2012
ممجل ددالل /

العدد الخامس والخمسون
اآلراء التربكية عند أبي حنيفة النعماف

كطرائؽ تعميمو
 Educational views at the Abu Hanifa AlnmemanAnd methods of teaching Islamic education
أ.م.دشاكر عبد مرزوك
قسـ عمكـ القرآف
كمية التربية لمبنات
جامعة بغداد
ممخص البحث
دأبت الدراسات االكاديمة في مفاصؿ عديدة مف مظانيا عمى
التعريؼ باآلراء التربكية لعمالقة الفكر العربي كاإلسبلمي  ،كالذيف يشار
إلييـ بالبناف  ،كتماشيا مع ىذه الستراتيجية فقد عرفت ىذه الدراسة بأحد
ىؤالء الركاد ليذه الحضارة كىك أبك حنيفة النعماف ػ رحمو اهلل تعالى ػ ،
فكانت ىذه الدراسة المكسكمة (

اآلراء التربوية عند أبي حنيفة النعمان...

وطرائق تدريس التربية االسالمية) ىي محط بحثنا لمتعريؼ بيا كبدكرىا.
كقد استقصت الدراسة اآلراء التربكية مف بطكف الكتب المختمفة ،
كعممت عمى تحميمييا كاستنباط الدركس التربكية منيا  ،كركزت فييا عمى
مكقؼ ابي حنيفة النعماف مف عناصر العممية التربكية  ،مف دكف التطرؽ
إلى األصكؿ الفكرية كالتربكية ليا لشيكعيا كذيكعيا بيف الدارسيف .
كقد اقتضت مستمزمات البحث أف أقسمو عمى خمسة مباحث كىي :
المبحث األكؿ  :ترجمة ألبي حنيفة ػ رحمو اهلل ػ  ،ككانت الترجمة
مكجزة لكثرة ما كتب كألؼ عنو مما يغنينا عف التكسع .
المبحث الثاني  :األىداؼ التربكية .
المبحث الثالث  :المنيج التربكم.
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المبحث الرابع :طرائؽ تدريس التربية االسبلمية .
المبحث الخامس  :المعمـ كالمتعمـ.

كختمت الدراسة بمجمكعة نتائج تركتيا ىذه الدراسة لمقارئ الكريـ في
مظانيا داخؿ صفحات تمؾ الدراسة لئبل يذىب البكح بحبلكة النتاج في
بكاكيره.

المقدمة
الحمد هلل رب العالميف  ،كالصبلة كالسبلـ عمى خاتـ المرسميف محمد ػ صمى
اهلل عميو كسمـ ػ كعمى آلو كأصحابو أجمعيف .
أما بعد :
فإف الفكر التربكم العربي اإلسبلمي مفخرة مف مفاخر

الحضارة العربية

اإلسبلمية  ،ليس ؿكثرة المؤلفات فحسب  ،بؿ ألصالة ىذا الفكر الذم ارتكز في
قكاعده كمبادئو إلى األصكؿ اإلسبلمية

 ،كمع الجيكد الخيرة التي بذلت لمتعريؼ

باآلراء التربكية ؿرجاؿ الفكر العربي اإلسبلمي المبثكثة في كتبيـ كمؤلفاتيـ  ،إال أف
التعرؼ عمى اآلراء التربكية لممتقدميف ممف نقؿ تبلميذىـ أقكاليـ كضمنكىا كتبيـ لـ
يرتؽ إلى المستكل المطمكب ،لعدـ كجكد مؤلفات تكثؽ أقكاليـ كآراءىـ .
كليذا ارتأل الباحث التعريؼ باآلراء التربكية ألحد عمالقة الفكر العربي
كاإلسبلمي  ،ممف يشار إليو بالبناف  ،كىك أبك حنيفة النعماف ػ رحمو اهلل تعالىػ ،
فكاف ىذا البحث المكسكـ (

اآلراء التربوية عند أبي حنيفة النعمان ...وطرائق

تدريس التربية االسالمية) .
كقد استقصى الباحث آراءه التربكية مف بطكف الكتب المختمفة  ،كعمؿ عمى
تحميمييا كاستنباط الدركس التربكية منيا  ،كركزت فيو عمى

مكقفو مف عناصر

العممية التربكية  ،مف دكف التطرؽ إلى األصكؿ الفكرية التربكية لو لشيكعيا كذيكعيا
بيف الدارسيف .
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كقد اقتضت مستمزمات البحث أف أقسمو عمى خمسة مباحث كىي االتي:
المبحث األكؿ  :ترجمة ألبي حنيفة ػ رحمو اهلل ػ  ،ككانت الترجمة مكجزة
لكثرة ما كتب كألؼ عنو مما يغنينا عف التكسع .
المبحث الثاني  :األىداؼ التربكية .
المبحث الثالث  :المنيج التربكم.
المبحث الرابع :طرائؽ تدريس التربة االسبلمية .
المبحث الخامس  :المعمـ كالمتعمـ.
كختمت البحث بخاتمة بينت فييا أىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج
كتكصيات  ،سائبلن اهلل العظيـ أف أككف قد كفقت في عرضي ىذا  ،كاهلل مف كراء
القصد  ،كىك اليادم إلى سكاء السبيؿ .

المبحث األول
سيرة أبي حنيفة النعمان
أوالً ـ اسمو ونسبو:
ىك النعماف بف ثابت بف زكطي بف ماء ،الفارسي الككفي مكلى تيـ اهلل بف
ثعمبة  ،كىك رىط مف رىط حمزة الزيات ،كجده زكطي  .أدرؾ كالده ثابت أمير
(

المؤمنيف عمي بف أبي طالب ػ رضي اهلل عنو ػ فدعا لو كلذريتو بالبركة
كأما زكطي  ،فيك مف أىؿ كابؿ

(

)

)

.

.

قاؿ إسماعيؿ بف حماد بف أبي حنيفة ػ رحمو اهلل ػ كىك ينسب نفسو :أنا
إسماعيؿ بف حماد بف أبي حنيفة النعماف بف ثابت بف المزرباف مف أبناء فارس

األحرار ،كاهلل ما كقع عمينا ٍّق
رؽ قط ،كلد جدم  ،كذىب ثابت إلى عمي بف أبي طالب
ػ رضي اهلل عنو ػ كىك صغير فدعا لو بالبركة فيو كفي ذريتو  ،كنحف نرجك مف اهلل
( )

أف يككف استجاب ذلؾ لعمي بف أبي طالب ػ رضي اهلل عنو ػ فينا
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ثانياً ـ كنيتو :

ال خبلؼ في أف النعماف بف ثابت ػ رحمو اهلل ػ كاف يكنى بأبي حنيفة.
ثالثاً ـ والدتو:
اختمؼ في مكلد أبي حنيفة ػ رحمو اهلل ػ كتحديد السنة التي كلد فييا  ،قيؿ :
إنو كلد سنة (61ىػ)  ،كقيؿ  :سنة (63ىػ)  ،كقيؿ  :كلد سنة ( 80ىػ)  .كالراجح انو

كلد سنة (80ىػ)( ).

رابعاً ـ طمبو لمعمم ولقاؤه بالصحابة :
أقبؿ أبك حنيفة ػ رحمو اهلل ػ عمى طمب العمـ عمى كثير مف بحكر العمـ في
قرف ىك خير القركف  ،كأناس ىـ أفضؿ الناس  ،فقد ذكر أنو رأل بعض الصحابة ،
منيـ  :أنس بف مالؾ بالبصرة  ،كعبد اهلل ابف أبي أكفى بالككفة  ،كسيؿ بف سعد
الساعدم بالمدينة  ،كأبك الطفيؿ عامر بف كاثمة بمكة  ،ػ رضي اهلل عنيـ ػ كذكر أنو
(

رأل أنس بف مالؾ أكثر مف مرة

)

.

خامساً ـ توليو القضاء :
أصبح أبك حنيفة عالمان بكثير مف العمكـ التي كانت في زمانو كالبد أف ينتشر

صيتو شرقان كوربان في الببلد  ،فمقد دعاه يزيد بف عمر بف ىبيرة

محمد

(

)

(

)

عامؿ مركاف بف

عمى العراؽ أف يتكلى قضاء الككفة فامتنع عف ذلؾ فضربو عشرة كمائة

أسكط في كؿ يكـ عشرة أسكاط كىك ممتنع عف قبكؿ القضاء كلما رأل إص ارره عمى
ذلؾ خمى سبيمو كتركو

(

)

.

سادساً ـ من صفاتو :
كصؼ ػ رحمو اهلل تعالى ػ بالذكاء

كقكة الحفظ كسرعة البديية كالقدرة عمى

اإلقناع  ،كالقدرة عمى االستنباط  ،كايجاد الحمكؿ لممعضبلت كقد درس أبك حنيفة كؿ
العمكـ التي كانت سائدة في عصره مثؿ حفظ القرآف الكريـ ،كالحديث كالنحك كاألدب
كالشعر ،كجادؿ الفرؽ المختمفة في مسائؿ االعتقاد ،ككاف يرحؿ ليذه المناقشة إلى
(

البصرة ،كمكث بيا سنة ،ثـ انصرؼ بعد ذلؾ إلى الفقو
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سابعاً ـ وفاتو :

ذىبت أكثر كتب التراجـ كالطبقات إلى أف أبا حنيفة رحمو اهلل تكفي في سنة
(150ىػ)
)

(

)

 .كقيؿ  :سنة (151ىػ)  .كقيؿ  :سنة ( 153ىػ)  .كالصحيح األكؿ
(

 ،كحكي اإلجماع عمى ذلؾ

)

(

.

