف هاء كانوا يبينونح م  حي  نخف بة والهم وأياالهم ن إال أ  أحنهاس 

 ن حل  زم  أبق حنيفة ن لم يك   ه فلبح ن بطفي ة افيحة لفي ة ن يق هي ة لهوي  واضحك 

 توضيح عقيدة أرل السنة: 

القننة واللماعنة ن ينق موالهنة هنني الفنفق  إ  اإلمام أبا حنيفة هو أو  م  هو  ع ينهن أهن 
 ك [18]18الهينية ن يق كلابح الف ح األكبف

وأولننن  المقنننا   اللنننق بحثهنننا اإلمنننام يينننح مقنننةلة وضنننب الخ فننناء الفاشنننهي  ي  نننه كاننننر الفنننفق 
المنهبية  ه للاهلر يق خالية باضهم وه  كانر احيحة أم ال  وأيهم كا  أيضن  من  انخنف  

مقنن ماس أم ال  ولنننم لكنن  هننني األقنن  ة ملننفه فأي لننافيخق يننق شخانننيار بنن  هنن  ب ننق أحننه منننهم 
نما القنا  األقاقق الني وله م  هني األق  ة يق الح ي ة هو: ه  كانر الطفي نة اللنق  ماضية وا 

                                                           

ن كا  لفظ )الف نح( يط نق ع ن  الا ا نه وأانو  النهي  وال نانو  ك هنا  بن  فواج اانطالم ع نم الكنالم و نه  [18]18
كا  اللففيق بينهما ن بالطبب ن بلقمية الا ا ه وأاو  الهي  )الف ح األكبف( و نه اقنلخهم أبنو حنيفنة هننا االقنم نفقنح 

فيب يق بال ألزاء هنا الكلاب زعماس بةنها م ح ة بح إال أنننا نقن م لفقاللح هني و ه افلاب المح  و  يق الاهه ال 
باحة هني األلزاء ونح  نهفقها هنا أل  منهب اإلمام أبو حنيفة للاي هني ال ضايا والني يلضنح من  الماناهف 

لطحاوينة األخفع أيضاس ن مثن  فقنالة الوانية ألبنق حنيفنة و)الف نح األبقنط( النني فواي أبنو مطينب الب خنق والا ينهن ا
م الا ا ه المن ولة ع  أبنق حنيفنة ول مينينح أبنق يوقن  622ن  752هن 236ن  326الني نكف ييها اإلمام الطحاوي 

 ومحمه ب  الحق  الشيبانق ن يطابق هني األلزاءك 



ااف بها هنالء الخ فاء أ مة ل مق مي  هق الطفي نة الهقنلوية للايني  ال يناهن ينق الهولنة اإلقنالمية 
نا اعلبفر خالية أحههم خالية مشكوكاس ييها يه  ل ب  األحكنام اإللماعينة اللنق انهفر  أم ال  وا 

يق زمانح كلزء م  ال انو  اإلقالمق أم ال  وه  لالبف أحكام هنا الخ يفة ن المشكوا يق خاليلح 
يمننانهم وعننهم  نن نظننا ف  انونيننة أم ال  عنالون ع نن  أ  القنننا  عن  اننحة خاليننلهم وعنهم اننحلها وا 

باضنننهم ع ننن  بانننل كنننا  يل نننفف ع ينننح ل  ا يننناس قننننا  آخنننف وهنننو: هننن  يثنننق  إيمنننانهم بننن  ويضننن 
المق مو  ن ييما باه ن يق هننا المللمنب اإلقنالمق األو  ويقن مو  بإلماعنح ن وهنو المللمنب النني 
لفبنن  لحنننر إشننفا  و يننناهن فقنننو  اإلقننالم ع ينننح الاننالن والقنننالم مباشنننفن ووانن ر إلننن  األلينننا  

 ار ع  األحكام اإلقالمية وال فآ  والقنة ن أم ال  اللالية ع  طفي ة كاية الما وم

والمقةلة الثانية هق مو   لماعة الاحابة ومنزللهم و ه  الر يف ة م  الففق ع  قواهها 
أنهم ظالمو  ضالو  ب  كايفو  ألنهم فضنوا بالخ فناء الثالثنة األو  أ منة لهنم كمنا  النر الخنوافج 

نمنا لمخنل والمالزلة بكفف ويقق أكثف أيفاههاك هنا  القننا  أيضناس لنم يكن  ملنفه قننا  لنافيخق وا 
بنالح ع  قنا  هام وهو ه  يالف  بةحكام وأوامف النبق ان   اا ع ينح وقن م اللنق ن  هنا هننالء 

 النان كمااهف ل  انو  اإلقالمق أم ال  

والمقنننةلة الثالثنننة ن وهنننق مقنننةلة ف يقنننية هامنننة ن هنننق لافيننن  اإليمنننا ك منننا هنننو  ومنننا الفنننفق 
قق بي  اإليما  والكفف ونلا ه الننوب وآثافها وهق مقةلة نشب ن ع   أقاقنها ن لنه  كبينف األقا

بي  الخوافج والمالزلة والمفل ة ولم لك  مقةلة الهولية محضنة إنمنا كاننر للان  ببنناء المللمنب 
ق مي  المق م ولفكيبح الااالس عمي اس أل  ال فاف الني يلخن ييها ل ب آثافي بالضفوفن ع   ح وق الم

االللماعيننة وعال ننالهم ال انونيننة كمننا للفلننب ع يننح مقننةلة أخننفع وهننق هنن  ل ننوم يننق هولننة إقننالمية 
يحكمها حكام عاانو  منننبو  انالن اللمانة واللماعنة ن وهنق من  األعمنا  الهينينة ن ع ن  نحنو 
 احيح  وه  لمضق ييها المحاكم والحفب واللهاه ن وهو م  األموف القياقية ن باوفن ق يمة  

 وهونكم منهب أه  القنة يق هني األموف والني هونح اإلمام أبو حنيفة: 

 عن الخلفاء ال اشدين: 

)أفضل الناس بعد األنبياء عليهم الصالة والسالم أبو بك  الصديق ثم عمم  بمن الخ ماب 
  .[19]19ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي  الب غاب ين على الحق ومع الحق(

 الطحاوية بهفلة أكبف:  وهنا مشفوم يق الا يهن

)ونثب  الخالفمة بعمد  سمول اهلل صملى اهلل عليمه وسملم أوالب ألبمي بكم  الصمديق  ضمي اهلل 
عنه تفضيالب وتقديماب على جميع األممة ثمم لعمم  بمن الخ ماب  ضمي اهلل عنمه ثمم لعثممان  ضمي 

                                                           

 ك 39ن  35، المغنيقاوي شفم الف ح األكبف ص 77ن  77ن مال ع ق ال افي شفم الف ح األكبف ص  [19]19



اهلل عنمممممه ثمممممم لعلمممممي بمممممن أبمممممي  المممممب  ضمممممي اهلل عنمممممه ورمممممم الخلفممممماء ال اشمممممدون واألئممممممة 
 . [20]20مهتدون(ال

ويلهف بالنكف يق هننا الانهه أ  أبنا حنيفنة كنا  يكن  ينق   بنح ن ع ن  نحنو شخانق ن حبناس 
وكننا  فأيننح الشخاننق أنننح ال يمكنن  لفضنني  أحننههما  [21]21لقننيهنا ع ننق أكثننف منن  قننيهنا عثمننا 

ك غينننف أننننح  نننفف ن عننننه اعلفاينننح ب نننفاف األكثفينننة ينننق انلخننناب عثمنننا  خ يفنننة [22]22ع ننن  انخنننف
   ن أ  لفليب األيض ية هو عي  لفليب الخاليةك ل مق مي

 عن الصحابة الك ام: 

  .[23]23)وال نذك  الصحابة إال بخي (
 ويق الا يهن الطحاوية لفاي  أكثف لهنا األمف: 

ونحب أصحاب  سمول اهلل صملى اهلل عليمه وسملم وال نفم   فمي حمب أحمد ممنهم وال نتبم أ )
 ك [24]24خي  يذك رم وال نذك رم إال بخي (من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغي  ال

ومب نلا لم يحلم أبو حنيفة ع  إبنهاء فأينح ينق الحنفب األه ينة اللنق نشنبر بني  الانحابة 
ولهنننا ي ننو  يننق اننفاحة ووضننوم أ  الحننق كننا  مننب ع ننق أكثننف منن  محافبيننح )ويننيهم بننالطبب منن  

 فازاس كبيفاسك غيف أنح احلفز يق طانهم احل [25]25اشلفكوا يق و اة اللم  وافي (

 تع يف اإليمان: 

  [26]26)اإليمان رو اإلب ا  والتصديق(
)اإليمممان رممو إبمم ا  باللسممان وتصممديق بالجنممان  و ننه شننفم اإلمننام هنننا يننق )الواننية( ي ننا :

)القلب( ثم بال )واإلب ا  وحده ال يكون إيماناب ألنه لو كان إيماناب لكان المنافقون كلهمم ممؤمنين 
ا )أ  التصمديق( ال تكمون إيمانماب ألنهما لمو كانم  إيمانماب لكمان أرمل الكتماب وكذلك المع فة وحمدر

 ك كلهم مؤمنين(

                                                           

 ك 769ن  712أبق الاز الحنفق شفم الطحاوية ص  ن اب  [20]20

  ك73ص  3ن الكفهفي، منا ب اإلمام األعظم ج [21]21
وهنا فأي اإلمام  657ن  657ص  6، القفخقق شفم القيف الكبيف ج692ن اب  عبه البف، االنل اء ص  [22]22

 (ك 797ص  3مالا ويحي  ب  قايه ال طا  كنلا )اب  عبف البف، االقليااب ج 

 ك 39، المغنيقاوي ص 77ن مال ع ق ال افي ص  [23]23

 ك 267ن اب  أبق الاز ص  [24]24

نما كا  بي  73ن  76ص  3، الكفهفي ج77ن  72ص  3ن المكق ج [25]25 ك ولين هنا فأي أبق حنيفة وحهي وا 
 (ك 513ص  3أه  القنة الفاق ع يح كما  ا  اب  حلف يق اإلاابة )ج

 ك 22المغنيقاوي ص  ،612ن مال ع ق ال افي ص  [26]26



ثننم يفانن  شننفم هنننا ييمننا باننه يي ننو  )الامنن  غيننف اإليمننا  واإليمننا  غيننف الامنن  بننهلي  أ  
كثيفاس م  األو ار يفلفب الام  م  المنم  وال يلوز أ  ي ا  افلفب عنح اإليما  ييلوز )مثالس( أ  

 ك [27]27ا  لين ع   الف يف زكان وال يلوز أ  ي ا  لين ع   الف يف إيما (ي 

وبهنننا نفنن   ننو  الخننوافج بننة  اإليمننا  ال بننه لننح منن  الامنن  وأ  الننننب يانننق بالضننفوفن عننهم 
 اإليما ك 

 الففق بي  الننب والكفف: 

ن كانم  كبيم ة إذا لمم يسمتحلها وال نزيمل ع نمه اسمم )وال نكفم  مسملماب بمذنب ممن المذنوب وان
 ك [28]28اإليمان ونسميه مؤمناب حقيقة ويجوز أن يكون مؤمناب فاسقاب غي  كاف (

 وينكف اإلمام هنا المان  يق )الواية( يي و : 

)والعاصممممممون مممممممن أمممممممة محمممممممد صمممممملى اهلل عليممممممه وسمممممملم كلهممممممم مؤمنممممممون وليسمممممموا 
 . [29]29بكاف ين(

 ولفاي  هنا يق الا يهن الطحاوية إن ي و : 

  .[30]30المؤمن من اإليمان إال بجحود ما أدخله فيه( وال يخ ج العبد)
هنننني الا ينننهن ونلا لهنننا االللماعينننة لل يهنننا لننننا المنننناظفن اللنننق هافر نار ينننوم بننني  الخنننوافج 
واإلمننام أبننق حنيفننة حننو  مقننةلة منن  المقننا   إن هخنن  ع يننح المقننله عاننبة منن  الخننوافج ي ننالوا: 

سك ان واألخم   امم أة حملم  ممن الزنما فماتم  جنازتان بالباب أحدرما  جل ش ب الخم  فما  )
في والدتها ببل التوبة أرما مؤمنان أم كاف ان؟ فسألهم )من أ  ف بة كانا؟ من اليهمود؟( بمالوا: 
)ال(. بال: )من النصا  ؟( بالوا: )ال(. بمال: )ممن المجموس؟( بمالوا: )ال(. بمال: )ممن أ  الململ 

له إال اهلل وأن محمداب عبده و سوله( بال: )فمأخب وني كانا( بالوا: )من الملة التي تشهد أن ال إ
عن رذه الشهادة كم ري من اإليممان ثلمأ أو  بمع أو خممس( بمالوا: )إن اإليممان ال يكمون ثلثماب 
وال  بعماب وال خمسماب( بممال )فكمم رممي ممن اإليممان( بممالوا: )كلمه( بممال )فمما سمؤالكم إيمما  عمن بمموم 

الوا: )دعنا عنك أمن أرمل الجنمة رمما أم ممن أرمل النما ؟( زعمتم وأب  تم أنهما كانا مؤمنين(. ب
بال: )أما إذا أبيتم فإني أبول فيهمما مما بمال نبمي اهلل إبم اريم فمي بموم كمانوا أعظمم جم م منهمما 

