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بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
الملخص
شــت ا المحنــة التــي ألمــا با مــام ابــي حنيفــة ( )فــي الــدولتين ا مويــة والعباســية

مسالة مهمة في عالقـة الفههـاب بالف فـاب فـي الدولـة العربيـة ا سـالمية

سـيما واا ا مـام ابـي

حنيفة ( )كاا فههياً معروفاً بالصالح والفهه فضالً عن الوسطية التي عرف بها في الموقف

من الس طة الى جانب الوسطية من مفت ف التيارات الفترية التي عاصرها خالل فترة الثالث

عهود والتي ت ا ج وسه ل فتيا والتدريس (051-021هـ).
لم تثن المحنة التي تعرض لها ا مام ابي حنيفـة ( )مـن جهـود( ( )الفههيـة فـي
التاصيل لفهه الراي الذي غدا بعد وفاته يعرف بالفهه الحنفي.
اا الميزة التي ميزت محنة ا مام ابي حنيفة ( )اا محنته ت ـ كانـا محنـة سـابهة

ف ــي ت ــاري اول ــى المح ــن الفتري ــة الت ــي الم ــا بفهه ــاب المسـ ـ مين ا ل ــم تش ــهد الدول ــة العربي ــة

ا سالمية طوال الفترة منذ قيام الدولة ا موية حتى مجيب العباسيين ل فالفة سنة (032هـ) اية
اشارات تذكر عن محن لفههاب المس مين مع الو ة او الف فاب ا مر الذي جعل من ا مام ابي

حنيف ــة ( ) م ــن اول الفهه ــاب المسـ ـ مين ال ــذين تعرت ــوا لمح ــن طال ــا اشفاص ــهم بالض ــر
والتعذيب.
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أثبــا ا مــام ابــي حنيفــة ( )اا ا عتــدال والوســطية هــو المــنهي السـ يم فــي العالقــة

المتبادلة بين الس طة والرعية فتيفما كاا ا س و المتبع – ايجاباً ام س باً -من قبل الوالي او

الف يفة في سياسة البالد والعباد كانا النتيجة محص ة لت السياسة الهبول اا كاا ايجابيـاً
والــرفن اا كــاا س ـ يباً ســيما فــي فتــرة بــدأت مجمــل ا حــوال العامــة فــي المجتمــع العربــي
ا ســالمي بــالتسير

ســيما بعــد رفــع العباســيين لشــعار المســاواة بــين مفت ــف ف ــات المجتمــع

ا س ــالمي  1ا م ــر ال ــذي ف ــرض ع ــى السـ ـ طة الحاكم ــة ت ــرورة مراع ــاة مجم ــل ال ــروف الت ــي
احاطا بذل المجتمع  1بعـد ت ـ المحنـة  1فضـالً عـن اا المحنـة بينـا المتانـة التـي ب سهـا
الفههــاب المسـ مين مــن المــوالي فــي التعبيــر عــن اراةهــم تجــا( سياســة الــو ة والف فــاب والتــي لــم

تتن بعيدة عن راي مفت ف الف ات ا جتماعية ا خرى من العر والموالي ع ى حد سواب.

المقدمة
مــن ا مــور المهمــة فــي تــاري الدولــة العربيــة ا ســالمية خاصــة ف ـي العصــرين ا مــوي

والعباسـي عالقــة الف فــاب بالفههـاب

ســيما واا خ فــاب لـ العصــرين حرصــوا ع ـى معرفــة بيــاا

موقف الشرع من خالفتهم ل مس مين ل اا مجي هم ل فالفة العربية ا سالمية كاا ع ى اثر

نزاعات التي كانا نزاعات فترية بالدرجة ا ساس وما نجم نتيجة ل من أمور وترت العالقة

بين الف يفة والرعية ا مر الـذي دعـا بالف فـاب فـي لـ العصـرين الـى ا سـتعانة بـبعن الفههـاب

لتبريــر بعــن مــن ممارســاتهم السياســية وا داريــة و ل ـ مــن خــالل محاولــة التهــر مــن بعــن
الفههــاب ممــن لــم تيخــذ ع ــيهم مواقــف سياســية مــن السـ طة الحاكمــة ا اا ا مــر بــدا ينحــى

منحى أخر عندما لجأ و ة الدولتين الى استفدام الفههاب ادا ًة غراتهم السياسـية وا داريـة
والفترية ا اا ا مور لم تسر كما أرادها أؤل الو ة والف فاب و لـ لبـروم مـن الفههـاب مـن
رفــن اا يتــوا اداة بيــد احــد ليبــرر بــه اغراتــه فــي الدولــة حي ـ ادى ل ـ الــرفن لــدخول

البعن من اؤل

الفههاب في محن مع الس طة الحاكمة.

والدراســة م محنــة ا مــام ابــي حنيفــة (ت051هـ ـ) فــي الــدولتين ا مويــة والعباســية م

محاولة لبياا اولى المحن التي الما بالفههاب المس مين في الدولة العربية ا سالمية من خالل
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محاولـة دراسـة أســبا ت ـ المحنـة  1حيـ تضـمنا الدراسـة تعريفـاً با مـام ابـي حنيفــة ()

وبــأطوار حياتــه ( )مــن حيـ الــو دة والنشــأة فضـالً عــن المالمــح العامــة لعصــر( ( )الــى
جانب دراسة المحنة التي الما به خالل المدة التي قضاها ( )معاصـراً لمـا تبهـى مـن عصـر

الدولة ا مويـة فضـالً عمـا عاصـر( ( )مـن أحـداث ابـاا قيـام الدولـة العباسـية  1التـي شـهدت
البدايات ا ولى لهيامها محاولة من خ فاةها ا واةل التهر من الفههاب ومنهم ا مام ابي حنيفة

( )الـذي اتفـذ موقفـاً وسـطاً مـن السـ طة الحاكمـة ا اا لـ الموقـف الوسـي لالمـام ابـي

حنيفة ( )لم يحل دوا اا يتوا ا مام ( )عرتة لمحنة ألما به كثيراً  1حتى غدا ()
اقتدي به في العالقة المستهب ية لفههـاب اخـرين فـي عالقـتهم مـن السـ طة الحاكمـة فـي
إنمو جاً
َ
الدولة العربية ا سالمية 1

أو ً  :التعريف باإلمام أبي حنيفة ( )ومالمح عصر( :

 -إسمه  :أجمـع كـل مـن تـرجم عـن اإلمـام أبـي حنيفـة النعمـاا ( )ع ـى أا إسـمه :

النعماا بن ثابا ( 1 )0إ أنهم إخت فوا في إسم جد( والـد ثابـا فمنهــم مـن تـرجم لـه ع ـى أا

إســم جــد( موطــى

() 2

() 3
ـرم مـ ـن بــين
ومــنهم مــن تــرجم ع ــى أا إســم جــد( هــو النعمــاا  1كمــا وبـ َ

ـاول تجنـب اإلخـتالف فـي إسـم جـد اإلمـام ؛ و لـ
المترجمـين ألبـي حنيفـة ( )فريـ ثالـ ح َ

