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ممأأ

ألنرجه3تةإلءةتنجفبهةحبمجةتةتبهةألجانن
فيبئمات

آالمة

إلرحيمالركنورااه ماالم ول

باا

أفيبهطجمةسجبمجةبمإلصبهجةصبمحمءصىحصرةءا الءءءكيعيت3د

موجعلمبأخالقهمخاقوالتءاألنبيابوراثةءالعمااختصالذىللةاطد
امبلصاطقيامهممضالجتهديئوميزدلموطمعاشهمفيكافةالالقدوة
فييهماالخلقوباضطرارومواردهمحادرهمفىلهمالحقوايفاح
مأقداممختوكالمالبلالملوكفهموأبدانهمأرواحهمحياةبهماقوام
أنوارهمنقمدتافجرمالبلالنجوموهمدوأقالممرأيهمأسروفى
الدهاالالهالأندوأشأضواحهممنتستخطالشموسألبلالشموسوهم
حمدآأنوألثهدمغاوفهمالتفىاقىأقىخهادتلهشريكدالوحده

سوابقهمنعليهموالمفيضالمرإقهمءلمعالىالمذيععبدمهصسوله

الخالفةالىلواهممنبهماسبقواالمأحواسمافىفىهآناءألقنتاقوؤةاك
اللةصياهموظواميببراطنهملناقواالمداددايةاهـفيعنهالكبرى

ممارفياصبقاقصبمنصازواالذيئوأصحابهآلهوعلىجعا
برىامحاإقدوةاصارواماالمصطفويةالمعارفالصمدانيةتاكا11

ءالابدوامينداولالماةص5أواخرهمالخالقالوااثءيضاابعة2وا
جمسضإنمشذمناعاثوردفاناوندرهمفىومآسؤددهموظهور
منرجلوتععايماابةوجاللةوقيريمآتثعريفأاللةزادهاالمثرفة
والقوانيهةاهقايةوانقايةامالعلىبينعهموصلحاالقسعنطينيةءفحنمال



ماا5والمطالبالواألحووالمواباألخالقوعلوموالرسميةالطيمة

وأئمتنا5الصويخةساداتناواالوماألعتراضمنالسالمون5القومبهافاز
رسعلىهمالذبئاالحبةساجاةوساجاخاهفساجلناالجنيديةالطائفة
ةاالغالىمالىصانبرأنالمطءرفونيئرفالمهابحارومنإلمونمتقا

ثوهـ11بدوامالمتحمينالوبيةوالمعارفهالرسمصةمالعلىبينالجامعين

مختصرآبممأودملالالعالمالفاضلذلكفقالدواطوالكرمإمعوهو
فىاألئمةبهلأطماتاخيصعلىيشتملمانعآهلطيقأودسؤرآجامعا

ءقدصالدهسقالنعمانحنيفةأبىالمقدموالقدوةاالعغاألماممناقب
تثالاالىنجادرتالجناذاديسفرأعلىتوأجانوالرضوحمةالرشآبيب

نجااألهمالمقصدفانهالمنافيتاكتاخيصفىالجهدتوبذاغهأص
الىبهوذهبنسخةمشهمجحبثريفآوأنموذجاطينآرأغتاللهلمجمد

ءومةاالفاضلثئواالعالمءالعمارحمالوعطاالسالمدبأعظمبا
بلدانهافيبهوتفرقواومجدههأفىنواواهععىايبئماالماثل

الحنفيةبعضفاسحعارهاالمستعانللةواألصلنسخةألاضدىيبقولم

لذالثفتأثرتدفقدهاوزوعظيمالىماتفتغربهاسافرئمويردهايهثبها
مهاجامعبمتابظقرتانالىالمساالثمنالمناقبألئمةفماالنظروأعدت
الشهاكوالحافظالمطاالنقةالفهامهالصالحالعالمهالشيخلصاحشا صاخ

ومواردهادرمصونقحتمقاصدهفلخصتالمصرىثمالدمشقىالشاعيحمد

انافىإتالخهرمتألولأاكمجم12الجاخالدلضابالمحهذافى
كلهورتبضهعيهاللةةرالنعمانفةحفأبىاالعخدماالمامإقبفى
فصافيإهوأرثالثررماتةء

مىثحعيهجحي



االولىالمقدمة

االماممنسوببمتابفىءجماتوؤمحقآيمنحلمممنالمعععبينضةاناعالم
االئمةوأوحدالمسالينامامالشيعلىطواطالفظيعالضعصصمنفيهالغزالمط
قالموسماعهعندويقولذاناالعنهتمممااللةرحمهحنيقةأبالجثهديئ

المطالكردرياالئمةشمذالثأدىوقكانيهفماذلكتصصاك
بالقاسدالفاصدمقابلةمؤلفهوقابلشابالذالثردفىمالكلبسطإن

بمامالكلوبسطالمثحنيعذلكمنأعظمالدهرحمهالشافىعلىخفث
حداألمامهوافزافىاذالثأنعلىءبأمضذالثصامحنيامنيحمدال

وترتجهفةحفأبمدحمناجائهفىيأفىلماهوووليسماألخجة
هذاانعليمارأيتهأكموبالتىالنسخةفألنوأيضلهبعليليقبما

ئمةومناألصالمكجةليىزاءوحمودمزالمطاحودلصنيفادكحاب
لبدالغزالىحموداسمهمعتزلىشخصهذاالنسخةآلمكحاشبةعلىبش

سعدلىالىعنالعلمأخذممةالحنايةعققإضقالاألسالمحجةهو
انمافهذااألسالمحجةالغزالىعنصدرذااثأنونفرضالتقازافىالدين

آخرفىوأماهاماطلبةوحظوظالحدلمبعلىررأهـكانصيخعنهصدر
ثهودواالمعارفسمجألعاليهضتوائياطغاوظثتاإعنفلىنحهأعي

ءيااالفىمهصذالثعلىالدللو4ءفىوأقرهالها4الحقفعيدف

األصالمحجةمؤلفهاهةقىايعلمءاألجافيممألمهخالصةبذكربأسوالانخهى
عراختالمدءعاالإمضانوممماءمقدمةعليهقدمذلكوقبلايىنسبمما

تعددمعاخنصارمثلالىيسبقلمالطمعينسمابليغأاخنحارآءاالحيا
جوامعمنيهونانرئيقايلةأوراقفىدهمقاالىأشارفاتعريهب



أنديماأليجازمنمانيلفرطألئهلهمثعرحاعلىكتابهوضعتفلذاالعكلم
ستأقىالعبارةوتماملهصرحىعبارةالختعرخذلكوعبارةاأللغازمنيعد
أفضلانهظنمناالربعةةءاالمنيختارانواألولىالثايخةالورقةآخرفى

امتثاالىوتإدرلرأبهوتخضعلهقوالىشقادحينئذسهألنوأعممبعةاألر
امئازعليهمالدهرحمةوألشافىومالكحنيفةأبىمنكلثمأكثربهوالعمل
نوااطجازكاقيمرأيمفيهاتإعهأويهونانباعهغيرفيهاليعرفباقيم
اللةرحمهالثافىبالنستوالعجمالعرباقوعيوحلبوالشاموممعر

ير11ءوراوماوالهندوكالروماللةرحمهلمالكنسبةباشهعياوكالنرب

عندنااللةوحمهحضيفةكاثيالممشفلة4فىومناللةرحمهحنيقةالىبالذبة
أبوقريأمبوطآعيهايمزمايأقىأيطرقمنورردفقدالحفيةمعثمص
والزهدوالورعالبادةمننحهاشهرومااللةرحمهوفضلهأهئصراجحنيقة
أطبغهبكالفخما4يمضدلأنيغعنكراوحدةالنظرودقةءوالسخا
مةحفأبعلمعندأنايقولتعالىالبارىاماكفيخولصوضعهعلىالحدثون

الخالفونوسامبهاآلخذيئوفيفيهابركةاالواقىوالرضاوالقبولبالحفظأى
حنيقةأبىليعيالالفقهفىالناساللةرحمهالئافياقالثمةومنالفقهفيسبقه
قلتإثشآأولحالوأصحابهحنيقةأفأيلزمالققهيعرفانأرادمنأيضآوقاس
الساريهفىكلورجالرأيتفقالنيفةأباحرأيتيهفلماك

عندهوصلىقبرزاوبغدادالئمافىدخلولمالمججتهلقامذهبآايجعاان

االصبحصالةكانتااكشينأنروايةوفىالنكبرفىيديهبرفعفلىكعمين
خالفأظهراناألمامهذامعأدبافقالذلكفيلهفقيلتيفلموانه

افقهباوفامعرأبوحنيقةكانجاللةبهوناهيكعياضبئلالقضوقاللمجضرثه

أرادانهالمباوكبئاللهعبداألمامقالماورعهعظيمومنبالورعمشهووآ
النفروقاليثزىسمطأىمنيسنضروبثاورسنةعثمربئفثثأمةءشرا



يركلودخليفةحنأبوأجمقحئالفقهصكنيخاماالناسكالقشميلايئ
هذاصورلىفقالالزاهدالعابدموعىبنعيمىوعندهنصوراالمؤمنين

ممرعنرأصحابعنقالالمأخذتممنالمنصورلهفقالالديخاعالم
لفقسعودابئعنمسعودابئأصحابوعنعليعنعليأصحابوعن

وراودمعهلهجرتوقالفىكالهالأرادذالثومعاشوفتالمضصورلقد
باطفىماتانالىوحبسسوطمائةفضربلبقلمءالقضايليأنعلى
يقبلانفأبىالمالييتأصيليأنعلىطأصعشريئأايخأوضربقولسكلى
الرأفعلىوسمعليهالدهصلىاللةرسولعنالحديثءاذاطيقولوكان
التابعينأوشنحهانخرحوالماأقوبعضأكأذناحابهأعنأوعينوا

وهواشاناليهفاضارنصمهماكانانإمدلاالثكليقوموكازاحمشاهم
أداوقااصلاكلبهخلىيزلفلملالمبيحجإكلالذيهوهذافقالىممث

علىأصبررأيتمابعضهموقالكطستليماببادةأرصفاتاللةمناسيحي
فىوالنهارالميلصكانانمطصفةأبىمنفيفةاوالالةمىواطوافا

ةحنيأباياأنولبةحافىوهوالمامفىهاقآوسمعآلخرةاطلب
منعليهلماكنتأيلكغقرتفقدمعرفئوأحسنتخدمئأخلصت
ثرفىالجهدوبذلالدهيأكروصيامااللكلءباحياالخدمةاخالص

ةوالباةالظاهيلموهالهباقانالمعرزآلواحانكلاالالوجهعلى3ا
اآلخرةعلىوإألقالرأسآعنهااضواألعىالدنجارفضفبهاواالخالص

علىلهالمغفرةءرجماالىأقربصقاتهذومنأسبابهاتحصبلفىالوحووبذل
واحسانكصكاخببركةاشعكولمىيرتةذرةلهاليبئنحصوصىورجه
المونقمايححلوألنباعهلهالبئرىمنهذاوفىعةالىقيامالىكوريناللنا

االخالقظكمنلمجهيخماكانامامهآنارءاقتقافىطاقتهبذلعلىمهم
واالئمةللعارفيهأاالممتأنلةالىاربميةالطاهرةاتءواآلليله



كاألمامخونالراوالعماالجتهدوناالممةالمشايخمنكبارلهوشدرزلحئهإللط

الماركبئالةاعبدوزهدهمهوتضوبراعتهجاللتهعلىالمجمعالجلحلى
االئمةبهؤألوناهيكأنابئمالكوكاالماممسعودبنالميتألمامو

ءاالقفلتقلدوئحملوغيرهمؤحمديوسفوأبوزقربنكداممسعروكاالمام
العقوبةمنتحملمالاهـاليتخزاقمقايحاذويميتوالهأنالجلأى

اآلخرةعذابمحلىاالدترزابلهايشارآذالثعنأبىالطاصديداوالضرب
ضترجالصأثذكرونقالالمباركبئاللةعبدعندذكرلماثمةومن
ذكفىلهالمصؤاءالظمةخالطومامهافقرمامحذافيالدناعلصه اء

نمةومنقلوانقطشبئآفهمقبلومايفعللمانوتهديدهعليهوالحاحم
بئاطسنيدعلىدرهمآالفبعثرهصورالمضجعفرأبواليهلأرسطا

نيردهاودفنماتاذاانهحمادآانجهأوصىردهايمنهولمقعطبا
اشتغلوماديظعلىشحمحآلقدكانأيكعلىاللةرحمةلهفقالففعل

اليهالمنامفىويةالفباألضمارةاال4مذهبالىالناسبدعوأيبالدعوة
واحضقارآتواضعآعنىءوأالستخقا4وااألقىقصدمابعدمذصهالىليدعوهم
أنحقحسنآفعاللمماأونهايرىأوحظآلهالمجالأنعنافضه
4ااوضتةممناالذنههفالطبهوالعملءاالشداالىاشاسادعايةبهعل

فدعامنهالبدحمأصذالثأن3مستحقهاعلىلعالمطاللةخزاقة
وقعحسادهوخذلتأتجاعهكرتوانتثرمذهبهظهرحئاليهألناس
تجريفقاموااتباعهفيوايرآحظأووزقباوعىولمجمأوغرلشرقابهألله

بحمدصارحئومعقولهمنقولهفيالنظرواوأمتوفروعهمذهبهأصول

المنافيأصحاببعفىهماحذكويؤيداالنوائدمعدنالقواعدمحكماللة
ولذريركةإللبلهفدعاوجههاللةكرملعلىغيروهوبهأقىوالدثابتآأن

المديونبحائطاسنظلوماالدعوةتلكبركةمنحنيقةأبوأوتهمانف



لمهيئلمهواعالماآنارمديخهمنبثمئيرتفقأنمنصكنتورعامانبآأآلنح
ةءالمروليخافيلشرعريقإبقلوانمنهقبولهفانمنهرفقفىألبرغبيها

الثبهةئحنبومنذكمنالدهرخوكانالفاألسنوطرعوالبى
خلطلمااليهجملهبهأقىمالبجميعتصدقثمةومنالوافرالحغلابهنهما
عليهيمنلموانفهوبائعهمنعيبهنحفيأصالكونهيعمعيبثوبئمنبه
لجهلنهكاءويستردهلمثتريهنمنهيردلموانماشبهةانيلكنلجهلهاصم

لتجالثوبةإلبفىمبسوطآيأقبهفتصالقبهالعلممناليأسمعبالمثزى
ومنالمناقبفيكقبمتعددةلذالثتظافىلهووقعألفآئالثيهةالمالوكان
أيضآذلكومنزيهايثانأوادالئالجاريةقصةمنماميوزمدهووعهعظيم
عنسألألنههاموعلمأنالىكوفة11فىشاةنقدتلمانجالةاطكفىانه

منهتورعأسضينسبعلحهاأصفزكسنينسبعلهفملماتعإمقأكز
هذأاذقامهفيظلمفهاشئأكلادففيعاطرامالثماةتاكتبئأنألحمال

نازذالثوألجلالحراهنبعاجهلاألئمانتنىوانالحراهأكلشأنهو
وبافىاشهودوتأهايمالقلوبنورمنشيرهمبهقوابمايهالورعأهل

مقدرههمطوقعنهالقواطععناضهمواعيهمطاآللمجسبخدشهفىوقبامم
قطرةوبلفيهمناتجهحصربهيراداالمامهذامناقبمنماذكروليس
سنةأربعينءاالعثءبوضوالفجرصلىانهسنهررهاومنلهألساحلبحرمن
المعجمحروفعلىبأسماةاللةدعوتافيقالهذاعلىقواكالذىمالهفقيل

القحسورةآخرالىهالرلولعداألولىآيتينمنكلفيجموعةو

ءلهواعمرانآلسورفىاآليةنعاسآأمنةالنمبعدمنعليهملأقىئموالثانية
منذالثغيرالىنهارباوخنمةباليلىختمةخنمةستينرمضانفييختمكان

جناتوجلوأرضاعنهاللةورضىالذفرحمهتعدادهايغسرلهأخرمناقب

يعلموبهلهممثعرحممااالحباخمرضهماشهماصومثوامتقلبهالقردوس



منهاللةحاشاالتعصبمناليهنسبممااألسالمحجةالغزالىاألمامبرامق

الثانيةالمقدمة

عظيمةورطةفىيقعبهإذجهايانباااباويقبجنفعهايعئمأموريانفي
جمالعلقبهامالهوايضاحأوألابرادهافتعينمستقيمةغيربيحةقومهواة
منالمةوالىاآلخرةفىالنجاأردتانالموفقأبهاعليكمهاهـهومقصال

علبهاللةصياحمدنبيهووواثتعالىاللةءأوابامنأحدفىالوقيعةخطر

ءوالعدإيئنااالئمةمنواحدصأنقدتصانوكرمفءوصاو
التاطئرسفيمأجورونممهمواكمورضواناللةمنهدىعلىلينالعا

قالوسلمعلمهاللةلىمانهالبيهتيرويوقدأبرهانواالنقلأئمةباتفاق
فيحكلمةانقىفىالحدفالعذربهفالعملاللهكمابمنأوتتمممما

أمحاجمطانأصحابىقالفامطسنةتكنلمفانمقماضيةفسنةاللةكتاب
رحمةلكمأصالىواختالفاضديغبهأخذتمافأيءالسمافىالنجومبكلنزلة
منذمبنروعالةفىهلىةالمذاهبباختالفوسمعلاللةصياإخبارهفمه
خيىلهبامسيرئهممنشهودلهااواالرشادالدىازمانهوالذيعحابهأزمن

صحابىكلألنهمندمناختالفاختالفممنويلزماألطالقعلىاقرونا
اللةسلىبهرضهـطذالثوخجماعةومذهبهبؤلهأخذوالروايةفقهبامشهور

رحمةاالختالفذالثنفجعلحئومدحهمعليهوأقرهموسلمعليه
األخذلهالالزمأصحابهمنشاوامنبقولاألخذفىوخيرهملألمة

كهمالىاسالىيهنواالمامنوعلىالجارينبعدهمالجتهديئمنأرادوامنقوو
وقائحمفىأصحابهاختالفلموسعليهاللةلىأقروقدالموأفعاالمأقوافى

ورآنظرهقالهلماكألقاورآهقالهأحدأقمايعزضوأزمنهفىالمجرت
بدرأسرىفىاخنالفهمقصةذلكمنشهبرهكثيرةوقاخبذلكيشهد



مغتلأشارواههتبومنروصمنيءالفدابأخذأشاروامهثبومنبثر1أبو
معالنافىالرأيبخقضيلالقرآنونزلدإألولوسلمعلبهاللةصملىفكم
الخهديئمئممموانينالرأيبتصوعلىأوضحهدليلففيهاألولالرأىتقرير
أخبروقدوسلمعليهاللةصابهيحكملمخطأاالولالرأىكانولومصيب
بقولهءامداوطيبسبقاللةمنلوألكتابقولهحكمهعيهقبأنهتعالى
األفضلعيراختيارعلىالبتوقعمماوأطيأحالألضنهمتيممافكلواتعالي
جثمناألفضلالمطدإلنظرالمذاهبفىالزجبحقعمارأكانثمةومن
ألمنمعدودهمسائلفيوذلكوالووعاألحتياطمنبوالقراألدلةقوة
الشهةوحقوابكاالتصويبالطظرإلوأماالمذهبمجيوعجث
شداالومماوأففلهااطرقالءأالصوفيةطريقةكانتصذا5ومنفيه

بعبادةويأنوناألقاويلخجبنيخرجونبحيثمسئآفىصواألحوط
فيلمخارفصمناظروجيسنأئمتناقوالذكويوافقمحثهاعلىمجمع
واروقدتأويلهاأليهنصريحةفةاتأييحةسنةيخالفولممدكه

أذنيهيغسلشرجابئوكانناقضانهيهيلقماكلمنءالوضويسنبانه
وطوضالكلفىاحتياطآمنقردتينيممحهماورأسهويمسحهماخوجههمع
وسلمعليهاللهلىءقولهتياختالفهمقصةأيضآذالثومنمالفافمن

لمام3فاقريظةبخطفيإألالظهرأحدالصلينألهقريظةفيوغنىأرادين
منمجاعةفصلىاختلقواالظهروقتإقوقدايهماالمديخةمنخرجوا

ذالثقالانمالمموسعليهاللةلىصبأنهواحنجواوقهاخروجخشيةظهر11
النصمنفاستنبطواوقاعنةالاخراجيردولماألستعجالعلىعريضآ
وامتنعحقيقىألافيقريظةبااألئقولهفىالحصرأنبهوابيمعنى

صرالهوقتدخولبعدقريظةبنىاوصكأنالىالظهرسالةعنآخرون
حقيقتهالمرادبهنفيببنهولماطصرأطلقوسلمعليهاللةصلىبانهواحتجوا



هفماعلىممألوأقزالفريقينمنأحديعبهرعلىفموفعلمإلفهماصبلغهم
علىلومفاللىتطاللةمنهدىعلىنمأجورمجئهدونالكلأنالىاشاره

الدهصلىلقولهاستحضاركمعسماوالمصيروألخللاليهنجسبوالمغأحد
شبذالثمعففمهتدبئالكلنجعلاهتديتمبهأخذئمفأيماوسلمعليه
تاللةطرضبمأثماعنابيهتيسعدوابئوأخرجسمصأوخطأنهمألحد

وأخرجلكاسرحمةوسلمعليهاللةصلىحمدأمحابالفاختىكانقاللها
إلختالفيسرفيماقالانهعنهاللةرضىالعزينعبدبئممرعنسدابئ

أمحابأنيسرفىمابلقظالبيهقىرواالنمحمروسلمعلميهاللةصلىعدأمحاب
أرادولمارخصةيهنلميختلفوالملوألخهميختلفوالموصامعليهاللةصلىحمد

لهقالفيهماعلىالناسولمجملايممبةفىماالثموطأيعلئأنالرشيدهروت

اختلقواوسلمعايهاللةصلىاللةلرصأمحاتفانالمؤمنينأميرياألقولإثما
هذهعلىتعالىاللةمنرحمةءالعمااختالفوانإلدانافىوتفرقواالفروعفى

كوفقهرونلهفقالهدممطعلىوكلمصيبوكلنحدهصحمايةتاألمةص
مصرالىكليرسلانأرادلماأيضآالمنصووئجذالثلهووقعاللةعبدأليااللة

فقاليخرهلىشعدوهوالفيهابماايعملىانهمويأصيمالكمنكضبانسخة
وروواأحماديثوسمعواأقاويلايهماسبقتقدالناسفانهذاتفعلألماالثله

ساسافدعضاسااخالفمنبهاودانوايهمافقبماءقووأخذصووايات
مجنهدكلبانالقولاتجاهيظهرمرروبكاألقسممنهمبلدكلأهلاختاروما

لالئمةينقواأحدوهوالجنهدلعاننابعواقعةصفيتعالىاللةحكموانمصيب
ابخبروالينافيهوالباقالنيوالخقيةيةالشاتمربمأليحهزجنسبواألربعة

قالعوللهألأجرولدخديئأجربئاللصيببانالمصرحالكحيح
ادراكهعدمفىأخطأاغاهدبنامنالخطأنعلىالسيوطىالجاللبئاول

األفضليخرألنهءالقدااضيارفىاصحابةاعلىئحتبواألؤلىأألفضل
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كنعةفظجهاتخأليالىرباعيتلىصفيمنءافقااقالوقدهوابحكمانهمع
القبلةغراليفهاكعاتئالثبأنالقطعمععايهءقضاالباألجتهادجهةالى

يقولوكاننحتافةضايافيهيفضيالحدفىعنهاللةرضىعمراجهادواختلف

اللةرسولانسالعيايهقىاوأخرجضىماعلىومذاقضيناماعياذلك
محمفيشقبلماقضىبخيرالقرآنيرلفىءالقضايقضيكانوسلمعليهالدةصلى

ألسماواضحنظربهواستدلقالهوفيمااتهىولاألهءقضايردوألالقرآن

رابالععلىالخطمنمعصومولبلمعليهاللةصلىاجتهادإذآخرأذكرهما
الجنهدفيانالدههوالثافىعنيهردرياونصلغيرهاجتهادبخالف

حقمماوصنحتلقينيعتينبشراءجماريولينرلةبمتبايضينبحكمينقافلينا

أهلكرأهوماعلميهطرفينفىالحقبانالقولالماؤرىاألماموقالوصدق
واحتجوااألؤبعةاالئمةعنويميوهوينممهواكءالغاالققالتحض

اطالقعنوأجابوايؤجرلميصبولولمأجرآلهجعلويملمعليهاللةصلىبانه
فبهاالجنهادأليسوبخفماواجهدالنصعنذهلمنعلىعولبانهالخبر
الذىهوفيهالخطااتفقاذاهذامثلفاناألجماعفخاممااقدياتامن