كاف االختبلؼ كقع في أم شير مف سنة ( 150ىػ)  ،قيؿ  :إنو مات في
(

نصؼ شكاؿ  ،كقيؿ في رجب  ،كقيؿ في شير رمضاف

)

.

كالخبلؼ في أف كفاة أبي حنيفة كانت في رجب ببغداد أك في شعباف سنة
(150ىػ) كركم عف أبي يكسؼ
(150ىػ)

(

)

)

(

 :مات أبك حنيفة في النصؼ مف شكاؿ سنة
(

 ،مات كعمره  70سنة

)

.

كقاؿ إسماعيؿ بف حماد بف أبي حنيفة عف أبيو قاؿ :لما مات أبي سألنا
الحسف بف عمارة

(

)

أف يتكلى وسمو ففعؿ  ،فمما وسمو قاؿ :رحمؾ اهلل كوفر لؾ
(

لـ تفطر منذ (  ) 30سنة  ،كلـ تتكسد يمينؾ في الميؿ منذ ( )40سنة

)

.

كيقدر عدد الذيف صمكا عميو خمسيف ألفان ،حتى لقد صمى الخميفة العباسي أبك
(

جعفر نفسو عمى قبره بعد دفنو

).
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المبحث الثاني
األىداف التربوية
يبيف أبك حنيفة ػ رحمو اهلل تعالى ػ اليدؼ مف التعميـ بقكلو عف الفقو " :

مف

أراد أف يطمب بو دينان بمغ أم انر حسنان جسيمان  ،كصار إلى رفعة  ،كمف أراد العبادة

(

كالخير لـ يستطع أحد أف يقكؿ َّ :
تعبد ببل عمـ كال عقؿ  ،كقبؿ عمـ كعمؿ بعممو"
)

.
فاليدؼ التربكم كالتعميمي عنده أف يقترف طمب العمـ بعز الدنيا كاآلخرة  ،كأف

ال يتسبب ما عميو مف معرفة أك عمـ بإثارة الشبيات أك أف يككف سببان في تكجيو
الطعكنات  ،لذلؾ كاف اختياره لمفقو لضماف اتباع النيج الصحيح في عبادتو ،

كليككف أقدر عمى نفع اآلخريف  ،كليد أر عف نفسو ما أمكف مف تقكالت  ،كيحقؽ لو
السعادة في الدنيا كاآلخرة .
كيرل أبك حنيفة أف األىداؼ التربكية يجب أف تتكافؽ مع قيـ الديف اإلسبلمي
كتعاليمو  ،لذلؾ كاف يقكؿ  " :لكال الفرؽ مف اهلل أف يضيع العمـ ما أفتيت أحدان ،
(

يككف ليـ المينأ كعمي الكزر "

)

.

فنشر العمـ كاجب ديني ينبغي عمى العالـ أف يؤديو كاف يتحمؿ مف أجمو
الصعكبات المتكقعة  ،كالسيما أف رضا الناس واية ال تدرؾ .
ككصفو أبك يكسؼ بكلو  " :كما رأيت أحرص منو عمى عمـ يعمؿ بو كيعممو
(

الناس "

)

.

كارتباط العمـ بمنفعة الناس كحؿ مشكبلتيـ في ضكء المعطيات الصحيحة
كاف ىدؼ أبي حنيفة ػ رحمو اهلل تعالى ػ  ،فقد درس أبك حنيفة عمـ الكبلـ أكالن ،

كالسبب في تحكلو مف عمـ الكبلـ إلى الفقو ،يجيب عنو أبك حنيفة بنفسو قائبلن " :

كنت أنظر في الكبلـ حتى بمغت مبمغان يشار إلي فيو باألصابع ،ككنا نجمس بالقرب
(

مف حمقة حماد بف أبي سميماف

) ،فجاءتني امرأة فقالت :رجؿ لو امرأة أَمة أراد أف
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يطمقيا لمسنة كـ يطمقيا؟ فمـ أدر ما أقكؿ فأمرتيا أف تسأؿ حمادان فترجع فتخبرني،

فسألت حمادان فقاؿ :يطمقيا كىي طاىر مف الحيض كالجماع تطميقة ثـ يتركيا حتى

تحيض حيضتيف فإذا اوتسمت فقد حمت لؤلزكاج ،فرجعت فأخبرتني فقمت :ال حاجة
(

لي في الكبلـ ،كأخذت نعمي فجمست إلى حماد "

)

.

فبعد أف كاف أبك حنيفة في الكبلـ رأسان فيو ،كصاحب حمقة مشيكدة في

المسجد بقرب حمقة حماد بف أبي سميماف تحكؿ إلى تمميذ مف تبلمذة حماد بف أبي
سميماف يطمب الفقو كالسنة.
(

كقد سئؿ أبك حنيفة " :أم األعماؿ أفضؿ؟ قاؿ :طمب العمـ "
كقد قرف بيف العمـ كبيف مخافة اهلل تعالى فقاؿ " :

).

مف تكمـ في شيء مف

العمـ كتقمده كىك يظف أف اهلل ال يسألو عنو كيؼ أفتيت في ديف اهلل  ،فقد سيمت
(

عميو نفسو كدينو "

)

.

ككاف أبك حنيفة يعنى بالمسائؿ االفتراضية لكي ال يباوت بيا طالب العمـ أك
الفقيو  ،كيعد ليا العدة تحسبان مف الحرج  ،قاؿ :

" إف العمماء يستعدكف لمببلء
(

كيتحرزكف منو قبؿ نزكلو  ،فإذا نزؿ عرفكه كعرفكا الدخكؿ فيو كالخركج منو "

)

.

كالعبلقة بيف العمـ كبيف المعمميف أك المشتغميف فيو كثيقة عند أبي حنيفة ػ
رحمو اهلل تعالى ػ  ،فقد يؤدم اشتغاؿ العالة عمى العمـ كممف ىـ ليسكا أىبلن لو إلى

عمي أبي ػ رحمو اهلل ػ يكمان كعندم
الحذر  ،يقكؿ حماد ابف أبي حنيفة  " :دخؿ
ّي
جماعة مف أصحاب الكبلـ كنحف نتناظر  ...قد عمت أصكاتنا  ،فمما سمعت حسَّو
في الدار خرجت إليو فقاؿ لي :يا حماد مف عندؾ؟ قمت :فبلف كفبلف كفبلف سميت
مف كاف عندم قاؿ :كفيـ أنتـ؟ قمت :في باب كذا ككذا ،فقاؿ لي :يا حماد دع الكبلـ
 ،قاؿ :كلـ أعيد أبي صاحب تخميط ،كال ممف يأمر بالشيء ثـ ينيى عنو  ،فقمت
لو :يا أبت ألست كنت تأمرني بو؟ قاؿ :بمى يا بني كأنا اليكـ أنياؾ عنو .قمت :كلـ
ذاؾ؟ فقاؿ :يا بني إف ىؤالء المختمفيف في أبكاب الكبلـ ممف ترل كانكا عمى قكؿ
كاحد كديف كاحد حتى نزغ الشيطاف بينيـ ،فألقى بينيـ العداكة كاالختبلؼ فتباينكا "
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).
فأبك حنيفة بعد أف كاف يرل أف الكبلـ ىك الفقو األكبر

(

)  ،كىك مف أجؿ

العمكـ ،أصبح يرل مسائؿ الكبلـ ما ىي إال مقاالت الفبلسفة ،كىي مف األمكر
المحدثة التي لـ يتكمـ فييا السمؼ ،ككؿ أمر محدث في الديف بدعة.
كأبك حنيفة يبيف ىدفو بكضكح في استنباط المسائؿ العممية كما ركل أبك
يكسؼ  ،قاؿ  " :سمعت أبا حنيفة يقكؿ :إذا جاء الحديث عف النبي ػ صمى اهلل عميو
كسمـ ػ مف الثقات أخذنا بو ،فإذا جاء عف أصحابو لـ نخرج عف أقاكيميـ ،فإذا جاء
عف التابعيف زاحمناىـ "

(

)

 .كانما قاؿ زاحمنا التابعيف ؛ ألنو كاف ىك ػ رحمو اهلل

تعالى ػ مف التابعيف .
كمع ىذا فإنو لـ يكف يتعصب لرأيو  ،كال يرل أنو خاتمة المطاؼ لذلؾ كاف
يقكؿ بركحية العالـ الكبير  " :عممنا
(

جاءنا بأحسف منو قبمناه منو "

)