بأا كر إسم اإلمام ع ى النحو األتي  :النعماا بن ثابا التوفي (1 )4

والراجح أا جد اإلمام أبي حنيفة ( )كاا إسمه موطى بن ما( من أهل كابل م ته

بن ــو ت ــيم اع ب ــن ثع ب ــة ث ــم أعتـ ـ َ إلس ــالمه

() 5

ـار يع ــرف بإس ــم النعم ــاا ب ــن المرمب ــاا(1 )6
فص ـ َ

والمرمباا لهب فارسي وليس بإسم وهو مركب من مهطعين المهطع األول م مرم م والذي يعني
الح ــد بالفارس ــية ؛ والمهط ــع الث ــاني مب ــاام ال ــذي يعن ــي الح ــارس بالفارس ــية أيضـ ـاً فيت ــوا له ــب
المرمبــاا المهــدم ع ــى الهــوم وهــو دوا الم ـ رتب ـةً ؛ وهــو ال هــب الــذي كــاا يط ـ ع ــى قاةــد

الجــيا الساســاني فــي المنــاط المتاخمــة ل حــدود محــامي الحــدودم

() 7

وهــو منصــب عســتري

كاا يتو ( أبناب بالد فارس األحرار قبل الفتح العربي اإلسالمي لبالد فارس ؛ وهو ما يتواف مع
قول إسماعيل بن حماد بن النعماا حفيد اإلمام أبي حنيفة ( : )م أنـا إسـماعيل بـن حمـاد بـن

النعماا بن ثابا بن النعماا ابن المرمباا من أبناب فارس األحرارم (1)1
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 -نسبه  :كر المترجموا عن نسب اإلمام أبي حنيفة ( )من أنه مولى لبني تـيم اع بـن ثع بـة

بن بتر بن واةل

() 1

من رهي حمزة الزيـات ( ت056ه) ( 1 )01فهـو بـذل تيمـي النسـب

()00

 1ولعل عزو النسب واإلنتسا إلى بعن أحياب العر كانا من األمور التي لم ينترها الموالي
المس موا من غير العر

بل كانا من األمور التي إعتزوا بها ومنهم اإلمـام أبـي حنيفـة ()

بهوله  :م إعتزيا إلى هـذا الحـي مـن بتـر بـن واةـل فوجـدتهم حـي صـد م ( 1)02فضـالً عمـا فـي

ت

الرواية من عزو اإلمام أبي حنيفـة ( )نسـبه لـذل الحـي مـا يـنهن الروايـات األخـر؛ التـي

تذكر من أا و ب اإلمام أبي حنيفة ( )كاا لبني تيم اع بـن ثع بـة ثـم إنتهـل إلـى بنـي قفـل

()03

1وسواب كاا نسب اإلمام إلى بني تيم اع أو إلى بني قفل فأنه ييثر عن اإلمام أبي حنيفة ()
بصدد نسبه قوله  :م أنا من أمة محمد ( (م ( 1)04ومما تجدر اإلشارة إليه إلى إحصاب بعن
ـب إليهــا أصــل اإلمــام أب ـي
المتــرجمين لنســب اإلمــام أبــي حنيفــة ( )لعــدد مــن المــدا التــي نسـ َ

حنيفة ( )منها  :كابل نسا ترمذ بابل واألنبار( 1)05وقد تبين بعد دراسة ت

الروايات عن

ت ـ المــدا مــا يــأتي  :أا مدينــة كابــل كانــا مدينــة النعمــاا بــن المرمبــاا جــد اإلمــام أبــي حنيفــة

( )حي ـ تعــرض فيهــا ل ــر ثــم أعت ـ إلســالمه( 1)06أمــا مــدا نســا ترمــذ بابــل األنبــار
فاألرجح أنها مدا أقام فيها النعماا بن المرمباا بعد إسالمه لفترة من الزمن

()07

إلى أا استهر

به المهام في مدينة التوفة أباا خالفة ع ي بن أبي طالب ( )بدليل قول إسماعيل بن حماد

(ت202ه) حفيد اإلمام أبي حنيفة ( : )م النعماا بن المرمبـاا أبـو ثابـا هـو الـذي أهـدى

ألمير الميمنين ع ي بن أبي طالب ( )الفالو ج في يوم المهرجاا النيـرومم ( 1 )01فضـالً عـن

قــول إســماعيل بــن حمــاد  :بـأا أميــر المــيمنين ع ــي بــن أبــي طالــب ( )قــد دعــا لجــد( ثابــا

عنــدما هــب إليــه وهــو صــسير الســنم بالبركــة فيــه وفــي ريتــه ونحــن نرجــو مـن اع أا يتــوا قــد

إستجا اع ل لع ي فينام(1)01

 كنيته  :أورد كل من ترجم عن حياة اإلمام أبي حنيفة ( )من أا كنيته هو  :م أبي حنيفةم()21

ولم يـذكر أحـد مـنهم شـي ا ممـا يتع ـ بأسـماب أو د( وبناتـه و عـددهم نصـاً
مــن أول ـ المتــرجمين أوردوا روايــات تبــين تــمناً مــن أا اإلمــام أبــي حنيفــة ( )كــاا لــه ولــد

واحد هو ابنه حماد ( ت076ه) والد إسماعيل الذي يسند إليه أول

إ أا الـبعن

الميرخين والمترجمين
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فضالً عـن الحفيـد األخـر لممـام أبـي حنيفـة

( )وهو عمر بن حماد إ انه ق يل الذكر لدى الميرخين والمترجمين قياسـاً ألخيـه إسـماعيل
في ت

الروايات ( 1)22لذا فأنه من الراجح أا كنيته بأبي حنيفة يرجع إلى تمس اإلمام ()

باإلسالم الحنيف المستهيم ؛ فهو( )كاا حنفي الـدين والـرأي واألثـر الحسـن

()23

فـالحنيف

هو المس م المف ص ألمر اع ( )24( )؛ سيما وأا اإلمام أبو حنيفة ( )كاا يتنى بالفزام
قبل ياع صيته كفهيه هل التوفة إ أنه م كاا أول أمـر( يبيـع الفـز ثـم تشـاغل بـالع م م

()25

 1إمــا فيمــا يتع ـ بالروايــات األخــرى عــن تســميته بــابي حنيفــة فهــد عزاهــا الــبعن إلــى بنــا لــه

كانا تسمى حنيفة ا أا ل مبرر ق يل األخذ به ألنه لم يعرف لممام أبي حنيفة ( )من

األبناب غير إبنه حماد فضالً عن تعف الرواية األخرى التي تذكر في أا كنية اإلمام أبي حنيفة
( )مأخو ة من مالممته ل دواة المسماة م حنيفة م ( 1 )26كونها الرواية الوحيدة 1

 -طبهتـه  :يجمــع الميرخــوا عــن اإلمــام أبــي حنيفــة النعمــاا ( )انــه أدرز ممــن الصــحابة ()

( 1 )27وليس هناز خالف في مسألة إدراكه ألول

الصحابة ( )وإنمـا الفـالف فـي سـماعه

منهم والرواية عنهم ( 1 )21( )حي أوتح البعن من أؤل ـ المـيرخين مـن أا سـماع اإلمـام

أبي حنيفة ( )عـن بعـن الصـحابة ( )فيـه ن ـر( )21؛ وفيـه وهـم أحيانـاً ( 1 )31والسـبب فـي
ل هو إنشسال اإلمام أبي حنيفة ( )في أول أمر( م باإلكتسا حتى أرشد( الشعبي لما رأى