وألقاطعأممطنصقهالبسمسئلةفىاجئهدمنوأماالخطأةيهاطالتيصح
ءالشقاوفىذلكتقريرفىالمازرياألماموأطالالخطأعليهيطلقفالاجماع
صاحبقالوقدعندناوالصوابالحقهوالجهديئتجصويبالقوللعياض

واحمدوالشافىومالأباحنيافةانقدنضوعليهوالمضبممونالجوامعجمع
اللهمنهدىعلىنالمسدأئمةوسافىجريرنواواألوزاممطوالسفيانبن

العرممنأوتوافقدشهبريؤنبماعفبهمتكلممنالىالتقاتوالتعالى
والديئةزيالهوالمعارفإلدقيقةواالستنباطاتاليةاألوالمراهبالمدنية

بضورأىانتهىيسامحطالالذىبالمحلوالجاللةالزهادةوالعبادهوالورع

كلفقالالجتهدبناخثالفعنوسألهوسلمعليهاللةصلىماالناألئمة
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فىقوامصيباناتجهدانحابفةأبىقولالرائىلهفذكرمصيباجتهاده
اللةصلىفقالعنهمعفوونحطئمصبدانالجالشافىوقولواحد

أولىأيهمافقلتالفظافىمختلقينكاناانالمعئفىقريباناهأوسعليه
ومنهاعلبكمهاطقعلىممألمماوسلمعلبهاللةصلىفقالمينالفرمنباألخذ
الفروعفىوالجاعةالسنطأهلمنالمسديناثمةاختالفانتعتقدانأيضآ
ءالعداأدكهلدفسرولهواضحةوفضيلةواسعةورحمةرهيمنعمة

وسامعيهاللةصلىالنبىانبعضهمقالحئالجاهلونعهوممطنمالها
هذهخصتعالمطاللةانثذووجهأربعةمذاهبأينفنواحدبشرعءجا

قبلهاكتمتمماألاعلىكانتالطواألثقالاآلصارأهلهاعنبرتالثمريعة
وخبمرفالبالجاللأرسلألنهالسالمغليهموسىةشرفىالقصاس

محلكقرضثسريعتنافيينهماوالنجيرالسالمعليهعبسىنريةفيالدية

فىالشخوكامتناعشرعنافىءإللماااوغساثرعمفيابدنامنالنجاسة

وعممتهمبلةانخوااشعظهثمةومنشرعنافيوجوازهحهوداثرينة
عثمرةإلآلءحروفعلىيقرأانجاوبمدواحرفعلىبالمرأألافاض

قائالعقوقولهالسربهميدةهـوالاليسربمماللةئريدتعالىقولهذلككل

بالخيقيةبعثتوسلمعليهاللةصلىوقالحرجمنالدينفىعليكمجعلوما
فىناافىفاخشوقوععنهااآلصارورقعاوالحرهامهاحفنةا

األصلمضيقألحئهسمفمثعرالاخشالفهايمعلىالمذاهبشكونالقروع
وحئعابهدحومحيحبمذهبعامليمبأبوحئواحدثئتزامباعلهم
لواايهااالنتقالبثمرطهلهجازمذهبهغيرفيحةلهوأىمنان

رفعتهبغايةمؤذنةومماالسالرفقواسعةالموقععطمةنمهذوكلبه
أشجييرهمعلىألجلهباقوسغةءاألنليابقيةعلىوتميزهوسلمعليهاللةصلى
ومدحهمجئهدمخهمكللنصويبلهمسهولةفيهماجمبالعملالواحداألصئ
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صياهخرإخالساقةالثصراخجميعانبكطالمقرروقدخطأهفرضوان
بينوادمنبىألنهعضهنراتكاعليماللةصلواتءاواألنوسلمعليهاللة

وسلمعليهاللةهلىقولهمعنىهووهذاءاألنيانبىذاكإذوفموالجسدالروح
الساعةامقبالىآملدنمنهمالخلقالىمبعوثفهوكافةالناسالىبعثت

الئاغصفاكتعطنمطزيادةلهشراغءاألنبياشراغانتقرراواتهىا
2شراشوعهاعلىوأفعالهأقوالهمنباحعاتوتابعوهمأمحابهاستنبيا
األخذعلىإللهدايةووعدبوقوعهاأخبروقدخصوصآأولىبابمنلهمتعددة

ميمنةأىومنةرحمةايرحمةذالثوجعلعليهاومدحنابهايورضا
إلفاصبانأكأبرألرةألارزه5لمالفالجه11ثمةومنذلكنبىا

نفاالملمذوسعلمميولعلمدالخهماىوعذابكبالسابقاالعم
يتأكدومنهاممنهبريؤنبماعانبياحهمعلىوتقؤلعضكذباخضالفهم
بعفىعلىاثذاهببعضتفضلالانفيهرخصةالالذياتأكداغايةعليك
كطوالخزيالمقتالىيؤدممطذلكفانعليهالمفضلشقيصالىيؤديتفضيال

فقدآذنخهوايآليآذىمنقالانهتعالياللةعنوسيأقىواآلخرةالدنيا

ريبوألشكغيرمنتعالىاللةءأولياممهمالعاملونيئالىءوعالبالحرب
المألخالقومنءالسقهابينبيحالةالخصامالىالتفعنميليؤدىماوكحير
الجاهليةوحميةالعصبيةقبيحبعضهممنيظهرأناليموىوألدينوأل

أدببعدمغيرهفىانهقواطامامهبمذهحثقىافىبهمذالثويفضى
ضىبهينثصرأنوالىوالخزىالمقتمنذالتبسببيزتبمماتامةوغقلة
امامهافىويتسدىؤتصانهياقواالولعيردفالمامهيههامقلدى

ضيهعيولوإللقاسدالقاسدمقاباةإلبمنذاإثانزاممآفيلسانهويطاق

بقبيحولوقوطهالجلهومجرهمنهوتبرأعنهلرجرهامامهعلىفهماكلمص
وقدأخبرالدياعلىموتهمنأيربمااذوالردىالمقتشركفى4اريمما
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ام3موماومراؤالساقةءطاالهالكسبببانعهمااللةرضىاسابن
األممةأولئكزمرةفىوحشرناااثالمساهذهوعيرمناللةحفظنااللةدينفى

قومآأاذمناألرائكعليممعنحعثرانبهجوفىبمانعظمهمونحبمفاشا
أنمنهبمأحدآاشقصمنفىوبممومثرمورخهمبهأخبركامعهمحثر
ءاوايوهذا4وعليهيأدىواناألكبرالمجمعذلكفىالمرافقةهذهيحرم
الحشرفيوالعذابالخزياأللهقليالله

ألومصلمعليهاللةلىصتجشيراليمنورديمافالثالثةالمقدمة

افههرحشيفةالىباالمام

وارىالكلأخرماوأكهمحعهوأووأجلهذلكأعخلماناعلم
عبادةبنلعدبئقيىعنوالطبرافيوالئميرازىعنهيمنهوأبوهريرةأبىعن

لوقالوللمعليهاللةصليالنيانعنهاللةكمارمسعودابئعنوالعابرافى

نيموأبيازىالشيروافظفارسءأنجامنرجاللتناولهالئرياعندالعلمكان
لنالهالعربتخادالقيسعنالطبرانيولفظالرياعندمعلقأالعلملوكان
منرجاللتناولهالثرياعنداألبمانلوكانسلمولفظارساامنرجال
تجديصئصيملأصذايوطيالىالجاللالحققاطافظقالفارسءأبنا
الذىنظيرالحديثلهالنامةافثياآلاوفىالدهرحمهحنيفةبأبىالبشارهفىعليه

ابهادالناسيضربانبوشلثسمعايهاللةصلىلهقووهواظةوحمهمالثافي
الشافعىفيالذىثلدواالمدينةعالممنأعلم9وبفاللمااإطاصونلاأل

الرضالمياعافانقريشآواتبالوسلمعايهاللةصلىقولهوهواللةرحمه
نعواوسوزيفوهوضعهبعفمهموزممطرقكحيرةلهصنحديثوهوعلمآ



دثيطقدوعالمماكاألولاطديثفىالمديخةمكالمالعلماقالونحزصكهزاعمهعيط
منشبخنابهجزموماالجاللتالمذبعضقالالئافعيالثافىالحديثفى
يبلغلمألنهيهفألشكظاهرالخديثهذامنالمرادهوحنيقةأداالمامأن
معجزوفيهأمحابهكمهوالمبلغهالعلمفىفارسءأبنامنزمنهفىايأحد

البلدبقارسالمرادمواسيقعبكاأخبرحيثوسلمعليهاللةصالنبىظاهرة
حنيقةأبىاالمامجدانوسيأقىالفرسوهمالعجممنجنىبلالمعروف

قالفارسالعجمخيرالديلسعندخبروفىاألكثرونعليهماعليفهم
فىالمرويالموضوعالخبرعنثغقيىهككلاقفقأىالخبروبهذاالجالل
ردالىبهذاشيخناأشارالمذكورتلميذهقالاللةرحمهحنيفةأبىاحق

سندهفىفانالحديثبعلمدرايةلهليىممنالمنافيأعاببعضماذكره
حنيقةابولهيقالرجلأمئفىيهونخبرهاولفظوضاعينينكذات
اسمهرجلأمتىفىيهونلقظوفىالقيامةيومالمطأمتىاجوس
منسيألىلفظوفىأمتياجسعمهوأمئهوصراجحنيفةأبوكنيتهالنعمان
الىاللةدفييحيىأباضيقةكأويمثابتبنالنعحانلهمالرجلبعدى
هذهبقطحنيفةوأبوسامونأمتهيمنقرنكلفىلفظوفىيديهعلىوسنئ
اللةلىاللةرسولبعديطعضمااللةرضيعباسابئعنلمظوفىاألمة

انعنهآخرلفظوفيحنيقةبابىئيمانخرانبمعلىبدروسلمعايه
األسالممابقماالحبهتجرىحضيفرأىالبعأليمونوانهلحنالرأى
ويهىنيااإتنابناناكلهقالرجلبهومية001يموأأفياوانهع

ماالحيصرفذقهوااماافىجهـبذالمحثولهأهامنووفةحضببألى
لماانهسيريئابئعنلفظوفىاخسنوالرأىفيالديئحفوجههاعلى
صيخفرأىمجشفويساركظهركعناكثفلهقالاالقىمنامهعليهقص

رسولقالذىاحنيفةأبوأنتصدقتفقالاخايسارهعفدأوكضغهـيه
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بينحنيفةأبولهمالرجلأمتيمنرجحقهفيويملمعليهاللةصلىاوو
ومذهممهايدبهعلىوسفتيتعالىاللةيحبادنضاليسارعلىروايةوفىشفيهيم

ابئأوردهاوقداطديثبنقدالمامأدفىلهمنعلىألتروجمؤضوعات

فيألسيرلهطالجاللالحافظوشيخناالذهبىوأقرالمبرضوعاتفىزىا
وتبعمالمزانلسانفيحجرابئاالسالمشيخلالفخأبووالحافظماكتصعر
قاسمالثيخزمضهفىحنيفةأبىمذهبرياسةاليةتاننالذىاطافغاألمام
كالطحاوممط4منارفىصنفواالذفيالحديثأئمةشيئآمنهايوردلمخةومنالجني

ماتحنفيون3كاوآخريئالقرلثيالدينمحيىالحنقيةطبقاتوحساحب
اللةرحمهماالجاللتاليذمصلحماالهياطالعكثيرلمممادأنجات
جمفةأبىاالمامأحوالمنقابعاهذافيمايأئيعلىاطلعومنتعالى
أوموضوعبخبرفضلهيستشهدعاىانعنغنيانه3وسيرتهواخالقهامماتهكر
لمولاوغيرماومساماصعارىاحدرثمنماتقررسماخأللموضوعفظ
فارحمماانكياوأجلمنههوأعدكنالعجممننظرائهحنيمةبمأبىعد

اللةرحمهحنيفةألىيئصأنعظمعلىبهلالستدأللىلحيثوممااللةرحمه

ومنومائةخسينشةالديخازيةفعقىقالانهوسلمعليهاللةاصغهماروي
أبىعلىحمولالحديثهذاانفيمأابفئعدرىحااألئمةشدقالثمة

عليهاللةرحمةالسشةتاكماتالنهحنيفة

األولامحتاباهذاتألفعلىملةاولاألسبابيانفياألولالفصلى

ذكرهبلدحسنبسنوسلمعليهاللةصلىالنيعنعهااللهرضيعائشةعنءماجا
لىالدهرصولناأصقالتصخيحهفىخزيكلةوابئصحيحهمقدمةفيسلم

منازالمالناسأترلللخرائطىروايةوفيمنازالمبىالنانترلأنوسلمعليههال
ءوطبعقواحمالناصودارواإزالمالناسلواأقىأخرىوفىوالثرالخيرفي
الثافىنفسهعنالمؤنةرفعمنازالمالناسلأقىمنوجههالدةعيأكرمعن

مناؤب2
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شافى4أشياذءهـالجوزىابنالقرجأثطومشعامالخطيبئاريخفىوبعاذ
بأسايخداثذبعدفضائلهمنذكرالخطيبانعلىاللةرحمهحنيفةابل

األمامؤجمةفىيسعتمدانممابعدهءجامنصبلذكرقلالهماببهرالمشهورة
ذكرماالسحجةالىالغزماملالمنسوبولالمتفيوخكذالثمنه
الكتابهذامافىجممعنسبةيححلمالنهالمنسوبقلناوانمااذالمنءأشيا
مدحهانهبدليلعليهاختلقتالشنيعةاأللفاظتاكتكونأنيخحتملاليه

إللةرحمهخيفةأبىلبميليقبماعنهوازاكالديئعلومءااحابفيع
الىاخزامنات5ورررديرةبضإلنهعي4فاطتمنقينةافىضبهوأجماب

عنفماتوقىثهصبيناءفقهااشأنعلىكانحينهأميءابتداحمالفىفهو
ذلكعنرجعالتالمناليهماوصلاليووحلأخالقهوطهذلك

الخاليخاتمنثحفماقولهلذااثيدلكاءاألصازجمهقابوذكرالحق

فاجتنهاحوالطكوموانفاياكوالتصنيفاتوالتحريراتيخهاوالجادألت

لطلبممهمءالفقهاردالذىوهوالععنمالءالدافانهالقاتلمالابا
ربمامالىصاذوهاوآفاغوائياتفصلماسيأتكعلىباهاةواةالمنا

اظبيرفصذلكالظنقوأللمواماجهـءأعداالناسقالؤتقائا4منصي
يمناالوعلىفيهوزادزمانايخهممرهضيعمنافصيععةهذوأقبلسقحات
فهجرهعيبهعلىوأطلعهرشدتعالمطإللةالهمهئموبياناوجدالوتحقيقأتصنيفأ
المتعصبينضةمنفيهمالكلبسطصوقعالثيمبئانتهىبنفهواشتغل

هووانمايسكذلثواألسالمجةاألمامانهظنحتىاخزالىباإصحممن

اللةرحمهحنيفةأبىعلىالشذيئالحطفىصتقلقأليفليلآخرجمضخص
ومينوالمحشالزنادقةضةانبعيدغيرانهفيمكللياليهنسبعماتهءوبرااهتهترخ

حجةو5الذيالشهرلممالكبيروالهاألمامذالثالىونسبهذلطاختلقالخيرمن
وأمماهاللةأضلهممنذلكبسببنفافزاهماافاصعلىليروجاالسالم
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يبطلأن4وتفياامأفىيففئصكلىقدرنعفىفيذتلحين
المعتبرونءالعاالعليهأطبقبمااوكتاةواضعهايمذبوانمافيهاجمبع
امئثاألالمقدمبروااالعظمالالمامذلكتعظيمنالمجهدونتواال

ماقكلمناالمقوفىصبينالمفخطأتببينالثالثوالالحقةالسامةلالصاديث
الرجالأحواللتايئعلميناعدمتعينألذذلكاالوغيرهحنيفةأبىفي

منهذامموصلوالوالنقدالروايئمدارعلياالئأوسافموتايز
بهكةعليهجوااحتلماوجههاللةكرمعليقيهقالالذمميماالخوارجممنوالص

وأيإطلاريدبهاعننفسهؤبحقأولنكممألممصةيهذلكباطلبهاأريدحغا
حقهفىمعاصريهنضمنصدرتاتعلىاالذالثفىيعتمدوالماذباطل

آتاهمماعلىناسالمجسدونأمفضالمنتعالىأللةآتاهماعلىحسدأله
النصدراليهنسبوهابعدهكاتءجامنضبهصدركذافضا4مناللة

اللهويأبىذكرهواخمالاألشينهقصدسوليدينبللأدفىلهممن
كهءماجالممونزجرهمفىكفاهمالمضحركونرهولونورتمتاناال

منهماوهوبممةرجلعلىأشاعلرأيمابسضدجدوسمكايهاللةصلىالني
بأفىحتيجهنيفييحبسهأنتعالىاللةعلىحقآكانالدنيافيبهاإشينهبرفي
اللةاكنهفيهليسبمامؤمنفىقاقمنصحيحةروايةوفيماقالبضفاذ

فكونبقحالخبالوردغةنجارجوليقادمماسفرجحماالخبالردغةتعالى
فيالمنارأهلشصارةفوحدةةمفتومعجمةءلخاؤمجعةالمهملةالدال

دقممناألسالمائرأئمةكاللةرحمهأنهنيلهالرالىفوعصحديث
آشراالذيئكزنونوالهمعليهمألخوفاللةءاولياانأالتعالىقولهعليم
صدقاذالثهوواآلخرةوفىالدنياالحياةفىرىالجثالمميضقونوكانوا
باهرفألتعنهتصالعاماينءوالعداديئاباالئمةأولئكمنصأن

كلهءبااألفمالجهولالمعانداألاليخكرهاوكراماتوأحوالالمقول



حمهمأحدفنتقصذلثتمهدقدواذ4راوالثقةالحبينوالجامعونمةالحه
منبهلهالطاقةفمانفسهوهوقدأدخلفبمالطردوالمقتكلةعليهحقتممن

ذلكمنباللةئوذأبدياهاثمحالكااللةصاربومنورسولهتعالىاللةمحاربة

علىتزيدطرقكئيرةمنوغعرهبارى11األغةماروازرالىءلثوالد

النبىعنأجمعإنعيماللةرضوانالصحابةمنجماعةعنمآطرعثعرخسة
أهانأواوآزىأذلأوعادىمنقالتعالىاللةانقالأنهوسلعليهاللةصلى

فقدروايةوفىبالحرباعمتهأىفقدآتتهالمؤشينولىياوصروايةوليروايات
أنولمجوزلغوظرفلىوزولهربئ21بابارزنيفقدأخرىوفىمحارحئيلتا

بابمنفيهوالمحاربةلتبهيرصاحباعلىقدمتصالألنهمستقرآيمون
يشأاطرباذهمبكالالخاطبةايثارهوحكمةايصوعاقتاللةيخادعون

أحبدمنمنكرأىالمالكاالالالزوغايتهاالخالفةعنناشئة11العداوةعن
وأفظعهالمالكأشداياهألهالتعرضفقدعاندفىومنوعاندنيعادافي
الوعيدمنفيهأنعالتهذاتقدطواذالؤمهاوأريداطربفأطلق

فضاعتكلىمنميكةأدفىلهمنمايحملالبليخوالمنعاألكيدوالزنجرالشديد
األسالمأئمةمنأحدآبهينئقصمماشئفيالخوضىمجضبأنعلىدفيش

فانهالوجومنبوجسهايذاحمهمعنالصدفىيوأنالماثيحومصا
منشطكلمدمأنأحدآيسعكيفءاألحيامايؤذىاألمواتيؤذى
روايةوفىلجرواليثاكايغثنىالوليافىألغضبافيمولتعالىواللةذلك

لموسىوجلصاللةقالطقالمنبهبنوهبعناللةرحمهأحمداالمامعند

بارزفيفقدوآللىأهانمنأناماعوعالبلربهحينكهمااعل
أوليائىنصرالىشيئأسرعوأنايهااودعانينفسهوعرضوناوافىإللمحاربة
فييسبأويعجزنيأنيإرزفىالذمممايظنأواومطأنيحاريالذىأفيظن
الىنصرخهمأكافاواآلخرالدنيافيالمنائروأنايهفيفوقيأو
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اللةفانالمهلكةجةاالهذكرةتخوفرأنوامحذرأملطئمنتأمليغ
اكرعبنالقاصبمأبواطافظقالئمةومنهلكتوادأيفىبكاليالى
لحوماالشعرىالحنأبلالمامنسبفماالمفرىتبيبنكذبفيكتابه
منئمءالعدالحوهأيضآوقالمةمعلىأسضارمنتقميموقكةءصموءالعاال

وأخبارهمممبسيراواعشومفضاثلءالعماجمعقدوقالماتاقذامنوضشمهاص
المبحابةفضائليعداللةرحمهموالشافيومالكفةحتأيافخائلقرأن2

وهديهميرهميمعلىصبهاووقفءواأتجعينعالحهماللةرضوانوالتابهن
منيحفظلمومنجميعهمحكبتعالىاللةقعناآزاقياللهذلككان

ففب11فىاتالهفوالحسدوعلىضبهفىبعضمقولمنمايذكراألأنجارهم
يسقمعمصنواياكاللةجعاضاالطريقكاوحاثالغيبةفيودخليخوالتوحرم

وأطالوااالمامهذااجموحقاظأقىأئمةانالخاصآشأحسنههمتبعالقول
هذابركةعيآفعودصألكمصافىمأنخظأنفقصدتوحدثآأقدجمتهقىفى

نحدقالانهجمدةبنسفيانعنلرزممطابئاروممطوقمامحاعادتاألمام
وأبلغعارةبأوجزماذكروهجمبحأفىوانالرتهةتتنزلاصالحينادجمهر
عروافيكتبهمنهامابسطوهعلىمعؤالاألسايخدذكرعنمعرضآاشارة

الخصراتعلىواكبابهمالمطوألتعنالناسألعراضوالزديدالشكإليز
تفىبمقدهلومافىادأبالمنافيةالقاسدواألغراضاصرتقدالمماانلما
جمفىغريقآأوالذهبقضبانلمجسبهاالقمرأشعةأمسكولمانااالؤىفال

دبأوألأدفىالىالتعالمععنأشغاثهاقطاشهواته
وصححمأكرهمفقالفيهاختافوانسبهذكرفيالثافيالفصل

ابةانهولدهحمادبئممرعنالخطيبأخرجماوعاليهالدمنانهالحققون

اكابلهأهلمنماابئوبفتحهاكامىاىعوسىالزبخبمأىزوطىبئثابت
نعلبقفاسمبناللةتيمبضوكهماالهندبأجةاقليممنبلدةالموحدبفبمأي



2

انتقيالصمالصزةابفثحاألنبارالأهمثاوقلطاألصالمسكلىئاتفولدو5فاخ
منوقيلبهاشقلصعقىفاالحنبغةأبواجلهفولدمروإللةأولبهبفنحالما
مذوقى4ماحفماكلفنقلاألربةدالبهذهلقىانهماشوالذصشأهل

وأخرجصعوطرفعلىمديخةايعيالاذوإلرهاكالمبموضمأولهلميثيأل
بئمماناكبئئابثانقالانهالمدبهورممرأخطحماداسمعيالنعنأيضأ

ءأبنامنالرئيسمعربيضحوقدالزاكطففمؤيهونبضحأىالمرزبان
أبببئعلياألمامالىثابتذهبقطرقلناماوقعواللةاالحرارفارس

مننرجوومخنيتسهذوفىفيهبالبركةلهؤلمكاصغيراوجههاللةطالبكرم
وجههاللةكرمعليالىافعمانوأهدىفيناذلقأباستيهونأناللة

نورزونافقادهمأعيافىنءديدجىيوممعربأولهحبصأىزيراليومفالوذجا
صرءمنهكذاصكبالروحمحبةبمأىالمهرجانكانوقيلبومص
األخوينوتخالصيوممهرجوناكل4وجماللةعلىكرمفقالوجانأولهبمسر
تجحالبأنهعنهأجبتأوماهالمرزبانوجدهأوزولهطالنعمانيتثاوالدأنئ

ماهوالمرزبانافعمانلطزومعنىأوولقبمءاأواسمانكليهونأن
أراداهنومنلجدفىادأشأتبتهمنبأنضهلمجابالرقمؤوتخالقهما

وانتموالىماكورالمذلبالولدقالحهنإتثاهوالذىاألبفي

ناتووليقاعتقتهاللةتيميمنأةاصيفاشترتهثابتهوكابلمنبىا
ماكوكطمنقزوطىعربىانهلوقيتساسىبنيمالمثهرعضبئطاوسابئ