ىذا رأم  ،كىك أحسف ما قدرنا عميو ،كمف

المبحث الثالث
المنيج التربوي
إف منيج أبي حنيفة التربكم ال يقكـ عمى الطرائؽ التقميدية  ،بؿ كاف يجعؿ
مف العممية التربكية سببان لتقكية األكاصر مع تبلميذه  ،كمساعدتيـ في تذليؿ المشاكؿ
التي تعترضيـ لطمب العمـ  ،فالمنيج التربكم عند أبي حنيفة ليس بإلقاء الدركس

فحسب  ،بؿ يتعدل ذلؾ إلى تكفير األجكاء المناسبة لطمب العمـ  ،كفي ىذا يقكؿ
القاضي أبك يكسؼ متحدثان عف بداياتو  " :كنت أطمب الحديث كالفقو كأنا مقؿ رث
الحاؿ ،فجاء أبي يكمان كأنا عند أبي حنيفة فانصرفت معو فقاؿ :يا بني ال َّ
تمدف

رجمؾ مع أبي حنيفة ،فإف أبا حنيفة خبزه مشكم ،كأنت تحتاج إلى المعاش ،
فقصرت عف كثير مف الطمب ،كآثرت طاعة أبي ،فتفقدني أبك حنيفة كسأؿ عني،
فجعمت أتعاىد مجمسو ،فمما كاف أكؿ يكـ أتيتو بعد تأخرم عنو قاؿ لي  :ما شغمؾ
(

عنا ؟ قمت  :الشغؿ بالمعاش كطاعة كالدم "
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كيقكؿ أبك يكسؼ  " :فمما أردت االنصراؼ أكمأ إلي فجمست  ،فمما انصرؼ
الناس دفع لي صرة  ،كقاؿ  :استمتع بيذه  ،فنظرت فإذا فييا مائة درىـ  ،فقاؿ لي :
إلزـ الحمقة كاذا نفدت ىذه فأعممني  ،فمزمت الحمقة فمما مضت مدة يسيرة دفع إلي
مائة أخرل  ،ثـ كاف يتعاىدني كما أعممتو بخمة قط كال أخبرتو بنفاد شيء  ،ككاف
(

كأنو يخبر بنفادىا حتى استغنيت كتمكلت "

)

.

كاف أبك حنيفة ال يرل أف يتبكأ لمتدريس إال مف كاف مؤىبلن لذلؾ ممتمكان

ألدكات العمـ كالمعرفة  ،كأف ال يتصؼ مف يتصدر لمتدريس بالكبر أك الغركر ،
فعمكـ الشريعة مبتناىا عمى التكاضع .
ذكر المؤرخكف أنو " :

كاف أبك يكسؼ مريضان شديد المرض

حنيفة م ار انر  ،فصار إليو آخر مرة فرآه ثقيبلن فاسترجع

 ،فعاده أبك

 ،ثـ قاؿ  :لقد كنت أؤممؾ

بعدم لممسمميف كلئف أصيب الناس بؾ ليمكتف معؾ عمـ كثير

 ،ثـ رزؽ العافية

كخرج مف العمة  ،فأخبر أبك يكسؼ بقكؿ أبي حنيفة فيو  ،فارتفعت نفسو كانصرفت
كجكه الناس إليو  ،فعقد لنفسو مجمسان في الفقو  ،كقصر عف لزكـ مجمس أبي حنيفة

 ،فسأؿ عنو فأخبر أنو قد عقد لنفسو مجمسان  ،كأنو بمغو كبلمؾ فيو  ،فدعا رجبلن
كاف لو عنده قدر  ،فقاؿ  :سر إلى مجمس يعقكب  ،فقؿ لو  :ما تقكؿ في رجؿ دفع
إلى قصار

(

)

ثكبان ليقصره بدرىـ  ،فسار إليو بعد أياـ في طمب الثكب  ،فقاؿ لو

القصار  :ما لؾ عندم شيء  ،كأنكره ثـ إف رب الثكب رجع إليو فدفع إليو الثكب

مقصك انر ألو أجرة  ،فاف قاؿ  :لو أجرة  ،فقؿ  :أخطأت  ،كإف قاؿ  :ال أجرة لو  ،فقؿ

 :أ خطأت  .فسار إليو فسألو  ،فقاؿ أبك يكسؼ  :لو األجرة  ،فقاؿ لو  :أخطأت ،
فنظر ساعة ثـ قاؿ  :ال أجرة لو  ،فقاؿ لو  :أخطأت  ،فقاـ أبك يكسؼ مف ساعتو
فأتى أبا حنيفة  ،فقاؿ لو  :ما جاء بؾ إال مسألة القصار ؟ قاؿ  :أجؿ  ،فقاؿ :
سبحاف اهلل مف قعد يفتي الناس كعقد مجمسان يتكمـ في ديف اهلل كىذا قدره ال يحسف أف

يجيب في مسألة مف اإلجارات  ،فقاؿ  :يا أبا حنيفة عممني  ،فقاؿ  :إف كاف قصره

بعدما وصبو فبل أجرة لو ؛ ألنو إنما قصره لنفسو  ،كاف كاف قصره قبؿ أف يغصبو
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فمو األجرة ؛ ألنو قصره لصاحبو  ،ثـ قاؿ  :مف ظف أنو يستغني عف التعمـ فميبؾ
)

(

عمى نفسو "

.

فيذا النص يبيف أف منيج أبي حنيفة التربكم يقتضي أف ال يكؼ المرء عف
طمب العمـ أيان كانت منزلتو  ،كأف أبا حنيفة ػ رحمو اهلل ػ كاف يكثر مف تفقده لطمبتو ،

كيثني عمييـ تشجيعان ليـ  ،كلكف مف دكف أف يؤدم ىذا بيـ إلى القفز مف فكؽ
قدراتيـ .

كأبك حنيفة يكلي المناظرة كقكة اإلقناع أىمية كبيرة في تعميمو كفي منيجو
التربكم  ،فقد كاف ىك نفسو مف المميزيف في ذلؾ  ،قاؿ الشافعي ػ رحمو اهلل تعالى ػ
 " :سئؿ مالؾ بف أنس  :ىؿ رأيت أبا حنيفة كناظرتو؟ فقاؿ :نعـ رأيت رجبلن لك نظر
إلى ىذه السارية كىي مف حجارة ،فقاؿ إنيا مف ذىب لقاـ بحجتو"

(

)

.

كمما عرؼ عنو مف سرعة بدييتو أنو " دعا المنصكر أبا حنيفة ،فقاؿ الربيع
الحاجب ككاف يعادم أبا حنيفة :يا أمير المؤمنيف ،ىذا يخالؼ جدؾ ابف عباس
كاف ،يقكؿ :إذا حمؼ ثـ استثنى بعد يكـ أك يكميف جاز االستثناء ،كىذا ال يجكز
االستثناء إال متصبل باليميف! فقاؿ أبك حنيفة :يا أمير المؤمنيف ،إف الربيع يزعـ أنو
ليس لؾ في رقاب جندؾ بيعة! قاؿ :ككيؼ؟ قاؿ :يحمفكف لؾ ،ثـ يرجعكف إلى
منازليـ فيستثنكف فتبطؿ أيمانيـ ،فضحؾ المنصكر ،كقاؿ :يا ربيع ،ال تعرض ألبي
(

حنيفة "

)

.

كألبي حنيفة منيج تربكم تعميمي  ،فيك يرل أف العمـ حؽ عمى العمماء  ،فقد
أتاه رجؿ " بكتاب شفاعة ليحدثو  ،فقاؿ  :ما ىكذا يطمب العمـ  ،قد أخذ اهلل الميثاؽ
عمى العمماء ليبيننو لمناس كال يكتمكنو  ،كال يككف العمـ لو خكاص كعكاـ ؛ كلكف نعمـ
الناس كنريد اهلل بتعميمو "

(

).

كألبي حنيفة منيجو في تمقي العمـ  ،ككاف يكصي بو طبلبو  ،فالعمـ أمانة
كديف  ،لذا كاف يحث عمى أخذه مف الثقات العدكؿ الذيف عرفكا بالضبط  ،فيك يرل
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يشترط في الراكم أف يركم مف حفظو  ،ك ال حجة عنده إال فيما ركاه الراكم مف
(

حفظو

).

ككاف أبك حنيفة يرل أف العمـ ال ينبغي أف يحمؿ لمف يذـ حاممو  ،أك ال
).

(

يكفيو حقو  ،قاؿ  " :ال تحمؿ عممؾ إلى مف ال يحمدؾ عميو "

ككاف أبك حنيفة ػ رحمو اهلل تعالى ػ يكره الخكض في المسائؿ الفمسفية ،
كيحث عمى اتباع العمكـ الشرعية  ،كيقكؿ  " :عميؾ
(

ككؿ محدثة فإنيا بدعة"

)

باألثر كطريقة السمؼ ،كاياؾ

.