من باهر نجابته إلى ا شتسال بالع م م ( 1 )30ومـن لـ فرؤيتـه ( )ل صـحابي أنـس بـن مالـ

(( )ت12ه) وإدراكه لجماعة من الصحابة بالسن فصحيحاا ( 1)32اإل أا مسالة الفالف

هــي أا الصــحبة غيــر مشــروطة مــن قبــل التــابعي ل صــحابي بــل الروايــة كافيــة لـألول عــن ا خيــر

ع ى قول جمهور المحدثين( 1)33وقد كثرت الروايات في ل بالنسبة لممـام أبـي حنيفـة ()

( 1)34وقد تتبع أبن حجر الهيتمـي (ت172ه) صـاحب كتـا م الفيـرات الحسـاا فـي مناقـب
اإلمــام ا ع ــم م ت ـ الروايــات عــن رؤيــة اإلمــام أبــي حنيفــة ( )ل صــحابة ( )وأســهب فــي

نهــدها

()35

منــه م أا أةمــة أصــحابه  ...كــأبي يوســف ومحمــد وإبــن المبــارز  ...وغيــرهم لــم

ينه ـوا عنــه شــي اً مـن لـ

بهم(1 )36
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أمــا فيمــا يتع ـ عــن رؤيــة اإلمــام أبــي حنيفــة ( )ل صــحابي أنــس بــن مال ـ ()

والروايــة عنــه فهــي مــن أبــرم اإلعتبــارات التــي عــدت اإلمــام أبــي حنيفــة ( )فــي طبهــة التــابعين
( )

()37

كوا اإلمام أبي حنيفة ( )رأ( أكثر من مرة (1)31

وبالنســبة ل روايــات التــي تــذكر بــأا اإلمــام أبــي حنيفــة ( )تبــع التــابعين ( )وروى

عــنهم ولــم يصــحب الصــحابة ( )فــأا ل ـ
الفض ةم

()31

يضــر؛ م ا غايــة األمــر أنــه شــارز فــي هــذ(

من ا شتسال بالفهه والع م سيما وأنه ( )كاا من أواةل ع مـاب ا سـالم ()

ممن َشرعوا بتدوين الع وم الشـرعية وفـي لـ يهـول اإلمـام الـذهبي رحمـه اع فـي حـوادث سـنة

ـرع ع مــاب اإلســالم فــي تــدوين الحــدي
(043ه)  :م وفــي هــذا العصــر َشـ َ

والفهــه والتفســير ؛

فصـنف ابــن جــريح التصــانيف بمتـة ؛ وصــنف ســعيد بــن ابــي عروبـة ؛ وحمــاد بــن سـ مة وغيرهمــا
بالبصرة ؛ وصنف األوماعي بالشام ؛ وصنف مال الموطأ بالمدينة وصنف إبن إسحا المسامي
؛ وصنف معمر باليمن ؛ وصنف أبو حنيفة وغير( الفهه والرأي بالتوفة وصنف سفياا الثـوري م

كتا الجامع م ...وقبل هذا العصر كاا ساةر ا ةمة يتت موا عـن حف هـم أو يـرووا الع ـم مـن
فسـه َل وع الحمـد تَنـاول الع ـم م ( 1)41وممـا تجـدر اإلشـارة إلـى
صحف صـحيحة غيـر مرتبـة َ 1
إرتبــاط التــالم عــن طبهــة الفههــاب بمســألة روايــتهم ل حــدي

خاصــة فــي طبهــة كطبهــة اإلمــام أبــي

حنيفة ( )سيما أنه مـع كثـرة الروايـات عـن طبهتـه كثـرت الروايـات عـن روايتـه ل حـدي

وقـد

حــاول بعــن المتــرجمين لحيــاة اإلمــام أبــي حنيفــة ( )بيــاا ل ـ بــالهول  :م قــال أبــو حنيفــة :
ـوم يحـدث بـه م (1 )40
ينبسي ل رجل أا يحدث من الحدي اإل بما حف ه من يوم َسمعه إلى ي َ

لــذا فهــد م ق ــا روايــة أبــي حنيفــة لهــذ( الع ــة

لع ــة أخــرى معمهــا المتح وم ــوا ع يــه م (1)42

فضـالً عــن أا اإلمـام أبــي حنيفــة ( )م لـم يصــرف همتـه لضــبي األلفــاا واإلسـناد وإنمــا كانــا

ه ومتــه الهــراا والفهــه  1وكــذل حــال كــل مــن أقبــل ع ــى فـ عـن فأنــه يَهصــر عــن غيــر( ...ومــا از
ٍ
لضعف في عدالة الرجل بل له ة إتهانه ل حدي ثم هو أنبل من أا يتذ م (1 )43
 -مالمــح عصــر اإلمــام أبــي حنيفــة ( : )مــن المعــروف أا اإلمــام أبــي حنيفــة ( )ولــد ســنة

(11هـ) في التوفة في خالفة عبد الم

بن مرواا (16-64ه) ( 1 )44وقد واجهـا الدولـة

األمويـة خــالل ت ـ الفتــرة فـتن عديــدة ألمــا بعامــة المسـ مين فــي مفت ــف األمصــار اإلســالمية
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بن مـرواا أثـار ت ـ الفـتن ع ـى العـرا خاصـة بهولـه  :م

إا العــرا كــدر ماؤهــا وكثــر غوغاؤهــا وأم ــولح عــذبها وع ــم خطبهــا وظهــر تــرامها وعســر
ٍ
ٍ
بسيف قاطع و ه ٍن جامع وق ٍ
وأنف حمي فيفمد
ب كي
إخماد نيرانها فهل من ممهد لهم

نيرانهــا ويــردع غيالنهــا وينصــف م ومهــا ويــداوي الجــرح حتــى ينــدمل فتصــفو الــبالد وتــأمن
العباد م

()46

فبرم في ت

األثناب دور الوالي الحجـاج بـن يوسـف الثهفـي (15-75ه) الـذي

كاا له الدور الواتح في إعادة اإلستهرار ل عرا انذاز (. )47

لم يتن ل ا ستهرار النسبي الـذي تحهـ فـي عهـد الحجـاج ل عـرا

يعنـي صـفو

البالد مـن الحركـات المعارتـة ل دولـة األمويـة والتـي تعام ـا مـع ت ـ الحركـات تبعـاً ل ـروف
والفتن التي ألما بعامة المس مين أنذاز (. )41

ولعل من ابرم الحركات المعارتة ل دولـة األمويـة التـي كـاا اإلمـام أبـو حنيفـة ()

ع ــى مس ــاس به ــا ه ــي حرك ــة اإلم ــام مي ــد ب ــن ع ــي ب ــن الحس ــين (( )ت022ه ـ ـ)

()41

س ــنة

(022ه ـ) فــي التوفــة ع ــى عهــد الف يفــة هشــام بــن عبــد الم ـ (025-015هـ ـ) ( 1)51وقــد
تمثل موقف اإلمام ( )من حركة اإلمام ميد بن ع ي بن الحسين ( )بهوله لرسول اإلمام ميد

( )إليه  :م لو ع ما أا الناس يفذلونه ويهوموا معـه قيـام صـد

لتنـا أتبعـه وأجاهـد

معه من خالفه ؛ ألنه إمام ح م ( . )50فضالً عن قوله لرسول اإلمام ميد بن ع ي (: )م أبسي