أصحابمنتجاعةجعوقدوردأسارياالراصدلا4نسضوفيزيدنابئ
جدممابنسبأعرففاخهماحقيديهعنماصلمناقب

فىمحوفةباثمانينسحةولدهاعلىاالكرونأولدهفيثءإااسلالةأال

ومنتيناحدىسنةولدأنهبعضهمبهماضذوردواوانعصبئالثالمجدخالفة
أسلاذلطيفسروفيهالنعمانانهعلىاثمقوااسمهفيالراخلالقص
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فائوالروحأنهالىيمإمضذهبئمةنوددطألهزوامبهالذيالدمنمان
أحمرنبتأووعويصاتهمداكهمفشأومنهالققهقوامبهاللهرحمهحنيفة
طابتاللةرحمهحغيفةفأبوالهمزةبشبماألرجوانأوالمثقيقالرجطيب
خلقهكلاللةنعمةحنيقةفأبوالضعمةمنأوفعالنابةاوباخالخا

ابئوقالنادرذداثراخوحذفهاواالضافةءوالنمابهيرالتنحدأدوئحذف
حنيفمؤنثحنيفةأبوانكنيتهوعندىواعزضريانواثإتهاسحذفهامالك

تجلياطقالدفيالىمائلوالمسلملتافالحتالنالمسلمأوسكاكاوهو
فتلهكانتويخلالعراقبلغةضيفةماةالىالدوامالزبذلكيمناتهسبب

الخطيبوأخرصحمادغيرأنثىوالذصولدأليعلمباذوردبذلكتسمى
فرأيخاعدقالوامجنوناألبعدىبمضيياليمنىاقطاعفيهبسندعنهوغره
أئمةوكانواثالثيننحوبهابانهكنىوعورضواضيفةعقوالموكانتبهاتكنوا
لينمجهواتابعينوجدتنمكفاابهذهيسبقولمىوالديؤفىقااكاءعدا

أحسنمنربعةنياللةرحمهيوسفأبوقادصووتهفىالخامالفصل

علىةحبوأبينهمننيةهموأحايرادأوأكلهمنطقأوأباخمورةاسا
هيولالوجهحعمنجميالةهـسههيعلىطويكانولدحمادوقالايريد

ينوبتنكونهبتافىوألبالكفمايخوضوالجوابااالأليتكلم

مثرحفيحررتهالعاولالىأقربربعةخكونهيمونقدالنهطويكونه
أثياباحسنالوجهحنكانالماركابئوقالرمذىااشمائل

الذهماقالهصحمعاللةرضيالصحابةمنأدكهفيمنالسادسالفصل
باطريحنضصوكانارأصرأيهروايةوفيصغيروهواإثمابئأشرأىانه

وصحجهيصبهلموانالصحابلقىمنالتابىأنعلىالحدوأكثر
كنثالنةأحادبثأذعنوويانهطرقوجائنالصالحكافيانووى

شيخفتاوىوفىاألحاديثبوضعاألئمةأمهممنعلىمدارهاالحدبثائمةقال
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مولدصضبعدبالكوفةكألواالممحابةدطجماعةادركانهحجرابئاألسالم

صريئالمهااألممارأئمةمنالحدذالثلثتولمالتابعينطبقةمنفهوقئمان
أشريفهاينباياثوماثةبالكووالثورىإصرهباوالحاديئبالشامالوزاعىله

شملهمالذينبعينالظاعيانمننموحينئذاشهيعرسعدبئواييث

لمموأعدنحهورضواعغالدهرضطباحساناتبعوهموالذيئتعالىقوله
وذكرجماعةظيمالهزفياذلكابدآفيهاضالدبناألنهاراكمنتجرىجنات
انىغيرالصحابةمنجماعةمنايضآحأنهوغيرهمابنافيفىصنفممن
والقولوثمانينضشنةماتانهاصحيحابانواعترضحريثبئممرومنهم

جمهورعليهالذىالصواببانواجيبيثبتلمنوتسعالئمانسنةالىعاشبانه
ضناكانوانحماعهمبزاذاغيراانلالععاواستقرالمحدثن

وخمسينارلىصنةماتبانهكزضءواالجهنىانيىبئجمدالدهومغسنين
واحدحنيقةابوعنهروىمنفلعلالصحابةمنطسةاسمهذابانواصب

بسندهبعضهمواخرجكوفةايدخللمهذاغيربانوردالمشهورالجهنيغير
لرصصاحبانيسبئاللةلمجدوقدمئممانينسنةولدتقالحنيفةابىالى

منهوسمعتورأيظونصعينارخسةاكوفة3وعايهاللةصلىاللة
هذادإنمزضواتموييعىالثئحبكوسلمعليهاللةدلىاللهرسولعن

ماتانهرروقدالجمأنيسابنالكوفةدخلالذيوبانمجهولالسند

بفتحالزبديءجزبئالحارثبئاللةلمجدومهمبدهرحنيقةأبىوألدةفي
ماتبانهواعترضىممغرأالزاىبفموالزبدىوباطمزهالزايوسكونالجيم
سمنودقريبالغربيةمنقربةبقىأبىبقأىربمحنوثماستسنة

ستسنةأبيهخحجأنهمنحنيشةأبعنءماجاوأمابهامقيماوكانوالحاآل
فردحدفيمنهوحمعاطرامبالمسجديدرسااللةعبدرأىوانهوتسعين
بوتحريفقلفيهسندذلكبأنمشايخنامثايخمنالحنققاسمالشيخفمجماعة
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وبأنفينصتفةفوألبىرماثجزهابئوباناقاقاوفيهكذاب
واعترضعبداللةبنوطومهمالمدةتلكفىالكوفةيدخللمءجزبنعبالللة

الحديثفىقالواغةومنبسنةحنيفةابىوالدةقبلوسبعإنتسعسنةماتبانه

ولدآيرزقلممناعيعإلوسلمللةصلىانهجاهـعنحسيفةابيعنالمروي
ضوعموذيثانهذكورتسعةلهفولدففعلوالصدقهاالسئففارمرةبم

وأجعبوغانينأوسغضسنةماتبأنهوتعقبأوفيابيبهنىاللةلمجدونهم
هذالمجداللةعنروىانهنيشةأبىعنءجاثمةومنحريثبنممروفىا

الدهبنىيماابفثحايقطاةصولوكمسجدآللةلنىمنالخواقىالحديث
ونهمئياوخوممرهمنهسمعهفةحنيأبالعلبعضهمةالالجنةفىبيتآله

باخيئهماتةالثتظهرشهيئحدعنهروىبالقافاالسقعابئالمثلئةبمسرواثلة
وجهمنروامالزمذياالولمااليريبكالىمايربطثدعويبماشليكاللةيخعافبه

واعزضاالئمةوصححهالصحابةمنجمعروابةمنءجاوالثانيوحسنهآخر
يساربنمعقلونمآقآساصوجوابهوثمانإننهساوثالثسنةماتإلنه

ونهمستينسنةماتومعاويةعنهاللةرضطمعاويةامارةفيماتبانهواعترض
موتاممحابةاوهوآخرفيومائةائنتينسنةووفاتهوائلةبئعاميلالطصابو

ابئلألماألوشيخذهبىاممرماصلبانراعزفجمردبنتعائثةومنه
اباحضيفةانماروىردوبذاإثتعرفدألتوانهااالألصحبةهذانحجو

آاكهادلالجراألرضفىتعالىجنداللةاكثرالصحيحالحديثهذأعهاووى
السائببعدهاومنىوقيلأفيوثمائمانسنةسعدووفاتهبئسهلومنهممهاحروال
بخسعيزيدفيالسائبومنهموتسعيناحديسنةووفاتهسوبدبئخالدابئ

ووفاتهبرةبناللةعدومنىوتسعينأربمأولنماثأواحدىسنةووفاته
عبداللةومنموتسعينتسعسنةووفأللهالربئبئعودومغنوتسعستسنة
أبوامامهوشمحمصبأرضئممانينسنةماتبانهواعزضجعفرأبئ
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بعضقالأطبيحمصأبارضوئممانيناحدىصنةماتبالهواعترض

لهحنيفةكتاباصافالماطأبىاالماممناقبفىصنفممنالمحدئينأخرى
شدآواخجوامابةامنأحدمنعيلمباالحديثأئمةمنخالئقجزم
المباركوابئدويولسفاالكابركأجمطأصعابهأثمةانمنهاءبأشيا

ممايتنافىفانهفقلوولوكانإثذانشدآنحهيخقلوالميرهمءوالرزاقدو
أليخلوصحايىمنحسانهفيهسندكلفانبهافتخارهمويعظمالمحدئونفيه

لسنبقباالصحامنلجاعةكهوادرانيألوأمارؤيتاقالومأخراشياومنكذاب
عليهردهاكحابةانيماضهاثبتانهينىلهوقعومافيهماألشكفصحيحان

أدكهممنمماعهسببانوالظاهرنفىاطقالحالحافظالشيخصاجه
منرأىلماالثعبىأرشدهحتيباألكنمساباشتغلهأميأولانهالصحابةمن
يذعهـالحدبخمانبعالمامأدفىلهمنيسعوألبالعاماألضتغالالىنجابخهباهر
راوىاننندادءوقاالحدثذالثممألماكلشهىاماذعرتهالفخى

ماقالهتؤيدعلمزيادةمألناعاواألاألرصالىراومحماالتصال
همفانهذلكفاحفظالينى

صهرهمالخعمريمعهذارونءهمصريهرخهذكرفىاالجصلإاثو
اربعةلهغيرهولحالشيخآألفأربعةالكبيرحغصأبواألماممنهمذكروؤد
بئمالككذاسعدبناليثافمبغيرهمفاباالثالتابعبنمنلثيخاالف

يئحمداابوآخرهموجماعةالدأرقعافىماذكرهعلىالجرةادارامامانع
وهذانمالكعنالتحديثحنيفةابىاالماممسندفىرأىانهبعضمقالبل

يطولبكالمشايخهصينالمتربعضوعددعنهاآلخذيئجملةمناألمامان
4حذتةلمذاجر

استيعابستعذرقيلوالفقهالحديثعنهاآلخذيئدبهرفيانثامنالفصل

المشهوويئاألسالمأثمةمنألحديظهلماالئمةبعضقالئمةومنضبعلهأليمن
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الناسوجميعءالمااليمعولماناألمبذواصحابا1منحنبفةألبيمظهرل
تنبطةالىوالمسائلةالمشااألحاديثمسيرنيوإلصحابهبهاشمعوامابكثل

متأخرىبعفىمنهمذكروقدخيرآاللةجزاهممواالحءوالقضاوالنوازل
ذكرهيطولبماونسبمأسمائهمضبطخغائةالظنحوؤجمتهفىالمحدثين
الصحيحانسبقبالماشتغالهوسببونشأتههأصمبدأفىالتاحالفعل

األخذالىهبرشفمنعهعيقىصالفببجدلموانهبهاونثأةبالكوفولدانه
األماملهاللهمىتجاناليوالثراخبابيفاضتفلالصحابةمنأدكهعمن

والنجابةاليقظةمنيخهرأىلماءالعماومجالسةالعلمفينظرالالىفأمظهالشعي
فيهباخومالعالمفىففظرالعلمفيوأخذالسوقفتركقوقلبهفىافوقع
عنهبخاصميهزمنعديهفخىجدألفيهوأعلىلاألطبافيه4الييشارمبدغا

يقيمفرقةوعثمحرفييخفآبهاكانالفرقأكرن11صرةأادخلحتىيأضلى
أرفعمإهداسكلكانألنهفرقاأوفكيازعكزأوأسنةالمراتبعضفى

يمونوالموالتابعينالصحابةانالمأثمالديئأصولفيممونهوأفكلهاالعلوم
األيخوضواولماشدالنهماعةنهوابالفاعيوبهأقدرعليهأانخثكذ

حندهذلواكدالجدلطرائقفكرهالناسوتعليمالفقهوابواب2راالثفى
انيريدرجلعنفسألتهأةاهيتهنجاهحمادحإقةتصبالقربيجلمكانانه

4تعدئمحمادآتسألانهافأعيجوابايجدفامقولالسنةيهفأتهامييطاق
مامولهجميعيحفظحمادفكانآلحلةفيوجلسممألم11فركففعاتلمجوابه
نفسهفمازعتهسنينعثمرالحافةصدرفىبحذائهفأجلسهأصحابهفيهوبخطى

فيذلكفعلعلىعزمهليلةاليهنجللنقسهبحلقةويستقلعنهينقردان

مالهألخذللسفرفاحتاجغيرلهالوارثلهقريبنيحينئذءنجاصبيحنها

يهنلممسئلةسنينعنسئلوقدقدمنمشهريئوغابحلقتهفيفاستخلفه
عثربئفىلقهوظأوبعينفيفوافقهعليهعرضهاثمفيهافأجابسمعهامنه



2

الانهآعكنهيرهوعالخطيبوأخرضوتحعطارقهألانصمهنةعلىفآلى
اذاوصاحبهقليلةمالكلغايةوانمالعلىغاياتتصوربالعلمشتغالاألأراد
والنحواألدبعلموغايةءسوجمكلويرسجهارآيرطمالمدراليهواخبجكل

الجوواالمدحرثالوغايةاياهايملتعليىاألحداثالىالجلوسوالقرامة
بالكذبيهرممصاحبهولعلالطويلالعمرالىتاجوالحديثمحذبوا

الققهفىةيهرتثملةالقيامةيومالمطفيهوصمةذلكصيرالحفخلءوسو

قمأأليةأصورأيتلمجبآفيهأجدولمحالواألدفيلموأدرتهقلبتهطهاة
منشوهماناحذوتنبيهبهفاشتغلتبكعرفعهاألواآلخرالديخاطلى
الثمرعيةلمومالهفىكانلدهصاضاقهالةبغيرتامةخبرةلهيمنلمحنيفةأباانذلك
أللمجاريسكرآبةاطيموالمقاياالدبيةمالعلمنواآللةوالحديثالنقسيرمن

وحجتهسداطمنثؤهذلكخالففيهأعدائهبعضوقولاليماريواماما

وممانورهيغاناالاللةأبىوإبهتاتوابالزوروريهماألقرانادحاترا

وقفانبكالامريةاعلمعلىيخهاأقوالهيفقهيةمسائللهانذلكيمذب
النغمنلهوانالعقليبهربماالعلمامنشهفيلمقضىتأملهمنعايه

وفيالزكشريبالتأليفبهاانفردوؤدنظرائهمنثيرعنهيممايعجزالبافي
وانهختمةسضينرمضانشهرفىمكانانهعنهصحانهوسيأقىمايأقىعلى
اقرآناليحفظكانانهحماصديهإمض3فزةكهفيطهالقرآنيقرأكان

أليامنالحديثتجقسيرأعاممارأيتيوسفأبووقالشنيعوكذبمنهجمهت
أكذبعنصارأيتمذىالترجاخوفىمنيالصحيحإللحديثأبصروكانحنيقة
لءسانهعنهاليهتيورويرباحأبطبنءعطامنأفضلىوألالجعقجمابرمن
اسحاقأبىأصادثفاتاعدافانهعنهاكففقالالثورىصقيانعناالخذعن
أقعدفىمنأولقادأنهعيينةبئسفياتعنالخطيبوروىنيالجهوجماعن

ديناروبهذايعلمروبئبحديثاناساأعلمهذاالمالحنيقأبوفةالحديبالكو
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عحينةابئاليهويجلسريالئوفىوهؤيستأصفايضآيمثالحلفىئتهكيلةجال
بنحمادشيخهلماماتوالتدريسءلالفناسهجلىءاابتطفىالعاشرالقصلى

لمنالناساحتاجءأغنيابهوالناسالكوفةرئاصةاليهانتهتوكانتسليمان

ألنمايننيهمنحدخدوافلمابيهأمحابيهاواختلفابنهنجلسلمميجلى
كابراالالقيهالناسفاحتملهيربنكضموصىنجلموالكلالنحوعليهالغابى

وقالفأطاعهمةحفأبعلىرأيهماجمعفاجالخرخافقهابارعافىيمنلموان
كلفىالغزيرالعلممنعندهفوجدوااليهفاختلفوالمالهوتيانأحبما

يخرهوقىكوافلزموهغيرهعنديجدوهمالمعيهموالصبرالمواساهوحنباب

النانةطبواوإلدينالعامفىأئمةرواطحئطقةبعدةطببهتخرجواثم
حقأصحابهمرويمسلوأيزدادأعييزللمنمونوآخروؤفرأبويولمف

وأكرمهايهاالناسوجوهوانصرفتالمسجدفىحلقةأعظمحاقشهصارت

رتذالثيمومعغيرالمجزتءأخياومملالكلدهوءالخلماوذكرءااألعي
ومماتجديالاللةلسنةثحدولنخلقهفياللةسنةذالثالنومغادوحاده

قبرصىيطكأفرأىانهماعمامباخطبعداضدريواءاألفتاعلىاقبالهفيزاد

استخرجهاانبعدصدرعلىفوخمعهاعظامهوجمعوسلمعليهاللةححلىالنبى
فزعاذلكفأفزعهبعضعلىضهابعيؤلفصاراسضخرجهالماانهروابةوفى

حهاطأنفأوالتسيريئابئالىفأرسلاخوانهعادهانالىواقلقهشديدأ

فعنداحداليهيسبقهمالموتأوياياوسلمعليهاللةصلىنيلقمنالناسيصح
اصحابهبعضانروايةوفىالعقليبرابيخهاوافىائلالىفيسطاناثذ
صاحبهنافقالبروياهفأخبرهصالهعنسألهضأميبهبرولموجعأمترالما

مامولهكانانفقالعليهفقصهافأتاهآيهاناألققالالثندعوهسيربئالبئ

مدخالالعلمفيولتدخلناحداليهيسبتكلمعداالسنةاقامةفياقعدنحقآ
تاليذهوعلىسيريئابئعلىقصتانه2الماألنهلىماتجاليأفىوهذبعيدآ
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حاالمواذككرهكلاظض
منالتنىانعليكيتعئاانهاعلممذهبهعليهفيفماعثمرالحادىالقصل
بذلكادهمصيانالرأممطاصبحابانهمواصحابهحنيفةابىعنءالعدااقوال

عامهاللةصلىالدةرسولسنةعلىرأجهميقدمونانهمالىنسبخهموالبصتن

منحنيفةابىعنءجادفاثذمنبرآالنهمعابهاقولوألعلىوسلم
لمفانصخةفباصبدلمفانانالقركأذاواليأانالماملخصهطرقكثير

منآلالتاواقرآنالياقربمماكااخذاخنلفوافانحابةاانجقولحكد

مناحدمولبأخذقوالأنهمالحديجدلمفانعهميخرجولماقوالمم
حدبثهشلةالىفىكانانباضفييلالفعنوقالاتجهدوايجنهدبلنهنالتا

نأحعسنراالقاسذالثفسنيئةااأومحعابةاعنكانوانتجهـحيحح
الدهسلىاللةربرلعنالحديثءجااذانحهروايةالمباركقاوقالالقياس
الماضأممنكرولمنااخترمعااعنءجاواذاوالعينالرأسفىتوسعليه

فأةمابالرأيأفئولونالناسلمجبآايضأعنهاهمزاحمننالئاعنءاذاطو
والختعالىاللةخكتاببرأيهوليةانالحديعايضأوعنهإلالفىاال
اخقلفواماوأماأصحابهعايهاجمعماوالخوسلميهطالدةصلىاللةرسولسنة
وماونجتهدنةاالياوتعالىاللةالىكتاباقربهلممأقاهـمنفمتخهريخه

وعنهذاكانواوعلىوقاسفثاألعرفلمنبالرأىألجتهادةذالثجاوز

ولدقةانتهىالقياسفيحنيفةعلىأبعيالالناسقولالشافيسمتالمزفى
اضهإبئذلكحملحئممرمهمفيالنظرمنمريمالمزفىكانمذبهمقيأسات
تقةابمذالىالشافىمذهبمناكقلانهعلىالطحاوىاالمام

شديدكانصشيفةاباانصالحبنالحسنوعنبضفهاحاوىابذالثكرح

لماكانتجاعالىشديدفةالكول15بحديثعارفاوالمنسوخالناسجععنصال
مسثافيآخريمرجلوضرمهبادهل15الىلولماصافظاعليهالعاس



فقالطحنيفةابواليهفأتجليبليىاقاساولفانةالمقايهذهعوافصاى
هاصتعالىاللةلىءاسهايرردإاوضعهيرءفىمالكلوضتياهذا

الئنانعالىاللةالعصانجاعوقياصنابذلكربهفرفىكضابهعنهتعالىاخبر
فنحننتابصواعابةالمناألئمةاقوالاورسولهوسنةنابهالىبمدهفى

شكالطتلالرلهفقالاللةلعنهابايرنساوىمجيفاألثإعحولندور
عليهنحنالذىهذاقولكانانهوعنهقانورتكاقابكاللةفنوروتبت

احصنعنجدهكانفنلهتجبىاحدعلىيجبوألمولأحدآعليهألنحببررأي

انسكلىجمعوننيغةاياصحابجميعحزمابئوقالنقبلهبهفايأتمنه
تمياسامننحدهاولىاطديثضعفانمذهبه

نهاشيرةوممأبعدمنكلبهاتميزقياأصفاتافيعشرمانيالالفص

وسعايهاللةصلىانهطرقمنصحوقدعيالصحابةمنةجماترأممماانه
ومخهارآنيمنرأىمنرأكطولمنراتطنرأىولمنرآنيلمنلىطقال

خيرقالانهطرقكحرةمنعنهصحالذيوسلمعليهاللةصلىقرنهفيولدانه
القرنالناصخيرلمسمروايةوفىيلونهمالذيئثمنهميلالذبنئمقرفىأناسا

لمابلالتابعبنزمنفىوافئاجتدانهاوالثالثثمالثانيثمفيهأناالذكط
عنهكالمتاابئأكسهيقولوكاناسكالملهليكضبالهارصلاالممثحج

االعمثيهثينلهالشهادةهذهفانظر4ونفلهابفرخمهاأعلماحدآاعلمالفافى
الخيفةعلىدخلديناربئهروضهبموغيرهمشيوخهوكااروايةنهاو

لهفقالاليومالدنياعالمهذاالمؤمنيناميرياموسىبنعيىلهفقالالمنصوو

عليأمحابوعنعنهعرأمحابعنقالالسلمأخذتعمفالخايمة
ماشئتففسكاستوفتلقدبخبخفقالعنهمسردابنأمحماتوعنعنه

وجلوقالاصعامبعدبمألحديتفقلمممااالمحابمنلهقاتةماومنها
بلالنعامءهذابقولمنوقالحويمفزجرنيفةأبوأخطأكيععند



3

وأئمةوحمديوسفطكابماالفةأئمةوصكلنالهيخطئسبيالكيفأحنعلهم
والورعكالقضيلالزهدوأثمةدهموليةوالعرااخة1وأئمةوعددهميثالحال

ردوهأخطأانألنهليخططيهنلمءهؤألمنحابأصلهكاتومنوداودالطائى

ماهوعليهنحوعاىوكضبآأبواباورثضقهاعلمدونمنأولأنهوئهاالمئ
وهوحفظمعلىيعتمدونكانوالمحاا4اتجومنموطئهفىمالىوتبعهاليوم

لبمأةفىمذهبهئمارانتومهاالشروطكتابالفرائضوخعكتابمنأول
هنعلىانفاقهنهاوانهرءوراومامالرووالسندالندكاغهرهافيليى

ةشمنيمماتواقىخجائزةمبلولميدهمنكبوغيرهمءالعليامنوغيره
وسأحمظلوماماتأنهنهاوهـيأقىمماذلكيرءوحجهكرهوزهدهعبادته
أقيتمامسمو

رحمهسثافىاعنالخطيبروىزرعليهممةاألءثافىعثرالثالثالفمل

رجالرأيتنعمقالاللةرحنيقةأبارأيتهلاللةرحمهلمالكقيلقالاللة
عنألهأفهروايةوفىبحجتهلقامذهبأابجعاأنالساريةهذفىلوممك
انقالاولمةئا4أرلماظةسبحانقالحنيفةفأبوقالخهمءفأجابهجماعة
اركاابئوقاقولهعةكلقيالثطاالدللألقامذهبمنعاوانةاال

قالواهذأأئدروزمنخروجهبعدقالثمفرفعهمالكعلىحنيفةابودخل
قاللخرجتذهبمناألصماوانةهشهلوقالانافعهفةحفأبوهذاقالأل

دونفأجلهالتورىدخلثممؤنةفيهكثيرماعليهحتيالفقهلهوفقلقد
أرادمنالثمافعيوقالوورعهفقههمنذكرخرجفاالحنيفةأبجملس
روايةصذهمقهالهوفقءطنانهخيمةأبعلىلتاءفمفقهافىيةجرأن