وأبمول فيهمما مما بمال نبمي  63)فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفو   حميم( إبم اريم 
ن تغفم  لهمم فإنمك أنم  اهلل عيسى في بوم كانوا أعظم ج م منه مما )إن تعمذبهم فمإنهم عبمادك وان

                                                           

 ك 7، 9، 2ن مال حقي ، اللوهفن المنيفة يق شفم واية اإلمام أبق حنيفة ص  [27]27

 ك 37ن  37، المغنيقاوي ص 76ن  79ن مال ع ق ال افي ص  [28]28

 ك 9ن مال حقي  ص  [29]29

 ك 395ن اب  أبق الاز ص  [30]30



وأبممول فيهممما ممما بممال نبممي اهلل نمموا )إذا بممالوا أنممؤمن لممك واتبعممك  111العزيممز الحكمميم( المائممدة 
األ ذلون. بال وما علممي بمما كمانوا يعملمون. إن حسمابهم إال علمى  بمي لمو تشمع ون( الشمع اء 

نموا عليمه السمالم وعلميهم أجمعمين وعلمى نبينما وأبمول فيهمما مما بمال نبمي اهلل  116مم111م111
محمد صلى اهلل عليه وسلم )وال أبول لكمم عنمد  خمزائن اهلل وال أعلمم الغيمب إلمى بولمه إنمي إذاب 

 ك [31]31(لمن الظالمين( فألقوا السالا وبالوا: )تب أنا من كل دين كنا عليه وندين اهلل بدينك

 مصي  المؤمن المذنب: 

ن كممان  )وال نقممول إن المممؤمن نممه ال يممدخل النمما  وال إنممه يخلممد فيهمما وان ال تضمم ه الممذنوب وان
 ك [33]33وال نقول إن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفو ة كقول الم جئة( [32]32فاسقاب 

 ولضي  الا يهن الطحاوية ع   هنا: 

)وال ننزل أحداب منهم )من أرمل القبلمة( جنمة وال نما اب وال نشمهد علميهم بكفم  وال بشم ك وال 
 . [34]34فاق ما لم يظه  منه شيء من ذلك ونذ  س ائ رم إلى اهلل تعالى(بن

 نتائج رذه العقيدة: 

هكنا  هم اإلمام ع يهن ملوازنة وقط انفاء الملطفية اللق  نهمها الشنياة والخنوافج والمالزلنة 
لننفأن والمفل ننةكك ع يننهن لحمننق المللمننب المقنن م منن  اللفقننخ واللننناخف واللنننايف ولمنننب أيننفاهي منن  ال

نا ما نظفنا إلن  لنافيخ عانف الفلننة النني  ع   اللح   واللحفف الخ  ق وم افية الننوب وانثامك وا 
 نهم يينح أبننو حنيفنة هننا اللوضننيح لا ينهن أهن  القنننة أمكنننا ل نهيف هنننا الامن  الل ين  الننني  نام بننح 

 ك إن كننا  ماننن  اإلمننام واعلبننافي مالزلننح الكبننفع اللننق لاهننه لي ننيم بهننا األمننة ع نن  طفيننق االعلننها
هننني الا يننهن أ  لثننق األمننة لمامنناس يننق المللمننب اإلقننالمق األو  الننني أققننح النبننق ع يننح الاننالن 
والقالم وأ  لق م باألحكنام اللنق ألمنب ع يهنا أهن  نلنا المللمنب أو  ضنر بهنا أكثنفيلهم وأ  ل نف 

ام عاننفهم منن  باننحة خاليننة أول ننا الخ فنناء الننني  انلخبننوا واحننهاس باننه انخننف وكنننا باننحة أحكنن
الناحينة ال انونينة والهقننلوفية وأ  ل بن  كن  اللشننفيب النني ل  لنح األليننا  ييمنا بانه عنن  طفينق أيننفاه 

 نلا المللمب )يانق الاحابة الكفام(ك 

نمنا كاننر ع ينهن القنواه األعظنم منن   ومنب أ  هنني الا ينهن لنم لكن  من  اخلنفام أبننق حنيفنة وا 
شك  لحفيفي مهو  يةهع بها خهمنة نايانة ل ي نة إن عنف   األمة آنناا إال أ  اإلمام  ه فلبها يق

 منها المق مو  لميااس منهبهم الملميز يق موالهة أ اوي  ومزاعم الففق الكثيفن الملفف ةك 

 تدوين القانون اإلسالمي: 

                                                           

 ك 635ن  637ص  6ن المكق ج [31]31

 ك 36ن  37، المغنيقاوي ص 63ص  ن مال ع ق ال افي [32]32

 ك 36، المغنيقاوي ص 62ن مال ع ق ال افي ص  [33]33

 ك 262ن  263ن اب  أبق الاز ص  [34]34



غيف أ  أعظم أعما  أبق حنيفة الملينهن النني بنوأي ينق اللنافيخ اإلقنالمق عظمنة خالنهن ال 
نح مأل ن باللهاهي و ولح الخااة ن نلا الففاغ الاظيم الني كا  حه  ينق نظنام لخبو شا لها هو أ

اإلقالم ال انونق بانقهاه باب الشوفع باه الخالية الفاشهنك و ه أشفنا ن إل  آثافي ونلا لح ي ه كنا  
كنن  مفكننف يشنناف بالايننب الننني ظهننف بمننفوف  فابننة  ننف  ع نن  هنننا الحننا  الفاكننهك يفننق ناحيننة كانننر 

اإلقالمية  ه املهر م  حهوه القنه إلن  أقنبانيا وضنمر لحنر لناحيهنا عشنفار الشناوب الهولة 
بحضنننافلها واللماعهنننا ول الينننهها وعاهالهنننا وأحوالهنننا وبي الهنننا وكنننا  هاخننن  الهولنننة يمنننوج بالمشننناك  
المالية ومشاك  الللافن والاناعة والحف  ومشاك  الزواج ومشاك  ال واني  الهقنلوفية والاقنكفية 

ح الننهواوي  اللننق لللننهه يومنناس باننه يننومك أمننا خننافج الهولننة يكانننر لظهننف مشنناك  عال ننار هننني ولننوا 
الهولة ن وهنق أعظنم الممالنا وأكبفهنا آننناا ن بكن  شناوب الانالم ومنا ينق نلنا من  مشناك  الحنفب 
والقننالم والانن ح والاال ننار الهب وماقننية والماننامالر الللافيننة واألقننفاف البحفيننة والبفيننة واللمننافا 
والمكون وغيفهاك ولمنا كنا  المقن مو  ينمننو  بنظفينة مقنل  ة بهنم ومبناهق حينان و نانو  أقاقنق 
خنناص بهننم لنننا كننا  ال مفننف أمننامهم منن  حنن  هننني المشنناك  الغفيبننة اللننق ال لحانن  ويننق نظننام 
 انونهم باخلااف كا  يق ناحية لحهي الااف الشهيه الني يوالهح اإلقالم ويق ناحية أخفع لم 

يق زم  الم ا أية هي ة  انونينة مالنف  بهنا ي ل نق ييهنا أهن  اث نة من  الا مناء والف هناء لك  هناا 
والمقلشافي  المق مي  ليفكفوا يق هني المشاك  وي هموا لها ح والس احيحة ن وينق مبناهق الشنفياة 

 و انونها ن لابح  واني  لنفنها المحاكم الفقمية يق الهولة ك ها ع   حه قواءك 

  يهفكح وي مقح الخ فاء والوالن والحكام وال ضان ك هم ولم يك  يق م نهوف كن  هنا الايب كا
مفننر وحنناكم و ننال وف ننين محكمننة أ  يحنن  مخل نن  المشنناك  المللننههن كنن  يننوم اعلمنناهاس ع نن  
ع مننح واللهنناهي الفننفهي وحلنن  لننو ح هننا كنن  واحننه منننهم باننفلح الففهيننة لاننهفر عنن  نلننا  ننفافار 

 ال لحا  للضاه وللنا ل ييما بينهاك وأحكام كثيفن لهاس ال لاه و 

غيننف أ  الماضنن ة كانننر لكمنن  يننق أ  مثنن  هننني الهي ننة يننق اقننلطاعة الحكومننة ن والحكومننة 
وحننهها ن أ  لنققننها وكانننر الحكومننة يننق يننه  ننوم كننانوا هننم أنفقننهم يافيننو  أ  ال و نناف لهننم وال 

ن ولننين مننوالهلهم ن أمننفاس  احلننفام يننق نفننون المقنن مي  يكننا  ملننفه احلمننا  الف هنناء والاننبف ع ننيهم
عقننيفاس شننا اس ع ننيهم كنننلا لننم لكنن  ال ننواني  اللننق كانننر لانننب ع نن  أعينننهم ولحننر إشننفايهم منن  

 الممك  أ  لابح ن عنه المق مي  ن لزءاس م  ال انو  اإلقالمق بةي حا  م  األحوا ك 

يكنون  الخ يفنة  ول ه ا لفم اب  الم فب ع   المناوف قه هنا الففاغ ن الني نلحه  عنح ن بة 
مل قاس م  الا ماء ي هم إليح ك  عالم فأيح إزاء المشاك  الحاهثنة ثنم يفان  الخ يفنة بنفقنح ينق كن  
مشك ة منها ييكنو  يان ح  انونناس غينف أ  المنانوف لنم يكن  يلهن  ح ي نة نفقنح حلن  يفلكنب هنني 

همنا ومنا كنا  لهنا الحما ة أل  أحكامح ما كا  لها أ  لضافم أحكام أبق بكف وعمف فضنق اا عن
أ  لاني  أكثنف منن  عمنفي هننو بن  إ  المناننوف لنم يكن  يلو ننب أ  يخ نص مقنن م واحنه يننق هوللنح ن 



أثناء حيالح ن يق البام  انونح هناك ول ه كا  م  الممك  أ  يكو   انونح وضناياس ع مانيناس لكننح منا 
 كا  م  الممك  أبهاس أ  يكو  لزءاس م  ال انو  اإلقالمقك 

بننا  أبننق حنيفننة حنن  ل مشننك ة ومخننفج منن  هننني الوفطننة وهننو أ  يقننلغنق عنن  عنه ننن خطننف ب
الحكومة ويكو  بنفقح هي ة لشفياية غيف فقمية وال غفو يإ  هنا ال يفكنف يينح إال فلن   منة ينق 
الفكف المبهم الخالق كما ال يلفن ع ن  ال ينام بنح إال فلن  مالنه بكفاءلنح واثنق من  قن وكح وو نافي 

لننهو  ال ننواني  يننإ   وانينهننا هننني قننلنفن منن  ل  نناء نفقننها هو  أ  لكننو  حلنن  إنا مننا أقننن هي ننة 
وفاءها أية  ون قياقة منفننك إنما لنفن ب ون االحيلها واوابها ومالءملها ل بي ة ولنةثيف واضنايها 
ومننهونيها األخال نننقك وقيفضننن  بهنننا الننننان مننن  ل  نننا هم وقلضننطف الهولنننة ن مننن  نفقنننها ن ل بولهنننا 

حنيفة ما كا  يا م الغيب ييلنبة بالنلا ه اللق و ار بالفا  خال  نا   نف   واالعلفا  بها يةبو
باهي إنما كا  عافياس بنفقح وبةاحابح وا فاس ع   مزاج المق مي  االللماعق نا نظنف ثا نب عمينق 
باننيف بننةحوا  الااننف وظفويننح ي ننهف ل ننهيفاس قنن يماس ن باننفلح فلننالس ع نن  هفلننة عاليننة منن  الا ننم 

 قلطيب قه هنا الففاغ بمففهي وأ  هنا الففاغ قينقه ن ياالس ن بقهي إيايك والفكف ن أنح ي

كا  أعضاء هنني الهي نة لالمينن اإلمنام النني  فبناهم لقنني  عهينهن ينق مهفقنلح الف هينة ع ن  
لننناو  ولننهبف المشنناك  ال انونيننة واللح يننق الا مننق واقننلنباط النلننا ه منن  الحلننه والبننفاهي  واألهلننةك 

نهم ل فيبناس ن إلن  لاننب لل مننني ع ن  يننه اإلمنام ول  ينح عنننح ن  نه لا ننم ع ن  أكننابف وكنا  كن  واحننه من
أقننالنن عاننفي ع ننوم ال ننفآ  والحننهي  والف ننح والا ننوم األخننفع اللننق لاينننح يننق هنننا كال غننة والنحننو 
واألهب والقيف واللافيخ يكا  اللالمينن خبنفاء مخلاني  ينق مخل ن  الا نوم يهننا نابغنة ينق ال ينان 

ناا غزيننف الا ننم باألحاهينن  ويلنناوع الاننحابة ونظننا ف الخ فنناء وال ضننان القنناب ي  وثالنن  والننفأي و 
يخلص باللفقنيف أو إحنهع شنااب الف نح الخاانة أو ال غنة أو النحنو أو المغنازيك و نه نكنف اإلمنام 
نفقننح ن يننق حننهي  لننح ن المننناز  اللننق كننا  ع يهننا لالميننني أول ننا ي ننا : )هنننالء قننلة وثالثننو  فلننالس 

ثمانيننة وعشننفو  يانن حو  ل  ضنناء وقننلة يانن حو  ل فلننوع واثنننا  يانن حا  للةهيننب ال ضننان منننهم 
 ك [35]35وأفباب الفلوع(

ومنهاج هنا المل ن الني هونح كلناب القيفن الث نار النني  كلبنوا قنيفن اإلمنام نن  نح لكنم هننا 
 كما لفر بح أ المهم: 