عذري عند( وبع إليـه بعشـرة ا ف درهـم م

()52

 .وفـي روايـة اا اإلمـام أبـو حنيفـة ( )قـال

في خروج ميـد بـن ع ـي (: )م خروجـه يضـاهي خـروج رسـول اع ( )يـوم بـدر 1فهيـل لـه لمـا

تف فــا عنــه  1قــال  :ألجــل وداةــع كانــا عنــدي ل نــاس .عرتــتها ع ــى ابــن ابــي لي ــى  1فمــا

قب ها 1فففا اا اقتل مجهالً ل وداةع  .وكاا يبتي ك ما كـر مهت ـهم ( 1)53حيـ تمتـن والـي
التوفة يوسف بن عمر الثهفي (027-021ه)

()54

من الهضاب ع ى حركة اإلمام ميد بن ع ـي

( )بعد خذ ا مناصريه له في التوفة ( .)55ا مر دعـا باإلمـام ابـي حنيفـة ( )الـى أا يـنهم
ع ى سياسة و ة التوفة و ل بأا رفن أا يتولى أي وظيفة تسـند إليـه مـن قـب هم ممـن الفـتن

ا م ــر ال ــذي س ــبب ل ــه محن ــة ألم ــا ب ــه كثي ــراً م ــع ال ــوالي يزي ــد ب ــن عم ــر ب ــن هبي ــرة (-021
032ه)(.)56
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أمــا فيمــا يتع ـ بــالمالمح ا خــرى ل عصــر الــذي شــهد( اإلمــام ابــي حنيفــة ( )فهــد

تمثل بهيام الدعوة العباسية سنة (11هـ) في الحميمة ونشاطها فـي التوفـة وخراسـاا ومـن ثـم

نجــاح العباســيين فــي الوصــول إلــى الس ـ طة ع ــى إثــر انتصــارهم ع ــى األمــويين فــي معركــة ال ـزا

سنة(032هـ) (.)57

تشير الروايات بأا اإلمام ابي حنيفة ( )كاا قد إستبشر خيراً بهدوم العباسيين ولـم

يرد عنه ( ) بأنه رفن مبايعة الف يفة العباسي أبي العباس السفاح (036-032ه ـ) بـل كـاا

كسيــر( مــن الع مــاب المسـ مين ممــن بــايعوا العباســيين فــي التوفــة  1ويــروى أا اإلمــام أبــي حنيفــة

( )هو الذي كاا قد تولى التت م نيابةً عن الع ماب أمام الف يفة أبي العباس السفاح بهوله  :م

الحمــد ع الــذي ب ـ الح ـ مــن قرابــة نبيــه ص ـ ى اع ع يــه وع ــى الــه وس ـ م وأمــات عنــا جــور

ال مة وبسي ألسنتنا بالح

قد بايعناز ع ى أمـر اع والوفـاب لـ بعهـدزم ( 1 )51ا اا ت ـ

المبايعة لم تتن تعني صفو عالقة اإلمام ( )مع الس طة العباسية خاصة في فترة خالفة ابي

جعفــر المنصــور (051-036هـ ـ) إ انــه دخــل بمحنــة معــه إبتــدأً مــن ســنة (045هـ ـ) نتيجــة
لموقف اإلمام ( )المييد لفروج اإلمام محمد بن عبـداع بـن حسـن ابـن الحسـن بـن ع ـي بـن

ابـي طالـب (( )ت 045ه ـ ) الـذي نجـح فــي أخـذ البيعــة لنفسـه بالفالفـة فــي المدينـة المنــورة
ومتة المترمة ثم أرسل أخو( إبراهيم (ت 045هـ) ل دعوة لحركتهما في البصرة والتوفة(.)51

وقــد وجــه الف يفــة أبــو جعفــر المنصــور الجــيا الفراســاني بهيــادة عيســى بــن موســى

(ت061ه)

()61

مــع الهاةــد حميــد بــن قحطبــة (ت051هـ ـ) ( . )60لمواجهــة حركــة أبنــاب اإلمــام

عبـد اع بــن الحســن بـن حســن بــن ع ـي ( )وقــد تمتــن لـ الجــيا مــن الهضـاب ع ــى ت ـ

الحركة أو ً فـي المدينـة المنـورة ومـن ثـم فـي مشـارف التوفـة التـي كـادت أا تـنجح فيهـا أيضـاً
مث ما نجحا في الحجام والبصرة و واسي وا حوام(.)62
وقــد ا ى لــذل الف يفــة المنصــور خ ه ـاً مــن الع مــاب ممــن خــرج معهمــا او أمــر

بالفروج كاا منهم :اإلمام ابو حنيفة ( )واإلمام مالـ بـن أنـس ( )الـذاا كـاا قـد أفتيعـا
بجــوام الفــروج ع ــى المنصــور( .)63فتــاا ل ـ الموقــف مــن أبــي حنيفــة ( )المييــد لفــروج
حفيدي اإلمام الحسن بن ع ي ( )سبباً من أسبا أبتداب محنته مع الف يفة المنصور(.)64
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وبذل فأا السمة العامة ل عصر الذي عاش فيه اإلمام أبو حنيفة ( )كاا قد أتسم

بتثـ ــرة اإلتـ ــطرابات الداخ يـــة (الفـ ــتن) .كـ ــاا خاللهـ ــا الف فـ ــاب ا مويـ ــوا ومـ ــن بعـ ــدم الف فـ ــاب

العباســيوا يحــاولوا درب ت ـ الفــتن بالضــرر األقــل  .فبالنســبة لألمــويين كــاا رافــدهم فــي ل ـ

إيجــاد نــوع مــن الطروحــات الفتريــة لمواجهــة ت ـ ا تــطرابات الداخ يــة (الفــتن) و ل ـ مــن

خالل الهول بمبدأ الجبريـة

()65

وأا اع ( )هـو الـذي شـاب بـأا يحتـم األمويـوا المسـ مين

ومــا ع ــى الرعيــة إ الطاعــة لمشــي ته ) )وهــو األمــر الــذي كــاا قــد ميــز الن ريــة السياســية
لالمويين أنذاز(.)66

أما بالنسبة ل عباسيين فإنهم إتفذوا ألنفسهم ن اماً فترياً مسايراً أو كما أعتبر( البعن
معادياً لما كاا هب الى األمويوا عندما قالوا  :بالجبر ( 1)67ل بأا العباسـيين قـالوا  :بمبـدأ
م ا ختيارم والذي ع عد من أهم الهواعد التي دار ع يها فتر المعتزلة

()61

إ أا اإلنساا م هـو

()61
الفاعل ل فير والشر واإليماا والتفر والطاعة والمعصية م
األمر الذي كـاا يعنـي تـمناً
معنــى الحريــة لألمــم مــن المــوالي التــي وجــدت أنفســها بأنهــا تــاقا رع ـاً ( )71مــن إجــرابات

البعن من الو ة ا مويين المالية منها خاصة في خراساا ( 1 )70بل أا الف يفة المنصـور كـاا

يستشير الهاة ين بفترة م اإلعتزال م في بعن المساةل في عهد( منها إستشارته لعمرو بن عبيد