مارأيىحنيفةأبعلىالققهفىعيالالناسعنهالربئروايةوفىعنهحرملة
لممنأيضأعنهءوجامنهأفقهأحدآيدركلمأللهمنهأفقهأحدأعمتأى

وعنهمثلهجمئمارأتعيينةناوقالوالثفقهالعمفيجريهلمفيكتبهينظر



أصحابويلزمفالكوفةالققهأوفالمناسلظأوفالمدينةالمفازىأرادمز
ايةكانوقالضهأفقهمارأبتالناسأفقهكانالمباركابئوقالحنيغةألى

وعنهاظيرفىوآيةالشرفىغايةقالياهذااسكتفقالالثرأوالخيرفىفقيل

امفىوأوأحسنهمأفقههبموهوحيقةوأبطوسقيانماكفرأىلرأىاخيجان
اللةرسولعنآكاألرأفىنجدلماذاعندناقولهوعنهقهالةعلىوأغوصهمفطنة
لهفقيلبتثابنالنعمانحدفيفقالثالناسيحكاتألهوعنهوسلمعليهالمحةهيا
زقيءاألمالذلكيهتبأنغنبعضمفاهسكالعلمخقاألباحنيفةنعفيمن
أقلوماإلالئمةوأجهلكمأدجممرأأماناساأيهاقالثمضهالجاركابئ

كانالنهحنبفةأبىمنبهبقدىأنأحقأحدليىوأههملمبامعرشيم
وفطنهوفمعسرأحديمشفهلمالعلمكثقآعالمآفقيهآكشفورعاقياأماها
أبىعندمنجئتلهقاللمنافررىوقالرآضأللمجدئهمأنإفئموتقى
حنيقةأبايخالفالذىأيضأوقالاألرفأهلأفقهعندمنجئتلقدحنيفة
حجاولماذلكمايوجدوبعيدعدآوأوفرقدرآمنهأضلىيمونأنالىيحتاج
بهوالذىحنيفةأبويهونشالحقاذاوأليجيىخلقهويكلثيهدمهكان
فقالفىكتبهشنظرخيفةألبىالرهنرأصهكتابتحتووىوقدلهوقعل

وابهناالننصقهغايةالعلمشرحفيمابتيفيهاأنظرمجئمعةعندىالهاأفهاوددت
بوماووسفهمنىحنيقةالبيمتابمةأكزانورياالةرحمهيوسفأبووقا
شديدواللةكانالرعسنانمنأحذلمالهمنليركبانهفقالألمباركالبئ
عنحاألماأخذإأنأليستحلبدألهلمتبعأالمحارهعنذاباالملماالخذ
وكانذموخهوالخديثبناصخالمعرفةشديدوسلملجهاللهصلىالكرصول

وماوسامعليهاللةصلىاللةرسولفعلمنواالخذالنقاتديثأطبي
شنعوقددينهوجعلهأخذباطقاتباعفيكوفة11أهلىءعالعلأكرك
المباركألبئاألوزاىوقالصتعالىاللهنستففرابنحهمفسكتناقومعليه

منافي3



م

حعةصكويمائلمفأراةثغأبايمنيفةكوبالخرجالذىالمبتدعهذا
لفيتهشيخقاتهذامنقالنابتبئالنعمانمنسولةرآهافمامسائلهمن

حنيأةأبوهذاقلتمنهفاستكزاذهبالمئايخمننجيلهذاقالبالعراق
أبوفكشقهاالمسائلتلكفىجاراهفيصفةبأبماخالمانمعنهتخالذي
المباركالبناألوزاىقالافزقافالعنهاباركابنماكتبهابأكثرلهسف

ضلطفياقدكنتتعالىاللةوأصعفرعقلهووفورعليهثرةالرجلغبطت

عبهمنبافهـلماجرجابئوقالهبافنىمابخالففانهالرجلإلزمظاهي

جميبشأنلممالصفىلهسيكونأحمبهوعدلديخهمانهوورعهوشده
بئأحمدوقالفقيهانهلفقهانهيهلفةانهاسكتوافقاليوماعندهوذكر

أحدأليدكهبمحلاآلخرةوايعاروالزهدالورعأهلمنانهحقهفىحنبل

ورضوانهعليهالدهفرحمةعلفمالمنحورءالغضاليليإللسياطضربولقد
أحدأمارأيتافيهافافىنخلروافىكئبهالنظرعنسللماهرونبنبزيدوقا
حئلهالرهنبافيعورياةااحتالآدوقولهفىانظراجمهرهءكقهاامن

اكتبحنيفهأبرأىمناليكأحبلكسرأىلهقيللماايضأوقالنسخه
أمحابهناعةوحنيفةأبناعةأفغهواالرجاللىكانفانهمالكثحد

أهلعلىيجبقالأنهالزهدأممةضبءعنيبالخيطوروىلهخساقواكانهم
وقالأفقهوانةىاماعاليهملحمظسالتهمفيفةحتألبييدمحواأنيألماألي
منزجأنأرادقوقالنحديأحهماوهوجاهلصاسدفياافاس

يمواابنجقالفىكتبهفلينفارالفقهحالودبدولهلىوامىال

شهأاماسمطانةامدسنيروقالزمانهلأهلمأتيفةحةأبهكان
النفرلولرلهةافىوي3افييذهبآلكانئنوفةصأبيرأىن
ولينهقهفنبالحنيفةأبواأيقظهمحئفقهاعننياماالناسكانلنمميلابئ
نلمةمههقخقيفيمصرنكداهافنتخحونةبممرسمعروقال4وظ



ب

األحتياطفىفزطيمونوالطأليخاأنترصاللةبينوحنيفةأباجطه

منهبأصجشواقهلصععتقالأيهيوأخذتابهأصرأىصقىلملهلوقيفصه
يسألهحيفةأبىحلقةفيمسعرآرأيتالمباركابئلوقاليهعنهألرغب

التصدقصيونصبنسكيىوقادضهأفقهمارأيتوقالمنهويستفيد
معمروقالمنهأفقهوالمنهأففلمارأيتواللةفافىفيهالقولءأحدأيمهـما
الحديثويثسرحيقيىأنويسعهافقهافيطمقيأنلمجسنرجالمارأيت
اللةديئفىيدخلانمننفهعياأضفقوألحنيفةأبىمنمعرفةأحن
مثهورآافهـتهبامعروفايافرةكاتلاالنضبوقالخيفةأبىمنالشكمنشيئأ

تعليملىصبورآبهيعوفمنصعلىباألفضالمروفاالمالواسبالورع
األعالوالحرامالحالدفىمئدةأليرئمصاصاساأرنوابااليلما

وسصشهأبوئؤللهالدعوافىبوسفأبووقالالسإطانقهاربااطق

والعملهبالفقهتعمالىاللةزيئحضيفةأبووقالأبويمعلحإدألدعوافىيقول
ىممنخافكاتوقالهمهكانتاقياقراناإلقواوالبذلءوالسخا

انممافقالمسئاآلعنثاالوسئلمثلالاالرضوجهعلىواللةخلفوما

إمبنيحيىوقالعفيلهبوركوأظنهثابتبئأنعماناهذاءجوابلمجن
يصغلونهبماهمهطانهقالضيشةأدفىونيقهالذينءهؤألفىماقولون

أحسنوألمنهأفقهأحدأمارأيتجمعوقاللحسدوهالعديمنيعقرنهوماال
حتأبوأربعءؤقهاانمعبنمركيالناقدالفظااألماموقالمنهءسال

أبىفقهافقهواةشةءاقركأدىالتراوعفهواألوزاعيوماالثوصفيان
ممتامقالنيتناتخدثهلوالثلإناساأدجمهتهذابكلىضيفة
رأبركإاابنوقالاللةديئعدالنرأديثواهـالفتهفىدوقاثقة

أباالفقهفىميأحدآمارأيتواللةالقابركابهآخذأعمارةبئالحسن
وقتئهفىالفقهفىمتمنلسيدوانكمنكجواباأحضروألأصبروأل



إي

افهماحسنواللةكانضعبةوقالحسدآاألفيكومايكلمونمدافعغير
وكانالةاعندسيلقونواللةمنهمبه3أهوابعليهشنعواحئالحفظجبد
ضعقهأحدآماسمعتمةفقالعنهمعينبئيحيىلوسضعايهرحمااكثيى
السختيافىأبوبأبوفههووبقهوويأصييحدثانلهيهتبشععةهذا

كدفىعنهبرجعثمالقولمولبأنهعونابئعندورىافقهوابالصالح
خطألححصذلكولوألصوابالىخعألمنيرجعفانهورعهدليلهذافقال
اقبلحنيقةابوءفاذاطديخاربئممرونأقينابديمفيبنحمادلوظعنهودافع
الىالزبزبنعبدالحافظوقالفيحدشافنسألهحنيفةابانألوكناعليه

بيناروايةوفىمبتدعفهوأبغضهومنسطفهوحنيفةابااحبمنرواد
ابغضهومنالسنةأهلمنانهعمناوتوألهاجهفنحنيقةابوالناسيرو

ءالفقمانيحنيقةأبومصعبنخارجةوقادالبدعةاهلمنانهعالنا

لمميمونيئحمدالحافظوقالالذهبينقدالذىوكالجهبذالرحاكقطب

تاللةمنهافقهوالفاعيوألازهدوألأووعوألاعلمحنيفةابيزمنفىيهن
مفالضريرمعاوبةبئابراهيموقالدينارالفمائةمنهماعيبماسرفي

يفاسوبينبهوقولدلالهيصفكانوقالحيفةايحبالسنةغام

يعءجااألنجهاليقعحبهمفيأصدوقالمشكلألتهالمواوضحملماسببل
ضنيرغبوانماالعجبمنجمبآضيقةابوكانانساابووقالمبتألعأو

جرجنامنافقهعندىوالدههوعاصمابووقالعايهولممنمهص

الطافىداودضدوذكرمنهفقهاعلىاقتدارآاشدرجالعينيمارأت
ثريكوقالينءالمؤبقلىقبلهوعلماالريبهيهتدىبحمذاكفقال

الفقهفىالنظردقيققكرالتبهثرالصمتطورلحنيقةابوكانالقاضي

فاذاظناافقيرأبىالطكانانوالبحثوالعمللمالهفىاألستخراجلطيف
بئخافوقالواطرامالحاللعرفةباألبهرفيالضالىوصلتلهقاللمعم



نماصحابهالىمنهنموسلمعايهاللةصلىحمدالمطتعالىاطهمنالعلمصارايؤب
ءشاومنفليرفىءئماؤنواسحابهحنيقةابىااصارئمالتابعينالىمنهم

غردونبكلدحذكرعندضيفةاباتخصمالكاألئمةلبعضوقيلفليسخط
بهرعندفأخصهبعالهالناساتقعفيايخرهايعستكمرلةمرلتهالنقال

وفيذكركثيرةماغيراألممةعنقلاافىواآلثارلهءإللدعأاناسايرغب

قالهثمةومنالهلهاطقيعرفالذيالمذعقفاإمنصمقنعكرنامابعض
الىألبلنضونالفقهواصكرهمبعدابراعبدبنبوسفممرأبوالحافظ
اليهيانسبءالسومنبثمئيعدقونوألعايطعنمن

قيامهئواقىقماالذهقآلادةه11فىاجهادخدةفيعثرالراخصلالة
بلالليلقيامهمنكزةالوتدبسمىكانثمةومنوتعبدوتهجداليلاا

الفجرسالةصلىانهعنهوحفظسنةثالثينركعةفيالقرآنهءمراأحيا

كعةفىالقرآنمرأجميعالملعامةنفسنةأرفينءالعشاءبوضو
فىالقرآنخثمانهعنهوحفظجيرانهيرحمدحطبالمياؤيسمحواحدة
فقالالمباركابئنيءيخهرجلووةصيآألفببةفيهنوفىالذىالموض

واحدءوضوعلىصلواتخسسنةوأربعينخسآصلىرجلفيعأوبحك
مطيعأبووقالمنهالققهمنعندىماوتعالتكعةفىالقرآنيفثموكان

ولمافيهوسقيانمةحفألاألرأسةاليلامنساعةفىالطوافمادخلت

وقدسنةئالثينمنذتفطرلمالثوغقرهاللرحمكقالعماوةبئنافىغسله

قولهرجالسمعأةاليلاحيافيوسببءالقزاوفضحتبعدكمنأتعبت
اللةىاألقىاللةسبحانبوسفاليفقالاليخامالذىحفيفةابوهذاآلنجر

والمحهذالثمناضدتعالىاللةيعلمانبقبيحليساوالذكرهذالنانثمرتعالى
وقالهءودعاوتفرعاالةاليلبحيىنفافعللمبكاعنيالناساليخدث

وسنوءاثضبناليديوهفىانومضوفىختمةوليلةيومكليحمكانيوصفابو



هل

يهماللمااألحتمالاشحدبدماتعليملىوربالمالاسوكانختمة
صحبهومنسنةعئمعريئايلااولءبوضوبعالثيصلىضهدتهالغضبيعيد

بجاستمخداةيصلىرأيتصعروقالسنةاربعينكذلكانهاواقاتجلنا
نمربالمهإبقرالىثمرماالىبلسئمرفااإصياانالىملمافيالناس

اساةاهدأفالألتعاهدنهإدةالهذاجفرغمئكطنففىفقاتءثااابا
ولبسلدئمفجرااليالةفانىضبسعىمتطهرآكانهادجدافىخرج
قدالرجطانطنفحصفىفقلتفيفعلفقعلالصبحإلهلصوخرجشابه
ءوبو4ابىفىلفي4ءلعهوةخرجالناسدأءلماةدزءاماألاةءااليخثط
نفعلايلةاألتعاهدنههئاإلطيخثقدلالرجيانقلتءاصالهلىاذاحئ
اطرةرنهابارأيض21قالوتباواموتانالمطلزهتفىةالؤلهف
فىدفىمسعرآلوماتةجوةغرخااتجليوةةوكانطنافىلباالوأل

علىجتوت4فارأيشيمنةمعهتمربككةثوقافةتاببعدص
منهمدوارإمةبةيمااداتويمئقرآناضمخارجةوعنالفراش

اقابصيخانجماعةرأدتلةالمههإلدالمدصبنالثفضاوقالفةثحتاي
فيالدحوللقبكانولفضيقةافيمنعالةاحنرأثفاوغرهم

رأفرأفيااتوبمثىوالدههوالقائلقولفيدعويبالةالثم1أ

ووددالخلقةالقربةالنونوتثديدالثنبفتحوهوءالعبامنالبالىكالشن

تهفيكاملةإلةوإصأدصاعةواهمموعدةءاااإتعالىقولهئ
زاللهاألمومعذابووقاناعلينااللةإؤنوصلحتىاخركطليلةوقرأ

وانمافنهعىمنذبليلفراثآماتوسدولداملتوةنمجراأذنحئيرددها
وقالءالشتافىبمسجداييلواولبالصيفصروالهالظهربيننومهكان

اغاكانكلمنهبملىوالقتياوالصالةالطزافعلىاهبرمارأيترؤادابىيابئ
نمرأيظفاليالعثصرثاهدتهولقدوالنجاةاآلخرةطلبفىانهاروااليل
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اهلبعضونجرتعلميماووصالطوافمنارئمنساعةمدأوألاملبا
2إمالامنوهيخكتمالهنصفالسدنةأعلىالودلحجةحجلماانهاقبالمف
علىقائمااآلخرنصقهثمرجلعلىقاغاالقرآننصففقرأيهعبةالدا
لىفهبالعبادةحقعبدتكومامعرفتكحقعرقلثياربوقالخرىأئي

نتفاحعرفتالبيتزاويةمنفنوديالمعرفةللدمةاظىفقصاث

الساعةقيامالىمذهبكعلىكانولمنثغفرنادمةالخىوأخلصت

معرفتكحقعرقكقولهمنصحانعنهنتهلماالينافىتنبيسه

حقعرقكاألمامادصالنمعرفتكحقاثعرفناماسبحانكيرهءقالهها

المعرفةحقيقةانغيرومرادتجؤؤففيهعلمىايىوانتىبىالالمةمعرفتك
يدويهفاطقيقةهووهداالهاإصلأنأحدايهنألباطقاإلئقةا

علىاثنيتأنتعليكءحاأحمىألجمولواآلخرينواألولينالمرسلين

يلهم3وعايهاللةصلىانهءالقضافصلفىمىالعظفاعةالثحديثوفىثفسك
الىذاويددمعارفنهفملقباالأيمنلممحامدايخسؤالهعند
فيالحديثصحةيخرهعنديهروصالهافىرجلعلىؤوتوايةألضها

ففسهمجاهدذاإثلانماتبانهعنهويجابيرىكراهظانهشقرضكأاألق
خثوعهلهيخشلىلمممنثذلىشلىفىاففمجاهدهغرفىاتدصعولي

لأففىقىأهمنأنخبرالينافىرعمةفيالقرآن4وخهاهة2ما
واتساعاسهولةوااطفطفيالعانةلهتخرقلمفيمنمحلهألنفقهلمثرث
كعةفىضمونهكانوااخهمنوالتابعحابةاانثيرعنءجاثمةومنالزمن

بابمنذلكءوالعثساالمغرببينفمامراتاربعبعضهمختمهبل
بهترضيهفالاكراماتا

أسدقالوتعالىسبحانهدربهاقبتهوصخوفهفيعثراظامىالقعمل
كيعوقالجيرانهيممعهجقإللميليسمعحنيقةأبءكاعمروكاتابئ



ءاوبوفىوكنكبيرآجليالقلبهفيتعالىاللةوكناألمانةعظبمواللةان
ألصتمالتعسالىاللةفىالمجوفأخذنهولويثىكلعلىوتعالىشاركربه

اقطانابنيحيىوقالمنهمقلقدكاناألبراررضاربهعنهورضمااللةرحمه
اآليةبهذلياآلموظوجلعشاللةيتقانهفتماليهنظرتإذاكنت
باخووأمرئدمحطوالساعةعدهمموالساعةبلشفرعوويبكطيرددها

منوكانابئيزيدوقالأصبححطفرددمافىالتامأليلةفى
نظرتفرغفماخلفهحنيفةوابواألرضزلزلتذااألمامقرأاالخيار

القنديلهوفىكتقلبهيشتغللئالفقمتيتنقفىشقكرجالهوفاذااليه

وهونفسهةبلأخذوقدقائموهوالفجرطلعوقدجعتثمقليلوؤيته
نرآآثصذوةبمثقاليجزيمنوياخيرآخيرآذرةمالبيجزىمنيايقول
ةفاتدقالرككسعةفىوأدخلهاايقربوماالصامنعندكالنعمانأجر
قلتيلالقتأخذأنيدقىلىقالدخلتفماقاصموهويزهوالقندبلفاذا

حئوجلىالقجركئوبهعمارأباكنيقالالنداةلصالهأذنتقد
ىاألحوأبووقالاايل1اولءوضوعلىأخداةاخاوصلىصالةاأقيمت

مملهعلىيزيدأنفدرنىفضلفبهماكانمأابألنةةالىتموتانكلهالفيلو
أضداجتهأدهكانوقاللهفدعاقالنيوبئىعيعندوذكريعملالذىكان

أخوفأفتيتماالحرجلوألوظلحرماتهيعغوأنتعالىاللةعطيعألأنفى
تعالىاللةعلىاجزأتماوقالالقوىمنعليهأالماالناريدخلنىانأخافما

وأمرباومنصدغااختاححئةالجنةيسألغالمهوسمعفقهتمنذ
أحدناتجولاللةكلاجراالماقالمسرعامالرأسمغدوقامااليمنبغلق
العفواللةيمألأنمعلنايريدانمالعسهرضيمنذلكآليسواغاالجنةاللةنسأل
الظالمونيعملعماغافالالمحةسبنوالحبالعلألةفييرمااالماموقرأ
الصحابهقالمسثلةغليهأشكتاذاوكاتمنهثذعرفحقفارتعد



شففر1ويريمتنلىوصفتوضأقاموربمااللةفيمشففراحدشهلذنباألااه
أدكتحئعلىتيبانهرجوتألفياسفبثرتفيفولتالمسئدةلهفتقرج
اغاكانأدإحنبفةالدةموقالثمشديابؤجميافيلاذلكفبلغالمعثلة
ووططءاسثغرقتهقدذنوبهألنلذلكطنبهقالغيروأماذنولهلقلةذلك

عليهفغثدطالقيامةيومالقاصففأماياسيخفقاليرهلمسبماجلر
لقنانهأخاففقالالغالمهذاقولبقابكأخذماأشدمالهقيالأفاقفما

ماباللهقيلخرجفاالالمجدفيويكيانخازانالمعتمروابئهوورؤى
بمزالخبرأهلىعلىالباعالأهلوغلبةالزمانذكرناقالءالىجمزغاأع

المطراطصيركأنهعالدموعهحويسمعلإلالإلتهنحدوكانؤنايلذك
كهورضيالدهفرحمهوخديهعيفيهفييرىءالبأفىوكان
أيمنهماءإمواوعنيشيهألممالسانهحغظفىعنرالسادسافملا

فصونمدطيعبماللةلكاللةغقرفقالزنديقيادعبامتمناظربهبعضلهقال
أخافوألاألعفوآرجووألفنهعيمنذأحدأبهعدلتماوافيقلتما

اجعلقالرجللهفقالقأظنمصريعآوسقطتماالهذكرعندىنمقابهءاأل
فيتالنوكللفىةلالجلأمنآيثفطتالمنكلمالحلفى

بعدهمضيئآخقءالعماغيبةفانحرجفيفهوالمأهلمنفئايسشيئآمما
4يعففماألوالصفرضجواباااليكلمألهوباكانكينبئالفضيللوظ

جزاكأشياقالثموطأطأرأصهفاشفمىالدةاتقلهوتجلياليهبستمعوأل
اجمابهموقتتمالىاللةيذكرهممنالىوقتكلالناسأحوجماخيرااللة
عنىاللةاناعمواناالمبامماتعالىاللةبريدواحئالعلممنألسنضعلىيظهربكا
عاباذادخلنوطابالسالمةعلىحرصتولقدالجوابعنافيسألو

فىكذاكذاماقولفيهنتاماعلهلقكروأوكيتكيتكانوقاللدا

الةعقاالناىحدثمنالناسالبحبهماوقلايامونجولمهعايهصفيقعل
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وزووااللةديئفيتمقهواالحمبيخناقالميأاللةورحمبهروهاياةقالعمط
ايممتعالىاللةنججوجهمفسهمألختاروااوماقدالناسحديثنالناس
ءاألبالدعاااذكرانؤدرىاءواللةقالاألسوداومةلمةءلافضاءايملهلوزت

أبعدمايئورىالمباركابئوقاللينهماافضلبميفالمااجالألواألستغفار

انمنأعقلهووالمحةقالقطلهعدوآإفتابسععتهماآلبالةمنحنيقةابا
العتىالصمتكحيريلطككانشرالواجمىيذهبماحسنانهعلىيسلط

الانافاسمحضافلمنحيرةوقاللهمالحادئةقإليساسالجادلةإقإللفقهوا

فيكيىبممونالناسلهلوقبءبوأحدآ3هـيذلماإصان1مشقيمكانحنيفة
معروفبنبهيروقالءيثامنيؤتيهاللةلفضهوقالأحدفىوألشكل
حنابىمنوسامعليهاللةصلىحمدأمةفىسيرةأحسنارجىمارأيت

اساأكرمكانانهواغبرقالفىكرمهعثمراخافمسلا
كانثمةومنيهالجىوكحاألومواساةاكرامامواكزاصةمجا

علىورأيمفزلهقلرمنمممماالىووطهعيخفقواحتاجمنيزوج
خذلهإقائمالناسبتقرقحئلمجلىانفامرهرثةئياباجلسائهبعض
ألكاكانيوصفأبووقالدألفهوفاذابهلسجهالمصالماتحت

نهممائةالمعلمأعطيالفاتحةسورهولدحمادضمولماقضاهااألجةطيشل
ضرفارزاافىثأرطتىصنعتمافقالدرماأروايةوفىدوه

منرأعمعنالوكانواللةولدىعالت01تححقرألوقالاليهواضذر

بغدادالىيرسلهااالئحارنهرجوحوكانالقرانتعظيمااليكنالدتذلك
قوتنحومندمحوائيالمحدئينلثميوخبهافيثزىالنةالى4الستمن

اللةاألتحمدواوالحوائحكمفىوااأنفهفيقولصماليالباقىيدتئموةو
لوظيديعلىيجريهاللةفضلمنولكنشيئامالىمنأعطعتكممافافىتعالى
سنةبعينأرمنذدرهماآلفأرجمعةمنأكرملبهتماحنيفةأبولىقالكيع