 م(: 6673هن  597ي و  المويق ب  أحمه المكق )الملويق 

فوضع أبو حنيفمة  حممه اهلل مذربمه شمو   بيمنهم )بمين تالميمذه( لمم يسمتبد فيمه بنفسمه )
دونهم اجتهاداب منه في الدين ومبالغمة فمي النصميحة هلل و سموله والممؤمنين فكمان يلقمي مسمألة 
مسألة يقلبها ويسمع ما عندرم ويقول ما عنده ويناظ رم شمه اب أو أكثم  ممن ذلمك حتمى يسمتق  

                                                           

 ك 379ص  3ن المكق ج [35]35



ا ثم يثبتها القاضي أبو يوسف في األصمول حتمى أثبم  األصمول كلهما فمإذا كمان أحد األبوال فيه
 ك [36]36(كذلك كان المذرب

 هن(:  737وي و  اب  البزاز الكفهفي )ااحب الفلاوع البزازية الملويق 

)وكان أصحابه يكث ون الكالم في مسألة من المسائل ويأخذون فمي كمل فمن ورمو سماك  
 ك [37]37فيه كان كأنه ليس في المجلس أحد غي ه( فإذا أخذ في ش ا ما تكلموا

 وي و  عبه اا ب  المبافا: 

)كن  أحض  مجلس أبي حنيفة بالغداة والعشي فابتدأوا في مسألة ممن الحميض فخاضموا 
فيهمما ثالثممة أيممام بالغممداة والعشممي فلممما كممان اليمموم الثالممأ بالعشممي كبمم وا جميعمماب بممالوا اهلل أكبمم  

 ك [38]38خ ج (فعلم  أن مسألتهم بد 

ويظهنف من  بينا  ل مينن آخنف ن أبنو عبنه اا ن أ  أبنا حنيفنة كنا  يلان  لالمينني ي نفأو  آفاءي 
 ييقماها منهمكك ي و : 

)كن  أب أ عليه أباويله وكان أبمو يوسمف أدخمل فيمه أيضماب أباويلمه وكنم  أجتهمد علمى أال 
بول آخ  فقال ومن رذا الذ   أذك  بول أحد بجنبه فزل لساني يوماب وبل  بعد ذك  بوله وفيها

 ك [39]39الذ  يقول رذا القول(

ل  لانب هنا يلضح مما يننكفي المكنق أيضناس أ   نفافار وأحكنام هننا المل نن اللنق كاننر  وا 
لننهو  كانننر لفلننب لحننر عننناوي  مقننل  ة بنننالها يننق كلننب وأبننواب أثننناء حيننان أبننق حنيفننةكك ي ننو  

 المكق: 

لشم يعة لمم يسمبقه أحمد مممن ببلمه.. فجعلمه أبوابمماب )وأبمو حنيفمة أول ممن دون علمم رمذه ا
 . [40]40مبوبة وكتباب م تبة(

هنا المل نن ن كمنا ن  ننا عن  المكنق ييمنا  بن  ن يان  ينق ثالثنة وثمناني  الن  مقنةلة ي هينة 
نمننا كننا   ولننم لكنن  المقننا   اللننق لبحنن  ييننح ممننا كننا  يانن  ل نننان والهولننة بالفانن  آنننناا يحقننب وا 

ألموف وحااللها المحلم ة ثنم ينا شنها ويبحن  لهنا عن  حن  حلن  إنا لنه المل ن يفلفل أوضام ا
أمنف منن  األمننوف أو حننا  منن  األحنوا  لننم يكنن   ننه ظهننف منن   بن  كننا  ح ننح لنناهزاس مولننوهاس وكانننر 
هنننني المقنننا   للاننن  بكننن  شنننااب الف نننح وال نننانو  ل فيبننناسك يللنننه ينننق يهنننافن هنننني الكلنننب ال نننانو  

                                                           

 ك 622ص  3ن  المكق ج [36]36

 ك 617ص  3ن الكفهفي ج [37]37

 ك 57ص  3ن المكق ج [38]38

 ك 616ص  3ن الكفهفي ج [39]39

 ك 629ص  3ن المكق ج [40]40



اطالم القيف( وال انو  الهقلوفي وال انو  الاقكفي الحفبق )والني يقلخهم لح ا [41]41الهولق
و واني  الهواوي  و انو  الشهاهن ولوا ح المحاكم وال واني  الخاانة بكن  لاننب من  لواننب الحينان 
اال لاناهية وكننا أحكننام الابناهار و نواني  الننزواج والطنالق والموافين  وغيفهننا من   نواني  األحننوا  

مام أبو يوق  ثم اإلمام محمه ب  حق  الشيبانق ن ييما باه ن م  المواه الشخاية واللق فلبها اإل
 اللاهزن اللق أعهها هنا المل نك 

ول ه كا  أثف هننا اللنهوي  المننظم ل  نانو  أ  أضنحر أعمنا  المللهنهي  وال ضنان والمفلني  
شفا  أبق حنيفة نلنا الفلن  الناينن  الففهية بال اعلبافك ل ه  ام مل ن م  الا ماء ن لحر ف اقة وا 

الباننيفن ن بلح يننق أحكننام ال ننفآ  والحننهي  ونظننا ف الفلنناوع وال ننفافار واألحكننام القنناب ةك واقننلخفاج 
أحكام الشفياة ووضاها يق اوفن من حة ثم اللهه أعضناني اللهناهاس عفيضناس ن ينق  إطناف مبناهق 

ن ال نواني  الالزمنة  الشفياة ن وفلبوا ن م  أل  الضفوفار المحلم  حنهوثها ينق كن  شنق من  الحينان
الانننالحة ل لطبينننق يكنننا  مننن  الاننناب ن بانننهها ن أ  لحظننن  األحكنننام اللنننق هونهنننا أينننفاه ملفف نننو  

 باإللال  واالحلفامك 

لهنا ما إ  ظهف هنا الام  إل  الولوه حلن  اضنطف عامنة الننان والحكنام وال ضنان لمياناس 
اا ويحلناج إلينح الننان مننن زمن  لننلا إل  الفلوم إليح إن كا  هنا الام  مط باس يط بح الااف آنن

( إ  أ وا  الف هاء انخفي  ن بانه أبنق 767هن ن 312ي و  الف يح المافو  يحي  ب  آهم )الملويق 
حنيفة ن كقهر قو ها إن كا  ع مح ن وحهي ن  ه انلشف يق مخل   المنناطق وشنفم الخ فناء واأل منة 

ن  667األمنننننف أينننننام المنننننةمو  )ك وواننننن  [42]42والحكنننننام ي ضنننننو  بنننننح وقنننننافر األمنننننوف وي نننننح
م( أ  أشاف أحه الف هاء م  خاوم أبق حنيفة ع   الوزيف الفض  ب  قه  أ  722ن762هن/367

ياننهف أمننفي بو نن  الامنن  بالف ننح الحنفننق يننهعا الننوزيف منن  هننم ع نن  باننيفن وهفايننة بنناألميف ليةخننن 
ا ع نيكم ومن  نكنف لنا هننا فأيهم يق هنا ي الوا لميااس )إ  هنا األمف ال ينفن وينل ل لمينب الم ن

يهنو ننا ص الا ن (  نا  النوزيف )هننا إ  قنماح أميننف المننمني  ال يفضن  بنح وياا نب من  نكنف لننح 
 ك [43]43هنا وأنا أشه النان كفاهة لهنا(

                                                           

ن يال ننه النننان ن خطننة ن يننق عاننفنا هنننا أ  ال ننانو  الننهولق شننقء حننهي  وأ  أو  منن  وضننب أقننن هنننا  [41]41
مك غينننف أ  مننن   نننفأ كلننناب القنننيف لمحمنننه بننن  حقننن  6975ن  6572ال قنننم مننن  ال نننانو  هنننو لنننفولين الهولننننهي 

 نم  نه هو  ن بلفاني  ه ينق ن ع ن  ينه م( ياف  أ  هننا الا715ن  776هن ن  676ن 623الشيبانق ل مين أبق حنيفة )
اإلمام أبق حنيفة  ب  لفولين بلقاما ة عام وبحثر ييح أكثف لواننب ال نانو  النهولق وأهق مشناك ح، و نه اعلنف  

 بهني الح ي ة لماعة م  الا ماء وأققر يق ألمانيا لماية قمير )لماية الشيبانق ل  انو  الهولق(ك 

 ك 76ص  3ن المكق ج [42]42

 ك 617ن  619ص  3، الكفهفي ج657ن 657ص  3المكق ج ن [43]43



ح اس إنها ألهم وا اة يق اللافيخ أ  يانبح ال نانو  ن النني فلبلنح هي نة لشنفياية غينف فقنمية 
هولننة والممالننا اعلمنناهاس ع نن  موااننفار ال ننانو  نفقننح واننالحيلح أققننها فلنن  بمفننفهي ن  انوننناس ل 

وع   مكانة واضايح األخال ينةك وكاننر النليلنة الثانينة الهامنة لهننا الامن  ن إلن  لاننب هننا ن أننح 
شننق أمننام الف هنناء وأهنن  ال ننانو  المقنن مي  طفي نناس لهيننهاس للننهوي  ال ننانو  اإلقننالمق يالخنلننح النننظم 

اللنق لناءر بانهي نمونلناس وضنالح أمنام عينيهنا وهنق لبننق نظمهنا فغنم اخلاليهنا الف هية وال انونية 
 يق طفاز اللهاهها ونلا لحك 

   
 الباب الثام  

 منهب أبق حنيفة يق الخالية وما يلا ق بها م  مقا   

كننا  ألبننق حنيفننة يننق مضننماف القياقننة فأي مفانن  شننم  ن ل فيبنناس ن كنن  منحنن  منن  مننناحق 
  آفاء األ مننننة انخننننفي  يننننق باننننل األمننننوف القياقننننيةك وقننننناف  ع نننن  الهولننننة وكننننا  يخل نننن  عنننن

 الافحار اللالية آفاء اإلمام يق ك  شق م  ش وق المقةلةك 

 م مسألة الحاكمية: 1

إ  أو  مقنةلة لنهيفن بالبحن  ينق أيننة نظفينة عن  )الهولنة( هننق مقنةلة الحاكمينة ومن  الننني 
أبنق حنيفنة ينق الحاكمينة هنني هنق نفنن نظفينة ل ف لح هني النظفية بالحاكمينةك ول نه كاننر نظفينة 

اإلقالم األقاقية المافوية يانق أ  اا هو الحاكم األا ق والفقو  مطام بافلح نا بنح وممث نح 
وأ  شننفياة اا وفقننولح هننق ال ننانو  األع نن  الننني ال يمكنن  اخلينناف أي قننبي  إزاءي قننوع الطاعننة 

 ننانو  ن نلننهي  نه أوضننح هنننا ب غننة ال ننانو  والف ننح ال وااللبنام وأل  أبننا حنيفننة كننا  ي يهنناس ن أو فلنن  
 ب غة ع م القياقة وينها يي و : 

إني آخذ بكتاب اهلل إذا وجدته فما لم أجده فيه أخمذ  بسمنة  سمول اهلل صملى اهلل عليمه )
وسملم واثثمما  الصممحاا عنممه التممي فشمم  فممي أيمد  الثقمما  فممإذا لممم أجممد فممي كتمماب اهلل وال سممنة 

 عليممه وسمملم أخممذ  بقممول أصممحابه )يعنممي إجممماعهم( فممإن اختلفمموا أخممذ   سممول اهلل صمملى اهلل
بقول من شئ  وأدع بول من شئ  ثمم ال أخم ج ممن بمولهم إلمى بمول غيم رم فمإذا انتهمى األمم  

 ك [44]44إلى أناس اجتهدوا فلي أن أجتهد كما اجتهدوا(

 ي و  اب  حزم: 

                                                           

، 76ص  6، المكق منا ب اإلمام األعظم أبق حنيفة ج297ص  62ن الخطيب البغهاهي لافيخ بغهاه ج [44]44
 ك 31النهبق ص 



أن ضعيف الحديأ أولى  جميع أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذرب أبي حنيفة)
 ك [45]45عنده من القياس وال أ (

ويظهنننف مننن  هننننا أ  أبنننا حنيفنننة كنننا  يلخنننن ال نننفآ  والقننننة قننن طة نها ينننة يكنننا  منهبنننح أ  
الحاكمية ال انونية ا وفقولحك وها فن اللشفيب بال يان والفأي ن عننهي ن كاننر  اانفن ع ن  منا لنين 

ح أل ننوا  اننحابة الفقننو  الففهيننة ع نن  غيفهننا منن  ييننح حكننم منن  اا وفقننولح والقننبب يننق لفليحنن
أ وا  انخفي  هو أ  الاحابق  ه يكو  ع   ع م بة  هناا حكماس ل فقو  ا   اا ع يح وقن م 
يق المقةلة يبن  ع يح  ولحك وم  أل  هنا اللزم أبنو حنيفنة ن ينق المقنا   اللنق اخل فنر ييهنا آفاء 

فأي يخننالفهم ك هننم خشننية أ  يكننو  ييننح خننال  لقنننة الاننحابة ن باخلينناف فأي أحننههم وال ي ضننق بنن
ملهولةك ول ه كا  ن بالطبب ن يللهه يق إ امة الفأي ع   أ فب األ وا  إل  القنةك ومنب أ  اإلمنام 