(ت044ه) الذي كاا يمثل أحد شيوخ المعتزلة في عهد( ( 1)72األمر الذي عـ عد( الـبعن مـن

المستشرقين ومنهم المستشر السويدي م نيبـرج  )73( "Nybergأا المعتزلـة كـانوا يمث ـوا م
الوجــه العهاةــدي والفتــر الــديني ل ــدعوة العباســية م بد لــة الصــداقة الوشــاجة التــي كانــا بــين

الف يفــة المنصــور وعمــرو بــن عبيــد ( 1)74وقــد أدت ت ـ الطروحــات الفتريــة إلــى ظهــور ااراب
الف سفية والمواقف السياسية لبعن الفر التالمية والتي كانا إلراةها أثرها في بعن جوانب

الحياة الفترية ل مجتمع العربي ا سالمي أنذاز فتاا لممام أبي حنيفة ( )مواقف من ت

الفر التالمية ( 1)75سيما وأا اإلمام أبي حنيفة ( )كاا فهيه عصر( أعطى التثير من فتر(

ل مجتمــع الــذي عــاش فيــه فتــاا مــيثراً فــي فتــر لـ المجتمــع دوا أا يتــأثر بمــا ســادها مــن

أفتار اإل النزر اليسير وبما يتعارض مع عهيدته الوسي (1)76

ثانياً  :أطوار حياة اإلمام أبي حنيفة (:)
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العدد ()2

 -مولــد(  :أجمــع الميرخ ـوا والمترجم ـوا لحيــاة اإلمــام أبــي حنيفــة ( )ع ــى أنــه ولــد ســنة

(11ه)

()77

فــي مدينــة التوفــة ( . )71مــع مالح ــة إيــراد الــبعن مــن أؤل ـ المتــرجمين لروايــة

إسـماعيل بــن حمــاد حفيــد اإلمـام أبــي حنيفــة ( )قولــه  :م ولـد جــدي ســنة ثمــانين م ( 1)71فــي

خالفة عبد الم

بن مرواا( 1)11فضالً عن وجود روايات أخرى تنص ع ى أا و دة اإلمام أبي

حنيفة ( )كانا سنة (60ه)

()10

إ أا ت

الروايـات تـعيفة ؛ إلجمـاع الروايـات ع ـى أا

و دتـه كــاا ســنة ( 11ه)  1كمــا أا إفتـراض روايــة مولــد( ســنة (60ه) تجعــل ســن اإلمــام ابــي
حنيفــة ( )أبــاا محنتــه فــي رفــن تــولي الهضــاب ل ف يفــة أبــي جعفــر المنصــور تســعوا ســنة

والذي يمثل سن الشيفوخة الفانية وبالتالي فهو أمـر مسـتبعد لتـولي منصـب مهـم فـي أيـة دولـة

كمنصب الهضاب وهو ما كاا بإمتـاا اإلمـام أبـي حنيفـة ( )أا يحـتي بـه أمـام المنصـور لـو

صحا رواية مولد( سنة (60ه) ( 1)12فضالً عن أا أصحا الروايات ت

سنة (60ه) كانوا قد تعفوا من إمتانية مولد( في ت
في سنة ( 11ه)( 1)13والتي هي الرواية ا رجح 1

ممن اوردوا مولـد(

السنة ( 60ه) مع ترجيحهم لمولد(

 -نشأته  :نشأ اإلمام أبو حنيفة النعماا ( )فـي مدينـة التوفـة التـي خصـها الف يفـة عمـر بـن

الفطا ( )بعنايته بعد تمصيرها سنة (07ه )( )14؛ ل بأنه ( )اثر إرسـال عبـد اع بـن
مسـعود ( )إلـى التوفــة لـيع م أه هـا الهــراا التـريم والســنة النبويـة الشـريفة فضـالً عـن الفهــه

و ل بهوله ( )ألهل التوفة :م إني بعثا إليتم بعبد اع بن مسعود مع ماً ووميراً وأثرتتم بـه

()15
جح عبد اع بن مسعود ( )في تتوين حركة ع مية كبيرة
ع ى نفسي ففذوا عنه م  1وقد نَ َ

()16
فـي التوفـة أخــذ عنـه أهـل العــرا فهههـم وع مهـم منــه  1كمـا وغـدت مدينــة التوفـة حاتــرةَ
ا لفالفة الراشدة ع ى عهد الف يفة ع ي بن أبي طالـب ( )الـذي كـاا فهـه وفتـاوا( قـد أنتشـر

()11
()17
فيهــا
 1حيـ وصــف ( )التوفــة بأنهــا :م جمجمــة اإلســالم وكنــز اإليمــاا م  1فضـالً
عما إمتامت بها المدينة بتوا أا أه ها كانوا أخالطاً من النـاس نتيجـة دخـول أمـم مـن ا عـاجم

في ا سالم وإستهرارهم فيها ممن كاا لهـم دور مهـم فـي تطـور المدينـة

()11

التـي كانـا تـنعم

باألسوا التثيرة والفيرات الجامعة ( 1)11فنشـأ اإلمـام أبـي حنيفـة ( )فـي ت ـ المدينـة التـي
جمعا بين الع م والتجارة في كنف أسرة مس مة ميسورة الحال سـيما وأنـه يسـتدل ع ـى حـال
067

محنة اإلمام أبي حنيفة (( )ت051هـ) في الدولتين األموية والعباسية
أ .د .صالح حسن عبد الشمري

أ .م .د .جاسم محمد جاسم

أسرته ع ى ل اليسر من إهدابها لح وى م الفالو ج في يوم المهرجاا النيرومم ل ف يفة ع ي

بــن أبــي طالــب ()

()10

 1كمــا ويتبــين مــن الروايــات أا اإلمــام أبــي حنيفــة ( )قــد نشــأ وهــو

يعمــل مــع والــد( فــي تجــارة الفــز

()12

حي ـ كانــا لــه م دار كبيــرة لعمــل الفــز وعنــد( صــناع

وأجــراب م ( 1 )13خاصــة واا مدينــة التوفــة كانــا مشــهورة بــذل النــوع مــن الصــناعة ( 1)14وقــد
استمر اإلمام أبي حنيفة ( )في العمل بتجارة الفز

()15

حتى بعد نبوغه بالفهه وج وسه ل فتيا

بين الناس وإنفاقه من كسبه ع ى نفسه وع ى الشيوخ المحدثين بالتوفة

()16

وقوله ( )لهـم
()17

 :م تحمدوا إ اع فأني ما أعطيتتم من مالي شي اً ولتن مـن فضـل اع ع عـي فـيتم م
حي كاا ( )م يتجر في الفز مسعوداً ماهراً فيه وله دكاا في التوفة وشـركاب يسـافروا لـه
في شـراب لـ

وبيعـه مسـتسنياً بنفسـه

يميـل إلـى طمـعم

جاةزة أو هدية ؛ إليثار( ل تسـب الحـالل مـن تجارتـه

()11

()11

 1لـذا فأنـه لـم يهبـل مـن أحـد

 1فبالتسـب الحـالل نشـأ اإلمـام أبـي

حنيفة ( ) قبل نبوغه بالفهه وبفروعه فالنشأة الصحيحة والع م بالحالل والحرام كاا أول ما