اربعةوجههاللةعلىكرملقولاألربعةامسكمماوافىاالعاىاخرجتهاأله

درميافهامسكتماءهؤألالىاحتاجاناخافانولوألففقةلهودآألف
يتمدماوكنصيفةكنيرالصدقةحنابوكانعبينةبئسفيانوقالواحدا

فشكوتهااستوحشتممنكزهدايااليوجهولقداخرجهاالشيأمنهأليدع
وماعروبةاببنهدسهاليبهابثهدايارايتلوفقالاصحالهمضلباذلك

لمفسهأليشرىمسعركانوقالواسعاوآبرهاألالمحدئينمناحدآيدعكان
ذلكمثلءالعااللثيوخذلكقبلاشترىاالغيرممااواوفاكهةوعياالبهسوه

تعالياللهكراشومولايااعطاهشئعلىرهيشلمنينتمكانيوسفادوقال
لهقاتواذاسنةعثرينوعياليفطويهوكانالبكاللهاقهرزفهوفاغا

الخصالأجمعرأيتوماداطرأيتلوفجمرليممنكأجودرايتما
والبذلءوالسخاوالعملبالعئماللهزينهحنيفةأبويقولرنوكانوامنهمودةا

رجلفرآهطريقفيمعهشقيقكضتوقالفيهكانتالئلقرآنموأخالق

عنعدلتلملهققالاليهءنجابهفماحآخرطريقنيوأخذمنهفاختبأ
وأعسرتالوقتعيأطادوفهمدآألفعثرةعلىلققالطريقك
همنكوبتههذااألمركلبكبلاللةسبحانفقادنكءفاستبب
قالمنىكقافىدخلمماحلفيواجعلئتتوارفالتجىعلىيوأثهدت
بمزةمعروفاحنصةأبوكانالقضيلوقالالحقيقةعلىزاهدانهفعدتشقبق

يعمهمنيغقكانثعريكوقالوأهلهالعلمامـه3اومالكلوقلةاألفضال
عرفةباألكبرالغنهطالمطوصلتقدلهقاللمتهفاذاعيالهوعيههعليوينقق
درهمآالفأوبعةمناكرعلىعبينةبئابرايمىوحبوالحرامالحالل
بردأمرحنبقةالبىصارفلماالناسمنلهلمجمعاناخوانهبعضفاراد

فهباضعافأفشيأشخصاليهوأهدىدينهجميععنهوقضىاساكمنأخذما
الفضلىفانهذافلالقاللكأهديتماذالثتمعلىانلثعالمتلبرلهفقالي



اللةلىصالنمابهيلنيصا4أبىصكقالهيخلهماحدكطك01تسمعالملصابق
ونهماتبحدوالمفاندثوهفمعروفآاليكمخمنقالانهوسلمعليه
أملكماخمنالمطأحبالحدبثهذالهققالعليهفأشوابه

اكوفةاقدامتالمباركابئقالوورعهزهدفىعشرالثامنالقصل

سنيةعشرفكثجاريةءشراوأرادحنبفةأبوفقالواأهاثاأزهدعنتفسأ

ىيشزالشهةعنسالمسأىمنويئماوريخنارسنةعثمريئروايةوفي
الىاألموعاصهضتعيرجلفىاقولوأنقدرونمامنهأورأحدآرأتما

فماكانيدخلولمءوالضراءالسراعلىنجعبدإللسيافىوضربفبذماالعظيمة

أورءنجهمأرفلمامموفيينلستابرابمبنوقالونجتايطلبهكيره
منلالضيرناركاالحرامهاشاالورعضديدكانصاعبئنافىوقالمنه

جهادوكان4ولعدلنقسهصيانةمنهأثصدفقهآوايتماالشهةنحافةاطالل
بئيزيدوتالمنهورعأأشدرأيتماعدبنالنضروقالقبرالىه

وألورعآأضدفيمرأيتفاالمعنهحملتثمبخألفعنهرونكثبت
ءااألعيأىمنهمألحدفيماواللةزيادبئالحسنوقالمنهلشانآأحقعل
ويينيبيمعببنوبفيهمتاعآلشركايأرسلهدبةوالةجافئونحوهم

حنيفةأبوعلمفاالالمشتركاوجهلنسيانآيينولمفباعهالعيبمنماقيه
كيعوذكرجمدثيوفاسلدرهمتأئنثالوكانهالمتاعبثنتصد
امبدرهتصدقممرمضعيفىصادقآباللةحلفاننفسهعلىجعلكانانه

حافاذازكانبدنجارتمدقحلفاننضهعلىجعلثمفتصدقلحلف

أسماخالفأعالنأرفلمنةسنالنينمحبتهحقعىوقالبدبنارنصدق
وقالهمالهيعولوذالث4ثجمنأخرجضىفىشبهةعليهدخلتاذاوكان
تعرفىلهلوتجبوارىالاألييتهفىىفىفالعليهندخلكنااحمصقبنسهل
درماناشهرأفىأناقوقىوانماالعبالتعالىاظةفقالعيالوالثالدنجاعليك



بما

رؤقفانوهعصوانأطاعوهانلممابرصكنتعالىاللةيسألنىلمنحمىفا
وحجتوعدونوماارزقكمءميا11وفيقرأئمينالقرعلىوراغغادالده

فلهيمقالقدمفداأشهرأربعةكابويةطعندوخلفأمحابهبعض
نقمهيعمونأنيحتاجدينهمالناسكلوحفظالقرآنقرأمنقالوجمنها

أخالقهعففسألهاترجهأنالىخرجتمنذرأيهاماوالدالغتنةصكن
جنابةمننهاروألللكطاغتسلمارأيهمثلهسمعتوالمارأيتفقالت

ثجخفيقةرقديرقدنمالميلآخريأكلوكانقطإللنهارأفطررأيخهوما
مايةنخيرهوفقالبمائةالمعهيخزبثوبأئهاصتهءوجاالمالةيخرج
قالتذلكمنخيروءقالأربعمائةقالتحئمائةمائةفزادتولينبمم
لوالوقالدرهمفسمائةفاشتراهبرجلنجامترجهاقيقالبطتهزأ

وفىالنااالمأحدآيمونأفنيتمالمالهيضبعأنتعالىاللةمنالخوف
انياشبؤلحمادلولدأرسلىاآلتيةمحنتهفىيغدادحبولماالوزو

لمطفعجلهحبستوقدالخزةوصقىاسوفرةدرهمانالشهرفىقوقى

سيهةحظلوابالغغتعيشفسألعمفصوبةبغنمالكوفةغمواختلطت
ورمىولأصالجندببضاألياهتلكورأىسنبنحسبالغغنجأكلفزك
منفامتنعوكذالهكذافقيلالسمكعمرعنفألالكوفةنهرفىفضلته
القاسمأبواألستاذالثافعيةأصحابأائمةبعضوقالةالمهتلككاأكل

قرسالعوفيةالسادأعظمكضبىالقرسالضهفيالضقوىإلبفيقشيرممطا
قرضكلولوهيغيشجرةظلفىألبجلسضبفةأبوكانأرواحهمالد
رأيهشهأووعتمارأثنهرنبدبنقولوبوافقهربافهوقعةجز
الظلالىتحؤلتلوضيقةأليالهفقلتانسانإلبعندالئمفىيومآجالسآ

دارءفاظلفيأجلسانأحبوالدراهمالدارهذهاحبعلىلمطفقال
الظلمنامتنعلماسثلأنهروايةوفىهذامنرأيمورعفأىيزبدل
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ولطفيثطهطبعالأستظلانذكرفطالداوهماحبكلليفقال
يأخذأنصثتاجالعالمواحنبآواناساعلىذلكأرىومات4جرذالث
ورعهكثيرةفىواآلثاراليهالخاقيدعوممابأكزمملهمنلنفسه

الثقفىهمثامبنيحكمبالشأمرجلقاثأمانظفىعشرالتاحالفصل
ولىقيأنناصلطاوأرادأمانةاسإاأعظمكانقالحنيقةألىعنأخبرفى
فقالتعالىاللةابذعلىعذابهفاختارظيرهيفربأوخزاةمفاشح

كانحويموقالقلتواللةموقالبهوصقهمابمثليصفهأحدآرأتما
حسنحنيفةأبوكاننحبئوالفضيلنهيمأبووقالمانةاألعضيمأبوحضيقة
مانةاألعيمالديانة

مارأيتالمباركابئشكنالخطيبروىسكقألوفورفيالعثمرونالقصل
وقيلعليهفزيومآعندهدعرانهالرشيدهرونوعنتأعقلرجال

لوقالعاصمبئجمأوعنرأسسهبينغيرمااليراعقلهبعينينظىكان
بئحدوعنبهملرجحاالزضأهلنمفبعقلذةحفأدعقلوزن
ومخرجهومدخلهوصثيهوفعلهمنطقهفىعقلهيريألناألنصاريالدهعد

أربعةأويالئةمنىالعاقلفوجدتءالعاالمنألفألقيتخارجةوعن
رأيتاابناسأدكتهرونبئيزيدوعناألربعةأوالنالثةفىفذكر

مارأيتيويفأيووقالضيمةألىمنأورعولالأفنلوألقلءأرأأ
لوأكانمعينينحكييوقالخيمةأبىمنةفىعيأتموالعقأكلأحدأ
ناماكانبكثليذكرهفىفهيأحدآماسمعتبيميئأنمنأعقلفةحنى

فىبوبهءاانهعنهابنهحماثودكراظرمنبهوبذكرهفالهارك

وألماثخاخلؤاللةفعظيمةخيةالسقفمنصرهفىقطجدالى

بدهوأخذهالنااللةمابهتببأليصيبفالناقالثموالتغيرنهممنتحول
ربلهعنءساالةقامتماالدهرحمهالثافىوقالغمهبهافرىاليصرى
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تزلألمطوعةلمهةحلومثبئبمروقالفةأبىنأعقلى
عقوالمعلىعقأللرجح

سععاأمنأعةقالانهاورفراستهفياهثرونواالحادىالفصل

تخلىأنتلهقالالطافماداودنهموزفرمنهمقالنفلبمخصتأمورآ
اذاوقالقالنزجمالدنماالىتيلىأنتلهقاليوسفابومخوالمبادة

المديةءعالرأيتلهكيفوقيلأحمقانهفاعلمالرأسطويالالرجلرأيت
وصهـدقألوتمدوأنبئماالثبعفاألزرقفاألشقرأحدمنهمأفلحانقال
المدنجةأهلمنأحديلحقهمالموالفالحلمالىمنبلغإكاماألنفراستفي
رأتواذايجمعهفاستمسكظالحةجيدأحدأرأيتاذاوقالصرهعفى

بهفاشمسكعافالطويرأبواذابحمقهفاستمسكاالميئطويلانسانآ
ئعريكويفةوأبوحومسعراثوريايانولماضعاقالطويالتجدنمالفانه

وأمالنفسىفأحتالطأناأماتخمينآيممأخمنحنينكةأبولممقاالالمنصورالى
أظفيغشريكوأماقسهفيجاقمسعروأمالطريقممنهربسفيان
الىفصارالجندىمعهلخرجأترزانأريدسايانةالربق11فيساروا
الحائطخافالذىهذااذأطفقالشوكسغينةفرتخلفهنجلسحائط
الجندىعلىؤروكباكوغطصفدخلالسصنةادخلافقاكيذبحفماأنيريد

حبهطالىفرجعيرهفلمهءنجايجبهفلماللةسبدأباياأبطأناداظايرفا
وقالهفصالحهمسعراليهبادرصوواككلافالثةدخلفاالوشتمهففربه

أميرياتولنهطداوبككيفجواريككيفالمؤمنيهأأميرياصالككبف
لخلىاخرجوصدقتقالمجشوتهذارأسهعلىرجلفقالءالقضاالمؤمنين
كمملىبنئابتبئانافهأناالمؤمنينأميريافقالءنجاحنيفةأبافدعالجيا4

دقتقالخزازلوكابئضليهميدانأليرضوناكوفةاوأهللزازا
أميريالفةاعهدكخذغيركأحدفينمااسكتأقاليكلضريكفذهب
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لكنصقالخفةوبقالاإلنبمضغعليلثفقالنسياالفطانألمؤمنبن

اصادراعلىكماافيلتحثماجملفىإسفيأنتبلتأكهالفالوذج
وعيةحفأبوجرنفسأفعلقالولدىعلىواواحثمقالوالوارد

نفصبيانومعلمحالوةفىكهيبكيانهفيهفرسفئرجلبالمسلجه
الذاإبورأيتالغريبكذلكوثماألييهنآيظررايهفقالفسئلكذالث
يأناليخعارورأيىة4كلع

وأجوبتهذكائهعظيمفىوالعئروناكوالثرونوالعثالثافىصلالة
فىماتقولسألهيهرههممنرجالانذلكمنالمتةئلةاألعنإمحتةا

الميتةويأصتعالىاللةثفيوالالنارمنيخافوألالجنةويرالرجل

نةالثيحبالحقويفضأليرىممادويثعمسجودوألكوعإالويصلى

ألقال3بهذألكفقالوالصصارىوداليويكدقالرحمةعنيفرفى
ألمحابهحنيصأبرففالعنهفسألنكهذامناشغهوشيئأأجدلمولكن

منهووقالممفتبكافرنمةصىتقالواالرجلسذافىقولونما

عنىفيملكذيمانهأخبرتكأناانلرجلقاثمحقآتعالىالدهءأوليا
ربويخافالجنةرببرجوهوقانمقاليضركماالحفظةوعنصانك
السمكتبئويأصوسلطانهعدلهفىعليهراذجموتعالىاللةيخافوألالنار

انهألبرىبماشهادتهومعنيالمالعلبهالنماعلىأوالجنازةعلىوبعيط
والموتالذياقىيفضورسولهعبدعدآوأنالدةاالالهألانيدث

قولممفىودأباقإصوالمطروالرحمةوالولدالمالافتنةواالىتهاللةليطع

فقامثئعلىابهودااورتقولهمفيوالنصارىثئعلىالنصارىإش
قاألبويوسفأبرضىصيولماالحقغنىاأيكأشهدلوظرأسهوقبلالرجل

أجمبعوفيفاالاالرضوجهعلىأحديخلقهلمالالمهذاماتلقفة
أباحنيفةبلغقاالاليهالنأسوجوفانصرفتالغقهفىمجلسآلهوعقدفسهبن
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قصارفيماقوللهوقليعقوبجملسالىاذهـنحدمنلبعضقالذلك

عادثمالقمارفأبهرثوبهطلبثمبدرمينليقعرثوبأرجلالبهدفع
لهقلأوالأخطأتلهقلنمقالفانأجرةألهمقصورآلهفدفعهوطلبه
فنظرأخطأتلهفقالأجرةلهنمفقالفألهالرجليهافسارأخطأت
ءجاماالرآفماحنيفةألبساعتهمنفقامأخطأتفقالالفقالساعة
وعقدالناسينهقعدمناللةسبحانقالأجالقالاقصارامسحدةاالبك

مسئلةفييجيىأناليحسنقدروهذاتعالىاللةدينفىيكلممجلسألنفه
النهلهأجرهفالنجمبهمابعدقصرهكانانقالعدئفقالاألصاراتمن
وحفحرخلصاحبهقصرألنهاألجرةفلهغصبهقبلأولنضهقصعرانما

أصبنايقولوصالوليظرجأخويئمنابنتيهزوجرجلولمحةءالعاال
السفيانقالاوأصاجأتهاصغيرواحدكلالىفتفزغلطناعظيمةمصيبة

المهوجهمعاويةبعيخالكانذالثفىوجههاللةكرهئىبهمحبذالثبأس
زوجهاالىصوترجعالمرأةمنأصاببكالرالمكلعلىانأرىفقالفيها
قالاقلمسعرلهفقالساكتحنيفةوأبوذلكمنهالناسشحنفا

إللغالميهة4عحنيفةأبوفقالهذاخالفهاؤيقولأنعيوماسفيان
قالهاليكزفتاقيعندكيمونأنأعبمنهماواحداحفقالفأحضرا

ذلطـفالنةماقالأخيكدعضالثىأنكاعياسمؤامنهعاواحداعقالنم
ساالفصجبآخرستججديدعيهموأصمصهاالئممرزؤجتممنىاقطا
اعتانويمهحبعدلموموقيوقال4اقضصعرءقامحئبذكفمياهمن

الينافىوجههاللةكرمعيطعنسفإنبهحكمماتنيهشيئأأليقول
انفصفيانبهمحمماوجهفأماحقالحكمينصبلحنيقةأبوبهمماح
مماحوجهوأماحالنيرفعوالر111فيهيجبوهوشهةءوطالوطههذا
عايهتبتقىربماكنفيانسقالهكانواناحعااننثوفةثأبرتبه

مناقب4
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طلعواآلخروطهاوقدزوجهاالىرجعتلوعالنمفعسدتأىدةمفع
لعنهااليسلووأنهبهامثعلقةنفسهكونأنخثىالباطنةمحاشهاعلى
الظاهرةالحكمةفاقتضتغيرتحتوصارتتأخذتاذابهاتعلقهئزداد

يتالوالقسادمنوقوعهمايخشىعلىوأطلعهحنيقةالئياللةألهمهاالئ
يتزؤجوانغيرهوطهاالئزوجتهكلإطالقيحكمأنيانسققتوىعلى
يعقدانالشهةءوطعدةساحبالنلسديحتاجوألاوطمنص

محتأحديشيمرهااألائااغاهرااحةالمحهدوألخلفيهاإلموطوأ
الخلهامسعرقبا4حئنهالمناسواستحهاضيفةأبىووىعلىسصان
فبرزتوعداؤهمالكولةأهلوجوفيهاسارهاشىابنجنازةفىوكان
زوجهافوجدهاتشدةهنثوبهاعليهوألقتاووجرأسهاكاسفةأمه

هعالىتقيخألترأثاليكهاقوحلفتنزجعااماإلقبا
منهفاسضعادحنيفةأباوالدهفمألأحديهاتمممولمالناسفوقف

ةشبرنالهفقالبالرجوعهاأعيئمعايهبالصالةهأعصئمحلنهماخهاو

قحعنرجلوسألهممنةالعلمفيماعليكمثاكيلدنأنءالفساجمزت
أبىابنالمماهوشجاركتعالمعوألماشئتحالفةااحافيخو
فعادايضآليلىأبابنفنعهبابافيهافنحلهفقمالحنيفةأبطالىدفهاؤنعهليلى
علىوالثاهدمهقالدنانيرئالثةقالاكحاقيمةفقالمةحنيةأبىالى

عااهدميريدفقالصأبىابئالىجماريرفعههءاجمهدءنجانةاإا
الجارفقالجداركفىشطتمااصنعفاهدمهباذهأمنعهأنوتسألني

ىخعلىيدلهنالىيذهبكانإذالعالقونألرخةاشكات

اختلطادرجلدرمينعنالمباركابئوسألهالخطأتببناذاأصينعفبمب
لهماالباتيالدرهبمفقالأجهمامنيعلمالاشانمناضاعثمألخربدرهم
قلتأحدآعهاسألتفقالفسألنهشبرمةافيفاقيتالمباركابئقالأثالنا
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لكنهوالعبدأخطأقالنمقلتثااثالماالباقيالدرهمااثقالقالحنيفةأبا
اآلخروالدرهمالدرمينمنأنهالميحيطالضائعبنالدرهينمندرهم
عقلهوزنولوحنيقةأباقلقيتقامافاستحسنتنهمااباقىفاجميعآمنهما

قدلكفقالشبرمةابئاليتليفقاللرجحهماألرضأهلىنصفبعقل

قالنمقلتبينهمافهوالباقيالدرهموبقىضاخينالدرأحدانالعلمووأط
ئلثالدرهمحباصفصارادينهـركةالثوجبتاختلطتصيثثالئةاان
بحمهماذهبذهبدرهمفأيدرهماكلالدرهينولماحبدرهمص
افيزعدممحاألختالطأن4ايمنعندظاهيحنيفةأبوماقالهتنبيهل

الشركةيرىالمنعندوجهلهشبرمةابئوماقالهيوعاعاىالثمعركةمتضى
وبقبقينأينالدربصاحبيخئصينالضائهالدرهيأحدانووجهه
بينهماالباقىدرممافقممالحدمماجحوألصوجوداأنهملسيئدرهملكل
اطلبونحصوصينقومنالنزوجفيفشاورهمجاسهفأقىفئبجوارهوكان
إيهالمجملوهاأنأبوانففعلاألستخارةبعدبالزوجهفأصوسعهفوقمنه
تدخلحئواقزضاحتلفقالابذالوأعمهالبهفذبالمهرءلوفابعداأل

تظهرأنعليكمالهقالبهادخالفماأقرضهمنجملةفىوأقرضهبأهلك

يبهونهحنيفةأبانجاواأهلهاعلىفاشتذفقعلبعيدموصعالىبهاالخروج
ندعهاأنيايمماقالواءيشاحيثالىيخرجهاأنلهبانفافتاهبمويستفتونه

رضواانهملهفقالةفرضوامنهأخذتمومابردفارخوهلمعهضج
فقالكذلفوقأريدقالالباقىمنوكيبرةفىالمهرمنأخذوهمايعطوكبأت
توفيهالسفرحئلكيمنزالبديندرجلىأقررتواألهذااليكأحبأيماله

أخطماتفقالتأاعيتهءوجاشأثبيعطونيفالذا3يسمعواألاللةاللةفقال
داوداتقاريضتكمقممنقالواحدديأرفيفأطديخارستائةوخاف
عثروافيوزوجةوأمابنتينخلفأخوكأليسهوااللكليقالالطائ



ه

فأفنليلىألماابئجمالىيومآوحضرهوكذااثقالنمقالتوأخئآاخآ
انهعلىآخررجلفادىوالحكمءالقضافىهامضلهليريهالدخولفيءالخصما
أبوضيفةيهفلهلفلىقولماعليهدىالطالقاضفقالالزانيماابئيالهقال
القالعنهاوكالتهثبتتفهالأمهالخصمواغاالخصبمهووليالجوابتأله
الفاضيألفبموتهافأقامهاالبينةلةمبنةفقالفسألهيةأمأمهأحيةفاصألهقال

ابشةاقالالقالفسألهغيروارثألمههلممطالملىسللهفقالعليهالمدممط

فقالأمةأهحرةأمهالمدعىسللففعايالمدىالقاضيفسألقامهافأبذك
هلالمدممطسلفقالعايهالمدىالقاضىفسألفاقامهابذاثابايةاقالحرة

شأنكحنيفةأبوفقالياءفأقابذكنةالبقالسعمةقالذيةأممسدة
واطراماللالحعنصألةعنأحديسألنىألقالاكوفةاقنادةلقىولمااآلن

ايهااونيأعوامآأهلهعنغابفيحنئقولماأبوحنيقةلهفقالأجضهاأل
أصالثافيوادعااألولففاهوالدتهابعدققدمفروجتموتهفظنت

وانلمخطئنبرأيهيخهاقالانخيفةأبوقالئمالولدالمنكرأمقذفهامنهما
فلمقالألقالواالمسئههذأوقعتقتادةفقاليهذبئحديثآيخهاقال

منهومجرزونءالباليستعدونءالعاالانحنيفةأبوفقاليهنلمكاتسألون
واسألوفىهذاشادقدعوافقالشهروجواظنيهدخولاالعرفولهقىلفي

بنفآقالالكتابمنعلمعندهالذىمنفةحنبأبوقالالنفسيرسكن
أيضأيعرفهسليمانكانفهلقالاالعغاألسميعرفوكانسلمانبرخياكاتب

ألحدثيهمواللةالقالمنهأعلمهومنيمنةفىأنيمونأيجوزقالألقال
أنتأمؤمنحنيفةأبوفقالءلماالهفيهاختلفمماسلونيالتقيرمنبثئ
الدينيومخطيئتيلمييغفرأنأطمعوالذىتعالىلقولهقالولمقالأرجوقال
قامطيمئنولكنبلىآلتؤمنأولملهقاللمايمابراهقالقالتهلهفقال
تفناظثةالمرأةوجلوقاليحدضهمألأنوحلفمغضبآقتادتفقام
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ققالقائمةالمسجدفيحدبئلحدهالبلىأيابئالىفشكبتالزانببناهنياله
المرأةوضربالمسجدوفيبخونةالحدعلىأقامأوجهستةمنأخطأحنيفةأبو
ولوواحدةآلبمهوالقذفحديئعليهاوأقامجالسةتضربانماوهيقائمة
انهوهاغاقلألبوبئوالحقوضربهاواحدحداأليلزمهلمبممةقومأفذف
وردتثمءاالفنافنعهلألميرفئماالولالحدمنءبراقبلالمافىاوحد
نجلهفأذنعدىاستحسنهبمافأجابعنهاللىموبنلعيمىمسائل

قالنملقظرفيتعقالالحكمينكثحوفيمنتبالضحاكوقالمجلسهفى
فقاشئتمنأنتاجعلقالولينكبينىيمونفنشئفيتلقنااخفات