  ه الهم ن يق حيالح ن بلفليح ال يان ع   النص إال أنح نف  هنا ي ا : 

لمى الممنه ورمل يحتماج بعممد كمذب واهلل وافتم   علينما مممن يقمول عنما أننمما نقمدم القيماس ع)
 ك النه إلى بياس(

وكلنب إليننح الخ يفننة المناننوف ن نار مننفن ن ي ننو  قننمانا أنننا ل ننهم ال يننان ع نن  الحننهي  يننفه 
 ع يح: 

ليس األم  كما بلغمك يما أميم  الممؤمنين إنمما أعممل أوالب بكتماب اهلل ثمم بسمنة  سمول اهلل )
وعلمي  ضمي اهلل عمنهم ثمم بأبضمية  صلى اهلل عليه وسملم ثمم بأبضمية أبمي بكم  وعمم  وعثممان

 (ك بقية الصحابة ثم أبيس بعد ذلك إذا اختلفوا

 م ال  يقة الصحيحة النعقاد الخالفة: 1

يفع اإلمام أبو حنيفة ن يق مقةلة الخالية ن أ  االقليالء ع   القن طة بنال ون ثنم أخنن البيانة 
ةك والخالية الانحيحة هنق منا باه نلا غاباس لين هو الاوفن الشفعية الاحيحة النا اه الخالي

ل وم باللمام وشوفع أه  الفأي و نه  نا  اإلمنام فأينح هننا ينق مو ن  ه ينق لنم يكن  من  يا ن  يينح 
 مث  هنا الفأي يضم  ب اء فأقح ع   كلفيحك 

يننفوي فبيننب بنن  يننونن حالننب الخ يفننة المناننوف أ  المناننوف هعننا اإلمننام مالننا وابنن  أبننق 
كيمف تم ون رمذا األمم  المذ  خمولني اهلل تعمالى فيمه ممن أمم  م: )ن ب واإلمام أبا حنيفة و ا  لهن
 ( رذه األمة رل أنا لذلك أرل؟

 )لو لم تكن أرالب لما والك اهلل تعالى(  ا  اإلمام مالا: 

و ننا  ابنن  أبننق ن ننب: )م ننا الننهنيا ينليننح اا لاننال  منن  يشنناء وم ننا انخننفن ينليننح اا لاننال  
يينننق مننننا  فينننب إ  أطانننر اا لانننال  وا   عانننيلح يباينننه وأ  لمننن  ط بنننح ووي نننح اا لانننال  واللو 

                                                           

 ك 36ن النهبق ص  [45]45



الخاليننة لكننو  بإلمننام أهنن  الل ننوع لمنن  وليهننا وأنننر وأعوانننا خننافلو  عنن  اللوييننق عنناهلو  عنن  
ال يةنر المط وب(ك   الحق يإ  قةلر اا لاال  القالمة ول فبر إليح باألعما  الزاكية كا  نلا وا 

ثنم  ومالمك نجممع ثيابنما مخافمة أن يق م  علينما ممن دممه(كن  أنما  ا  اإلمام أبو حنيفة: )
المست شد لدينمه يكمون بعيمد الغضمب إن أنم  ( ي ا : ))ما تقول أن ؟ ا  المناوف ألبق حنيفة 

نصح  نفسك علمم  أنمك لمم تم د اهلل باجتماعنما فإنمما أ د  أن تعلمم العاممة أنما نقمول فيمك مما 
مع عليك اثنمان ممن أرمل الفتمو ل والخالفمة تكمون تهواه مخافة منك ولقد ولي  الخالفة وما اجت

باجتمماع الممؤمنين ومشممو تهم فهمذا أبممو بكم  الصممديق  ضمي اهلل عنممه أمسمك عممن الحكمم سممتة 
 ك أشه  حتى جاءته بيعة أرل اليمن(

يننةمفهم المناننوف ياناننفيوا ثننم أمننف لهننم بننثال  بننهف )أكيننان منن  المننا ( والننباهم بهننا و ننا  
همما فادفعهمما لممه وأن أخممذرا ابممن أبممي ذئممب أو أبممو حنيفممة فجئنممي إن أخممذرا مالممك كللحالبننح )
و نا  أبنو حنيفنة  )مما أ ضمى بهمذا الممال لمه كيمف أ ضماه لنفسمي(ي نا  ابن  أبنق ن نب  ب أسيهما(

ي ب نح ك نح مالنا يةعطناي لنحك ي منا ع نم  )واهلل لو ض ب عنقي على أن أمس منه د رماب ما فعلم (
 ك [46]46قنوا دماءرم()بهذه الصيانة أحالمناوف بنلا  ا : 

 م ش و  استحقاق الخالفة: 6

لم لك  شفوط اقلح اق الخالية حل  زم  أبق حنيفة مفان ة مث منا يان ها المح  نو  ييمنا 
باه أمثا  الماوفهي واب  خ هو  أل  أكثفها كا  مق ماس بنح ينق عانفي مثن  شنفط أ  يكنو  المنفء 

فيك غيف أ  هناا أمفي  كانا موضب بحن  ولنه  مق ماس فلالس حفاس عالماس ق يم الحوان والبه  وغي
أينام أبنق حنيفنة وكنا  إيضناحهما أمنفاس مط وبنناسك األو : هن  يمكن  أ  يكنو  الظنالم والفاقنق خ يفننة 

 شفعياس أم ال  والثانق: ه  ال به م  أ  يكو  الخ يفة  فشياس أم ال  

  إمامة الفاسق والظالم:                       (أ

ام ييما يلا ق باألمف األو  لنانبي  ينبغنق يهمهمنا يهمناس قن يماسك يالاانف النني إ  لفأي اإلم
أوضح ييح اإلمام أبو حنيفة فأيح يق هني المقةلة كا  عاف افام شهيه بي  نظفيلي  ملطفيلي  
ينق الاننالم اإلقنالمق عامننة والانفاق خااننةك أحنهاهما ل ننو  ن يننق شنهن واننفامة ن إ  إمامننة الظننالم 

وز أبننهاس وال ياننح ل مقنن مي  أي عمنن  لمنناعق يننق ظ هنناك والثانيننة ل ننو  إ  الظننالم والفاقننق ال للنن
والفاقنننق إنا اقنننلول  ع ننن  زمنننام النننباله بنننةي طفي نننة يإماملنننح وخاليلنننح ن بانننه لقننن طح واقنننليال ح ن 

 احيحة لماماسك و ه  هم لنا اإلمام أبو حنيفة نظفية وقطاس ملوازنة بي  هالي  نفا ها كانلق: 

 نيفة يق الف ح األكبف: ي و  أبو ح

                                                           

لطب يهمنح إلن  ك وينق فواينة الكنفهفي هنني أمنف لنم أقن69ن  65ص  3ن الكفهفي منا ب اإلمام األعظم ج [46]46
 ان  وهو أ  أبا بكف الاهيق املنب ع  الحكم قلة أشهف حل  مليئ أه  اليم  لبيالحك 



  [47]47)والصالة خلف كل ب  وفاج  من المؤمنين جائزة(
 وي و  اإلمام الطحاوي يق شفم هنا المنهب يق الا يهن الطحاوية: 

والحج والجهاد ماضيان مع أولي األم  من المسلمين ب رم وفاج رم إلى بيام السماعة ال )
  [48]48يب لها شيء وال ينقضها(

هني المقةلةك واللانب الثانق أ  الاهالة ن عنه أبق حنيفة ن شنفط ال بنه مننح  هنا اللانب م 
ل خاليننة يننال يكننو  الظننالم أو الفاقننق خ يفننة شننفعياس أو  اضننياس أو حاكمنناس أو مفلينناس وا   انناف كنننلا 
يإماملح باط ة وال للب ع   النان طاعلح أما ه  قلكو  األعمنا  اللنق ي نوم بهنا المقن مو  ينق 

لماعية ع   نحو شفعق لحر حكمح ن باه اقليال ح ولوليح ن أعمناالس شنفعية لنا زن أم ال حيالهم ال
وه  لنفين األحكام اللنق يانهفها بالانه   ضنان عيننهم هنو بنفقنح أم ال يهننا أمنف آخنف، و نه شنفم 

 اإلمام الحنفق أبو بكف اللااص هني المقةلة يق )أحكام ال فآ ( شفحاس وايياس ي ا : 

يكون الظالم نبياب وال خليفة لنبي وال باضياب وال من يلزم النماس ببمول بولمه )فال يجوز أن 
في أمو  الدين من مف  أو شارد أو مخبم  عمن النبمي صملى اهلل عليمه وسملم خبم اب فقمد أفماد  
اثية )ال ينال عهد  الظالمين( أن ش   جميمع ممن كمان فمي محمل االئتممام بمه فمي أمم  المدين 

بداللمة رمذه األيمة ب مالن إماممة الفاسمق وأنمه ال يكمون خليفمة وأن ممن العدالة والصالا. فثبم  
نصب نفسه في رذا المنصمب ورمو فاسمق لمم يلمزم النماس اتباعمه وال  اعتمه وكمذلك بمال النبمي 
صملى اهلل عليممه وسمملم )ال  اعممة لمخلمموق فممي معصممية الخممالق( ودل أيضمماب علممى أن الفاسممق ال 

لي الحكم وكمذلك ال تقبمل شمهادته وال خبم ه إذا أخبم  عمن يكون حاكماب وأن أحكامه ال تنفذ إذا و 
 ك [49]49النبي صلى اهلل عليه وسلم وال فتياه إذا كان مفتياب(

ثم يافم اللااص باه نلا بة  هنا هو منهب اإلمام أبق حنيفنة ثنم يننكف باللفاني  أ  
 الهام أبق حنيفة بللويز إمامة الفاقق ظ م ا لف  يق ح ح: 

ن أن مذرب أبي حنيفة تجويز إماممة الفاسمق وخالفتمه.. فإنمما جماء )ومن الناس من يظ
غل  من غل  في ذلك إن لم يكن تعمد الكذب من جهة بوله وبمول سمائ  ممن يعم ف بولمه ممن 
العمم ابيين أن القاضممي إذا كممان عممادالب فممي نفسممه فممولي القضمماء مممن ببممل إمممام جممائ  أن أحكامممه 

ائزة مممع كممونهم فسمماق ورممذا مممذرب صممحيح وال نافممذة وبضمماياه صممحيحة وأن الصممالة خلفهممم جمم
 ك [50]50داللة فيه على أن من مذربه تجويز إمامة الفاسق(

                                                           

  ك66ن مال ع ق ال افي شفم الف ح األكبف ص  [47]47
  ك233ن اب  أبق الاز شفم الطحاوية ص  [48]48
 ك 71ص  6ن أحكام ال فآ  ج [49]49

أوضح شمن األ مة القفخقق يق المبقوط منهب أبق ك و ه 76ن  71ص  6ن نفن الماهف القابق ج [50]50
 ك 621ص  61حنيفة هنا أيضاس، ج



أيمما أممام غمل )يعنمي و ه ن   اإلمام النهبق والمويق ب  أحمه المكق  نو  أبنق حنيفنة إ  )
اسممتخدام خزانمممة الدولمممة ب ممم ق غيمم  مشممم وعة( أو جممما  فمممي حكمممه ب لممم  إمامتمممه ولمممم يجمممز 

  .[51]51حكمه(
يلضح م  لفحص هني األ وا  أ  أبا حنيفة يففق ن ع   عكن ما ل و  الخوافج والمالزلة ن 
بنننني  اإلمننننام )بننننالحق( واإلمننننام )بالفانننن ( إن كننننا  منننننهب الخننننوافج والمالزلننننة ياطنننن  نظننننام الهولننننة 
والمللمب المق م ك ية إنا لم يك  هناا إمام عاه  االح )يانق إمام بنالحق(ك ينال حنه وال لمانة 

لماعة وال محاكم وال يلم أي عمن  من  أعمنا  المقن مي  ن هينيناس كنا  أم قياقنياس أم اللماعيناس ن  وال
م أبو حنيفة هنا االعولاج حي   نا  إنا لنم يليقنف ولنوه إمنام  يق غيابح ع   نحو شفعق  ط ي ون

لفانن  بننالحق يننإ  نظننام حيننان المقنن مي  اللماعيننة يمضننق ع نن  نحننو شننفعق لحننر منن  هننو إمننام با
 حل  ولو كانر إماملح غيف شفعيةك 

ل ه أن ن أبو حنيفة المق مي  م  نظفية المفل ة الملطفية يق اإلفلاء ونلا لها واللق كاننر 
ننهاس م نابالس يننق ولنح نظفينار الخننوافج والمالزلنة وكنا  باننل أهن  القننة نالهننم يال نهونها وي ولننو  

  اإلمننام بننالحق واإلمننام بالفانن  وي ولننو  بلننواز بهنناك ل ننه كننا  هنننالء ال ننوم ن المفل ننة ن يخ طننو  بنني
إمامة الفاقق ن إنا كا  إماماس بالفان  ن كمنا لنو كنا  إمامناس بنالحقك يكاننر النليلنة الحلمينة لهننا أ  
ي اه المق مو  مطم ني  فاضي  بحكومة الحكام المقلبهي  الظالمي  نوي الق وا المشي  والخ ق 

هم بنن  حلنن  ملننفه اللفكيننف يننق نلننا ويننق قننبي  لاننحيح هننني النننميم ويلفكننو  ن ال محاولننة لغييننف 
اننفاف أ  إمامننة منن  هننم كنننلا باط ننة بطالننناس  الفكننفن الخاط ننة أع نن  أبننو حنيفننة بكنن  شننهن و ننون وا 