نَ عمـا فـي شـفص اإلمـام أبـي حنيفـة ( )العهيـدةً السـ يمة والفتـر السـ يم البعيـد عـن التعصـب

سيما وأنه ( )أجاد في إجابة فهيه متة عطـاب بـن ربـاح (( )ت004ه) الـذي قـال لـه  :م

من أين أنا ؟ ق ا  :من أهل التوفة قال  :أنا من أهل الهرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً
؟ ق ا  :نعم 1قال  :من أي األصناف أنا ؟ ق ا  :ممن يسب الس ف وييمن بالهـدر و

يتفر أحد بذنب قال  :فهال لي عطاب  :عرفا فألزمم ( 1 )011كـاا لـ ال هـاب باإلمـام عطـاب

بن رباح ( )قبل ياع صيا اإلمام ابي حنيفة ( )كفهيه ألهل التوفة وقبل ج وسـه ل فتيـا

والت ــدريس ف ــي س ــنة (021ه)

()010

 1لـ ـذا فأن ــه ح ــا ع ــى اإلم ــام أب ــي حنيف ــة ( )مفاة ــل

النجابــة منــذ حداثــة نشــأته فــي التوفــة ( 1 )012كمــا ويــروى عــن اإلمــام ( )فــي نشــأته ااولــى

أيضاً أنه كاا قد حي مع والد( سنة (16ه )

()013

وهو في سن الفتوة وعمر( ستة عشرة سـنة

ما يدل ع ى مدى تمس أسرته التريمة ع ى تنش ته تنش ة دينية قويمة 1
 -محنتــه  :كــاا اإلمــام أبــي حنيفــة ( )ينــأى بنفســه عــن تــولي المناصــب فــي الدولــة األمويــة

وكذل العباسية لهوله ( : )م تع ما الع م ع ل ـدنيا م ( 1)014ف ـم يتـن ( )مـن دعـاة

المناصــب و ومــن مييــدي توليهــا فــي ممــن الفــتن ( 1)015ول وقــوف ع ــى تفاصــيل المحنــة التــي
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كانا قد ألما باإلمام أبي حنيفة ( )بوتوح أكثر فهـد أرتـات الدراسـة ع ـى دراسـة محنتـه
( )ع ى النحو ا تي :
المسألة ا ولى  :محنته مع الوالي األموي ابن هبيرة  :يروى أا والي العرا ا موي ابن هبيـرة

جمع فههاب العرا م فولى كال منهم شي اً من عم ه م
يتولى ل األمر إلبن هبيرة

()017

()016

فامتنع أبو حنيفـة ( )وأبـى مـن أا

 1ومما تجدر اإلشارة إليه إلى أا أبن هبيرة أراد أا يـولي أبـا

حنيفة ( )من أمر التوفة أمر الهضاب فرفن اإلمام أبو حنيفة ( )ل بهوله  :م يريد أا
يتتــب بضــر عن ـ رجــل مس ـ م 111وأخــتم أنــا ع ــى ل ـ التتــا فــواع أدخــل فــي هــذا

أبداًم( 1 )011ف ما رفن اإلمام ( )ل تربه أبن هبيرة  1وفي لـ يـروي حفيـد اإلمـام أبـي

حنيفـة ( )إسـماعيل بـن حمـاد  :قـال  :م مـررت مــع أبـي بالتناسـة فبتـى فه ـا مـا يبتيـ ؟
بني في هذا الموتع تر أبن هبيرة جدز عشرة أيام في كل يوم عشـرة أسـواط ع ـى
قال  :يا ع
أا ي ــي لــه الهضــاب ف ــم يفعــل م ( 1)011فحبســه إبــن هبيــرة فهيــل ألبــي حنيفــة (: )م إنــه قــد

بناب فتول له عد ال بن فهال  :لو سألني أا أع عد له
ح ف أا يفرج حتى ت ي له وأنه يريد ً
أبوا المسجد لم أفعلم ( 1 )001ومما تجدر اإلشارة إليـه إلـى أنـه هنـاز تـداخالً بـين الروايـات
فيمــا يتع ـ بمــا أراد إبــن هبيــرة أا يــولي اإلمــام أبــي حنيفــة ( )مــن أمــر الوظــاةف فــي أعمــال
ـرض ع ـى أبـي حنيفـة ( )أمـر الهضـاب فضـالً عـن
التوفة  1وقد تمثـل لـ التـداخل بأنـه  :ع َ

اإلشــراف ع ــى بيــا المــال( 1)000رغــم أا روايــة عــرض الهضــاب ع يــه هــي األكثــر بــين الروايــات

فضـالً عــن كــوا وظيفــة الهضــاب يــدخل فــي نطــا عمــل الفههــاب أكثــر مــن غيــرهم  1والــراجح بــأا
المسـزى مـن لـ التـداخل هـو أا أبـا حنيفـة ( )كـاا يـرفن أا يتـولى أي مـن المناصـب إلبـن

هبيرة ولسير( فـي التوفـة سـواب أكـاا لـ بالهضـاب أو ببيـا المـال  1وأيـاً كـاا األمـر فـأا إبـن

هبيــرة إســتمر فــي التضــيي ع ــى أبــي حنيفــة ( )تــرباً وســجناً  1وأبــا حنيفــة ( )ممتنــع م
فح ف ابن هبيرة إا هو لم يفعل ليضربنه بالسياط ع ـى رأسـه فهيـل ألبـي حنيفـة ( )فهـال :

تربة لي في الدنيا أسهل ع عي من مهامع الحديد في ااخـرة واع فع ـا ولـو قت نـيع فحت َـي
قوله بن هبيرةَ فهال  :م ب من قدر( أا يعارض يميني بيمينه ! فدعا1فهال  :شفاها وح ف له
ضربن ع ى رأسه حتى يموت فهال له أبو حنيفة  :هي موتة واحدة ! فأمر به فضر
إا لم يل لي َ
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عشرين سوطاً ع ى رأسه فهال أبو حنيفة ( : )أ كر مهام بين يدي اع فأنه أ ل من مهامي

بين يدي و تهددني فأني أقول  :إله إ اع واع ساة عني حي
يهبـل منـ جوابـاً
إ بالح ! فأومأ إلى الجالد أا أمس ! وبات أبو حنيفة ( )في السجن فأصبح وقد أنـتف
وجهه ورأسه من الضر م ( 1 )002ف ما رأى ابن هبيرة ل ا متناع من أبي حنيفـة ( )خ ـى

()003
خبر
سبي ه
 1بهوله  :م أ ناصح لهذا المحبـوس أا يسـتأج ني فأؤج ـه فين ـر فـي أمـر( فـأ َ
أبا حنيفة بذل فهال  :دعـوني أستشـير أخـواني وأن ـر فـي لـ  111فركـب دوابـه وهـر َ إلـى
ـدم أبـو حنيفـة
متةَ وكا َا هذا في سنة ماةة وثالثين فأقام بمتةَ حتى صارت الفالفـة العباسـية فه َ

التوفة م (1 )004

المسألة الثانية  :محنته مع الف يفـة أبـو جعفـر المنصـور  :بمجـيب العباسـيين ل سـ طة لـم يتـن

حال اإلمام أبي حنيفة ( )أفضل من حاله ع ى عهد األمويين والفار الوحيـد هـو أا اإلمـام