المبحث الرابع
طرائق التدريس
كانت ألبي حنيفة ػ رحمو اهلل تعالى ػ أساليبو كطرائقو الخاصة في التدريس ،
فيك لـ يكف يحجر عمى المتعمـ كال يمنعو مف إبداء رأيو  ،كيشجعيـ عمى المناظرة
كاالستنباط  ،كتعزيز ركح البحث العممي في طمبة العمـ .
كىذه الكاقعة تكشؼ بعض ىذه النكاحي  ،إذ

ركم عف حماد بف أبي حنيفة
(

أنو قاؿ " :رأيت أبا حنيفة يكمان كعف يمينو أبك يكسؼ ،كعف يساره زفر

)  ،كىما

يتجادالف في مسألة ،فبل يقكؿ أبك يكسؼ قكالن إال أبطمو زفر ،كال يقكؿ زفر قكالن إال
فنده أبك يكسؼ ،إلى كقت الظير ،فمما َّ
أذف المؤذف رفع أبك حنيفة يده فضرب بيا
(

عمى فخذ زفر ،كقاؿ :ال يطمح في رياسة ببمدة فييا أبك يكسؼ "

)

.

فيذا النص يبيف منح أبي حنيفة الحرية لتبلميذه في إبداء آرائيـ كتدرييـ عمى
يقر لممتفكقيف بقدراتيـ كفي ىذا تنشيط لجانب الترويب
المناظرة كالنقاش  ،كىك ّي
كالتحفيز عمى طمب العمـ  ،كفي الكقت نفسو فيك دافع لآلخريف عمى بذؿ كسعيـ
لمحاؽ بالمتفكقيف مف أقرانيـ  ،كليس مستغربان أف يممع في سماء الفقو نجماف ىما :

أبي يكسؼ كزفر ػ رحميـ اهلل تعالى ػ .

يبيف أبك حنيفة طريقتو في حفظ العمكـ كتحصيميا  ،فقد " سأؿ رجؿ أبا حنيفة

328

2012
ممجل ددالل /

العدد الخامس والخمسون

 :بـ يستعاف عمى الفقو حتى يحفظ؟ قاؿ :بجمع اليـ .قاؿ :قمت :كبـ يستعاف عمى
جمع اليـ؟ قاؿ :بحذؼ العبلئؽ .قاؿ :قمت :كبـ يستعاف عمى حذؼ العبلئؽ؟ قاؿ:
(

بأخذ الشيء عند الحاجة كال تزد "

)

.

فيك يذكر ىنا ثبلثة شركط لطمب العمـ :
األكؿ ػ أف يجمع الطالب ىمتو عمى طمب العمـ .
الثاني ػ أف يبعد عنو المشاوؿ التي تضعؼ تركيزه .
الثالث ػ االعتداؿ كالتكسط كعدـ الغمك كاإلسراؼ .
ككاف مف صفة مجمس عمـ أبي حنيفة أنو يغمب عميو العمـ كالكقار كالكرع

(

)

 ،ككاف يحذر مف ثقيؿ المجالسة كيقكؿ  " :ما يعرؼ الفقو كقدره كقدر أىمو مف كاف
ثقيؿ المجالسة ككاف يقكؿ :
عدمنا ثقاؿ الناس في كؿ بمدة فيا رب ال تغفر لكؿ ثقيؿ

(

"

)

ككاف أبك حنيفة يرل أف مجمس الدرس ينبغي أف تتكافر فيو جممة شركط ،
فقد كاف يقكؿ ألحد تبلميذه  " :ال تسألني عف أمر الديف كأنا ماش  ،كال تسألني كأنا
أحدث الناس  ،كال تسألني كأنا قائـ  ،كال تسألني كأنا متكئ ؛ فإف ىذه أماكف ال
يجتمع فييا عقؿ الرجؿ "

(

)

.

أما عف فف المناظرة فقد كاف أبك حنيفة ػ رحمو اهلل تعالى ػ يرشد
تبلميذه إلى كيفية مناظرة الفرؽ المنحرفة كمنيـ القدرية

)

(

بعض

؛ فعف أبي يكسؼ قاؿ:

سمعت أبا حنيفة يقكؿ " :إذا كممت القدرم فإنما ىما حرفاف إما أف يسكت كاما أف
يكفر .يقاؿ لو :ىؿ عمـ في سابؽ عممو أف تككف ىذه األشياء كما ىي؟ فإف قاؿ ال،
فقد كفر ،كاف قاؿ :نعـ .يقاؿ لو :أفأراد أف تككف كما عمـ ،أـ أراد أف تككف بخبلؼ
ما عمـ؟ فإف قاؿ أراد أف تككف كما عمـ فقد أقر أنو أراد مف المؤمف اإليماف كمف
الكافر الكفر ،كاف قاؿ أراد أف تككف بخبلؼ ما عمـ فقد جعؿ ربو متمنيا متحس ار ألف

ٍّق
متمف
مف أراد أف يككف ما عمـ أنو ال يككف ،أك ال يككف ما عمـ أنو يككف ،فإنو
(

متحسر ،كمف جعؿ ربو متمنيان متحس انر  ،فيك كافر"
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فأبك حنيفة ػ رحمو اهلل تعالى ػ اعتمد في تدريسو عمى الطريقة التحميمية  ،فيك
يحمؿ المادة تحميبلن دقيقان كيصنفيا تصنيفان شامبلن يستقصي فيو جميع أقساميا

كجكانبيا كيكضح وامضيا  ،كيركز عمى االستنباط.

كيرل أف العمـ ال يككف بحشر المعمكمات في الذىف بؿ التدرج في استيعابيا
كفيميا  ،فيركم أنو لما أتى حمادان لطمب العمـ عميو  ،قاؿ لو حماد " " ما جاء بؾ ؟
قاؿ  :أطمب الفقو  ،قاؿ  :تعمـ كؿ يكـ ثبلث مسائؿ كال تزد عمييا شيئان حتى يتفؽ

لؾ شيء مف العمـ  ،ففعؿ كلزـ الحمقة حتى فقو فكاف الناس يشيركف إليو باألصابع
(

"

)

.
كقد ركم عف سفياف بف عيينة

(

)  ،قاؿ " :كررت بأبي حنيفة في المسجد،

كاذا أصحابو حكلو قد ارتفعت أصكاتيـ ،فقمت :أال تنياىـ عف رفع الصكت في
(

المسجد؟ قاؿ :دعيـ فإنيـ ال يتفقيكف إال بيذا "

)

.

فيذا النص يظير أف أبا حنيفة كاف يفسح المجاؿ لتبلميذه في المناقشة كابداء
الرأم  ،كأف حرية الرأم كسيمة ميمة مف كسائؿ التعمـ .

المبحث الخامس
المعمم والمتعمم
كاف أبك حنيفة ػ رحمو اهلل تعالى ػ مكسك انر لما تدره عميو التجارة مف ربح كافر

 ،ألنو اشتغؿ في مبدأ أمره تاج انر في الخز ،كأنو كاف أمينان في تجارتو كال يغش ،كال
الخ َّاززيف  ،ثـ تكسعت تجاراتو،
يخدع أحدان ،حتى أصبح عريفا عمى الحاكة بدار َ
صناع كأجراء
كنمت كازدىرت حتى أصبح لو معمؿ لحياكة الخز ،كعنده ّي

(

)

.

كقد كظؼ أبك حنيفة ػ رحمو اهلل تعالى ػ إمكاناتو المادية إلعانة الطمبة
المحتاجيف  ،كلمساعدة الطمبة المميزيف مف أجؿ إكماؿ تعميميـ  ،مف ذلؾ عمى
سبيؿ المثاؿ أف القاضي أبا يكسؼ نشأ

في الككفة فقي انر ضيؽ الحاؿ ال يممؾ مف

حطاـ الدنيا شيئان ،حتى إذا لمح أبك حنيفة فيو قدراتو العممية أمده بالماؿ فانصرؼ
(

لطمب العمـ

)

.
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أبك حنيفة يعنى بي لما يرل مف حضكرم

كيقكؿ أبك يكسؼ  " :ككاف

كحرصي عمى التعمـ ،فمما كثر ذلؾ عمى أمي ،كطاؿ عمييا ىربي ،قالت ألبي
حنيفة :ما ليذا الصبي فساد ويرؾ ،ىذا صبي يتيـ ال شيء لو ،كانما أطعمو مف
مغزلي كآمؿ أف يكسب دانقان يعكد بو عمى نفسو ،فقاؿ ليا أبك حنيفة :مرم يا رعناء
ىذا ىك ذا يتعمـ أكؿ الفالكذج بدىف الفستؽ ،فانصرفت عنو كقالت لو :أنت شيخ قد
).

(

خرفت كذىب عقمؾ"

فيذه المحاكرة تبيف دفاع أبي حنيفة عف تبلميذه  ،كاص ارره عمى تمقييـ العمكـ
 ،كمعرفتو بقدراتيـ كامكاناتيـ العممية  ،كاستشرافو السميـ لممستقبؿ  ،كقد أتت األياـ
مصدقة لتكقعاتو  ،فقد تبكأ أبك يكسؼ منصب قاضي قضاة الدكلة العباسية .
كلـ يكف ىذا ديدف أبي حنيفة ػ رحمو اهلل تعالى ػ مع المتعمميف فقط  ،بؿ كاف
يعني مشايخ العمـ أيضان  ،فقد " كاف أبك حنيفة يبعث بالبضائع إلى بغداد ،فيشترم

بيا األمتعة كيحمميا إلى الككفة ،كيجمع األرباح عنده مف سنة إلى سنة ،فيشترم بيا
حكائج األشياخ المحدثيف ،كأقكاتيـ ،ككسكتيـ ،كجميع حكائجيـ ،ثـ يعطييـ ،كيقكؿ:
ال تحمدكا إال اهلل ،فإني ما أعطيتكـ مف مالي شيئان ،كلكف مف فضؿ اهلل عمي فيكـ "

(

).