  طاياسك 

 ش   )الق شية( للخالفة:                    (ب

 [52]52في أمننا فأي أبننق حنيفننة يننق المقننةلة الثانيننة يكننا  ضننفوفن أ  يكننو  الخ يفننة منن   نن
ك وليقننر ع ننة نلننا أ  الخاليننة [53]53ولننين هنننا فأيننح وحننهي بنن  هننو فأي يلفننق ع يننح أهنن  القنننة

نمنننا ع لنننح  اإلقننالمية ن مننن  ولهننة نظنننف الشنننفياة ن حنننق هقنننلوفي ل بي ننة واحنننهن مننن   بي ننة  نننفي  وا 
ظنننفو  نلنننا الاانننف حينمنننا كنننا  مننن  النننالزم ل مقننن مي  أ  يكنننو  الخ يفنننة  فشنننياس مننن  ألننن  بنننناء 

ب وا  املح واقللبابحك ول ه وضح اب  خ هو  هنا األمف إيضاحاس لاماس إن فأي أ  الافب كانوا المللم
عضه الهولة اإلقالمية وحمالها آنناا وأ  الفاق الافب ن إنا كا  ميقوفاس ن يهو بهفلنة أكثنف ع ن  
 خاليننة  ننفي ك وكانننر احلمنناالر النننزام واالخننلال  واللفننفق كبيننفن يننق حالننة اقننلخال  فلنن  منن 

                                                           

 ك 611ص  3، المكق ج67ن النهبق ص  [51]51

 ك 663ص  3ن المقاوهي ج [52]52

 ك 271، البغهاهي الففق بي  الففق ص 619ص  6ن الشهفقلانق الم   والنح  ج [53]53



، لهنننا ناننح [54]54 بي ننة أخننفع ي ننم يكنن  منن  الما ننو  لاننفيل نظننام الخاليننة لمثنن  هنننا الخطننف
ولو كانر الخالية ال للنوز  [55]55األئمة من ب يش(الفقو  ا   اا ع يح وق م بة  يكو  )

لغيننف ال فشننق شننفعاس لمننا  ننا  قننيهنا عمننف عنننه ويالننح لننو كننا  قننالم حينناس لوليلننح )وقننالم هننو عليننق 
والفقننو  انن   اا ع يننح وقنن م نفقننح حنني  ناننح بننة  لكننو  الخاليننة يننق  ننفي   [56]56حنيفننة(

ييننله من  هننا  [57]57أوضح أ  هنا المناب يب   ييها ما ب ير يق أه ها افار مخاواة
ل  ا ياس أ  لكنو  الخالينة لغينف  نفي  ينق حالنة انانهام هنني الانفار وهننا هنو الفنفق األان ق بني  

لقنننة وبنني  منننهب الخننوافج والمالزلننة الننني  ألننازوا الخاليننة لغيننف منننهب أبننق حنيفننة ولميننب أهنن  ا
ال فشننننق بننننإطالق بنننن  ل ننننه وانننن وا إلنننن  أباننننه منننن  هنننننا يلا ننننوا غيننننف ال فشننننق أحننننق بهننننا إن كانننننر 
الهيم فاطية شاغ هم األو  ولنو كاننر نليللهنا اللفنفق واالخنلال ك أمنا أهن  القننة واللماعنة يكنا  

 يم فاطية أيضاسك همهم اقلحكام الهولة إل  لانب اله

 م بي  المال: 4

كا  لاف  الخ فاء غيف المشنفوم ينق الخزاننة الفقنمية ل هولنة ولانهيهم ع ن  أمنالا الننان 
م  بي  الفاا  اللق كا  الخ فاء يفا ونها يق عاف أبق حنيفة وكا  يالفل ع   نلا اعلفاضاس 

األموف اللق لبطن  إمامنة اإلمنام شهيهاس ألنح كا  يفع الظ م يق الحكم والخيانة يق بير الما  م  
ن مث ما نكفنا ييما ق   ن الس ع  النهبق ن كنلا لم يك  أبو حنيفة يبيح لم ا الخ يفة ل هنهايا اللنق 
لفق  إليح م  الهو  األخفع ب  كانر ن عننهي ن من  نانيب خزاننة الشناب ال من  نانيب الخ يفنة 

م بقنبب  نولهم االللماعينة لمنا أهنهير إلينح وأقفلح ي وال أ  الخ يفة خ يفة المق مي  وأ  انيلح نا
ك كنلا كا  أبو حنيفة يالفل ع   ما [58]58هني الههايا أل  النان ال يههو  م   اه يق بيلح

ياطيح الخ يفنة من  الاطاينا والهبنار من  بينر المنا  ومنا ينفنق يينح من  ولنوي غينف مشنفوعة وكنا  
 ايا الخ فاء وههاياهم إليحك نلا قبباس  وياس م  األقباب اللق لا لح يفيل  بو  عط

                                                           

  ك669ن  665ن الم همة ص  [54]54
، 736ص  7ج  672، 636ص  2، مقنننه أحمننه ج67ن  69، 62ص  62حلننف يننلح البننافي جن ابنن   [55]55

 ك 3622ن  679مقنه أبق هاوه حهي  ف م 

  ك663ص  2ن الطبفي ج  [56]56
  ك65ص  62ن اب  حلف يلح البافي ج [57]57
أبنو  ك وهنناا حنهي  عن  الفقنو  ان   اا ع ينح وقن م فواي67ص  6ن القفخقق شفم القيف الكبينف ج [58]58

حميه فضق اا عنه  ا  أ  النبق اقلام  فلالس م  األزه ي ا  لح اب  ال لبية ع   الاه ة ي ما  هم  ا  هننا لكنم 
وهنا أههي إلق ي ا  النبق ما با  الفل  نقلام ح ع ن  الامن  ممنا والننا اا يي نو  هننا لكنم وهننا أهنهي إلنق يهنال 

ح أم ال والنني نفقنق بينهي ال يةخنن مننح شني اس إال لناء ينوم ال يامنة ل ن يق بير أبيح أو بير أمح يينظنف أيهنهع إلين
 يحم ح ع   ف بلح إ  كا  بايفاس لح فغاء أو ب فن لها خواف أو شاء لياف ن الملفلمك 



( لمم ال تقبمل صملتيوحي  كا  الخال   ا ماس بينح وبي  الخ يفة المناوف قةلح المنانوف: )
ما وصلني أمي  المؤمنين من ماله بشيء ف ددته ولو وصلني بذلك لقبلته إنما وصلني يةلابح )

  مممن يقاتمل ممن أمي  المؤمنين من بي  مال المسلمين وال حمق لمي فمي بيم  ممالهم إنمي لسم
و ائهم فآخذ مما يأخمذ المقاتمل وليسم  ممن ولمدانهم فآخمذ مما يأخمذ الولمدان ولسم  ممن فقم ائهم 

 ك [59]59فآخذ ما يأخذ الفق اء(

ثم لما ل هي المناوف ثالثي  ل هن لفيضح لولق مناب ال ضاء واخلضب ك  لقمح بالهم 
)يمما أميمم  المممؤمنين ممماذا فعلمم   المننح عمننح عبننه الاننمه بنن  ع ننق ع نن  نلننا لومنناس شننهيهاس و ننا  لننح

ينننهم  سمملل  علممى نفسممك مائممة ألممف سمميف فهممذا فقيممه أرممل العمم اق رممذا فقيممه أرممل المشمم ق(
المناوف وأمنف لنح بثالثني  ألن  هفهنم مكنا  كن  قنوط ألن  هفهنم يفيضنها  ين  لنح خننها ولانهق 

 ك [60]60وأب  أ  ي ب ها )وعندرم شيء حالل؟ وعندرم شيء حالل(بها ي ا  

ر الملاعب للاا ب وللوال  ع يح ينق آخنف عمنفي أوان  أال ينهي  ينق اللنزء النني ولما فاح
)مممن ا لطاننح المناننوف منن  النننان غاننباس لبننناء بغننهاه ي مننا قننمب المناننوف بواننيلح هننني اننام 

 . [61]61يعذ ني منك حياب وميتاب(

 م تح   السل ة القضائية من السل ة التنفيذية: 5

ا  يفع ن م  أل  لح يق الاهالة ن ال ضفوفن لحففي م  أما ع  فأيح يق ال ضاء وق طلح يك
ضننغوط أو لننهخالر القنن طة اللنفينيننة يحقننب بنن  ال بننه وأ  يكننو  يننق اقننلطاعة ال اضننق لنفيننن 
حكمح يق الخ يفة نفقح إنا ما لانهع ع ن  ح نوق الننانك لهننا عننهما اقنلي   أبنو حنيفنة ينق آخنف 

ب ينيهم يكنا  من  لم نة األمنوف الهامنة اللنق حيالح أ  الحكومة قل ضق ع يح لمب لالمينني وخطن
ذا أذنب )اإلمام( ذنباب بينه وبين الناس أبامه عليه أب ب القضاة إليه( الها:   ك [62]62)وان

وأعظم األقباب اللنق كاننر وفاء فيضنح  بنو  المناانب الحكومينة ن وخاانة ال ضناء ن ينق 
ط ي اس من  قنطون الخ فناء )القن طة هولة بنق أمية وبنق الابان أ  ال ضاء يق حكوملهم لين حفاس 

اللنفينية( ي م يك  أبو حنيفنة ينفع ينق نلنا المنانب اقنلحالة لنفينن األحكنام ع ن  الخ يفنة يحقنب 
نما كا  يخش  كنلا أ  يلا وا منح آلة ل ظ م ييقلاهفونح أحكاماس خاط نة ويلنهخ  الخ يفنة بن   وا 

 وأه   افي وفلااللح يق أحكامح وأ ضيلحك 

هلفيننة حنني   621نلننا و اننر ألبننق حنيفننة كانننر يننق عهننه بنننق أميننة عننام  وأو  للفبننة يننق
أفاه يزيه ب  عمف بن  هبينفن أ  يكفهنح ع ن   بنو  منانب من  المناانب الحكومينة و نر أ  كنا  

                                                           

 ك 365ص  6ن المكق ج [59]59

  ك369ن  365ص  6ن المكق ج [60]60
 ك 671ص  3ن المكق ج [61]61

 ك 611ص  3ن المكق ج [62]62



طويا  اللمفه والثوفن ع   بنق أمينة يللنام الانفاق وهنو الطوينا  النني أطنام بافشنهم ينق عنامي  
كابف الف هاء واالقلفاهن م  نفونهم ولنةثيفهم ولهننا هعنا ابن  أبنق اثني  وكا  اب  هبيفن يفيه لمب أ

لي   وهاوه ب  أبق الهنه واب  شبفمة وغيفهم م  الف هاء ووالهنم أهنم المناانب ثنم هعنا أبنا حنيفنة 
و ننا  لننح لا ننر يننق يننهيا خننالم الهولننة ال ينفننن حكننم مننا لننم لمهننفيك وال يخننفج منن  الخزانننة مننا  لننم 

هنننا ي يننهي ول ننهي وهننههي ولوعننهي ي ننا  لننح الف هنناء انخننفو  افيننق بنفقننا  لالمننهي يننفيل أبننو حنيفننة
نمنا  ب ناهنا لبنفاس واضنطفافاس يا ب هنا كمنا  ب ناهنا ي نا   وافحم حالا ينح  ال نفض  بهني الوظا   وا 

)لو أ ادني أن أعد له أبواب مسجد واس  لم أدخل في ذلك فكيف ورمو ي يمد منمي أن يكتمب لهم 
 (ك م أنا على ذلك الكتاب فواهلل ال أدخل في ذلك أبداب بض ب عنق  جل وأخت

يافل ع يح اب  هبيفن يق هنا الشة  منااب أخنفع يفيضنها يةانهف  نفافي بلاييننح  اضنياس 
)ض بة لي في الدنيا أسهل علمي ع   الكوية وأ قم إنا فيل أبو حنيفة ألل هنح ي ا  أبو حنيفنة 

وينق النهاينة ل نهي ابن  هبينفن عشنفي  أو  ولمو بتلنمي(من مقامع الحديد في اثخم ة واهلل ال فعلم  
ثالثي  ل هن ع   فأقح ولاء يق بال الفواينار أننح ظن  عشنفن أينام ملوالينة يضنفبح ينق كن  ينوم 

أال ناصمح عشف ل هار وأبنو حنيفنة ملمقنا بفيضنحك وأخينفاس  نالوا لنح أ  أبنا حنيفنة قنيمور ي نا  )
دعمموني ي مننا ب ننك نلننا أبننو حنيفننة  ننا  ) أممم ه(لهممذا المحبمموس أن يسممتأجلني فأوجلممه فينظمم  فممي 

ي منا ب نك نلنا ابن  هبينفن أط  نح يغناهف الكوينة إلن  مكنة حين  لنم  أستشي  إخواني وأنظ  في ذلك(
 ك [63]63يفلب منها إل  أ  زا  م ا بنق أمية

ولمننا  امننر هولننة بنننق الابننان فام المناننوف ي ننح ع يننح يننق لوليلننح مناننب ال ضنناء وياننف 
بالغاس كما قبق أ  نكفناك وكا  أبو حنيفنة  نه قناعه الننفن الزكينة وأخناي إبنفاهيم ع   نلا إافافاس 