أبــي حنيفــة ( )كــاا قــد أستبشــر خيــراً بتــولي العباســيين ل فالفــة ســيما وأا العباســيين كــانوا
يعولــوا ع ــى الفههــاب خاصــة فــي التوفــة لتســب الشــرعية لهيــامهم بــأمور المسـ مين فضـالً عــن

محاولة كسب موا ة النـاس عـن طريـ اؤل ـ الفههـاب والع مـاب ل ـدعوة العباسـية  1وهـو مـا كـاا

صرح الف يفة ا لعباسي األول أبو العباس السفاح عندما جمع الع ماب إليه في التوفة أباا نجاح
الدعوة العباسية ودخول العباسيين التوفة سنة (032ه) بهوله  :م أنتم معاشر الع ماب أح من

أعاا ع يه ولتم الحباب والترامة م

()005

 1ا أا موقف اإلمام ( )من خالفة العباسيين بدأ

بالتس ير بعد أا رأى شدة تعامل الف يفـة أبـي جعفـر مـع محمـد وأبـراهيم أبنـاب اإلمـام الحسـن بـن

ع ي (1 )006( )

وممــا يــروى عــن محنــة اإلمــام أبــي حنيفــة النعمــاا ( )ع ــى عهــد الف يفــة أبــي جعفــر

المنصور أا األخير كاا قد س ل الفههاب بهوله  :م كيف تروا هـذا األمـر الـذي أعطـاني اع مـن

أمــر األمــة ؟ هــل أنــا لــذل أهــل ؟ م ( 1 )007فهــال أبــو حنيفــة ( : )م المسترشــد لدينــه يتــوا

ا أن لم ترد اع بإجتماعنا وإنمـا أا تع ـم العامـة
بعيد السضب إ ا أنا نصحا لنفس َع م َ
ـا الفالفـة ومـا إجتمـع ع يـ نفسـاا
إنا نهول في ما تهوا( مفافة سـيف وحسـب ولهـد ولي َ

من أهل التهوى والفالفة تتوا من إجمـاع المـيمنين ومشـورتهم م ( 1 )001ثـم مـا لبـ الف يفـة
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أبــي جعفــر المنصــور أا أراد إختبــار اإلمــام أبــي حنيفــة ( )بــأا أرســل إليــه مب ـ عشــرة ا ف

درهم فرد اإلمام أبي حنيفة ( )ل المال بهولـه  :م مـا أنفـع لـه إا كـاا يعطـي مـن يـرحم أا

يرحم نفسه ممـن ي ـم واع لـو تـر عنهـي عـن أا أمـس منهـا درهمـاً مسسـته م ( 1 )001وفـي
رواية أا اإلمام أبي حنيفة ( )برر رفضـه لـذل المـال بهولـه  :م مـا وصـ ني أميـر المـيمنين مـن

مال ــه بش ــيب فرددت ــه ول ــو وصـ ـ ني ب ــذل لهب ت ــه إنم ــا وصـ ـ ني أمي ــر الم ــيمنين م ــن بي ــا م ــال

المسـ مين و حـ لـي فــي مــالهم إنــي لســا ممــن يهاتــل مــن وراةهــم فأخــذ مــا يأخــذ المهاتــل

ولسا من ولدانهم فأخذ ما يأخذ الولداا ولسا من فهراةهم فأخـذ مـا يأخـذ الفهـراب (1 )021

وقــد أخت فــا الروايــات فــي ســبب إرســال الف يفــة أبــو جعفــر المنصــور ل ـ المــال ألبــي حنيفــة

( )منها الرواية التي تهـول  :أا الف يفـة المنصـور أراد بـذل المـال إختبـار أبـي حنيفـة ()

()020

وروايــة أخــرى تــذكر أا االف يفــة المنصــور أراد أا يتأفــأ اإلمــام أبــي حنيفــة ( )بــذل

المال مع الجارية له و ل لموقف اإلمام أبي حنيفة ( )من الوالي ا موي أبـن هبيـرة حيـ

أرسل له المنصور ل المال مع الجارية بعد قدومه التوفـة( 1)022إ أا الـراجح أا المنصـور

كاا قد بعـ المـال مـع الجاريـة ألبـي حنيفـة ( )إختبـاراً لممـام أبـي حنيفـة ( )و ريعـة لـه
ع يـه فـي الوقـا عينـه بعـدما تبـين موقـف اإلمـام أبـي حنيفـة ( )المييـد لحركـة حفيـدي اإلمــام

الحسن بن ع ي ( )سنة (044ه) تد( بدليل قـول وميـر الف يفـة المنصـور عبـد الم ـ بـن

حميد لالمام أبي حنيفة ( : )م إقبل الجاةزة فأا الف يفـة يط ـب ع يـ ع عـة م ( 1 )023فتـاا
ل سنة (045ه) أثنـاب المباشـرة ببنـاب بسـداد سـنة (045ه) لروايـة الطبـري (ت301ه) بـأا

الف يفة المنصور أسند مهمة اإلشراف ع ى عم يـة البنـاب فـي المدينـة بسـداد الـى رجـال ممـن يثـ

بهــم مــن وي الفضــل والعدالــة والفهــه واألمانــة فتــاا ممــن أحضــر لــذل الحجــاج بــن أرطــأة

(ت051ه) وأبو حنيفة ( 1 )024( )والمالحظ من رواية الطبري أا استهدام المنصـور ألبـي

حنيفة كاا لسرض ا شراف ع ى البناب وليس مفرجاً ليفرج الف يفة المنصور من يمينـه أا لـم
يتـول لـه الهضـاب لـه ( )025ا البنــاب لـم يتـن متتـامالً بعـد أنــذاز حتـى يسـند المنصـور الهضــاب
ببسداد ألبي حنيفة ( )أو لسير( من فههاب ا مة  1وفي ت
َ

ا ثناب فأا الف يفة المنصور كاا

قد سأل اإلمام أبي حنيفة ( )عن م أا أهل الموصل شـرطوا إا يفرجـوا ع عـي وقـد خرجـوا
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()026
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فرد ع يه أبو حنيفة ( : )م ألسنا في خالفة نبـوة

وأمــاا ؟ قــال  :ب ــى قــال  :إنهــم شــرطوا لـ مــا يم تــوا وشــرطا ع ــيهم مــا لــيس لـ

فــأا

أخ ــذتهم أخ ــذت م ــا يح ــل فش ــرط اع أحـ ـ أا ي ــوفى ب ــهم ( 1 )027ث ــم ط ــب من ــه المنص ــور
باإلنصــراف بهولــه لــه  :م أنصــرف إلــى بــالدز و تفتــي النــاس بمــا يتــوا فيــه شــين ع ــى إمام ـ

فتبسي ع ى أيدي الفوارجم(1)021

وبعد إكتمال بناب بسداد سنة (041ه) فـإا المنصـور بعـ َ م إلـى أبـي حنيفـة وسـفياا
الثـوري وشـري فـأدخ وا ع يـه فهــال لهـم  :لـم أدعتـم إ لفيـر وكتــب قبـل لـ ثـالث عهــود

فهــال لســفياا  :هــذا عهــدز ع ــى قضــاب البصــرة ففــذ( والحـ بهــا وقــال لشـري  :هــذا عهــدز
ع ى قضاب التوفـة ففـذ( وأمـن وقـال ألبـي حنيفـة  :هـذا عهـدز ع ـى قضـاب مـدينتي ومـا ي يهـا