ينكوينحهذاضىأفىللضحاكقالمميينناامحماضحاكاأمحاتابعض

وسألهضحاكاطعفاامحماطجوزتقدقأنثنيفةحأبوقالنمقال
أيوبعلىنعالىاللةردفقالمعهمومثمأهلهوإياتعالىإقولهعنءعطا
صمعتماقالسلبهمنلهليدأيعلىاللةويردفقالدهووأهلهومئلأهله

هذافقالدهوأجورلو4صامنوولدأهلهعليهردقالاللةعافاكفيها
ذالصالومئلأوالدعددآتاتعالىاللةانادالمرأن2الماماتنبيهحسن
بهفاضربضثآإكبوخذحقهافيتعالىاللةقالالمازوتجهمنالعدد
حلقتافيرجللهوقالاليخفىاآليةمنالظاهيهووهذاتحنثوال
ألحنثفقالاكهااوالقكمنىانوحلفتتممنىاوأفىاعيامألأن
لكأيئمنالفروجمحتوقالأمفضبءنجاذكورىاكشيانفمععلي
كهافانيكينهفقطتلهآلمكهكانتماحافندباإلقشافهتهلماقالهذا

سقيانلهفقالعنهماقطتفالمجنبعداوكعهألنهاوألعلعهاعليهفالحنث

عمنالمباركابئألهودغافلونعضهطناشئعناملمامنالثيكشفانه
إسءابئعنلهفروواونماقىالمحابهفقالات2طاؤطبيخهقمرفىوقع
فوتانهذافقالويؤكلالحمويغسلالمرقيهراقانهعنهمااللةرفى
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ولطلوقاللمباركاافيلهفقالحماالائأاغلبائحالفىوقعفانحونلصط
ذلكفأجمبهفقطهظاصالىوصلانماألنهاالولبخالفاباطنهالىاللنجى

واكنلكفأحتالفقهاهذاليصلهفقالاليهءنجادفىماالانسانىوذ

ااربعدونفذكرالرجلفصياقتنذكرالصبحالىايياآلفصلأذهب
هالويحكلبلةاتصبدعكألالشبطانأنعالتلقدففالفأخبرههءنجا

باللةوحلفلوديعتهوديعةرانمودعاليهوشصتعالىلمحةابلتشالراأتكمت
وديعهالىحنيفةابوفأرسلاحدآجحودهالتخبرفقاليودعهلمانهوأكد

يصلحوجلفىيستشيرونبعثواءهؤألاتلهقالبالوديعخالفالالهنجا
اذهبالمودعقالئمترغيبهفيفزادقايلرالرجلقماقعتنشطفهلءاقضا
اليهفدقعذلكلهفقالبعالمةكذااودعتككذانيتاحسبكلهفقل

منارقعافىلهفقالءالقضايينهانيطلبحنيقةألثاالوديعفرجعوديعته
رجالصكلىاالصوصودخلهذامناجللمجضرماهوحتىلمثثاسوألقدرك

بحاثملمفءاحدآمأليعلمانالثالثبالطالقواستحلقوثيابهفأخذوا
أكابرمنأحفعرفىفقالفةاباحفألفيكلمانيهنهقالنإعشإبهبرى
ويقالواحدأواحدأويخرجواموضعفىمتجبوامهصبتانممفأعيك

االصرفؤممتففعلوامحتكانوانالقاليمنلمفانصكهذاله

تحنحعنوشلأحدأبهميخبرلمالنهينهيفىوومقأخذماثجفردعايه
واوقديبانبربدونإلنهممهماعالمهوقالأصلألهةاألقاغدالمؤذنين
عليهاللةاساللةلرسمبئمدخللهكاتانهوجههاللةعياكزمعنروى
رجالووكفبالتنحنحآذفيالصالةوهوفىجئتاذافكنتقالإلليلوسلم
بيضةهاقاالفعالاهلىأبىابئالمطفرخضهنجحدهلدبوفأتتسرآاةباص
المدكانوالثاهدانالوليتعالىالةأنعللىوجطفئاغافقالتحالنعلى

لوقولىااقاضىاذهبىاالفقالوأخبرتهحنيفةألفأتتالقاضىفطردما



نموالشاهدبئبالولىأالكافرقلطلهقولىأحضرأفايةصكليهألقيمأحضره
يهالولدبهوألحقالمهرفأدزمهحبالنوأقرذالثولأنيسضطع
باطلحينثذفانهمعآوالشهودالولىعنخىالحالنأنذلثمنأليوهم
درلمفمابهوإلنبشاهديئسراكاتانهالظاهروانمابهيعتدمنباجماع

االقرارالىبكابلجئهاللةرحمهبفةأبوماأخبرنمذلكقالتانجاتهعلىأةهـاا
منوطلبعليهاللةوحمةالمأاألصنقاللةيخثهـطممنوكانصدقتان
شاهديكأناحلفلهقالنملينتهفقبللهوصبةلهنجبتانشبرمةابئ
فيماتقولقالمقايسكضلتفقالغائباقكنتيمعياليسقاللمجقشهدا
بحقلهشهداماأشاهديهخيمينأعايهبذالثشاهدانلههدفثنصجأص
اكوفةقاضىسعيدبنلمجيىوأبهردإلوصعةلهوحكمالقاضىيرفاقطعلمومو
وأبوزفرمنهمبأظرونهأمحابهالهفارسلحنيفةأبىرأممطعلىأهلهااجماع
ضرروزالنهىألقالدماأأعنقهاشينبينعبدفيماتقواللهاوافقايوسف

ولاضقكالطانيتناقضقالواجمازقالخراالضقهءأفانقالواعنهثمو

سعذبئيثااوفاوانقطعزقيكذبىقلمعبدوهوفي51افقدأعققهارزوآ
فيتجيالناستوأاذبمةنافىروبشهوأتمنيءأبمالذكرأسهعتتبم
14فتكالرجلفمألههوانهفعمتحنينهةاباياادىيشانسانافممعتشخصعلى
مالىفبذهبفيعالقيهثيراالمال4عإلوألفقأزوجهوولدا3خيرامالىان
اياهافان4جىزئمصهانواضترالرقهقسوقادخلىقالجملةمنلىفهلى

أجمبنيمافواللةالميثقالعتقهمذيلماأتحقهوانلكمملوكةرجعتدقهاط
يمءثألزوجتهإلقطفىشخصكولئجوابهعةسألمجبنىكاجوابه
وزمرراجسعتهافقداطلقانكنتقلالفقاثورىواراجعهاتمطلقهافقال
بالورعفاناكالثورىأمافقالحنيفةوأباطالقهانتيقنحتىأتكاصىفقال
ثوبطأصابأدرىأللقلتفهوكرجلشريكوأماالفقهبعينفاتاكزفرروأما
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فىاالغةءالهؤبينألخالفاثنبيهفاغسألثوبكعلىبىفقالألأوبول

حهنهوفىبلئالبلزمهزوجتهطالقنيشكمنأنعلىلالجماعالمعنهط
جازمغيرالشكخألنهاجماعهشريكفرأىاالولىفىاظالفوانماظاهرآ

نجظرالخالفولمالئعليقمعرجعةالرىوواكخالففيهيقهاوتهجعةاهـبا

حالربىوكانعالوؤعدموهواهـكأصلإييوزفرذلكعنضوأعىفيه
ابئجدكيخالفانهلهفقالعندهيرميهأنفقصدمعادياالمنصورحاجب

خالربىانالمؤمنينياأميرفقالاتصالهاليشرطءاألستثاانقولهفيعباس
بمازلمميرجعونئلكيحلفونألنهمجندكرقابفيكاليعةانهيزعم
ألبالضرضياريعوقالصورالمصكفضحبيهغمفتبطلنونويس
قتلىأردتالذىولكنكألقالقلىأردتالريعلهقالخرجفدفةحف

ألهثمورالمنععندأقتلهاليومأعدائهبعضوقالنفىوخلصتظلمثك
بضربفيأميتنالمؤأميريدعومناالرجلانحنيفةأبايافقاليديهبين
قإلطيأصالمؤمنينأميرقالعنقهيضربانماهوأيسعهألندرىالرجلعنق

أبوحنيقةقالئمعنهوالتسألكانجثالحقانفذقالباطققالالباطلأو
فقالاليهفثلجارهمملوكطاوسوسرقفربطتهيوتقنىانأرادهذاان

جمارطاوصيرقمنيتحىأماقالأهلهاجتمعفاللممسجدغدانماسكت
صاحبكردعلىياهذالهفقالرأسهوجلسح2برأسهوأثرريثهيصلىءيرنم

بطالقحلفانلهفوقعخلقهفيدةطمنهيغصاألعثوكانفردطاوسى
ألحررذكرتأوأرسلتأوبهأوكتبتالدقيءبفناأخبرتهانأنهاص

فقصقحنيفةبأبىالعليكفصلذلكفىذحيرتذالثفىأومأتأوليذكرله
استيقظأذاناثموهوبثربهشديهالدقيقجرابفرغاذالمافقالثذعليه

لصمنوالةهذمولوجعلىهءفنالمفهفقعلتالدقيقءفناوعلمرآ
ورقةجمزنايربنننسائافىيففحناوهوحموهونفلحيهفحنيقةأي
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الخرجفىالفاسحيرصانرفيارانأتاميليقربئرجلفطوفهمما
أمهلوفيقالرجلزمنهوقبأفىحينئذومربهابهايافرفقالذلكمن

كذبوذلكيطلبهالنهكفرعالمةمهطلبمنفقالبعلألآقيحتى

أمزوجتهعلىأخريوجوفئيءبهألفيوس4إءاللهدالنقول
الجديدةوأصفاحتالأصاصكالواالثالثاتطلقهاانالبدفقالتحماد
وسألتهفدخلتزوجهاجرتانالمرأةأيحلوتسألهعضدهالهتدخلان

خارجلىأةاصيكافقالالجديدةتطاقانبدألحمادأمفقالتزلكعن
منرافضىلهوقالالجديدةتطلقولمفرضيتئالثااقطافهىالدارهذ

بمرالبىاطقانعلمالنهوجههاللةفعلىكرهقوكعلىأماقالالناسدفث
عيايمنولمقهرأعليهعليمةأخذألنهبمرلوفاقراكمعلىوأمالهفسد
مناليوماضكقسلانثالئاطلقعمنوسئلالراففىفتحربهـعهيششان

لماننانطاقنمهذايومهسلواتمنصالهتركانثالناطاقثمجنابة

بعدنشلئملمجامعانمعحرالهلىيفقالاليومهذافىأتهاميخبم
قالعمنوسئلافىالومبصلواتأرادءوالعشاالمغربويصليالغروب

فياالحيآماطالقفأنتتقىوانطالقفأنتصعدتانسلمعلىوؤوضه
باألرضفتوضعهاارادبغيرأوتحملباالرضفيوضععليهوىالسلملمجملئال

ناوليهاووضعتيهأوصبإليهأوضربتيهانفقالماقدحأنهاصبيدوعمن
اليأصلهأنرجلوحلفبهينشةثوبآفيهتنزلقالطالقفأنتانسانا

فاذاجةدطيحضنهفقالبضهوفاذانفمافىعاهأكنحلفئمالببفى
عندناالحيلةننبيهالمرقةخكههوأطبخهأووأكهشوافرظبى
يصدقولممافىكهكلأأنهعايهصدقألنهويبرناطففىيجعلهأنذلكفي

فاتأحدطواحدهاظهرولديئأاصيوولدتيضآألسنهالكهكلأأنهعليه
بالرابوشوصليتايدفنأبوحنيقةوقالجميعآيدفنانالكوفةءعمافقال
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حنيفةأبىموالممىيوكاتوعاشالحمالفانفففعلواالاألتعقطعالى
الذيأنتلهفقالعنهماللةكرعلىبئاطسنبئبمحمدفطالمديطواجضمغ
اجلىذكمنمعاذاللةفقالبالقياسوصامعليهاللةصلىجدىاصادشالقت
فةفأبووجثىنجلمالمواإلههأاأفضلعبهجدكمحرمةحرمةلثفان

نصفقالهمقالعالمرأةققالالمرأةأمأضعفلالرلهققاليديهيئإ
الصومأمأفضلةصاقالئماطكملقلبتاسفباقالتلوقاللالرسم
الولقالئمقضائهدونبقضائهااطائضتألصاقياسبالوقلتقالالصالةقال
دونولاامنفل11بتألوجىافياسباقالتلوقالالولقالالنطفةأمسفي

وقدموجههوقبفقامقولهأخدمبىيرالحديثءعلىأقولأناللةمعاذالمنى
توصزوجسهأنهاوادممطاكوفىبفعاقلافياةفائةبزوجةوفةالببغي
فذهبثقةألىعلىالممصلةضتوعيحهيمةانجاتعنزوجهاولمجزعنه

فعوتبدخلنهأننسوةوأصالزوجرحلالىةوجماهـليلىأبىوابئص
الحقظهراالمامفقالحواالمضفيتدخلأنالمرأأصئمبهصعلهن

ومعهأتهإميخالاذاأنهمذهبهءعاالعنمانقلذلكونظيرالمرأةفاعترفت

قعآبيرابنوأراهيأكدلمبهاأوالصداقوتأكدالخلوةمحتطبه
عليهغيرياسمنلمابهالثثيهأصوقالاللةلمجدىبئءعطاعلبهكتوبآ

صرعةمنفنعبإيهعفدمنعطابمونءابااأسدووفقالحكهيمنوال

تنىتقربتنىانكأركخأصوماقالاليناالجيئأكرلهوقالاستخراجه
لهقاللماأيضآذلكوقالعليهأخافكماعندىوليأخمطأقصيتقوان
ودخلاليناالجماكزتلوأموصىبنعدىوأميرالكوفةالمنصورمنكل

نيحنيقةأبواليهظرجمالرجامتاواصالكوفةالمروزىإلضحاك
دينهأكانقالتدونعيالنهمقاللالرطبؤلتاميلملهفقالءورداقيم
أعدقالدبنهممذاكانأهعليهماهمالىصارواحفارندبراعلبهماهمغير



000000000095

انروابةوطالناباوسموفموايىأخطأناتحاكالؤفأعادقلتما
أبىعنالمقيلخالفممنصالفيركلورأبهمالكوفةدخلوالمالخوارج11

بءناأنافقالفريمامنبءاواوقاروفأحءهؤألشيخصذامةحب
قدمابلملمفقالفأخذوعمنعءبءتاأناقالانهالمفقيلكلكفرمن
مففتوبواعندعواالئمكقراثمظن11بعضانقالبحاناقابظنالم

حنيقةأبىحسادلبعضوقعتنبيهالكقرمنأيفآانتتبقالواالكقر
واستدبيإنعيكقرانهابمثامنذكرأنهمنهءبرىوبكاهونهينثقالذين

هوبلبقصوليسبهانقاصهفأرادالخوارجثيذلكلهوقعواغاتينص
الىرجلواوصىعليهاللةرحمةغيرهلمجاجهماحدديوبملماذرفعتهفيغاية
نالكبرماتحبفأعطهولدىاذابهروقالديأرالففذكيأولملهآخر

الوصىفدطبراظلهوذكرحنيقةالياولداءنجامافيدونايهياءأعطا
أنماغالبأاحداذكاتهحءاالذىهوتحبهالذىألناأللفاعطهوقال

فىفوقععالمحدثينبعضوكاثأليحبهالذىويعطييجهالذىيمسك
الطالقالميلةسألتنهاانلزوجتهقالانهوغيرمنايخلصهمنيرلمورطة

فقالحرفعبدىالطالقااليلةأصأالثلمانوقالتطالقفأنتأطلقكولم
فالحثاذهبقالثمضئتانقطاأنتقللهوقالالطالقسايهاألماميال

بعدوكاناقابالعلماليكلفممنالوقيعةمناللةالىتلهلوظعلي
تطبخلمانزوجعهمناطالقباضخصوحلفصالةدبركللهانيدعو

فقالعافسئلالمطبونجالطعامفىأثرلهيظهرالملحكوكفيهاقدرآله
عةبئوأرادمنهوأكرعليهالهلوفالملحعليهوتلقىقدرفىبيضةتطبخ
ماقولونفقالأردنبموماشأنكمنممسثلةفىنجتحئفقالقتلهبةالدهين
قالواهذاايجوزباألمواجمتالطمموجذىبحرفىإألقالحونةشسفينةفى

واختالفرفهاأطرامعتإبئوجودهذمالدنيامثلالعقلفىأيجوزقالاعالف
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علمومإلوحكبمصاقعرنكميقاالوأفعاأعمالماوتغييوأمورهااالأحوا
وارادانكرالفاخرعلىلهرجلهءوجاسيوفيموكدواجميعآفتابوا

أنهفأعيصدقهحنيقةأبووعلمواحدشاهداألالمدممطمعولياطلف
وأصبااللفالمدينعلىبالدعوىاطاضرأصثمشاهدهبحضرةلحاضرجهبه

وهذابااللفالقاضىملحفقعالبااللفلهيشهداأنوالواهبالشاهد
اطقىأوخلالنذكرمالمبعضفىأنعلىكرناهكقايةوفماطوإلالباب

حذفهأوجبنهفيفى

مارأيتونصبنيزيدقالونحوهحالهفىوالعشرونالرالىافصلا
وقالمايعنيهعلىواقباللسانوحنظوورعوديئفضللهكانمنهأحلم
خالفمنىبعلمهوالثغقراللةلهفقاليازنديقنجووأطالرجلشتمهغير

اطاساواظيفبكسجدمعهمنهكناأحلممارأيتالرزاقعبدوقالماتقول
أخطأفقاللفهظسناطأنفاعترضهفأجمابهسحلةعنبصرىفسألهحوله
ومواالناسفماحالحممنأخطأقولأنتالزايخةابنيارجللهفقالالحسن

نمىاأخطأنمفقالرأسهرفعثمصاعةوأطرقحنيفةأبوفسكضبه
حولدنووسمعايهاللةصلىاللهرسولعنروىفمامسعودابئوأصاب

والمعامدآوالمسمآظدتوالأحدآلعنتوالقطءسوأحدأجازيتما

ففالفيكويتكلمنكنجالالثورىانلهل8ووالخدعنهأحدأغششت
شعريتغنىمحراذافاسبجوارهوكانمدحهثملهاللةغفر

ثروسدادكريهةومليفتىأضاعواوأيأضاعوفى
وأصتعظيمهفىفزادلالميرفركبالعسأخذهافلةليصوتهففقد

صفواألراجعآفركبومابعدهاالميلةتلكمسكمنكلواطالقباطالقه

ثمخيرآاللةجزاكورعتحقظتاليلقالأضعناكياقتىفقالخلفهيثثى
كانالقاسبمبندالولوقالأنقبصارحىجملسهوالزمنوبئوحسنتتاب
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منألحدأيهنعاموقالألمحابهوالمواهاالتققدعظبمالطبعبمص
ةمثيرىأحدمنهمعلىاذاوقعالذبابوكانأمحابهعلىحنبقةالبىالحق
منسمعهاصيحةفصاحسطحهمنسقطأنهبعضهمعنلهلوهعايهذلعا
وكانحملتهذلكحمليخنىلوأوقالئمحافيآعايهفزعاوقامالمسجدفى

كخعلىكتاباوضعتافىفقالرجلهوصابرئحئءومساصباطيأيه

بهذامنتقعونانكنبمفةحفأبوفقالدرآألفبعةأرفأعطافيالنالى
مابينوينهماسصانمنبقربىمعرفتهعأبوحنيفةكانأبومعاذوقاللموفافه

فيهاللةجعقدوقوراورعاحلماوكانحوائحىومفىمربنيألقران11
قطعوألاليهالتقتفاوأكردرسهفىوهورجلممنمهوشريفةخصاال
علىنقامدارهبابالىتبعهوقامفرغفماكاطبمهعنابهأونهمهص

نفسكفىأليقىحئؤأتمهئئمعكبتيكاناندارىهذهلمرجلوقالإل
ويشتييسبجعلدخلفماشعهالهأخريقصةوفىالرجلحيفاستهـمثئ
يوسفأووقالنمالدارداخلمنلتنةممباأددوقيفقالأحديرلمة

وقالاأمييردانيةاهصرذعمربئبرإسالىرإعلىوالدذليحهكان

عنواسألهاليهأذهبأنتنىأصوربكامجلسهالىباذهبتربمافةحفأبو
وأنتمولعنهأزأسأالثتنىأصيأىانلهوأقوللهوأذكرقآيهمسئاآل
برفأبركأحتىوءفلىيمزلولةفيفةأميمميأفأقولهذاعنتسأفط

عناضفتتانهاذالصاونعايرقالابعنهبرهاوأتيهافافبرفىئمإللجواب
بهاءنجاالواعظأىالقاصزرعةقولاألبلأقالوقالتتقبلهفلمفافناهاشئ
اةأفتقالفالتهاوأفقه3أأنتفقالفىكذاتستقتيكأىانلهوقالاليه
الجرجافىوقالوانحرفترضيتحنيفةأبوماقالولالةزرعةفقالذابم

أألالدهسبحانحولهلمنفقلتأخطأتلهفقالفأجابهشابلمجفعرقىسأله

نفىمنذالثعودتهمقدفافيدعهمفقالاليفالتفتالشيخهذأونتعظكل
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مددتوماوالدىخلهاستغفرتا1حمادماتمنذصسلألةماصليتوقال

أومنهتعدتلمنالستنفروانيسبعوينهيينىواندارهمخررجلى
اثوبحسنالسمتحسنكانمجلسهمنأوتركانماالمباركابئوتالعدق

ارقعوقدلمجبنةبئسفيانبهوعياصبوحموالزفركانوقالالوجهحسن

يرقعالوالصوتمسجداتفهأبايافقالبالمسجدأمحابهوصوتوة
أخالفلىصفيوسفالبىالرشيدوقالاألبهاليفقهونفانهبمدعيمفقالفيه
األقولمنمايلفظجمولوجلعئاللةانالمؤمنيناميريافقالحنيقةأبى
تعافىالمدةمحارهعنالذبشديدكانإللةرحمهبهعلميكاندعتهترهلديه

تعالىالدةيطاعانكصيملمالاباللةديئفىاليخطقالورعشديدتؤقيان
الصمتطويالهاعضنيينافالهمزمافيالدنعاالهلمجانبآيعمىوأل

وكانمسئاآلعنفلانئارأوالثرمهذارأيمنلموافيعلمعلىافثراداثم
واتبعهالحقعلىقاسذلكغيركانوانافمواصاببهنطق3يخهاعنده
يليألناساجميععنسهبةضغنيأوالمالاملمبذوالودينهنضهصائأ
أخالقهذالرشيدنقالبخراالأحدآيذكرالالغيبهعنبعيدآخطالى

فيشهاواحدةكانتماالخععشرفيهالموصياكانالمعافىوقالاعالحبنا
ومداراةوالعفةوالصدقالورعتجيلتهوسادوقمهفيرئسآاألصارانسان

بالقولواألصابةالصمتوطوليخفعماعلىواألقبالالصادقةوالمودةالناس
وداودفرأمحابهعشومهجرإسركانابئوقالدءوالوانايةنةوومه

أصواتهفيهافترتفعبنهمفيمامسئنةفينطارحوفيمعنبئوالقاسمالطائط
أحكموافاذابهمابمميختحفظونيفرخحئفيعكتونفهأبوصتعمثم

عنقثىاألعدلمطالعواملوكاتمولوكانأخرىئاآلمسفيأخذوا
والئهممنوآبرأت

قدتواشلجوافئوردبهمنكىعهأفىوالعثرونالخامسالفصل



النهوفةفىكانولهفيهماهتىاالخزمسمعودافيمجركانانهعليهاللةحمةعنر
طمعالىلىالنجقسهنآمستت4وييهذالثءشرافىلهيسافرونءوشركا
ةفىطءاواألصءاظلقاأىمنىالحدماقبلواللةزيادبئالحسنقالثمةومن
أميريافقاذلهدفعاتفىرمدألفثالثونالمنصورمنايهاووصلهديةوأل

موضععندىاليروالناسوداغوعندممطيببغدادضانيالمؤمنين

الماليتمنأثاساوداشأخرجتماتفاالفأجابهالماللألتفىفاجعأيا
بعثرةالمنصورزهأطصعبوقالحنيفةأبوخدعناصوراكفقالرأوها
مايهرههديةفى4عادخلقبلهاوانغضبردهاانانهلخثمىدرهآالف

أمليهذايمنلملقبضهديتاذاعينهفىعظيممالهذافقلتفشاورفى
نفةالجائئلحبىنصورافبلغذلكفقاللقضهفدممطتنالمؤأميرمن
وطلبتعهاميلهفىزوجتهالخصورمممتوظيخرىهأعيفىياورالديم