يننق خفولهمننا ع نن  المناننوف عالنيننة يننةوغف نلننا اننهف المناننوف وكننا  ن ع نن  حننه  ننو  اإلمننام 
غيننف أ  احلننواء ولكبينن  مثنن  هنننا الفلنن  المنننثف لننم يكنن   [64]64النننهبق ن )ال ياننط   لننح بننناف(

  المناوف يا م كي  لا   ل  إمام م  األ مة ن الحقي  ب  ع نق ن   نوب قهالس ع يح يقيفاسك وكا
المق مي  لنفف ولشم ز م  بنق أمية وكي  أطيح بافشهم ن بقببح ن يق قهولة لامنة لننلا كنا  ال 
نما آثف لكبي ح بقالق  الما  والنهب ثم اقلخهامح يق أغفاضح وبهني النينة  يفع  ل  أبق حنيفة وا 

 ضنناء مننفار ومننفار حلنن  أنننح عننفل ع يننح مناننب  اضننق  ضننان الهولننة عننفل ع يننح مناننب ال
ك ي مننا أاننف [65]65الاباقننية لكنن  أبننا حنيفننة ظنن  زمننناس يحلننا  ويننلم ص منننح بشننل  ينننو  الحينن 

المناوف ع   نلنا إانفافاس كبينفاس عنهه لنح اإلمنام أقنباب فيضنح ياعلننف لنح نار منفن اعلننافاس ف ي ناس 

                                                           

 ك 676، اب  عبه البف، االنل اء ص 76ص  5، اب  خ كا  ج37ن 36ص  6لمكق ج ن ا [63]63

  ك21ن منا ب اإلمام ص  [64]64
  ك677ن  672ن  72ص  3ن المكق ج [65]65



يكون له نفس يحكمم بهما عليمك وعلمى ولمدك وبموادك ولميس  ال يصلح للقضاء إال  جل ا  يينح )
 ك [66]66إنا للهعونق يما لفلب إلق نفقق حل  أياف ا( تلك النفس لي

 ويق مفن أخفع اشله الحهي  بينهما ي ا  لح أبو حنيفة: 

اتق اهلل وال ت ع في أمانتك إال ممن يخماف اهلل واهلل مما أنما بممأمون ال ضمى فكيمف أكمون )
ولو اتجمه الحكمم عليمك ثمم تهمددني علمى أن تغ بنمي فمي الفم ا  أو أزيمل الحكمم مأمون الغضب 

 . [67]67الخت   أن أغ ق ولك حاشية يحتاجون إلى من يك مهم لك(

ي مننا لةكننه المناننوف ن منن  هنننا ال ننو  ن أ  هنننا الفلنن  لنن  يقنن م زمننام نفقننح ألاننابب النننهب 
ح بالقياط وأل اي يق القل  وآناي ينق فز نح والفضة لولح حي  لشاء انل م منح انل اماس شهيهاس يضفب

إيناء شهيهاس ثم اعل  ح ينق مننز  حين  منار مولناس طبيايناس ع ن  حنه  نو  النبال أو منار مقنموماس 
 ك [68]68حقب  و  بال آخف

 م حق ح ية ال أ : 3

حظيننر حفيننة الننفأي ن إلنن  لانننب حفيننة ال ضنناء ن يننق المللمننب المقنن م والهولننة اإلقننالمية 
كنلا عنه أبق حنيفةك وهق الحفية اللق اقلخهم لها ال فآ  والقنة ااطالم )األمنف بةهمية كبفع 

ظهافي ن ملفه لابيف ن غيف مقلقناغ  بالمافو  والنهق ع  المنكف( و ه يكو  اللابيف ع  الفأي وا 
البلننة و ننه يكننو  باعثنناس ل فلنننة مثيننفاس لهننا و ننه يكننو  ضننه األخننالق واألمانننة اإلنقننانية ممننا ال ياننبف 

ح أو يطي ح أي  انو  لك  النهق ع  المنكف واألمف بنالمافو  هنو لابينف عن  النفأي بنالمان  ع ي
الاحيح و ه اخلاف اإلقالم لنح هننا االانطالم ولنم يلان  هنني الانوفن بانفة خاانة ن من  بني  
قا ف اوف اللابيف ع  الفأي ن ح اس من  ح نوق الشناب يحقنب بن  يفضناس ع ينح كقنا ف الفنفولك 

م أبو حنيفة يهفا أهمية هنا )الحق( وهنا )الفنفل( إهفاكناس كبينفاس إن كنا  المقن مو  ول ه كا  اإلما
يق أيامح  ه ق بوا هنا الحق واافوا ملفههي  يق )يفضيلح( أيضناسك يالمفل نة ن ينق لاننب ن كنانوا 
يلا ننو  النننان ن با ا ننههم ن يللننفأو  ع نن  افلكنناب الننننوب والماااننقك والحشننوية ن يننق اللانننب 

كننانوا ي ولننو  أ  األمننف بننالمافو  والنهننق عنن  المنكننف يننق ولننح الحكومننار يلنننةك ويننق  انخننف ن
اللانننب الثالنن  حكومنننار بنننق أميننة وبننننق الابننان ل لنن  ينننق المقنن مي  ن ب ولهنننا وقنن طانها ن فوم 
االعلفال ع   يقق األمفاء ويلوفهم وظ مهم ولوفهمك لك  هنا حاو  أبو حنيفة ن ب ولح وعم ح ن 

لننفوم ولوضننيح حننهوهها وينننكف اللانناص أ  أبننا حنيفننة ألنناب إبننفاهيم الاننا ك )أحننه إحينناء هننني ا
مشاهيف الف هاء يق خفاقا ( ن حي  قةلح ن أ  األمف بالمافو  والنهنق عن  المنكنف ينفل ثنم لنال 

                                                           

 ك 365ص  6ن  المكق ج [66]66

 ك 231ص  62، الخطيب البغهاهي ج671ص  3ن المكق ج [67]67

 ك 261، الياياق مفآن اللنا  ص 79ص  5ج، اب  خ كا  673ن  677ن 672ص  3ن المكق ج [68]68



أفضممل الحننهي  النبننوي الننني فواي عكفمننة عنن  ابنن  عبننان أ  الفقننو  انن   اا ع يننح وقنن م  ننا  )
الم لمب و جمل بمام إلمى إممام جمائ  فمأم ه بمالمع وف ونهماه عمن المنكم  الشهداء حمزة بن عبد 

يةثف  و  أبق حنيفة يق إبفاهيم لةثيفاس  وياس ي ما فلب إل  خفاقا  نه  أبا مقن م الخفاقنانق  فقتله(
فا لننح الننهماء بغيننف الحننق 757هننن ن 629منقننن الهولننة الاباقننية )الملننويق  م( لهننافاس عنن  ظ مننح وا 

 ك [69]69 ل ح أبو مق موظ  ينهاي إل  أ  

م( لهف أبو 792هلفية )موايق  675ولما خفج إبفاهيم ب  عبه اا أخو النفن الزكية عام 
حنيفة بلةييهي ومناافلح ضه المناوف وبينما كا  المنانوف ينق الكوينة كنا  لني  إبنفاهيم يل نهم 

ي  ل ميننن أبننق منن  الباننفن اننوبها وظنن  حظننف الللننو  يننق المهينننة ال ينن  ك ننح ويننفوي زيننف بنن  الهننن
حنيفة المافو  أ  أبا حنيفنة كنا  ن ينق نلنا الو نر الحنفج النه يق ن يلهنف بةيكنافي ينق  نون وثبنار 

 ك [70]70()واهلل ما أن  بمنته حتى توضع الحبال في أعنابناحل    ر لح نار يوم 

م( ثناف أهن  الموان  وكنا  المنانوف  نه أخنن ع نيهم 795هلفينة )المواينق  676ويق عنام 
  نلا ن حي  ثافوا ع يح نار مفن ن أ  لنو يا وهنا منفن أخنفع حن  لنح همنانهم وأمنوالهم ي منا عههاس  ب

ثافوا ع يح يق المفن الثانية هعا المناوف أل ة الف هناء ن وكنا  أبنو حنيفنة بيننهم ن واقنلفلاهم ألحن  
و  فأنم  )إن عفم لح أموالهم وهمانهم حقب ما عاههوي أم ال  ياقلنه الف هاء إلن  المااهنهن و نالوا

ن عاببمم  فبممما يسممتحقون( )ممما وقننكر أبننو حنيفننة عنن  اللننواب ي ننا  لننح المناننوف  أرممل العفممو وان
 يفه ع يح:  تقول أن  يا شيخ(

)إنهم ش  وا لك ما ال يملكونه م يعني دمماءرم م فإنمه بمد تقم   أن المنفس ال يجم   فيهما 
بإحد  معان ثالأ. أ أيم   البذل واإلباحة وش    عليهم ما ليس لك ألن دم المسلم ال يحل إال

ذا بال  جل ثخ  ابتلني أيحل له بتلمه؟ بمال  إن أحل  ام أة نفسها ل جل بغي  نكاا أتحل له؟ وان
 المنصو : ال. بال: فكف يدك عن أرل الموصل فال تحل لك دماؤرم(. 

)القمول مما بلم  ي م يفل المناوف ع  هنا وأمفهم بال يام يلفف وا ثم هعاي وحهي و نا  لنح: 
ص ف إلى بالدك وال تف  الناس بما رو شين على إمامك فتبس  يد الخوا ج )يعني الثائ ين( ان

 ك [71]71على إمامك(

كنننا  أبنننو حنيفنننة يمنننافن حفينننة النننفأي هنننني ضنننه المحننناكم أيضننناس يكنننا  إنا أانننهفر إحنننهع 
 المحاكم حكماس خاط ناس لهنف بمنا يينح من  خطنة أل  احلنفام ال ضناء عننهي لنين مانناي لنفا المحناكم

                                                           

 ك 76ص  6ن أحكام ال فآ  ج [69]69

 ك 676ص  3، المكق ج221ص  62ن الخطيب ج [70]70

 ك 636ص  61، القفخقق كلاب المبقوط ج 67ص 3، الكفهفي ج35ص  5ن اب  األثيف ج  [71]71



و ضنننالها يانننهفو  أحكامننناس غينننف انننحيحة ل نننه منانننوي نار منننفن مننن  الفلينننا زمانننناس الفلكابنننح هنننني 
 ك [72]72)اللفيمة(

وينننهب أبننو حنيفننة يننق حفيننة الننفأي إلنن  أ  منن  اعلننفل ع نن  الخاليننة الشننفعية وحكوملهننا 
ا لنم الشفعية الااهلة وقب إمام الااف ب  ولهف ب ل ح يإ  قنلنح أو ماا بلنح ن عننهي ال للنوزك من

يالزم ال يام بثوفن مق حة ن يانالس ن أو بن  الفعنب واإلفهناب ينق النبالهك ويقنله  ينق هننا بمنا حنه  
منب قننيهنا ع ننق فضننق اا عنننح حينمنا  ننبل فلالننح ع نن  خمقننة كنانوا يشننلمونح يننق الكويننة ن وهننو 

)أتخلممي يننةمف قننيهنا ع ننق بنإطال هم  ننا  لننح فلنن   )أعارممد اهلل ألبتلنممه(خ يفنة ن ع ننناس و ننا  أحننههم 
نمه بمد شمتمك( نا   )أفأبتلمه ولمم يقتلنمي(  نا : عنه وبد عارد اهلل ليقتلنك( )فاشمتمه إن  نا   )وان

 ك شئ  أو دعه(

كنننلا يقننله  أبننو حنيفننة ن يننق أمننف ماافضننق الحكومننة ن بمننا أع نننح قننيهنا ع ننق يننق شننة  
لفمميء مممادا  )لممن نمممنعكم مسمماجد اهلل أن تممذك وا فيهمما اسممم اهلل ولممن نمممنعكم االخننوافج إن  ننا : 

 ك [73]73أيديكم مع أيدينا ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا(

 م الخ وج على الحكومة الظالمة: 7

ظهفر يق نلا الو ر مقةلة هامة وهق: )إنا كنا  إمنام المقن مي  ظالمناس ياقن اس يهن  للنوز 
هنن  الثننوفن ع يننح  وبنني  أهنن  القنننة أنفقننهم اخلالينناس حننو  هننني المقننةلةك ي الننر لماعننة كبيننفن منن  أ

الحهي  بلواز االعلفال ع   ظ مح بال قا  والنطق أمامح بالحق ولك  ال للوز الثوفن ع يح ولو 
، لكن  أبنا حنيفنة [74]74أفاق الهماء بغيف الحق ولاهع ع   ح نوق الننان وافلكنب يقن اس انفيحاس 

نمنا للنوز الثنوفن ع ينح أيضناس بن  وينبغنق نلنا بشنف  ط ي و  إ  إمامة الظالم ليقنر باط نة يحقنب وا 
أ  لك  ثوفن نالحة مفيهن لةلق بالااه  الاالح مكا  الظالم الفاقق وبشنفط أ  ال لكنو  نليللهنا 
ملننفه لبهيننه ال ننوع وضننيام األنفننن واألفوامك ويشننفم أبننو بكننف اللانناص منننهب أبننق حنيفننة يننق 

 هنا ال و : 

بنا حنيفنة )وكا  منهبح مشهوفاس يق  لا  الظ مة وأ منة اللنوف ولننلا  نا  األوزاعنق احلم ننا أ
ع   ك  شنقء حلن  لاءننا بالقني  ياننق  لنا  الظ منة ي نم نحلم نح وكنا  من   ولنح ولنوب األمنف 