كمف تكقيره لممعمـ كاف أبك حنيفة يقدمو في الدعاء عمى أبكيو  ،فقد قاؿ
(

إني ألدعك اهلل لحماد فأبدأ بو قبؿ أبكم "

)

":

.

ككانت مجالسو مفعمة بالحب كاأللفة " ؼما رأل الناس أكرـ مجالسة مف أبي
حنيفة كال أشد إكرامان ألصحابو "

(

)

 .كىذا مف شأنو أف يشجع عمى اإلقباؿ عمى

مجالس العمـ يجمع اليمة عمى تمقيو .
كلعؿ مف األمكر الميمة عند أبي حنيفة استيعاب كبلـ المعمـ كحفظو

كاستنباط الدركس منو  ،فقد ركل عبيد اهلل بف عمر قاؿ  " :كنا عند األعمش كىك
يسأؿ أبا حنيفة عف مسائؿ كيجيبو أبك حنيفة  ،فيقكؿ لو األعمش  :مف أيف لؾ ىذا
(

؟ فيقكؿ  :أنت حدثتنا "

)

.
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أيف قمت ىذا؟ قاؿ :لحديث حدثناه أنت! ثـ ذكر لو

كفي ركاية  " :مف

(

الحديث ،فقاؿ لو األعمش :أنتـ األطباء كنحف الصيادلة "

)

.

قاؿ الباجي  " :إذ إف أبا حنيفة كاف يركم عف األعمش األحاديث كيستنبط
منيا األحكاـ  ،ثـ يفتيو بيا "

(

)

.

فقد حفظ أبك حنيفة دركس شيخو كاستكعبيا  ،في الكقت الذم نسى فيو شيخو
 ،كال شؾ أف آفة العمـ النسياف  ،لذلؾ كاف حريصان عمى حفظ الدركس كفيميا

كاستنبط منيا الدركس المناسبة .

كألبي حنيفة ػ رحمو اهلل تعالى ػ رسالة باسـ (العالـ كالمتعمـ ) يجيب فييا عف
أسئمة المتعمـ أبي مقاتؿ حفص بف سمـ السمرقندم .بدأىا باإلشارة إلى أىمية العمـ
كالعمؿ ،كأف العمؿ تبعه لمعمـ ،كأف العمـ مع العمؿ اليسير أنفع مف الجيؿ مع العمؿ
الكثير .ثـ بيف أىمية معرفة عمـ الكبلـ كشرح العدؿ كالجكر ،ثـ أشار إلى بعض
فرؽ بيف الشريعة كالديف ،كأف الديف ىك
آراء الفرؽ في نزع اإليماف عف الزاني .ثـ َّ
التكحيد ،كالتكحيد كاحد أكصى اهلل أنبياءه بالدعكة إليو ،ثـ شرح مذىبو في اإليماف،

كىؿ لو ارتباط بالعمؿ

(

).

كاتصؼ أبك حنيفة ػ رحمو اهلل تعالى ػ بالصبر في التعميـ  ،قاؿ

عبد المجيد

بف أبي راكد  " :ما رأيت أصبر عمى الطكاؼ كالصبلة كالفتيا بمكة مف أبي حنيفة ،
إنما كاف كؿ الميؿ كالنيار في طمب اآلخرة لنفسو كالنجاة لممعاد  ،صبك انر عمى تعميـ

مف يجيئو كيطمب العمـ لقد شاىدتو عشر لياؿ فما رأيتو ناـ بالميؿ كال ىدأ ساعة مف
)

(

نيار مف طكاؼ أك صبلة أك تعميـ عمـ "

كقد كصؼ أيضان بأنو كاف " صبك انر

.
عمى تعميـ العمـ بالميؿ كالنيار ،حسف

الميؿ ،كثير الصمت ،قميؿ الكبلـ ،حتى ترد مسألة في حبلؿ أك حراـ ،ككاف يحسف
)

(

أف يدؿ عمى الحؽ ىاربا مف ماؿ السمطاف "

الخاتمة
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الحمد هلل عمى تكفيقو كاعانتو  ،بعد ىذا العرض أذكر أىـ النتائج كالتكصيات
كعمى النحك اآلتي:
أوال ـ النتائج :
 .1إف اليدؼ التربكم كالتعميمي عند أبي حنيفة ىك أف يقترف طمب العمـ بعز
الدنيا كاآلخرة  ،كأف ال يتسبب ما عميو مف معرفة أك عمـ بإثارة الشبيات .
 .2إف األىداؼ التربكية يجب أف تتكافؽ مع قيـ الديف اإلسبلمي كتعاليمو .
 .3إف نشر العمـ كاجب ديني ينبغي عمى العالـ أف يؤديو كاف يتحمؿ مف أجمو
الصعكبات المتكقعة .
 .4إف العمـ ينبغي أف يسخر لمنفعة الناس كحؿ مشكبلتيـ.
 .5ينبغي العناية بالمسائؿ االفتراضية لكي ال يباوت بيا طالب العمـ أك الفقيو ،
كيعد ليا العدة تحسبان مف الحرج .

 .6عمى المعمـ أف يكثؽ عبلقتو بطبلبو كأف يتفقد أمكرىـ  ،كأف التعميـ ال
ينحصر بحمقات الدرس فقط .
 .7التحذير مف المعمميف أك المشتغميف المحسكبيف عمى العمكـ .
 .8عدـ التعصب لمرأم  ،فالحؽ أحؽ أف يتبع .
 .9كاف أبك حنيفة ال يرل أف يتبكأ لمتدريس إال مف كاف مؤىبلن لذلؾ ممتمكان

ألدكات العمـ كالمعرفة  ،كأف ال يتصؼ مف يتصدر لمتدريس بالكبر أك الغركر

 ،فعمكـ الشريعة مبتناىا عمى التكاضع .
 .10يكلي أبك حنيفة المناظرة كقكة اإلقناع أىمية كبيرة في تعميمو كفي منيجو
التربكم .
 .11كاف يحث عمى أخذ العمـ مف الثقات العدكؿ الذيف عرفكا بالضبط .
 .12كانت ألبي حنيفة ػ رحمو اهلل تعالى ػ أساليبو كطرائقو الخاصة في التدريس ،
فيك لـ يكف يحجر عمى المتعمـ كال يمنعو مف إبداء رأيو  ،كيشجعيـ عمى
المناظرة كاالستنباط  ،كتعزيز ركح البحث العممي في طمبة العمـ .
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 أف يجمع الطالب ىمتو عمى طمب العمـ:  شركط طمب العمـ عند أبي حنيفة.13
 كاالعتداؿ كالتكسط كعدـ،  كأف يبعد عنو المشاوؿ التي تضعؼ تركيزه،
. الغمك كاإلسراؼ
. كانت مجالس درسو مفعمة بالحب كاأللفة.14
.  أىمية حفظ الدركس كفيميا كاستنباط الدركس المناسبة منيا.15
:ثانياً ـ التوصيات
التكسع في التعرؼ عمى المباحث التربكية عند المتقدميف ألصالة أفكارىـ
. كلنجاحيـ في تقدـ نخبة كبيرة مف الطمبة المميزيف في تاريخ العمكـ المختمفة
كاهلل كلي التكفيؽ

Abstract
Exchange studies academy in the joints of many
Amadanha definition views educational giants of Arab and
Islamic thought, and who are referred to as stigmatized,
and in line with this strategy has been identified this study
one of these pioneers of this culture, Abu Hanifa Almighty
God's mercy, was this study tagged ( educational views at
the Abu Hanifa ... and methods of teaching Islamic
education) is the focus of our search for the definition and
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role.
The study investigated the educational views of the
stomachs of different books, and worked on Thalilleha and
draw lessons from the educational, focusing on the
position of Abu Hanifa of the elements of the educational
process, without addressing the educational and
intellectual assets to its popularity among students and
Veuaha.
The kits require research that Oksmh to five of the
detective, namely:
The first topic: the translation of Abu Hanifa, may Allah
have mercy on him, and the translation is a summary of
what was written and a thousand for him, which is
sufficient for us to expand.
The second topic: educational goals.
The third topic: the educational curriculum.
Section IV: Methods of Teaching Islamic soil.
Section V: teacher and learner.
In conclusion, the results of the study group left the study
of the Quran in Amadanha reader within the pages of the
study so as not to reveal the sweetness of production
goes in Bwakirh.