خافوجلستفاحضرمايخكاحنيفةأبوجرنانضيتثمالعدا
ماشافالءاألمانوقالأربعقالءالمساانلمجاالمنصور01لهفقالالز
أميرياقالثمياهذاسىفالألفالذكبخالفقولالحدانيروؤهلقال

فانتعالىقالفالواحدهواألالعدلألهلذلكتعالىاللةأحلانماالمؤمنين

قثعطتعافىاللةدابئنتأدبأنلنابىفتاآليةواحدةةتعدلواالأنخغ
عايهافردهاصنيةهديةاتبتهةةحفأبوخرجفداالمنصورفكتبكلواعظه
لدنياطلبآوألألحدتقرلالاللةديئعنناضاتاغاوقال

يئةانصكانولدهحمادقاأملبسهفىعثرونوالالسادسالفصل

مهديغكانيوسفأبووقاليرىأنقبلألطيبةيمبالىيعرفالتععاركثيى
طويلةقالموةبلبغيرمماممفوقالالشسعشقطكلبرلمحئشسعه

وكأرزءسافىكء6قكاماءأبو3رلاأرادوزدلىقالضرالقالءوداس

رأيئدنانيرسةوكانكائكبظعلأخجلتنىلىقالرجعفمافقعلت



وكاندرممبأربعماثوقيمهرالؤهوزوملينارآألشينبضوممهءاسكليهك

نقوسبععلمعاههءوردابعسليثعلبسنجابوجبةفكةصلباسله
سوداحداهن

خيرآيمملقيكانوآدابهمحمهمنىفىصعرونوالىإخصااالفصلى
شعرلءقاايقول

صاحاللةبةيرضىمملوألئةهظالحياهأنخزناكفى

يألهالالىنهالدهانيظنوهووقدالعلممنثئفىمناكميقولوكان
الرياسةطلبمنوديخهنفسهعاصهصهلتفقداللةديئفىأفتيتنحهبمف

الجالةئقلكانمنأهلهوفدوؤلرالفقهاليعرفذلفىكاشوقنهاؤل

اللةمحارهعر3ايمملمقديالةفمارتةءفتركهاصذلةالمعاعىرأث
ةصاذاألقدريأألبانالعلالئقكذفالممجميئالخامنفهوتعالى
ءالعمااآلخرةواالديخافىتعالىاللةءأوليايمنلمانالفقهحفظعلىائن
كانواألبلهققيلىيخهافأجابمسائلفىالصبحبعذوأفئولىللةفلي

أعزيرأىدتفةأبوشالفةبخيراالالوؤترزاءالثفىمالىصصألرهون
انمعاصيهمنالخاقونحذراللةشةحراموهذالحاهذابقولأنمن

ييحدتشفاعةضاببمرجليهاوأتااحبهضاعادالزمناذافرغالجراب

وأليمتجمونهالناسيببننهءاالهعلىالمجثاقأخذاللةقدالعلمبطلبماهذفنال
لبعغىوقالبتعاليمهاللةويربدالناسيعبمواكنخواصلهالعالمأليهون
متأونائمأوالناسأحوثأوماشوأناالديئأصيعنقألنىالالناس
لىوومعاويةعياعنوشلالرجالعقلفيحبئألاألماكنهذهفان

أسئللمصكتولوعنهألئببثئتعالىالتهعلىأفدمأنأخاففقالصقبن

العلمبهشااويدوالمانألعابهوقالأولىبهفاألشغالبهكقتعمابلعنه
تعالىواللةبهنويعمإللظنولونيةلقوهتمولوكاتماتوفؤاالخير
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بيهطاآليةبهالتماليسفوألوسلمكلميهاللةلىصلنبيهيق
اظنإليقولهوممنانماتعجبهأنعلىعليهاللهرحمةهذاممرمهتأويليخعين

والتجهدآوليالفروعفيأوايقنافيهاالمطلوبالعقائدفيبهيعملأو
الحىكمرلوانالظنونبابمنالققهالنالجنهدومقلديهالففيلجدمقلدا

وقالالحمباالحاملمابانهحدفىعبرواولذامهطرفىهوانماوالعانمعلوم
أحدبهكثيرآينتفعولمقابهفىيرسخولمركتهحرملدنعياالعلمتعلممن
وقالبعالهمنهالمقثبونخوانىقابهفىورسخفيهلهبوركالرريئتعالهومن

ملمفايمنالحآءبخادةأةامنرزقتقدانكابراهيمياأدبنألبراهيم
يتفقهولماطديثيطلبمنوقالاالمورقواموبهالعبادةرأسفانهإلتكمن

ألالحذثانالطبيبيحبئحئمنافعهايدريوألاألدويةبرحكانكن
فالالدنياجاتطمنجةطأردتاذاالكقبهلمجبىحتىحديثهوجهيعرف

الكيراألكلادهعيأنوظاهىلالعيغيراألصفاتتقضياحآتأص
فتنتنىقربقنىوانعليهأضافكماعندىسليألنهقالتنخنالملمالخمررلهوقال
وثوبوفرءماوقعبخزكوفةكعراألميروقالأخزيتقأقصيعقوان

اذاتكليؤلوكاتندامةبعممنيهوننعيمفيامثامنخيرصالمةامع
ورحمممروهافيضاقالعمنالهعفاالناسمااليحبهوقلايمالىاسفىعنده
اختارواوماقدالناسوذرواتعالىاللةديئفىتفقهواجيالفدناقالمناللة

الدنيماعليههانتمسهعليهمنكرمتوقالاليكمىتعالاللةفيحوجهمألقسم

العلمفىالهبةقليالفانهتعدفالحدلكعليكقطعمففيهاشدةوكل
الوارثوهوبغيضكوالمالنضكوهوالذنوبلحبإلكتجمعألواألدب
أحد3مايخهمعيطمنماشاعولوألمنهقإلطأعلىاألوعلىأحدعاهايلماقا
أخذتاللةرحمهالثافىونعايرهذاقولالمسمينبغاسنالفيالسيرةيهف

مسئفيوأجابعنهمااللةرضىلمعاويةعليقتالمنالموقتاانبغاهمأح
منازب5



إشمعرافقالقيهئعالىاللةأقاكمابخيرالكوفةأيالمصرهذابزالالفقيل
بالشوددقرديءالعناومنغيرمسوسفسدلثالديارخلت

وقدمفأخرهئوبهبمجاخحنيفةأبوممأخذاسبالليملطحمادولدهوتقده
لوصليتاذؤشعتكنفسكضعأنأردتبلقالضعنىتةأبتيافقالغير
الىعارهويبقىالكتبفىفسطرهذاخلفصاليممألمجدواقائلفقال
القيامةيوم

ءكالقضاةالجئفالوظأرادواتوليتهلمامحنضهفىونوالعثمرالثامنالفصل

بئعمروبنيدينألحضارهأرسلقالريعقالفاشعالممالليتونظر
المالليتعلىفأرادبةأبنهطلموكدآخرءبئلمروانمراقتولىهبيرة

العراقعلىواليأكانبيرةابنانالقصةهذهوبسحأسواطافضربهفأبى
شيئأمنفممممفولىالعراقفقهاخفيبالعراقالدمنةفظهرتأميهلنىمن
شئيخرجوألينفذكنابوالخانمهعلىيمونحنيفةأبالىوأرسلممله
ءالققهالهفقالليضربنهيفعللمانلحاففامئنعيدهتحتاألمنالمالييتمن

دفيولماألضيالذاطناكرهواخوانلثفاشانفكتهكألأناللةننشدك
بميفأفعللمسجداأبرابلهأعذأنأرادفيلووقالفأبقبولهمنبدا
القتلألنذاثصومثالأىمسلموجلعنقبفربيهتبأنيريدوهو
هذافىأدخلالفواللةالكتابذلكعلىأالوأضمالثركبعدائىالسأعظم
وفىآسوعثمرأربعةضربهثمربهبلمجمعتينالثمرطةصاحبلحبسهأبدأ
ميتالرجلانلهفقالهبيرةالبنالرجلىءنجاةتزاليأياماضعربانهرواية
المسجدأبوابلهأعذانافسألوفقالفسآلهيميننانيخرجنالهقلققال

تجلتهفأصيذلكهبيرةابئفاغتنيذكفىاخوافىأستشيردعوقمافعلت
الخالفةصارتأنالىبهاقاقاموثالثينمائةسنةفيالىبوصدوابهفركى

آالفبعثرهلهوأصوأجلهكرمهفأالمنصورزمنالكوفةفقدمامباسيةا
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برةابئمعلهأخريواقعةالخطبورويفللقتجولفأبريةوطثده
فياسواطوعثعرةسوطمائةفضربهعليهفأبىايهوفةايلىأنفيهانهممط
وؤروايةسبيا4خلىذلظفمارأياألمتناععلىوهوأسواطعثسرةبومص
حقهجكفيالأنحافانهلهفتيللحبسهفامتعءالقضابوأليةهأصانه
أبوابلهأعذانسألنىولوواللةالفةافيلهتعذءبايريدوانهواليةتلى

مربتامنأشدئىلىبضردقىوالغكانقالسبيلهولماخلىفعلتالمسجدص

أنهجروقهإعايأعيئمرأسهفانخأخرأسهعلىلهصربةأعصانهروايةوفى

تعالىاللةتخافأمالهمولو5هأنوافىلموسبهءااللةصلىالدهرسولرأى
وكانهلهواسرفأالبهلطنأرددهوجرمبالقيأمنرجالتفرب
ورقععا3ثزتفىنيمةأبىليتذكرطمححتهفيضربلماضبلبنأحمد

مموراالةااتاناىاةةإفىأبىابئأنوذلثحكوؤلالمنصورخله
لخهوشراثورىواومسعرةحنيةأبىملهأصيثمعدلصاعمنفةاكوخك
وأماوأنخلصفأحتالأناأماتخمينافيكمأنهنحنيغةأبوالمفقالاليهلحملوا
أظهوبغدادمنفاالقربوافيقعيكوأماشيفيهربسقيانوأمافيتجاقمسعر
لمالحهافقالسقينةقرأىينتظرهبهنجاللموكلالحاجةءقضايريدأنهانسإل

فقدقاجعلمنوسلمعليهاللةلىقولهتأولذبحتمهائمكنىلمان
فالدضراأيضآبهيبهالموصيجدهلمفاالدرامالمالحودخسكينبغيرذج
والدكوأودوابكأنتيدككيفهاتلهفقالمسعراليهفدمالمنصورعلى

عليهفأبىءالقضايةنوحنيفةأبيعلىضوصجمنونفانهأخرجولفض
حنيفةأبوفأعادالمنصورفأعادبفعلألأنحنيفةأبولحافليقعلنلحلف

عياكقارةرأقهـهوقاليحافالمؤمنينأميرىأالقىالحاجبالريعلهفقال
فقالهفيهصاعنغبأقىفقالبهدعاثمبحبسهقأصيمينىعلىكفارةمنىيثينه
المنأمانكفيتشركوالاللةاتقالمؤمنينأميرياالمومنينأميراللةأسلح



لجيأفالاففسباولطمأأكونربهيفالرضمامأمولطأناماواللةاللةيخاف
نفسكعلىقدخكمتالمؤمنيبئأميريافقاللذلكتصاحأنتفقالكذبتلذلك
ةيهيفكاذوانكنتأصلحألافىأميرالمؤمنينأخبرتهادقافقدكضتان
إمربادءوالبلىئترجلنانهاذالثومعكذالآتاتولىأنالثيكلى
ذلثشعريكعلىوعرضالحبىالىبهفأعيمولىايهمءيهونبأنضىقى

عدتولىانهقيلىوماكأبتفلمالربنكيمأفقالالثوريفجرهققله
اضربامناسجنفيتوفىأنهصحثصابأاألئمةردهتيفرعنايمأياهاألمبن
بأفىالسمأو
أخذانهطرقعدةفىءجماةءالقرافىدسنفىوالعشرونءالتاالفصلء
وغيرهالمضريئمنلجاعةووقعالبةءالقراأحدعاصبماألماهعنءاقرأ

الحفاظمنأئمةشنعوفبهاالقراعةاختارشاذآتقراالهنسبواأخهبم
سعىعلىكتابنهءذلفقلفىواقىءاوأنهمذالثفىعإلماخربناك
جماعةعرحوقدحضيفةأبىآتقرافىافهأالخزاىجعقرقءها

منءنرىةحنيغوأبولهألعلألموضوعئحاباذلثبانالدارقافيكهم
آتقراافىتواشاآتفرااغندلإأنمنوأديئأعقلىواذذالث
خهايروجهوألشاذه

آالفإهةأرعنأخذانهعييثالحدتفىدهتسفىالثالثونلءا

الحقاظطبقاتفىوغيرهالذهبىذكرهثمةومنوغيرممالتابعينأثمةمنضيخ
اذكيفأوحسدلتساهلهفهوامابالحديثاعتنائهقلةزعومنيخهالمحدمن

تحصىكزةالئاالمسائلمنطهاستفمامشلطاصقفاهوكذالثلمنيتأقى

بفىبموفالمةقىالخوصالوجهعلىاألدلةمناستنبطنأولانهمع
الخارجفىحديثهيظهرلماألبهذااشتغالهوالجلعاحهماللةرحمهأمحابه
يظهرلمالعامةالمسمينبكصالحاضتغاللماعنهمااللهرضىوممربمرأيان
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رضواناصحابةاصغارقدونهمممنماظهرلثاالصاديثروايةمنيخهما

وايةالهـتفرغنرماظخلعهماريظلمأشافىوامالكرزالقويمعيهمالدة
اروأهانكضعلىاألسمتنباطبذلكالماالشتغامعينوابئزرعةكأبى
الذىقالثمذمهالبرإلبافىعبدابنلهعقدبلمدحفيهكبيرليدوايةبدون
وألتفقهبدونالحدبثنثارااليمذموشاالوالمسدينجماضهءفقهاعليه
يعتمدالذىجمنالمباركابئوقالتفقهالروايةأقلشبرمةابئوقالوثد

أصآحنيةأرأعذارومنالحديثالثمايفسرالرأىمنونجذاالفىعليه
سمعهيومظحةبمااألالحديثمنيحذثأنللمرجىينبنىالقولهالمدس
اسرائيهنءالخطبوروىحغظااللمنالروايةالبريفهوبهدثيومالى
فةةصهتةثحدجمظهأحفىكانماماناكالرجلنميالانهأسيوابئ

3أأحدآمارأيتيوسفأبيوعنالققهمنفيهبماوأآعنهلحعهوأسثد
أيضاوقالحنيفةأبيمنالفقهمنفيهالقماالةءتاضعوالحديثسقسير
اآلخرةفىئبىاليهذهبالذىمذهبهاالوأتفتدبرتهقطشىفىماخالمئه

كانهلوةئالصجعثإطدةخرأبيمهودةءثدتاطالمطماتاربنتوبم
أردضآولهةويةتفىأجهلفةاحمثابخعلىؤت3قولعلىصمماذا
حسغيررزادهههةولمايةفنهاابهـ4أنيضةإلنةاواناطديضوجدتفربماأأفى

4أناعافيقولقوالثيوافقانهخبذالثعمكومالهفأقولمعروفغيرأو
ماتقولحنيفةألبىفقالصسائلعنفئلثاالعندوكانالكوفةأهلبعلم
اكوصردعنكروبتاالطادسكأنقالهذالكأيئنقالفأجابهفيها
تحدىيايوممائةفىماحدثتكحسبكاألمشفقالبطرقهاثأحاعذة

أنغءالققهايلمعثراألصاديثبهذتعملانكماعدتواحدةساعةفىبه
خزجوقدنلرةالعتذأصالرجلاأبأتوأهادلةالونحنءاألعاب

مسنداتفىهومذكورمنهابأكثيرائصلمسانيدكثيرةأحاديهمنالحقاظ



مما

هضيطعضيرفيهابملييأنهءايميمألمااعاوالامشايخناوحذفنها
ءاقضاطلبهموراكانصوفاتهسببفيوالثالثونالحادىالفصل

يفعللمانوكإظفامتعلحلفأصتحتمناالسالهبلألدقضاةيمونوأن
الخالصأحبتانلهمليرلوكانلحبعفامتنععاليهوايشذدنحبسنهي

أسواطعثمرهفيفربيومكليخرجانأصياألمتناعدلثدولمافيمتنعفاتجل
علىالدمسالحتيموجعأضرباوضربفاخرجاالصواقفىعإوينادى
يهطوجقاييالىأعيدثماألسواقفيوهوكذلكيهعلونودىعقبيه
ءوالداالشديدالضربذلكبهفعلئومثعربههمأفيحقثديدآتضييقآ

بمدفتوفئءكاواكالدلحينحذإمأعثرهالىمكذائموالناكاالتيالومئ

3الانيوقالفامشحليشربدمميخهحقاليهرفعانهاعةوروىأيامصة
ذلشانوقيلفاتقهـرأيخهفيصبثمرحفنفىشلعلىأعينوألمافيه
وهوسهسجدلخرجتبللوتأصلماانهحوالمنصوولمجضرةكان
الشفيعةالقئاآلهذيقتلهنصورأنالبوجبألءاالقععناالمتماعقيلساجد
حنيفةألانورالمنالىدسحنيفةأبىءأعدأبعضانذلثفيالعحببوانما
اللةرضىعلىبئينالىفيالحسنناللهدعبنابراهيمأثارعايهالذىو
بمالقواوانهقرارلهيقرولمثديدآخوفآظافمرةاباعلاظارجهم
ذاوجيهاكاتحنيفةألأعنىألنهابراصمالىميا4مفعوراكىلحثكحير
منهفعللبسبببغيرقتلهعلىلمجسرولملبغدادفطلبهاقجارةمنواسعمال

قتا4الىبذالثايتوصلطيفلهالبانهعدخءالقفا

ماتعايهالدةرحمةانهعلىانفقواالوفانهتاريخفيوالثالثونافىاالقمل
واحدىمائةسنةفيماتانهالذىوالقولسنةسبعينعنوخسينمائةمنة

ثععبانوقيلرجبفىموتهوكانقالكثيرونبهصرحواغلطوضين

دصولدغيريخلفولمثوالنصفوديل
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ثطأخرجمكلليهاللةرحمةتوفيلماتجهيزهفىأتالثودأوآاعطاكالفمل
قافىفغسلهغسلهنبمالىأتوابهأنالىأنضخسةلحملهحبسهنم

ولمافرغالروياواقدبئجمداللةءأبورطعليهوصببغدادقاضىممارةابئ
يمينكتتوسدولمنةئالئينمنذقطرلمالدهرحمكقالغسلهمنمنالحص
ابخيرالوأجمعناظوأزهدناوألمجدناأفقاسنةكنتأربعينمنذباليل
األوقدغسلهمناومافرضبعدكمنوأتعبتوسنةخيرالىقبرتاذوقبرت

وحزربهـوتهلممنودىكأنهتعالىالدةاالأليحصيهمخلقاندادأهلمنحاص
تعليهاصالةاوأعيدتمزأبمألفاوملخسينبلغوافقيلعليهصلىمن

ويهثصامالزمنالعصربعدالىدفنهعلىيقدرولمحممادابضهآخرهااتهي
الخبزرانقاوبيدفنأنوأوصىيوماريئعثنحوصرشكلىنيصلانناس

يعذرقالذلكالمنصورإكولماموبةمضغيرطيةأرضهاألنالرقىبالجانب
استرحعتهالثافىشيخوشيخمكةفقيهجرجابنولماباخوميضآحيآفيك
اماالمنورالكوفةعننئوقالتاسزشعبةبلغولماذهبعلمأيوقال
الموفىسعدأبوالمالمثهفيعلىبئيلةطومدةوبعدأبدآملهأليرونانهم

مدرسةنبهاطوالىعظيمةقبةالخوارزعي

صدقةعنءجابعدموتهمالواتفامنمعنيماهونوالثالإحأالرالصالةء
ثؤالميلفىصوناخحنيفةأبودفنلماانهدعوةالجمابوكانالمغابركا
الثصيقوليال

خالناكونوااللهفاقوالكمفالفقهالفذهب
ماسجفااذااايل1بحيىالذىهذان2نعمانمات

وأليرونالبيمينبهذيئالصوتيسمعوننوافماتليلةبهتهالجيطانوقيل
الشععهور

حياتهفيهومماتهفيمعهاالئمةتادبفىوالثالثونالخامسالقصل



ال2

طتالحاوذووءالعاالبزلطلمائهاعلمالحوائجءفضااريهفقبروان
األماممنهملئانجغونوبرامحوائيءقضافيعندنويؤسلقبرهيزورون
حنيفةبابألتبركافىقالانهعنههفانهبغدادلماكاناللةرحمهالشافى
وسألتقبرهالىوجئتكعتينصايتحاجةلىعرضتافاثقبرهالىوابئ

شافعياانىالنوونهاجعلىنيرطهاإضبهوذكرسريعافتقضىعندهإلده

القبروذكررزاصاختأدقاللملهفقليقنتنمقبرعندالصبخصلى
ظنهلمنخالفاذالثفيلإشوألبالملةلمجهرلمانهوزادايفاغيرذلك

انوألضكاا5أهماآلنلكونهفعاكاكقىيرجحمايشةإمرضقدألنه
لرنماليهاالحتياجعندوانهمتأكدمطلوبأصءاالعمقاهبرفعةاالعالم
ااخالفبالبسملةوالجهرالقوتلدتمجرمنأففلجاهللميمتهأوحاسدأنف

انابضآوالشكقاذبكحنةلهـىجطعهوألنفبهإلخالفدموكأئج
بمبالعظرموحتىممائهوبعدحياتهفىحسادكئيرونلهكأنحنيفةأاالمام
رأظبالقعلياناانايضآشكوألالساقةالشنيعةالقتلةتلكقتلهفىوسعوا

يخهسايتصوروممطوضعيةالقولوداللةعقاقياالفعلداللةالنبالقولمنه

عما4زيدعلىكرمالداللةاذالغعليةالداللةبخالفمدلواالعنالنخلف
الدواممطهذتمهدتواذاكريمانيبقولهعلىكرمهالداللةبههافيألاليهرم
لمزيداظهارآوالجهريفنوتفعلهمنأفضللذااثالثاقىفعلىاناتضح
جمتدىالذيئبنالمسلهأئمةمنوانهوعلوهشرفهولمزيداألمامهذامعالتأدب

أنمنمعهيأدبفىمنهيسنحياممنوانهوتعظيممتوقرهمعليهمبوجهم
خسروالهدبئالحالوانحياتهفىفكبفوفاتهبندقولهخالفبحفرتهيضل

قالقبرعلىالمباركابئوقفولما3علىاللهأضاممنوانهمبنآءخرانا
ولمأنتومتخافآوقىكاسلمانوحمادبئالنخعىابراهيمماتاللةرحمك
علىممارةبئاطسنوقالشديداءبمىثمخلقآاالوضوجهعليثترك



7

الذيالعلمخلفوئقانخلفألناكابىكتوماثفىدنخلفآلناكنتقبر
اللةبتوفيقاألالووعفىوكيخلةانيمهملممتعله

لهورؤبترآهاحسنةمناماتبعضفيوالثالنونالسادسالفصل

وأتالقنفهفيفقالصرةوتسعينتسعآونعالىتباركاللةرأيانهروممط
فأجابهفسألهوتعالىشاركفرآهعذابهمنالخلرئقتجوبمالسألهالمائةتماه

يذهونلهسيربئابنوانوسلمعليهاللةصليماافوقبربنبشكانهرأىانهوص
اييهيسبقهلمأعاروينثوسلمعيهاللةصلىاللةرسولأخباريظهربانهأؤألها
بعكهلهالرؤياهذهورأىئذحتوقكمحنيفةابوفنظرهشاهقالقبلهأحد
منشماولثمنهمأحدعايهيبهروألاليهيخعلروناناساوانايضاأمحابه
فقصهاعلألالتهفاالوبعالجهاتمنءالموافىفنفخهقدرآكثيرآالزابذلك

فإلكاكانانعظبمجايللرجلرأبتالذكهذاانويحكفقالسربئنا
صلىاللةرسول3منالرجلهذاايظهرنفواللةقالفقيهإنهفلتعألمااو
حىأالنوتالكجميعشرقاوغرإلفىاسمهوليذهبنالناسمااليظهرهوسامعليهالده
وسامعايهاللةصلىماافرأيتبئكيانازصوقالقيهااباشاذلفذراكق

شئعنوسلمعليهاللةصلىالدهرسولأسألمافقلتوممرابوبمروخلفه
فيهزاهدآكنتألفىآلحنيألىعلمعنفسألثهوتكقعقىوألسلقاال
مرتجةءالممامنسقطتنجومئالثورأيتالخفرعممنانفتحعلمهذافقال

وقالةفبكلمقاتللهمدبنذلكفذكرالثورىثممسعرامحنيقةأبانتف
الحثصرقائمآفىوسلمعليهالذصلىاللهرسولهوورأىاألرضنجومءالعلما