 ك [75]75بالمافو  والنهق ع  المنكف يفل بال و  يإ  لم ينلمف لح يبالقي (

                                                           

ص  62، الخطينب ج 652ن  635، اب  عبه البف االنل ناء ص 699ن  695ن  691ص  6ن الكفهفي ج  [72]72
 ك 256
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 ك 76ص  6ن أحكام ال فآ  ج  [75]75



وين   اللاناص ينق موضنب آخنف  نوالس ألبنق حنيفنة نفقنح عن  عبنه اا بن  المبنافا، وكنا  
م الخفاقنننانق ن ينننق عهنننه أو  خ يفنننة عباقنننق ن شنننةواس باينننهاس ينننق الظ نننم نلنننا و نننر أ  ب نننك أبنننو مقننن 

والاقنن ك حين ننن لنناء إبننفاهيم الاننا ك ي يننح خفاقننا  إلنن  أبننق حنيفننة ونا شننح يننق األمننف بننالمافو  
والنهق ع  المنكف و ه نكف أبو حنيفة نفقنح هننا الن نا  واللباحن  لابنه اا بن  المبنافا ييمنا بانه 

 ع   النحو اللالق: 

فسألني عن األمم  بمالمع وف والنهمي عمن المنكم  إلمى أن اتفقنما علمى ا  أبو حنيفة(: )) 
أنه ف يضة ممن اهلل تعمالى فقمال لمي )يعنمي إبم اريم( ممد يمدك حتمى أبايعمك فأظلمم  المدنيا بينمي 

دعاني إلى حق من حقوق اهلل فأمتنعم  عليمه  ا  )أبو حنيفنة(:  ولم( ا  اب  المبافا: ) وبينه(
بام به  جل وحده بتل ولم يصلح للناس أم  ولكمن إن وجمد عليمه أعوانماب صمالحين  وبل  له إن

وكمان يقتضمي ذلمك كلمما   نا  )أبنو حنيفنة(:و جالب ي أس عليهم مأموناب علمى ديمن اهلل ال يحمول. 
بدم علي تقاضاني تقاضي الغ يم الملح فأبول له رذا أمم  ال يصملح بواحمد مما أ ابتمه األنبيماء 

من السماء ورذه ف يضة ليس  كسائ  الف ائض ألن سائ  الف ائض يقوم بها حتى عقد  عليه 
ال جل وحده ورذا متى أم  بمه ال جمل وحمده أشما  بدممه وعم ض نفسمه للقتمل فأخماف عليمه أن 

ذا بتل ال جل لم يجت ئ غي ه أن يع ض نفسه(  ك [76]76يعين على بتل نفسه وان

 مذرب اإلمام في الخ وج )الثو ة( 

أبق حنيفة المبه ق النظفي يق هني المقةلة غيف أننا ال نقنلطيب يهنم ولهنة  يظهف هنا فأي
نظفي يهماس لاماس ما لم ن   ع   ق وكح الني ق كح ن يق الوا نب ن للناي أهنم الثنوفار اللنق هبنر ينق 

 عافيك 

 خ وج زيد بن علي: 

هننو أخننو والثننوفن األولنن  هننق ثننوفن زيننه بنن  ع ننق والننني إليننح لنقننب الشننياة الزيهيننة نفقننها و 
اإلمام محمه البا ف حفيه اإلمام الحقي ك وكا  أل  ع ماء عافي ي يهاس وفعاس االحاسك و ه اقنلفاه 

م( حني  عنز  هشنام بن  727هلفينة ) 631اإلمام أبنو حنيفنة نفقنح مننح اقنلفاهن ع مينة وينق عنام 
قنلهع  عبه الم ا خاله ب  عبه اا ال قنفي من  ع ن  الانفاق وألنفع مانح لح ي نار ومقناءالر وا

زيننهاس منن  المهينننة إلنن  الكويننة ليننهلق بشننهاهلح يننق هنننا األمننفك وكانننر هننني هننق المننفن األولنن  ن منننن 
قنني  ن اللننق يننةلق ييهننا إلنن  الكويننة ن مفكننز شننياة ع ننق ن شننخص ل ينن  منن  آ  قننيهنا ع ننقك لهنننا 

كا  انباثننر الننفوم ن بملي ننح ن يننق الحفكننة الا ويننة واحلشننه النننان حولننح ومنن  ناحيننة أخننفع كننا  قنن
الافاق يضي و  نفعاس بظ م بنق أمية و ه عاشوا ييح قنوار طوي ة يكنانوا يفينهو  عمنوهاس يالمنهو  
ع يح يق ثنوفلهم ينفأوا لنويف ولنوه ي ينح عنالم انالح من  البينر الا نوي غنيمنة ال بنه من  ا لناانها 

                                                           

 ك 26ص  3ن أحكام ال فآ  ج  [76]76



اس وكلبنوا ن يةكهوا لح أ  بالكوية ما ة أل  فل  ي فو  إل  لوافي وبايانح ع ن  نلنا خمقنة عشنف ألفن
بالفانن  ن أقننماءهم يننق قننلالر واننحا   وأثننناء هنننا كانننر لفليبننار هننني الثننوفن لننلم قننفاس ع ننم بهننا 

هلفينة  633الوالق األموي ي ما عف  زيه أ  الحكومنة ع منر بنةمفهم يلنف الثنوفن ينق انفف عنام 
ماننح ن  م(  بنن  موعننهها المحننهه ي مننا ل ابنن  الففي ننا  لخ نن  شننياة ع ننق يننق الكويننة عنننح يب ننق771)

و ننننننر الحننننننفب ن ما لننننننا  وثمانيننننننة عشننننننف فلننننننالس ال غيننننننف ي النننننن  إلنننننن  أ  أاننننننابح قننننننهم يلننننننفم 
 ك [77]77ومار

قنناعه اإلمننام أبننو حنيفننة زيننهاس يننق خفولننح هنننا وأمننهي بالمننا  وكننا  يناننح النننان ويننةمفهم 
وشنننننبح خفولنننننح بخنننننفوج فقنننننو  اا اننننن   اا ع ينننننح وقننننن م ينننننق  [78]78بنننننالو و  إلننننن  لانبنننننح

أ  الفقو  ع يح الاالن والقالم كما لم يك  هناا شا يق كونح ع   الحنق بمان   [79]79بهف
كنلا لين م  شا يق كنو  زينه ع ن  الحنق ينق خفولنح هنناك لكننح لمنا لاءلنح فقنالة زينه يط نب 

)لو علم  أن الناس ال يخذلونه ويقوممون معمه بيمام صمدق لكنم  ييها الاو  منح  ا  لحام هنا: 
نمه إممام حمق ولكنمي أخماف أن يخمذلوه كمما خمذلوا أبماه )سميدنا أتبعه وأجارمد معمه ممن خالفمه أل 

  .[80]80الحسين( لكني أعينه بمالي فيتقو  به على من خالفه(
هنا المق ا الني ق كح أبو حنيفة إن  كا  مطاب اس لمامناس لمنا نكنفي من  الناحينة النظفينة ينق 

يننق الكويننة وكننا  خبيننفاس  مقننةلة الثننوفن ع نن  األ مننة الظننالمي  ي  ننه كننا  ياننف  لننافيخ شننياة ع ننق
بنفقنننيلهم كمنننا كاننننر قنننيفلهم اللنننق هفلنننوا ع يهنننا مننننن زمننن  قنننيهنا ع نننق واضنننحة مافوينننة ل ننننان 
ألماي  حل  ل ه حنف هاوه ب  ع ق )حفيه اب  الابان( زيهاس م  غهف أه  الكوينة آننناا وحناو  

لكوينة وحنهها كننلا كنا  أبنو حنيفنة يا نم أ  هنني الحفكنة  اانفن ع ن  ا [81]81مناح م  الخفوج
أما ب ية الهولة األموية ي ين ييهنا شنقء منهنا كمنا أنهنا حفكنة لنين لهنا أي لنظنيم ينق مكنا  آخنف 
لقلطيب اقلمهاه الاو  منح وأنها لكونر يق الكوية نفقها يق قلة أشهف ال أكثف وباللالق لم لك  

يلو ب أ  لحنه   ناضلة ع   اإلطالق، لهنا حي  نظف أبو حنيفة يق مالمحها الظاهفية ك ها لم
ثوفن نالحة عالون ع ن  أ  أحنه أقنباب  انوه أبنق حنيفنة عن  هنني الحفكنة غالبناس أننح هنو نفقنح لنم 
يك   ه الفق لح م  النفون واللةثيف ما يلا  اشلفاكح ييها ماهف  ون لها إن كا  أبو حنيفة و لها ن 

يلفأقها حمناه أقنلانيك وحني  هلفية ن لين إال ل ميناس م  لالمين مهفقة أه  الفأي اللق  631عام 
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خنفج زينه لنم يكن  مضن  ع نن  انا ناه إمامنة هنني المهفقنة ألبننق حنيفنة غينف  فابنة عنامي  ونانن  
 عام ولم يك   ه نا  باه فلبة )ي يح أه  المشفق( أو لةثيفاس ونفوناسك 

 خ وج النفس الزكية: 

زكينة وأخيننح إبنفاهيم وهمننا أمنا الثنوفن الثانيننة يكاننر ثننوفن محمنه بنن  عبنه اا الم  نب بننالنفن ال
م( و ر أ  كا  أبنو 792ن  793هلفية ) 675م  أواله الحق  ب  ع ق و ه حهثر ثوفلهما عام 

 حنيفة  ه وا  إل   مة الفقوخ وافلفاء المكانة واللةثيفك 

كانر حفكة هني  األخوي  للحفا منن عهه بنق أمية حل  ل ه بايب النفن الزكية المناوف 
ي منا  امنر الهولنة  [82]82  غيفي مما كانوا يفيهو  الثوفن ع ن  الهولنة األموينةنفقح وأنان كثيفو 

الاباقية لخف  هنالء النان ن ع  أعي  الهولة ن وفاحوا يبثو  هعولهم يق القف ولففق هعالهم يق 
خفاقا  واللزيفن والفي وطبفقلا  واليم  وشنما  أيفي ينة ولان  الننفن الزكينة الحلناز مفكنزي كمنا 

لكوينننة أيضننناس ن حقنننب فواينننة ابننن  األثينننف ن ما نننة ألننن  قننني  ع ننن  اقنننلاهاه أل  لحمنننق كنننا  ينننق ا
، وكنننا  المنانننوف يانننف  منننهع هعنننولهم ويخنننايهم أشنننه الخنننو  إن كاننننر هعنننولهم [83]83ظهنننفي

لضنافم ولنوازي هعننون بننق الابنان اللننق أقنففر عن   يننام الهولنة الاباقنية وهنننا منا لا نح يلاننهع 
 أ ق  ألوا  الان  يق قبي  قح ها وال ضاء ع يهاك  ل ماها وهكها عهن قنوار ويفلكب

هلفيننة لننفا المناننوف بننناء بغننهاه  675ولمننا خننفج النننفن الزكيننة ياننالس يننق فلننب منن  عننام 
ونهب إل  الكوية يازعاس ه وعاس إن كا  يشا يق ب اء هوللح واقلمفافها ما لنم لقةان  هنني الحفكنة 

ها  فشننهي ن )واا ال أهفي مننا أنننا ياعنن ( يكانننر منن  لنننوفها وكثيننفاس مننا كننا  ي ننو  ن يننق حيفلننح وي نن
للفام  إليح أخبناف قن وط البانفن وينافن واألهنواز وواقنط والمنها   وغيفهنا ويخشن  اننهالم الثنوفن 
منن  كنن  مكننا  ياننا  شننهفي  كننام ي  ال يغيننف لباقننح وال يننةوي إلنن  يفاشننح وي ضننق لي ننح ك ننح يننق 

ي  ليفننف منن  الكويننة ع نن  علنن  ولننو كننا  وكننا  يلخننن عهلننح ويلهننز يفقنناناس منناهف  [84]84ماننالي
 ك [85]85الحظ لم يحالفح ألي حر هني الحفكة و  بر عفشح وأطاحر بق طا  البير الاباقق

كا  مو   أبق حنيفة هني المفن مخل فاس لمنام االخنلال  عن  مو فنح ينق المنفن القناب ةك ول نه 
كوية يففل حظف الللو  ك    نا م   ب  إنح قانه هني الحفكة عالنية حي  كا  المناوف يق ال
 لي ة حل  كا  لالمين أبق حنيفة يخشو  أ  ي بل ع يهم ألماي ك 
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كا  أبو حنيفة يناح النان ويحثهم ع   مباياة ومقانهن إبنفاهيم بن  عبنه اا أخنق الننفن 
بن   [87]87وأيل  بة  الخفوج ماح أيض  م  الحه النف  خمقي  أو قباي  منفن [86]86الزكية

اقمح أبو اقحق الفزافي )مخفج أخيا أحب إلنق من  مخفلنا( ياننق مقنانهن أخينا ل ه  ا  لفل  
ك و ه ن   لنا أبنو بكنف اللاناص والموينق [88]88إلبفاهيم ب  عبه اا أيض  م  لهاها الكفاف

المكننق وابنن  البننزاز انناحب الفلنناوع البزازيننة وهننم منن  أل ننة الف هنناء آفاء أبننق حنيفننة هننني وماناهننا 
لهناه للخ نيص النظنام النهاخ ق ل مللمنب المقن م من  قنطون ال يناهن المنحفينة ن الواضح الل ق أ  ال