اليوامش
، ألبي بكر أحمد بف عمي الخطيب البغدادم،) تاريخ بغداد أك مدينة السبلـ

 ؛ سير أعبلـ324 \13 :

 ببل تاريخ، بيركت، دار الكتب العممية،)ىػ463(ت

(

 ألبي عبد اهلل شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز،النببلء

 كمحمد نعيـ، شعيب األرناؤكط:  تحقيؽ،)ىػ748

 (ت،التركماني الذىبي

. 395 /6 :  ىػ1413 ، بيركت،9 ط، مؤسسة الرسالة،العرقسكسي

. 325/13 : ) تاريخ بغداد
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 742ىػ) ،تحقيؽ  :د  .بشار عكاد معركؼ ،مؤسسة

الرسالة ،بيركت ،ط1982 ،1ـ  423/29 :؛ سير أعبلـ النببلء . 395 /6 :

) الجكاىر المضية في طبقات الحنفية ،ألبي محمد محيي الديف عبدالقادر بف أبي
الكفاء محمد بف أبي الكفاء القرشي الحنفي( ،ت

كراتشي ،ببل تاريخ

775ىػ) ،مير محمد كتب خانو،

27 /1 :؛ طبقات المفسريف ،ألحمد بف محمد األدنركم،

تحقيؽ  :سميماف بف صالح الخزم ،مكتبة العمكـ كالحكـ ،المدينة المنكرة ،ط

(

،1

1997ـ . 18 /1 :

) تذكرة الحفاظ  .أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز التركماني
الذىبي ( .ت748ىػ )  .دار إحياء التراث العربي  .بيركت  ( .د  .ت )  .كىي الطبعة

المصكرة عمى الطبعة الثالثة بدائرة المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكف 1375 .ىػ :

(

(

.168/1

) ىك يزيد بف عمر بف ىبيرة أبك خالد الفزارم أمير كقائد مف كالة الدكلة األمكية قاؿ عنو
الذىبي " :كاف بطبل شجاعا سائسا جكادا فصيحا خطيبا " قتمو أبك العباس السفاح سنة
(132ىػ)  .سير أعبلـ النببلء . 207/6 :

) ىك مركاف بف محمد بف مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف أمية
(72ىػ) آخر خمفاء بني أمية
عميو بعد سقكط دكلتو

 ،لقب بالحمار لصبره كببلئو في الحركب  .عثر

قتؿ سنة ( 132ىػ)  .البداية كالنياية ،ألبي الفداء
متخفيا ؼ

عماد الديف إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي( ،ت

(
(
(

 ،كلد سنة

774ىػ) ،مكتبة

المعارؼ ،بيركت ،ببل تاريخ.46/10:

) تاريخ بغداد  327 /13 :؛ أبك حنيفة حياتو . 32 :
) الخيرات الحساف في مناقب اإلماـ األعظـ

أبي حنيفة النعماف ،ألحمد بف حجر

الييتمي( ،ت974ىػ) ،بغداد 1989 .ـ . 265 :

) الطبقات الكبرل ،ألبي عبداهلل محمد بف سعد بف منيع الزىرم البصرم (كاتب
الكاقدم)( ،ت 230ىػ) ،قدـ لو  :د  .إحساف عباس ،دار صادر ،بيركت،

1968ـ  368 /6 :؛ تاريخ

بغداد

 326 /3 :؛ الجكاىر المضية

. 28
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) الطبقات الكبرل  368 /6 :؛ الطبقات ،ألبي عمر خميفة بف خياط الميثي
العصفرم( ،ت 240ىػ) ،تحقيؽ  :د  .أكرـ ضياء العمرم ،دار طيبة ،الرياض،
ط1402 ،2ىػ ػ 1982ـ  167 :؛ البداية كالنياية . 107 /10 :

(

) الطبقات الكبرل  368 /6 :؛ تذكرة الحفاظ  168/1 :؛ الجكاىر المضية . 27 /1:

(

764ىػ) ،تحقيؽ :

(

) الكافي بالكفيات ،لصبلح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم( ،ت

أحمد األرناؤكط ،كتركي مصطفى ،دار إحياء التراث ،بيركت،

1420ىػ ػ

2000ـ . 3351 /1 :

) ىك اإلماـ المجتيد العبلمة المحدث قاضي القضاة أبك يكسؼ يعقكب بف إبراىيـ بف
حبيب األنصارم الككفي ،أخذ الفقو عف اإلماـ أبي حنيفة ،كىك المقدـ مف أصحاب

اإلماـ ،ككلى القضاء لثبلثة خمفاء الميدم ،كاليادم ،كالرشيد ،كاف فقييان ،كمف حفاظ

الحديث ،جمع بيف الركاية كالدراية ،كلد سنة (113ىػ) كتكفي في بغداد يكـ الخميس كقت
(
(

الظير سنة (182ىػ) .ينظر :سير أعبلـ النببلء. 536 – 535/8 :

) الجكاىر المضية .28 /1 :

) تاريخ بغداد  324 /13:؛ الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة ،ألبي
عبداهلل شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي( ،ت 748ىػ) ،تحقيؽ  :محمد عكامة ،دار

القبمة لمثقافة اإلسبلمية ،مؤسسة عمك ،جدة ،ط1413 ،1ىػ ػ 1992ـ . 322 /2 :
(

) ىك الحسف بف عمارالبجمي مكالىـ الككفي كاف عمى قضاء بغداد في خبلفة
المنصكر  ،ضعيؼ الحديث .

تكفي سنة (

عبداهلل شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي ( ،ت

عبد السبلـ تدمرم ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،ط

 380/9ػ . 381

153ىػ)  .تاريخ اإلسبلـ ،ألبي

748ىػ) ،تحقيؽ  :د  .عمر

 1409 ،2ىػ ػ

1989ـ :

(

) تيذيب التيذيب ،ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني الشافعي( ،ت 852ىػ)،

(

) تاريخ بغداد  326/13 :؛ أبك حنيفة حياتو ،عصره ،آراؤه كفقيو ،محمد أبك زىرة ،دار

(
(

دار الفكر لمطباعة كالنشر ،بيركت ،ط1404 ،1ىػ ػ 1984ـ . 402 /10:

الفكر العربي ،القاىرة  ،ط1947 ،2ـ . 17 :

) أخبار أبي حنيفة كأصحابو ،ألبي عبداهلل حسيف بف عمي الصيمرم( ،ت 436ىػ) ،عالـ
الكتب  ،بيركت  ،ط1405 ، 2ىػ ػ 1985ـ  19 :ػ . 20

) أخبار أبي حنيفة كأصحابو . 20 :
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) أخبار أبي حنيفة كأصحابو . 56 :
) ىك أبك إسماعيؿ حماد بف أبي سميماف  ،مكلي إبراىيـ بف أبي مكسى األشعرم ػ رضي
اهلل عنو ػ

تفقو بإبراىيـ النخعي  ،كمات سنة (  119ىػ ) ،كقيؿ  . ) 120 ( :طبقات

الفقياء ،ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم( ،ت 476ىػ) ،تحقيؽ  :خميؿ

(

الميس ،دار القمـ  .بيركت ،ببل تاريخ . 84 :

) مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو ،ألبي عبداهلل شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي،
(ت748ىػ) ،تحقيؽ  :محمد بف زاىد بف الحسف الككثرم( ،ت1317ىػ) ،المكتبة األزىرية
لمتراث ،مصر1416 ،ىػ . 42 :

(

) تاريخ بغداد . 333/13 :

(

) أخبار أبي حنيفة كأصحابو . 47 :

(

) مناقب أبي حنيفة ،ألبي المؤيد المكفؽ بف أحمد بف محمد المكي ( ،ت568ىػ)  ،مجمس

(

) كتاب الفقو األكبر لئلماـ أبي حنيفة النعماف ،شرحق المبل عمي بف سمطاف محمد القارم،

(

(

) أخبار أبي حنيفة كأصحابو .36 :

دائرة المعارؼ النظامية  ،حيدر آباد ػ اليند 1321 ،ىػ  183 :ػ . 184
(ت1014ىػ) ،ط ،2مطبعة البابي الحمبي 1375 ،ىػ ػ 1955ـ .