انبىصدراعلىخديضعالسالمايهءالخليلابراهيميمينهوعنحوضهلىء

أماهورأىعثمرشيخآسبتعدحتىهكذاأبابمرثملموعليهالدهعلى
أسألهحئفقالليشربيناولهأنفسألهءااليديهلنوبجيرانهبعضاطوف

امحابهوستىفثربهكاسآفأعطالهفأذنفسألهوسلمعليهاللةصلىاللةرسول
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الثلجنموأبرداالجممنضابماةذالثوممدأاآلأقدرنهيخقثفلمممهم
اللهلماتلهفقالالحسنعدناألبدالبعضورأىالعسلمنوأحلى

مافطالهفقلتاعذبكانواريدةالملمءوعاجوفكاجعللمافىقالقالبك
ويخروايةعليينأعلطفيقالحنيقةإلبمافعلفاقلتفوقيقاديوسفبابى
قالبكاللةفعلمالهفقيلالصالحينبعكىوروىبطبقاتيوسفابىفوق

أعدفىوهوونحنالملحبمةابتءبننعمانامةحتوبابالماوإلممطلىغفر
منلرجالنفكانرأيتفقالحنثهفىسلمانبئلمقاتلخخصوقامعليين
الناسفقدماذاونادىببندادمنارةأطولعيافامبضثيابوعلبهءالما

فةحفابواأليمتفلماالدنيأهل3أليفقدنرؤياكصدقتلقمقاتلفقال
3وعايهاللةصلىحمدأمةعنيفرجكانمنماتقالئمتلمفةاسزجع

فقلتوسبمعليهاللةصلىالحرأيتقالخالدبئففلامعافىابىوعن
وعنيهاالناسيحتاجعلمذلثفقالحنيفةأبىعلمفىماتقولاللةيارسول

فجراقبيلوالمصامالركننابمكةناهأنهالصرممطالرحمنعبدبئددص

الرجلهذافىتقولمااللةرسوليافتاللموعلبهالدهصيااللةرسولفرأى
منخذوسلمابهءاللةصياققالعلمهمنآخذأثابتبئالنهباإلكوفةالذى
النعمانأفاسأكركنتتفقهقالهولالرجىفنمبعما4لواص4عله
وسلمعليهاللةلىماافاطنابلةآلءأبعضأىوإمطمماكاناللةأستنفروأنا
فيفوقعالثةاهبذاهـفقالبالمذاهعنحدئقالدهيارسوللهلتفقال
والشافيفةبتدأوقاألبوحنفاإللرأىممليحنيقةابىمذهبيخرجانهنفى

مذمبقالانهظنىبفغايرءايهافقلتأربعةأربعةوماالثقإلثمواحمد
هاذلكبضدمناماتيلهرؤىاتحاسديهبعضزعلنبيهاحمد

يسارعلىحنيقةواباوسلمعليهالدةصلىاللةرسولرأىاحمدالزبيرينان
كافريئبهاليسواقومابهاونهافقدءهؤألبهايمقرفاتلهوقالفالثمث



ال

ولسيطاقتدهفبهداعاللةهديالذيئأولئكلهوقالطفالتفتنهييهعنوالشافى

وخشافىالقردوسالديودألصاحباطافملىاالمامألنبمجحاماكهذا
منامارأىانهالقايقجعقرابىالحافظاألستاذعنالمظفرعنروىذااث

اختالفمنها3وعايهاللةصيااللةرصولعناالسأءأضياعلىمشضمالطويال
أبواللهيارسولفتالمصيباجنهاشهفىكلوسلمعايهاللةعيافقالاألئمة
اناتجهديقرلوالشافىواحدفيوالحقصيانحهدانابيقولفةحف

وانالمعقفىقرسانهاوسلمعليهاللةصلنقالنحهمعفوونحططيبء
علىفقالممألهاباالخذأولىفأييااللةيارسولفقلتايفظفيمخعافينكانا

عليهاللةصملىفقالعنهماميوذكرأحملىبنالزبيرقودمعقفاقلتالحق

دددةاطقلتربهممنهديعلىأوفكثماللقلتقلتولوأحفظهألوسلم
آخرنامونهارحمةاختالفميمونأنوأرجوةاألصفيلىبمالذى
يرةانهايمعلىاماتاكمنلهماعيردهفىوجمفىلشناعتهذفتهذنحو
اختصارآهااغىعلىمهااقتصرتفانما

القياسبتقديمهحنيفةأبىفىقدحمنعلىالردفىوالثالثونالسابحلال
ذمفىاطديثأمحابأفرطاصا4ماالبرعدانالحاقظقالالسنةعلى

هلماأهلكروأاألشعلىالقياصاضقدبمهذالثفىالحدوحباوزوافةفأبى
بارأبضاألبردلملكنهوالقباسالرأىلبحديثاطحاذايقولون
وجلمثلهعليهوتابعهغيراليهفدمهقدمنهيرومحتمالبتأويلتاآلط

ابمسعودوأمحابنحياكابراهيمبلدعلمالأهـفيهخنصذالثمنلهمابوجد
ئمةومنقليالذلثلهيوجدممااوغيرهوأمحابههوذاثمنأكثرأنهأأل

ئكلمماكأليىقيالالرأىقالعلنقمتملذىماحنبلبنألحمدتيلما
بحصتههذافىتكمغفهالقيلرأيانهكرأأبوحنيقةواممنبلىقالبالرأى
مسثآلعينسبمالمثعلىأحصيتسعدبئااليثقالأحمدفسكتبحصتهوهذا



ال

اتيةولقدكئبت3وعليهاللةلىصالةرسولطلسنةنحالفةوممهابرأيهفيهاقال
علىاللةرسولعقحدبثآأنجتاألمةءعمامنأحدآنجدولمذلكنيأعظه
لمجببعملأوإلجماعأومئلهبأفىنسخءكادعابحجةاألردثم3وعليهاللة
طتاسحجةغيرمنأحدولوردسدهفىطعنأواليهياداالأسلهعلى

ءجاوقدذااثمنالمحةعافاهمولقدالفسقاصمودزمهامامتعنفضالعدالته
األصمولعلىاقياسبااقولواالرأىاجنهادمنكهمالدةرضىالصحابةعن

تجدابنمصانتهحخاقاكثيرينمنهموعؤدالمابعونكذلكذكرهمايطول
بنقردلمحنيقةأباأنوالحاصلىفندبرالقدحذلكششافجوابوفيهالبر

وبسطالبردابنقالهاألممارءفقهاعملذلكعلىبلاقياسبابالقول

األمامجماعةعدقدتنبيهعمبآذالنجعلجهلمنعردآعابهمال
أوالفقالأماحقيقتهكلمالكلهذاوليئةالمرجمناللةرحمهحنيفةأبا

حنيقةأيعنءاألرجمامنماذهماليهيحكطالمرجمماعسانكانالمواففشارح
هاالىبنسبتهمذهبهتروجانعقصدبهييهءوهوافتراالمرضةمنويعد

جمةصئمنعالمنعذرلعلاآلمدىفقالقالئايخآوأمايهىالشالجلبلاالمام

جئآالقدرصفىخالفبممنيلقبونالمدراالولفيكازالةالمعتزأنالسنةأهل
عنالعملتجاخيرءاألرطلهظنيخقصوألاليزبداأليمانقاللماالنهأو

ئالثأوأمانيواالتجهادالعملفىآلالمبالونمنهفمحياذكذكوليااليكان

يختلقفىفيهماليىاليهويخبلمجسدضيغمةأبوالبركانعداقلقاد
أيئمنلهفقالمفكرآمطرقاكعفرعليهلأفيوقدبهيليقماألعليه
شعرامولفانثأشريكعندمننقال

قدحسدواالنهضلأهلالناسمنقبلىالئمهميرهمءفافىيحسدوفىات
غيظابكاليجدأكثرناوماتجهماومامابىولهملىفدام

يثئيثريكعنبلغهكانوأظنهكبعقال
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ممريوسفأبوقالالجرحفيهماقيلردفىوالثالثودطالثامنالقصل
منأكرعليهوأثنواووفوحنيقةأبىعنروواوالذيئالبرعبدابئ

عليهماعابواأكرالحديثأهلمنفيهيرطواوالذيئفيهتكلمواالذيئ
يستدليقالوكانبعيبليذلكانوقدصوالقياسالرأىفىاقاألغي

وجههاللةعلياكرمأنأألزممطيخهأضاسابتجايئالماضينمنالرجلنإهةعلى
جمفد4أبوالمديئبئعلىاألمامقالفزطومبغضأفرطبءفئنانفيههلك

موامابنوعبادوكمعاموصثزبدبئداوالمباركوابئالثورىعنهروى
يحجأبنوقالفيهالرأمميماحسنيثعبةوكانبهالبأسوئقةوعونبئوجعفر

هوأنبلىقاليهذبكانألهفقيلىسابهوأميفةحأبىفىبنايفرطونطأنمع

نقهبمرانذاطالحذرصااتاجالاألسالمشيخطبقاتوفىذلكمن
يبتتمنأنالمواببلاطالقهاعالتعديلعلىمقدمالجرحانقاعدتيم
دالةقريخةهناكوكانتجارحهوندروصقكومادحوهكثروعدالتهامامنه

بعدقالئمجرحهالىيلتنتلمغيرهأومذهتعمبمنجرحهسببعلى
حقفىروانالجرحمشهلألالجمارحأتفناكؤدصبلطويلم
اذا9جاعوعئكوهذاىالهمىومادمعميقهطاطاعاتهغإلتمن

صبتهمقفيهالوقيعةعلىاحاملمثلهاإلنالعقليشهدقريطهناككانت

فالبلتفتوجمنئذذلكأويخرءالنعارابينيهونديخويةمنافسةأوبىمف
معينوابئمالكفىويخرهذئبأيوابئحنيقةأبىفىوغيرافورىهللكل
الجرحقديمأطلقناولوقالذالثونحوصا4بنأحمدفىإلمسائىواالثافىفى
قيهوهائاطاعنونفيهطعنوقداألاماممامناذاألئمةمنأحدلنالملما

جاهليةفرقةفيهوضلتنيكثرونغلطإلبهنالبرعبدابئقالهالكون

جمهوراثخذهمنحقفيلألانهعلىالدليلقالثمذلكفىماعيهاالئدرى
بعفهممنسبققدالسلفالنالطاعنينمنأحدقولالديئفىاماماالناس



ل

لماجملوشهدالماتهلءواففتاحالنرهبعضفى
يخهوالتابرءالصحابةمصمنوذكرشسهثهطفيهقولايلزمالاانأويلا

ءالعالمنأحداليهإلتفتآكثيرآخابعضفىبعضيءالنظرامنوتابعيم
فىالقولغيرالرضافيوالقولوبرضونيغضبونبثرألخهمعليهعولواوال

ذكرنامنقولفليقبلبعضفىبعضهمءالعالقولبلأنأرادفئالغضب
المسميأوأئمةالثابعينمنذكرنامنوقولبعفىفىبعضهمالصحابةمن

مبينآخسرانآوخسربعيدآضالألضلفقدذالثلتنطبعضفىبعضم
فانهماشرطناعندفايقفوشدوألممهاللةهداهانعلولنيفعللموان
نظراةمنمكثيرفيذكرصئتعالىاللةءشاانغيرهيصحالالذممطالحق

مانظراوفىفيهماتكممنءثيوماقالالثافيفىمعينابنموصفيهاثما
يثمعراهافىءبنالحسنقالاال

الجبلهعلىالتئفقالرأسعلىاشفقلتكمهالعالىالجلياناطح
هرثقالحبثاهتايرةاأبوقأصدولة

وقيلهإونبالقالولناسيالماناسيخومنالذىذاومن

شعرافانشدحنبقةأبىفىتجكلمفالنالمباركألبئوقبل
ءالنجبابهفضلتبكالاألثاذامافضحممدوك

ضعراالدؤلىاألصودأبوقالهوفقالالنبيلعاحمألبىذلكوتجلي
وخصوملهءأعدافالقوملواسعيهاذأيظالفئحسدوا

وجدغوهجثالعلمخذواعهمااللةرضىعباسابئممروصأبووروى
الزرببةفىوساتاتعايرفانكاشعايرونبعضفىبعضمءالقفماقولاثقبلووأل

فوالذىبعئفيبعضمتصسدقواوألءاالعماستمعواصعنهروايةوفي
عمروبئعنءجماكذلكزووبهافيالئيوسمنتعايرآأشدبيما

القارئشهادةلمجوزألأنهمالكمذهبفىالمبوطفيذصنمةومنرءظد



7

وتباغضأتحاسدأالناسأشدالنهمءالعااليضالقارىعلى
فيهالقادحينعنتاريخهفيالخطيبمانقلهردفىالتاصعوالثالثونالقصل

صدولمالمؤرخيهأعادعلىالرجلفيلهاقياألجمعبذاثمصدلمأنهاعلم
منهكروأالمادحينمصقدمانهبدليلتبتهصعنالحطوألانتقاصهثبذال
مافىعلىئهناقبالأاعتمداغاأكزهافيزاوةااهمآتئنقلومن

لمالذيئاالكابرجملةمنانهنالالقأدحينهبذكرصعقبهثماظطيبثاربخ
االسانيدأنأيفأذالثعلىبدلوممانجهموالجاهلينالحسادخوفمنيسموا
ضعيثلموالصبرزاجماعاأوبهولفيهيمممنبهاأليخلوغاخذكرهالقالى
اققىاألماماالسالمشيخقالالمسدينأئمةمنبامامفكيفذالثبمثللمم

مالحشفيرهاكلوقفحفرالنارمنحفرةالناسأعراضالعيدتقابئ
فانهبهيعتدالقائلهعنالقدحمنالخطيبماذكرهمحةوبفرضوالهدثون

انهأقرأومنأعداؤهقبهأو3قالهلمامقلىفهواألمامأقرانغيرمنكانان
الحافظانرحوقدغيرمقبولبعضفىبعضماناألقرقولأنلمايرفكذلك
لحسداذاأولمذهبلعداوأنهألحاذاسماوالقاالبذلكحبروابنالذهبى

ذلكمنأهلهاسلمعصرعدتوماالذمبىقالالىاللهعصمهمناألمنهيخوال
تسكأنثدالمسزأجمهاالثبنبغىاسبالناحإوقالينوالصدالنبييهةعمراأل

أقاذااألبعضفىبعضهممصالىصعاوالوأنالماضيناألئمةمعاالدبصبيل
فاضعربواالؤنكفيالظنوتحسينيلالتأفىعلىقدرتانثمواضحببرهان

يعنيكماالوعيعنيكبمافاشئغللمذاتخاقلمفانكبينىجريعماقحآص
صمينالماالفبينجرىفماعوضحئمالنعندكيااهبمابطابزالوأل

حنيقةأبىلناتفقماالىتصنىأناياكئجفاياكبعضعلىابعضهمويقضى
جمقأووالنسافىصا4بنأحمدبيهأذشأوابىوابئمالكييأورىالثووسقيان
والنقمالسعبدفيالعززمانالىجراوهلمالحاسبمأصدبنوالحرثأحمد
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أصهالمأئمةومألقالألكالميلطءثبخبذلكتغكالثاذافانكالصالحابئ
مماوالسكرتعنهمالرضىاأللنافلشبعحنياتفهملماوربمحماملوالقوالهم

عليهماللةوضوانالصحابةبينجرىفمامولكابينهمجرى

منأصعيحةااالحاديثصراغخالفانهماقيلردفىاألربعونالقصل
الىفلنثرالفقهأبوابجميعسردجدأيستدىواسعابابهفىحجةغير

زعمممنأنواعلمأخقصيايةااألدلةعنداستحضعرهامنشفعاجماليةقواعد
أبىبئبمرأبوفعلىاطامهموآخريئاثورىايانسةالمتقدمينمنذلك

ولمحواالتراضهمفهمذلكصدوروسببالبخارىوشمجعيهوفىاشيبة
البردبنعمرأبوظالحاةاالماهقالهنهااذولهوادءزوالمواءأيش

يعدملحينثذضالالجمعاألعوللفاذايقبلالالواحدخبرانوغيرهـ
لموجبذلثباتالواحدصخبرعلىالقياستقديمهعناعتذروقدعاليةأاقياسا

ذلكمنتعالىاللةشاطالقوادحعنسالمتهمعلمحديثردأوألعبئآال
عنديصحلمأوالحديثاعيطلعلمأماكونهموجبأيلمرجببل
يرةصألىحديثردواغةقوالقماسوقدخالففقيهغيرروايةكونهأ

أننءاهدااأكرعيلماةالحنصمنجماسةانحريهنالممرافى

أمحابأفىكلوقدقالواالقياسعلىالخبرلتقديمشرطآليسالراوىفقه

قالحئاسفنحالفثهناسيآيعلثربأواعمائماكلأاذاهريرةأببحديت
قالانهحنيفةألىعنوقديبتبالقياسلناتالروابةلوالاللةرحمهحيفةأبو

عنينقلولموالعيهأالرأسفعياوسامعليهاللةصلىاللةرسولعنناءماجا
محدثقولإلشتراطهالقولأنفثبتالراوىفقهاشزاطلفامنأحد

األتجهادبأسباامنلثيأليعدملماذفقيهاكانهريرأباانعلىبعضهمقال
تجدققيهاألالزمنذلكفىيفتىوماكانالصحابةؤمنفىيفتهماوقدكان

الصحابئءفقهامنانهفقألالحنفيةطبقاتفىماالقرمئالمجوىذالثعلىوثبه
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فيفتاويهالعبكلالتقطماالسالخبيضشجمعوؤدحزماكره
النسخعلىيدلألنهيهفىعيبرلألفالراوىمملواماانتهىمنهسمعنهجزه

معنايطباولوغمنصلةباهريرأببعملأخذوائمةومنوأو
ديئبذلمنروايتهمعمتلالرتدااانعباسابئوقولالبعروايته

ىخالعادةألنمعرفتهالمطحداايحتاجإلنبهالبلويومواماصققلوهظ

نقضبخبربأخذوالمثمةومنيخهقدحواحدبهفانفرادفلهقلباستفاضة
واماكونهمعرفثهالىالحاجةمموممعبحرهيرويهالذيالذكرثطبءاوضوا

شهةاففردبهالراوىخطاواحتمالصمةقوطهمابارهأوكفحدفيوود
السلفبعضطعنآخرواماحديثرعصأوالذىلىالقياسكالفتهواما
خبرفيهاوردضلةفىالعحابةبيناألختالفوقوعواماالقسامةبهبر04

عناينهمضدةمعبهاألحتجاجعنفاعراضهمبهمنهمأحديحنجولمالواحد
اختلقوافانهمبالرجالالنالقخبر4امثاعوأوخهنعلىدابلديثإالط

مهمورقهالرجلبحريةلعددالزوحملكفىيعضبرجماعةفقادذلظفى

رقنببريهوآخرونيفةابونمءورقهاالمرأةبحريةوآخروناشافمطا
البرىحنيفةألألنالقرآنوملظاهيالواحدخبرأعنىنحالفتهوأمافهم

أقوىوتقديميقيقوذلكظقالنهالواحدبخبرتاوالممومهتخصيس
فاقرؤاوماهمفنحاابةالآلااألبفاتحةبرألسلألةذااثمنواجبالدايلين
كأبرمنأفوىهيىاكالخبرألنالمشهورمننحالشوامامنهماتإسر
المدىعلىالبينةورالمثأظبرموملهكالففانهينوادءالشادبهبراآلط

القرآنفيالذىفانالقرآنكهذاعلطزائدآواماكونهأنثرمنعلىيئاءوا
منه3شررذلكاذاعلبهمزائدوالمحبنلشاهدأنانواصرجلأورجالن

لمواقعلةاقواعدهوالجاهلونأعداوهاليهنسبهمماالةهرخيفةأي4ءاش
األلدليلخبراكإشلموانحجةبغيرداآلطلخبرتركهمنااأعاناألجهاد

مناؤ16



أبطمنببانصكلىجمعونالحنفيةجميعحزمابئقالطوأوضحعنهأقوى
بأالحاديثءاألعمماهذافتأملالرأىمنعندمأولىاطديثفضعيأنفةف

العملعلىالمرسلةديثباألطالعملقدمثثةومنوموقعهاعندجالالتاوفي
الخبرالمرسلاساقهابحدثليستأنهامعالقهقهةنءالوضوفأوجببالقياس

انمافانهالنصمعاقتصارأالتالوةوسجودالجنازةصالفيبذلكقلولمفيها
العملنقيميسالالمحقفونقالوقدوالسجودالركوعذاتالصالةنيورد

ماالحمناطمالطلمعانيهالمدركاذهوفيهالرأياستعمالبدونباطديث
بانقالالرظعفيحربمالنلمدرلثتأملننصدادلبعضيمنلملماثمةومن

لمنمةومنالهضإللرأىهملاوالالحرميةبينهمانثبتضاةبلبنالمرتضعيهأ
افطرااألولالقباسمعأنةءفاوأفطرباأليتناسيآكلاالحوبنبفطرالصائم

دوندخلمايفسدانماالصومألنعدمهالناوفياصومامايضادلوجود

تركانماالمحةرحمهفةفأئاألمامانوانفبحلكبانمدخاغةماخرج
رعيهافاتوبهناكاليهاالتىأشرناعذاراألواالتواعدلذهداآلطخبربعفى
ثأممااذآئخسرفانكضلمنمعهكةييضلأوزكمنمعقدمكلفئأن
ألصيوشعرضبهماذكرمنمعوالفضيحةءبالسووتذكرخرمنلمةمع
منالنجاعلىلكقدرةالالئممدقفرفيتجئهوقىضرربحملالثطافةأل

النجماسبيلمهاسلكممنكنسبيالاليهاسئطتماصالمةاالىفبانرخطر

المسميهامنأحدفىيخوشانعنوظاهرباطنهواسيالوحفعلبمرةاليهاودط
سنةعظياهرانآويهيخكمبينآخذألناثيخلىاللةفانفتيالأونقيرآيزنبما
ممنجهدكثيرونوقدالنداللةلسنةتجدولنعبادفىخلتؤسالئاللة

تةصمنايحطوأزعلىافظيعةاالقبيحةفاتاصبااوتحلىهةالقطهصهامضواتعر

محبئهعىمبعدهومنرعأهلبقلافوإصروالمقدموألحبراألعغاألمامهذا
يمدصيصوالذالثكلىقدروافامامتهوعظيمتهواعتقادواتباعهوتقليد
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فىألحدألحيسماويأعيأصألداألفللظاييطاللظالممنلكمفيفيه
علىأحدهدرألالواسعةخزائنهمنويعطيهنعالىاللةيرلعهومنرفعه

منفىبئيتدشولماطقوقمن2الالبقامممناللةجعلنامنعهوألخفضه
يةالعةاعينوشملنهبجبفأداهحقهحقذيجموعرفوالعقوقالقدمة

حرمالئملومةءأطابرموالدطيحمطنعرةجنبفىصففولميحب
ضلممقوتوالغيظسحيقنيمفىلتعصبهبههوىمحرومقىتيوأليخقاقو
ضراعةفحريفوالتثاالنمافأولىازبصعنحطحئالسخيفرأيهبه

الماضينلمف11كابرأبماالالديئفيآباثبحقوققامممنعلمناحأنالمهمالك
مةوكلمنالمبرئينالقرونخيرنإلنهمقالمصدالصارقلممثهدالذين
اللةأثقوممنبريئونمنهبكاهمرموهمارزيئاالحسادأتصونمعلىوعيب

واطوالذيئقائالعقبقولهعايماملجمكلءبالدعازبزاافيتهابهمعلي
فيثحعلوإاليمانالذيخسجقوناوألخوانالنااغقرنجارمولونبعدهممن

نحبمفانأههمءنحثرناوأنرحيمرؤوفانكربأآثوايئاذغنجاق
تهمخالجملةفىاناوفيهمزصفىتدخلناوانمعهمعرحثقوماأحبومن
هفىالمتالظاهرةوكراماتهمالبامرالمأحومعامالكمصا4منرعلياونه
الرجمالرؤفالكريمالجواتاكنمياعهمأوجلةأنجاعمجمامنبمونطحو
الشكروالثالقديمسلطانكوعظيموجهكلجاللبئكااطدلكبايا
وملوالئكمرأهلوجعاتناأواهائثاصتارةتحتالخفوعاذأهلتناملال

الخاقأفعلعلىركةوأفضلالموأفضلةصأفضلباركولموسااليم
جمركأاصعرملىاتكأبداومدادمائكمعدوعددومحبهالهوعلسدناعد
ربربكشحاننالغافلىوذكرهكذععنوغفلرونالذاوذكر

العالمبنربلهدواطالمرسلينعلىسالمبصفونممازةا
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