 عنه أبق حنيفة ن أيض  م   لا  الكفاف خافج المللمب المق مك 

ولانن  أهنننم وأخطننف منننا يا نننح أبننو حنيفنننة ينننق هنننا الخنننفوج نهيننح الحقننن  بننن   حطبننة ن ال ا نننه 
ل لننا  النننفن الزكيننة وأخيننح وكننا  األع نن  لليننو  المناننوف وأعظننم ث الننح ومشننيفيح ن عنن  النننهاب 

قي  أبق  حطبة وبطوللح الحفبية ن إل  لانب ههناء أبنق مقن م الخفاقنانق وحنكلنح القياقنية ن  نه 
فينننب  نننوا م هولنننة بننننق الابنننان وأ امهنننا ياننناف الحقننن  ن بانننه منننور أبينننح ن  ا نننهاس ينننق مكاننننح يكنننا  

  ينق الكوينة وأحنب أبنا حنيفنة المناوف يالمنه ع ينح ويثنق بنح أكثنف من  غينفي من  ال ناهن لكننح عنا
 ولا ق بح لا  اس كبيفاسك 

  ا  نار مفن ألبق حنيفة: 

)يانق الظ م واللوف الني حه  ع   يهي أثنناء خنهملق ل منانوف(  )عملي ال يخفى عليك
)نعمم إذا علمم اهلل أنمك نمادم علمى مما فعلم  ولمو خيم   بمين بتمل  نا  اإلمنام  فهل لي ممن توبمة(

لمك علممى بتلممه وتجعممل ممع اهلل عهممداب علممى أن ال تعمود فممإن وفيمم  فهممي مسملم وبتلممك الختمم   بت
ي ما قمب م  أبق حنيفة عاهه اا ع   نلا ولابك ولم لمل ع   هننا منهن ولينزن حلن   توبتك(

حنهثر ثنوفن النننفن الزكينة وأخينح إبننفاهيم ينةمفي المنانوف بننالخفوج ل لالهمنا يننكف نلننا ألبنق حنيفننة 
ال أخمذ  بماألول واثخم ()جاء أوان توبتك فمي ا  لنح  يلنهه  إن وفيم  بمما عارمد  فأنم  تائمب وان

الحقننن  لوبلنننح منننفن أخنننفع و نننا  ألبنننق حنيفنننة لننن  أقنننيف إلننن  هننننا ولنننو كنننا   ل نننق ثنننم نهنننب إلننن  
)ال أسمي  إلمى رمذا الوجمه إن كمان هلل تعمالى  اعمة فمي سمل انك المناوف، و ا  لح يق افاحة 

ن كمان معصمي يغضنب المنانوف من  نلنا غضنباس  ة فحسمبي(فيما فعلم  فلمي منمه أوفم  الحمظ وان
إنا أنك نا عقله منذ سنة وكأنه شهيهاس و بل ع يح ي ا  حميه أخو الحق  ل مناوف ن باه نلا ن )

)مممن يننهعا المناننوف باننه نلننا أهنن  ث لننح وقننةلهم  خلمم  عليممه أنمما أسممي  وأنمما أحممق بالفضممل منممه(
 . [89]89إلمام )أبي حنيفة( ()إنه يت دد إلى ا الوا لح  يدخل عليه من رؤالء الفقهاء(

                                                           

  ك77ص  3، المكق ج 73ص  3ن الكفهفي ج  [86]86
 ك 72ص  3، المكق ج 76ص  3ن الكفهفي ج  [87]87

  ك76ص  6ن اللااص أحكام ال فآ  ج  [88]88
 ك 33ص  3ن الكفهفي ج  [89]89



هنا المو   الام ق الني و فح أبو حنيفنة كنا  منط بناس لمامناس منب مبه نح ونظفيلنح اللنق ل نو  
إ  الثوفن إنا كا  م  المحلم  أ  لكو  ثنوفن نالحنة انالحة ياالشنلفاا ييهنا لنين لنا زاس مشنفوعاس 

ا الشة  يخل   ع  مو   يحقب ب  هو يفل ووالب أيضاس ولم يك  مو   اإلمام مالا يق هن
أبق حنيفة وحي   نا  لنح الننان ن و نر خنفوج الننفن الزكينة ن إ  بيانة المنانوف ينق ف ابننا يكين  
نخ اهننا ونقننناعه ان  غيننفي أيلننن  بننبطال  البيانننة لبنننفاس أو الح نن  كفهننناس أو الطننالق  هنننفاس وباللنننالق 

ن إلنن  لانننب الننننفن وبقنننبب هننني الفلننوع انضنننم كثيننف منن  الننننا [90]90بطننال  بياننة الاباقننيي 
الزكية ونا  مالا عا بة يلواي بة  ل هي والق المهيننة الاباقنق لافنف بن  قن يما  ومنهر ينهي حلن  

 ك [91]91خ ار كلفح

 ليس أبو حنيفة وحده: 

ويخطئ م  يحقب أ  أبنا حنيفنة وحنهي ن بني  أهن  القننة ن النني فأع هننا النفأي ينق مقنةلة 
عنننح  ننوالس وياننالس كننا  باينننح فأي أكننابف أهنن  الننهي  يننق ال ننف  الثننوفن إنمننا الوا ننب أ  فأيننح الننني عبننف 

 األو  الهلفي يةو  خطبة خطبها أبو بكف الاهيق فضق اا عنح باه بيالح  ا  ييها: 

 ك [92]92)أ يعوني ما أ ع  اهلل و سوله فإذا عصي  اهلل و سوله فال  اعة لي عليكم(

 وي و  قيهنا عمف فضق اا عنح: 

مممن غيمم  مشممو ة مممن المسمملمين فممال يبممايع رممو وال الممذ  بايعممه تغمم ة أن  )مممن بممايع  جممالب 
 . [93]93يقتال(

وحي  خفج الحقي  ع   يزيه كا  كثيف م  الاحابة أحياء وكانر لماعة ي هناء اللناباي  
مولنوهن ك هننا ل فيبنناس ومننا فأينننا  ننوالس لاننحابق أو لنناباق ي ننو  ييننح إ  الحقنني  افلكننب بخفولننح هنننا 

 أما م  كانوا ينهونح ع  الخفوج يكا  فأيهم أ  أه  الانفاق ال يالمنه ع نيهم وأننح حفاماس حفمح اا
ل  يف ح يق خفولح ب  قيضب نفقنح ينق محن  الخطنفك وبةلفناظ أخنفع كنا  فأيهنم ن لمياناس ن ينق 
هني المقةلة هو ما أوضحح أبو حنيفة ييما باه من  أ  الخنفوج ع ن  اإلمنافن الفاقنهن أمنف مشنفوم 

                                                           

ن كا  الاباقيو  عنه أخن البياة يقلح فو  النان بطالق نقا هم إ  هم ن ضوا بيالهم ونلا نكف اإلمنام  [90]90
  ةلح الح   والطالق كفهاس إل  لانب مقةلة البياةكمالا مق

ص  2، اب  خ هو  ج 77ص  61، اب  كثيف ج 275ص  2، اب  خ كا  ج 661ص  9ن الطبفع ج  [91]91
 ك 666

 ك 377ص  5، البهاية والنهاية ج 266ص  7ن اب  هشام ج  [92]92

 ن  من  الزنناك و نا  عمنف أيضناس ينق فواينة ن هني ألفاظ فواية البخافي يق كلاب المحنافبي  بناب فلنم الحب [93]93
(ك ون نن  اإلمننام 635ص  63أخننفع )منن  هعنن  إلنن  إمننافن منن  غيننف مشننوفن يننال يحنن  لننح أ  ي بنن ( )يننلح البننافي ج 

أحمه كنلا  والس لقيهنا عمف أ : )م  بايب أميفاس م  غيف مشفون المق مي  يال بياة لح وال بياة ل ني باياح( مقنه 
 ك 266حهي  ف م  6أحمه ج 



ينبغننق ن  بنن  اإل ننهام ع نن  هننني الخطننون ن أ  نلننهبف األمننف وننظننف هنن  هننناا إمكننا   يننق نالننح لكنن 
إل امننة نظننام اننالح باننه   ننب النظننام المنحننف  ولغييننفي أم الك ول ننه كننا  الحقنني  فضننق اا عنننح 
يحقننب ن بننناء ع نن  فقننا   أهنن  الكويننة المللاليننة إليننح ن أنننح ولننه حمننان منااننفي  يقننلطيب باننونهم 

الحة يخفج م  المهينة لك  الاحابة الني  نهوي ع  نلا كانوا يفو  ن عكنن هننا ن ال يام بثوفن ن
أ  أه  الكوية ال ينبغق الث ة بهم باه الغهف الني غهفوي ن من   بن  ن بوالنهي )قنيهنا ع نق( وبةخينح 
)قننيهنا الحقنن ( ينناالخلال  الننني كننا  بنني  اإلمننام الحقنني  وأول ننا الاننحابة إن  ن كننا  اخلالينناس 

 لهبيف واللخطيط ال حو  مشفوعية الخفوج وعهم مشفوعيلحك حو  ال

كننننلا حننني  ثننناف عبنننه النننفحم  بننن  األشنننا  ع ننن  الهولنننة األموينننة ينننق زمننن  والينننة الحلننناج 
الظالمننة و نن  إلنن  لانبننح ن آنننناا ن أكننابف الف هنناء أمثننا  قننايه بنن  لبيننف والشننابق وابنن  أبننق لي نن  

م  ال فاء )يانق الا ماء والف هاء( و فر ماح ولم وأبق البخلفي وينكف اب  كثيف أ  يف ة عقكفية 
ي   واحه م  الا ماء الني   اهوا ع  ال يام ماح إ  خفولح هنا غيف لا زك والخطب اللق أل اها 

 هنالء الف هاء أمام لي  اب  األشا  للفلم نظفيلهم لفلمة أمينةك  ا  اب  أبق لي  : 

ومنكم اب يمدعى إليممه فمأنك ه بقلبمه فقمد سمملم  )أيهما المؤمنمون إنمه ممن  أ  عممدواناب يعممل بمه
وب ئ ومن أنك ه بلسانه فقد أج  ورو أفضل ممن صماحبه وممن أنكم ه بالسميف لتكمون كلممة اهلل 
ري العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذ  أصاب سبيل الهد  ونو  في بلبه اليقمين فقماتلوا 

لحممق فممال يع فونممه وعملمموا بالعممدوان فممال رممؤالء المحلممين المحممدثين المبتممدعين الممذين بممد جهلمموا ا
 ينك ونه(. 

 و ا  الشابق: 

)يمما أرممل اإلسممالم بمماتلورم وال يأخممذكم حمم ج مممن بتممالهم فممواهلل ممما أعلممم بوممماب علممى بسممي  
 األ ض أعمل بظلم وال أجو  منهم في الحكم فليكن بهم البدا (. 

 و ا  قايه ب  لبيف: 

قين وعلمى آثمامهم بماتلورم علمى جمو رم فمي الحكمم )باتلورم وال تأثموا من بتالهم بنية وي
ماتتهم الصالة(  . [94]94وتجب رم في الدين واستذاللهم الضعفاء وان

أما أكابف األمة الني  لم ي فنوا منب ابن  األشنا  ينق خفولنح ع ن  الحلناج ن عكنن منا يان  
نمنا  نالوا إنننح ن بهنن ا الشنك  ن عكنن مننا أول نا الف هناء ن ي نم ي ولنوا إ  هننا الخننفوج حنفام ينق نالنح وا 

 ل لضيح الما حة ولنلا حي  ق   الحق  البافي ع  هنا  ا : 

)إنه واهلل ما سمل  اهلل الحجماج علميكم إال عقوبمة فمال تعا ضموا عقوبمة اهلل بالسميف ولكمن 
 . [95]95عليكم السكينة والتض ع(

                                                           

  ك692ص  5ن الطبفي ج  [67]94



ه يينح أبنو كا  هنا هو الفأي الاام أله  الهي  يق ال نف  األو  الهلنفي وهنو ال نف  النني ولن
حنيفة يكا  فأيح عي  فأيهمك ثنم بنهأ يظهنف ييمنا بانه ن ينق آخنف ال نف  الثنانق الهلنفي ن نلنا النفأي 
الني يقنم  ان  )فأي لمهنوف أهن  القننة( ولنين قنبب ظهنوف هننا النفأي الاثنوف ع ن  نانوص 

كنننانوا   طاينننة بشنننةنح كاننننر خايينننة ع ننن  أكنننابف ال نننف  األو  أو أ  أهننن  ال نننف  األو  ن مانننان اا ن
نما كا  لح ن ينق الح ي نة ن قنببا : األو  أ  اللبنابفن لنم يلفكنوا  ينهبو  منهباس يخال  الناوص وا 
أي طفينننق مفلنننوم أمنننام اللغيينننف بطنننفق هيم فاطينننة قننن يمة والثنننانق أ  المحننناوالر اللنننق كاننننر لنننلم 

فنيلها لو نب إلحها  اللغييف ع  طفيق القي  أقففر ع  ل ا النلا ه الملوالية اللق لم يبق باه 
 ك [96]96اهوف الخيف ع  هنا الطفيق أيضا

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                     

 ك 625ص  6، البهاية والنهاية ج 697ص  7ن طب ار اب  قاه ج  [95]95

وكنلا  231حل   211ن افلب ن لمزيه م  شفم هني المقةلة ن إل  كلاب لفهيمار اللزء الثال  م  ص  [96]96
 لفهيم ال فآ  قوفن الحلفارك 