) أخبار أبي حنيفة كأصحابو :

 11؛ مناقب األئمة األربعة  ،ألبي عبد اهلل

محمد بف أحمد بف عبد اليادم المقدسي الحنبمي

( ،ت744ىػ)  ،تحقيؽ :

سميماف مسمـ الحرشي  ،دار المؤيد لمنشر كالتكزيع ،الرياض 2009 ،ـ .71:

(

) مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو .34 :

(

) تاريخ بغداد  243/12 :؛ كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،ألبي العباس شمس الديف

(
(

أحمد بف محمد بف أبي بكر بف خمكاف( ،ت 681ىػ) ،تحقيؽ  :د  .إحساف عباس ،دار

الثقافة ،بيركت ،ط1968 ،1ـ  422/55 :؛ مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو. 39:

) أخبار أبي حنيفة كأصحابو  99 :؛ مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو . 66 :

) القصار  :الذم يقصر الثياب كيغسميا  .ينظر العيف  .أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد
الفراىيدم  ( .ت175ىػ)  .تحقيؽ  :د  .ميدم المخزكمي  .ك د  .إبراىيـ السامرائي .
الطبعة األكلى  .بغداد  1980 .ػ  1985ـ  :مادة ( قصر ) . 247/5

(

) أخبار أبي حنيفة كأصحابو  29 :؛ تاريخ بغداد  349/13 :؛ كفيات األعياف 408/5 :
؛ الطبقات السنية في تراجـ الحنفية ،لتقي الديف بف عبدالقادر التميمي الدارم الحنفي،
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(ت1010ىػ) ،تحقيؽ  :عبد الفتاح محمد الحمك ،المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية،
(

لجنة إحياء التراث اإلسبلمي ،مطابع األىراـ التجارية ،القاىرة1970 ،ـ.30:

) المدخؿ إلى السنف الكبرل ،ألبي بكر أحمد بف الحسيف البييقي( ،ت 458ىػ) ،تحقيؽ :

د .محمد ضياء الرحمف األعظمي ،دار الخمفاء لمكتاب اإلسبلمي ،الككيت 1404 ،ىػ :

 170؛ تاريخ بغداد  238/13 :؛ طبقات الفقياء الشافعية ،ؿتقي الديف أبي عمرك عثماف

بف عبد الرحمف ،المعركؼ بابف الصبلح (ت643ىػ) ،تحقيؽ  :محيي الديف عمي نجيب ،

دار البشائر اإلسبلمية ،بيركت ،ط1992 ،1ـ  86 :؛ سير أعبلـ النببلء . 399/6 :

(

) تاريخ بغداد  362/13 :؛ مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو  47 :؛ الكافي بالكفيات :

(

) أخبار أبي حنيفة كأصحابو . 48 :

(

) أخبار أبي حنيفة كأصحابو . 74 :

(
(
(

 91/27؛ الطبقات السنية . 35 :

) عمكـ الحديث . 186-185 :

) الحجة في بياف المحجة كشرح عقيدة أىؿ السنة ،ألبي إسماعيؿ بف محمد التميمي

األصفياني( ،ت 535ىػ) ،تحقيؽ  :محمد أبك رحيـ ،دار الراية ،الرياض1411 ،ىػ. 22:

) ىك الفقيو المجتيد العبلمة أبك اليذيؿ زفر بف اليذيؿ بف قيس بف مسمـ ،صاحب أبي
حنيفة ،كلد سنة (110ىػ ) تفقو عمى يد أبي حنيفة ،كىك أكبر تبلمذتو ،ككاف ممف جمع

بيف العمـ ،كالعمؿ ،ككاف يركم الحديث ،كيتقنو ،قاؿ فيو أبك حنيفة :أقيس أصحابي ،تكفي
بالبصرة سنة (158ىػ) .سير أعبلـ النببلء . 39 – 38 /8 :

(

) تاريخ بغداد . 247 /12 :

(

) أخبار أبي حنيفة . 8 :

(

) أخبار أبي حنيفة . 24 :

(

) القدرية  :ىـ القائمكف بقدرة العبد عمى خمؽ أفعالو  ،كأنكركا القدرة  ،كسمكا القدرية لذلؾ ،

(
(

) أخبار أبي حنيفة . 23 :
) أخبار أبي حنيفة . 41 :

أك ألنيـ اتخذكا مف القدر مكضكعا لبحثيـ كدراستيـ

 .الممؿ كالنحؿ ،لمحمد بف عبد

الكريـ بف أبي بكر أحمد الشيرستاني( ،ت 548ىػ) ،تحقيؽ  :محمد سيد كيبلني ،دار
المعرفة ،بيركت ،ط1404 ،1ىػ .86/1 :
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 383؛ المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ،ألبي الفرج

عبدالرحمف بف عمي بف محمد المعركؼ بابف الجكزم( ،ت 597ىػ) ،تحقيؽ  :محمد

كمصطفى عبدالقادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط1412 ،1ىػ ػ 1992ـ131/8:

.
(
(

) أخبار أبي حنيفة كأصحابو . 20 :

) ىك أبك محمد سفياف بف أبي عمراف ميمكف اليبللي الككفي المعركؼ بابف عيينة  ،ثقة
فقيو حافظ  ،تكفي سنة ( 198ىػ )  .ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ،ألبي عبداهلل شمس

الديف محمد بف أحمد الذىبي( ،ت 748ىػ) ،تحقيؽ  :الشيخ عمي محمد معكض ،كالشيخ
عادؿ أحمد عبد المكجكد ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط1995 ،1ـ .170/2 :

(
(

) مناقب أبي حنيفة كصاحبيو . 35 :

) تاريخ بغداد  325/13 :؛ العبر في خبر مف وبر ،ألبي عبداهلل شمس الديف محمد بف
أحمد الذىبي( ،ت748ىػ) ،تحقيؽ  :د  .صبلح الديف المنجد ،كفؤاد سيد ،مطبعة حككمة

(

الككيت ،الككيت ،ط1948 ،2ـ . 214/1 :

) مناقب اإلماـ أبي حنيفة ،لعبداهلل بف محمكد شمس األئمة إسماعيؿ بف رشيد الديف
محمكد بف محمد الكردرم( ،ت  562ىػ) ،طبع في حيدر آباد  .الدكف ،سنة 1311ىػ :

 140/2؛ مفتاح السعادة كمصباح السيادة ،ألحمد بف مصطفى طاش كبرل زاده،
(ت968ىػ) ،حيدر آباد ػ اليند1356 ،ىػ 105/ 2 :؛ أبك حنيفة حياتو . 173 :

(

) تاريخ بغداد  244 /12 :؛ كفيات األعياف  423/5 :؛ مفتاح السعادة . 236/2 :

(

) أخبار أبي حنيفة كأصحابو . 20 :

(
(

) مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو . 46 :

) أخبار أبي حنيفة كأصحابو  42 :؛ االنتقاء في فضائؿ الثبلثة األئمة الفقياء  :مالؾ
كالشافعي كأبي حنيفة رضي اهلل عنيـ  .كذكر عيكف مف أخبارىـ كأخبار أصحابيـ

لمتعريؼ بجبللة أقدارىـ  .ألبي عمر يكسؼ بف عبد البر النمرم القرطبي( ،ت 463ىػ)،

دار الكتب العممية ػ بيركت  ،ببل تاريخ  134 :؛ تاريخ بغداد .487/15 :
(

(

) أخبار أبي حنيفة كأصحابو  26 :؛ التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع

الصحيح ،ألبي الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد الباجي( ،ت  474ىػ) ،تحقيؽ  :د  .أبي

لبابة حسيف ،دار المكاء لمنشر كالتكزيع ،الرياض1406 ،ىػ ػ 1986ـ.28/1:

) مناقب اإلماـ أبي حنيفة . 35 :
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(

) التعديؿ كالتجريح . 28/1 :

(

) العالـ كالمتعمـ  ،لئلماـ أبي حنيفة بركاية أبي مقاتؿ السمرقندم  ،محمد زاىد الككثرم،

(

) أخبار أبي حنيفة كأصحابو . 54 :

(

) أخبار أبي حنيفة كأصحابو  54 :؛ تاريخ بغداد  459/15 :؛ تيذيب األسماء كالمغات،

مطبعة األنكار القاىرة 1368 ،ىػ  15 :ػ .18

ألبي زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ بف مرم بف حسف بف حسيف بف حزاـ النككم،

(ت676ىػ) ،دار الفكر لمطباعة كالنشر ،بيركت ،ط1996 ،1ـ  219/2 :؛ النكر السافر
عف أخبار القرف العاشر ،لعبدالقادر ابف شيخ بف عبداهلل العيدركس( ،ت  1037ىػ) ،دار

الكتب العممية ،بيركت ،ط1405 ،1ىػ .93 :

المصادر والمراجع
 .1أبك حنيفة حياتو ،عصره ،آراؤه كفقيو ،محمد أبك زىرة ،دار الفكر العربي،
القاىرة  ،ط1947 ،2ـ .
 .2أخبار أبي حنيفة كأصحابو ،ألبي عبداهلل حسيف بف عمي الصيمرم،
(ت436ىػ) ،عالـ الكتب  ،بيركت  ،ط1405 ، 2ىػ ػ 1985ـ.
 .3االنتقاء في فضائؿ الثبلثة األئمة الفقياء  :مالؾ كالشافعي كأبي حنيفة رضي
اهلل عنيـ  .كذكر عيكف مف أخبارىـ كأخبار أصحابيـ لمتعريؼ بجبللة أقدارىـ
 .ألبي عمر يكسؼ بف عبد البر النمرم القرطبي( ،ت 463ىػ) ،دار الكتب
العممية ػ بيركت  ،ببل تاريخ .
 .4البداية كالنياية ،ألبي الفداء عماد الديف إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي
الدمشقي( ،ت774ىػ) ،مكتبة المعارؼ ،بيركت ،ببل تاريخ .
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 .5تاريخ اإلسبلـ ،ألبي عبداهلل شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي ،
(ت748ىػ) ،تحقيؽ  :د  .عمر عبد السبلـ تدمرم ،دار الكتاب العربي،
بيركت ،ط 1409 ،2ىػ ػ 1989ـ .
 .6تاريخ بغداد أك مدينة السبلـ ،ألبي بكر أحمد بف عمي الخطيب البغدادم،
(ت463ىػ) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ببل تاريخ .
 .7تذكرة الحفاظ  .أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف ابف
قايماز التركماني الذىبي  ( .ت748ىػ )  .دار إحياء التراث العربي  .بيركت
 ( .د  .ت )  .كىي الطبعة المصكرة عمى الطبعة الثالثة بدائرة المعارؼ
العثمانية بحيدر آباد الدكف 1375 .ىػ .
 .8التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح ،ألبي الكليد
سميماف بف خمؼ بف سعد الباجي( ،ت  474ىػ) ،تحقيؽ  :د .أبي لبابة حسيف،
دار المكاء لمنشر كالتكزيع ،الرياض1406 ،ىػ 1986ـ .
 .9تيذيب األسماء كالمغات ،ألبي زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ
بف حسف بف حسيف بف حزاـ النككم( ،ت

ابف مرم

676ىػ) ،دار الفكر لمطباعة

كالنشر ،بيركت ،ط1996 ،1ـ .
 .10تيذيب التيذيب ،ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني الشافعي،
(ت852ىػ) ،دار الفكر لمطباعة كالنشر ،بيركت ،ط 1404 ،1ىػ ػ 1984ـ .
 .11تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ،ألبي الحجاج جماؿ الديف يكسؼ ابف المزم
عبدالرحمف المزم( ،ت  742ىػ) ،تحقيؽ  :د  .بشار عكاد معركؼ ،مؤسسة
الرسالة ،بيركت ،ط1982 ،1ـ .
 .12الجكاىر المضية في طبقات الحنفية ،ألبي محمد محيي الديف عبدالقادر بف
أبي الكفاء محمد بف أبي الكفاء القرشي الحنفي( ،ت
كتب خانو ،كراتشي ،ببل تاريخ .
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 .13الحجة في بياف المحجة كشرح عقيدة أىؿ السنة ،ألبي إسماعيؿ بف محمد
التميمي األصفياني( ،ت  535ىػ) ،تحقيؽ  :محمد أبك رحيـ ،دار الراية،
الرياض1411 ،ىػ .
 .14الخيرات الحساف في مناقب اإلماـ األعظـ أبي حنيفة النعماف ،ألحمد ابف
حجر الييتمي( ،ت 974ىػ) ،بغداد 1989 .ـ .
 .15سير أعبلـ النببلء ،ألبي عبد اهلل شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف
قايماز التركماني الذىبي( ،ت 748ىػ) ،تحقيؽ  :شعيب األرناؤكط ،كمحمد
نعيـ العرقسكسي ،مؤسسة الرسالة ،ط ،9بيركت 1413 ،ىػ .
 .16الطبقات السنية في تراجـ الحنفية ،لتقي الديف بف عبدالقادر التميمي الدارم
الحنفي( ،ت 1010ىػ) ،تحقيؽ  :عبد الفتاح محمد الحمك ،المجمس األعمى
لمشؤكف اإلسبلمية ،لجنة إحياء التراث اإلسبلمي ،مطابع األىراـ التجارية،
القاىرة1970 ،ـ .
 .17طبقات الفقياء الشافعية ،ؿتقي الديف أبي عمرك عثماف بف عبدالرحمف،
المعركؼ بابف الصبلح ( ت643ىػ) ،تحقيؽ  :محيي الديف عمي نجيب ،دار
البشائر اإلسبلمية ،بيركت ،ط1992 ،1ـ .
 .18طبقات الفقياء ،ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم،
(ت476ىػ) ،تحقيؽ  :خميؿ الميس ،دار القمـ  .بيركت ،ببل تاريخ.
 .19الطبقات الكبرل ،ألبي عبداهلل محمد بف سعد بف منيع الزىرم البصرم (كاتب
الكاقدم)( ،ت 230ىػ) ،قدـ لو  :د  .إحساف عباس ،دار صادر ،بيركت،
1968ـ .
 .20طبقات المفسريف ،ألحمد بف محمد األدنركم ،تحقيؽ  :سميماف بف صالح
الخزم ،مكتبة العمكـ كالحكـ ،المدينة المنكرة ،ط 1997 ،1ـ.

343

2012
ممجل ددالل /

العدد الخامس والخمسون

 .21الطبقات ،ألبي عمر خميفة بف خياط الميثي العصفرم( ،ت 240ىػ) ،تحقيؽ:
د .أكرـ ضياء العمرم ،دار طيبة ،الرياض ،ط 1402 ،2ىػ ػ 1982ـ .
 .22العالـ كالمتعمـ  ،ألبي حنيفة بركاية أبي مقاتؿ السمرقندم  ،محمد زاىد
الككثرم ،مطبعة األنكار القاىرة 1368 ،ىػ .
 .23العبر في خبر مف وبر ،ألبي عبداهلل شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي،
(ت748ىػ) ،تحقيؽ  :د  .صبلح الديف المنجد ،كفؤاد سيد ،مطبعة حككمة
الككيت ،الككيت ،ط1948 ،2ـ .
 .24العيف  .أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم  ( .ت175ىػ) تحقيؽ :د .
ميدم المخزكمي  .ك د  .إبراىيـ السامرائي  .الطبعة األكلى  .بغداد .
 1980ػ  1985ـ .
 .25الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة ،ألبي عبداهلل شمس الديف
محمد بف أحمد الذىبي( ،ت 748ىػ) ،تحقيؽ  :محمد عكامة ،دار القبمة
لمثقافة اإلسبلمية ،مؤسسة عمك ،جدة ،ط 1413 ،1ىػ ػ 1992ـ .
 .26كتاب الفقو األكبر ألبي حنيفة النعماف ،شرح ق المبل عمي بف سمطاف محمد
القارم( ،ت1014ىػ) ،ط ،2مطبعة البابي الحمبي 1375 ،ىػ ػ 1955ـ .
 .27المدخؿ إلى السنف الكبرل ،ألبي بكر أحمد بف الحسيف البييقي( ،ت 458ىػ)،
تحقيؽ  :د .محمد ضياء الرحمف األعظمي ،دار الخمفاء لمكتاب اإلسبلمي،
الككيت 1404 ،ىػ .
 .28مفتاح السعادة كمصباح السيادة ،ألحمد بف مصطفى طاش كبرل زاده،
(ت968ىػ) ،حيدر آباد ػ اليند1356 ،ىػ.
 .29الممؿ كالنحؿ ،لمحمد بف عبد الكريـ بف أبي بكر أحمد الشيرستاني،
(ت548ىػ) ،تحقيؽ  :محمد سيد كيبلني ،دار المعرفة ،بيركت ،ط
1404ىػ .
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 .30مناقب أبي حنيفة ،ألبي المؤيد المكفؽ بف أحمد بف محمد المكي ،
(ت568ىػ)  ،مجمس دائرة المعارؼ النظامية  ،حيدر آباد ػ اليند 1321ىػ .
 .31مناقب األئمة األربعة  ،ألبي عبد اهلل

محمد بف أحمد بف عبد اليادم

المقدسي الحنبمي ( ،ت 744ىػ)  ،تحقيؽ  :سميماف مسمـ الحرشي  ،دار
المؤيد لمنشر كالتكزيع ،الرياض 2009 ،ـ .
 .32مناقب أبي حنيفة كصاحبيو ،ألبي عبداهلل شمس الديف محمد
الذىبي( ،ت 748ىػ) ،تحقيؽ :

ابف أحمد

محمد بف زاىد بف الحسف الككثرم،

(ت1317ىػ) ،المكتبة األزىرية لمتراث ،مصر1416 ،ىػ .
 .33مناقب أبي حنيفة ،لعبداهلل بف محمكد شمس األئمة إسماعيؿ بف رشيد الديف
محمكد بف محمد الكردرم( ،ت  562ىػ) ،طبع في حيدر آباد  .الدكف ،سنة
1311ىػ .
 .34المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ،ألبي الفرج عبدالرحمف بف
عمي بف محمد المعركؼ بابف الجكزم( ،ت

597ىػ) ،تحقيؽ  :محمد

كمصطفى عبدالقادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط

1412 ،1ىػ ػ

1992ـ .
 .35ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ،ألبي عبداهلل شمس الديف محمد بف أحمد
الذىبي( ،ت 748ىػ) ،تحقيؽ  :الشيخ عمي محمد معكض ،كالشيخ عادؿ
أحمد عبد المكجكد ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط 1995 ،1ـ .
 .36النكر السافر عف أخبار القرف العاشر ،لعبدالقادر

ابف شيخ بف عبداهلل

العيدركس( ،ت 1037ىػ) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط 1405 ،1ىػ .
 .37الكافي بالكفيات ،لصبلح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم( ،ت 764ىػ) ،تحقيؽ
 :أحمد األرناؤكط ،كتركي مصطفى ،دار إحياء التراث ،بيركت،
2000ـ .
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 .38كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،ألبي العباس شمس الديف أحمد ابف محمد
بف أبي بكر بف خمكاف( ،ت 681ىػ) ،تحقيؽ  :د  .إحساف عباس ،دار
الثقافة ،بيركت ،ط1968 ،1ـ .
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