وجه معهم – أو كما قال  :فمـن أبـى فأتـربه ماةـة سـوط ! فأمـا شـري
ففذ( ثم قال لحاجبه  :ع

دخل منزله فوتع التتا في طا بيته وهر إلى الـيمن
فأخذ عهد( ومضى وأما سفياا َ 111

 111فأما أبو حنيفـة ف ـم يهبـل العهـد م ( )021وح ـف أا يفعـل فح ـف أبـو جعفـر لـيفع عن
فح ف أبو حنيفة أا يفعل فهـال الربيـع ألبـي حنيفـة  :أ تـرى أميـر المـيمنين يح ـف ؟ فهـال
أبو حنيفة :أمير الميمنين ع ى كفارة أيمانه أقدر مني ع ى كفارة أيمانيم

السجن

()031

1

إماب ل ـ الــرفن مــن قبــل اإلمــام أبــي حنيفــة ( )أمــر الف يفــة المنصــور بــه الــى

()030

ثم دعا( فهال له  :م أترغب عما نحن فيه فهال  :أص ح اع أمير الميمنين يا أمير

الميمني ن أت اع و تشرز في أمانت من يفاف اع ما أنا مأموا الرتا فتيف أكـوا مـأموا
السضب فال أص ح لذل فهال  :كذبا أنا تص ح لذل فهال  :يا أمير الميمنين إني أص ح

واا كنـا كا بـاً فتيـف يحــل لـ أا تـولي قاتـياً كــذاباً م ( 1 )032وفـي روايـة أا المنصـور م لمــا
ـزل المهــدي فــي الجانــب الشــرقي وبنــى مســجد الرصــافة أرســل إلــى أبــي
بنــى مدينتــه ونزلهــا ونـ َ

حنيفة فجيب به فعرض ع يه قضاب الرصافة فأبى فهال له  :إا لم تفعل تربت بالسياط قـال

َ :أو تفعل ؟ قال  :نعم فهعد في الهضـاب يـومين ف ـم يأتـه أحـد ف مـا كـاا فـي اليـوم الثالـ أتـا(

الص عفار  :لي ع ـى هـذا درهمـاا وأربعـة دوانيـ بهيـة ثمـن تـور صـفر
ص عفار ومعه أخر فهال َ
رجل َ

الص عفار  1قال  :ليس له ع عي شيب فهال أبو حنيفـة
فهال أبو حنيفة  :إت اع وأن ر فيما يهول َ
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صـ عفار :مــا تهــول ؟ قــال  :إســتح فه لــي فهــال أبــو حنيفــة ل رجــل  :قــل واع الــذي الــه إ هــو
ل َ

فجعل يهول ف ما را( أبو حنيفة معزماً ع ـى أا يح ـف قطـع ع يـه وتـر بيـد( إلـى كمـه فحـل

ص ـ عفار  :هــذاا الــدرهماا عــوض مــن بــاقي تــورز فَن ـ َـر
صــرة وأخــرج درهمــين ثهي ــين فهــال ل َ
الصفار إليهما وقال  :نعم  1فأخذ الدرهمين  1ف ما كاا بعد يومين إشتتى أبو حنيفة فمرض
ستة أيام ثم ماتم(.)033

 وفاته  :أجمع كل مـن تـرجم لممـام أبـي حنيفـة ( )ع ـى سـنة وفاتـه ومتـاا الوفـاة  1حيـ()034

أجمعوا أنه توفي ببسداد سنة (051ه)

في خالفة أبي جعفـر المنصـور 1إ أنهـم أخت فـوا

في تحديد الشهر الذي توفي فيه اإلمام أبي حنيفة ( )بل أا ل اإلختالف تحديـد الشـهر

وج َد في نص الرواية الواحدة نفسها فمن ت
شعباا

()035

أو في شهر شـوال

()036

الروايات أنه تـوفي فـي شـهر رجـب أو فـي شـهر

فضـالً عـن وجـود روايـات أخـرى تـذكر أنـه تـوفي فـي شـهر

جمادي األولى( 1 )037إ أنه مـن األرجـح أنـه تـوفي فـي شـهر رجـب لتـوا الروايـات الـواردة عـن

وفاتــه فــي شــهر رجــب هــي الروايــة الوحيــدة المســندة برواتهــا إلــى محمــد بــن عمــر الواقــدي (

ت217ه) ( 1 )031بهولـه  :ممــات أبــو حنيفــة النعمــاا بــن ثابــا فــي رجــب ســنة خمســين وماةــة
وهــو إبــن ســبعين ســنةم
وجابنا نعيه من ببسداد
بســداد

()031

()041

.

فض ـالً عــن قولــه  :وأنــا يــوم مــات أبــو حنيفــة بالتوفــة أتوقــع قدومــه

ودفن اإلمام أبي حنيفة ( )بمهبرة الفيزراا ببسداد ( 1 )040في الجانب الشرقي مـن

()042

بوصــية منــه ( )بــأا يــدفن هنــاز ؛ ا م ل ـ الجانــب غصــب وهــذ( األرض

كانا عنـد( أطيـب فـأمر بـذل م

()043

حتـى م جـاب المنصـور فصـ ى ع ـى قبـر( ومتـ النـاس

يص ـ وا ع ــى قب ـر( أكثــر مــن عشــرين يوم ـاً م ( 1 )044وبنـ َـي فــي عهــد الس ـ طاا الس ـ جوقي ألــب

ارسالا (465-455ه) ( )045ع ـى قبـر اإلمـام أبـي حنيفـة ( )مشـهداً وقبـةً فضـالً عـن بنـاب
مدرسة كبيرة ل حنيفة بجانب مرقد( ( )سنة (1 )046( )451

هوامش البحث:
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( :)0اب ــن س ــعد محم ــد (ت231ه) كت ــا الطبه ــات التبي ــر تحهيـ ـ  :ع ــي محم ــد عم ــر

(الهــاهرة :متتبــة الفــانجي2110 :م) 411 / 1؛ البفــاري التــاري التبيــر (بيــروت:

دارالتت ــب الع مي ــة 0116 :م) 10/1؛ اب ــن الع ــوام أب ــي الهاس ــم عب ــد اع ب ــن محم ــد

الســعدي (ت 335ه) فض ــاةل أب ــي حنيف ــة وأخب ــار( و مناقب ــه تحهيـ ـ  :لطي ــف ال ــرحمن

البهراةجي (متة المترمة :المتتبـة ا مداديـة0430 :ه) ص31؛ الصـيمري أبـي عبـد
اع حسين بن ع ي (ت436ه) أخبار أبي حنيفة وأصحابه ط(2بيروت :عـالم التتـب:

0115م) ص 05؛ الفطيــب أبــي بتــر احمــد بــن ع ــي بــن ثابــا البســدادي (ت 463

ه) تــاري مدينــة الســالم تحهيـ  :بشــار عــواد معــروف (بيــروت :دار الســر اإلســالمي:
2110م) 444/05؛ الموفـ ـ

أب ــي الميي ــد ب ــن احم ــد المت ــي (ت 561ه) مناق ــب

اإلم ـ ــام األع ـ ــم أب ـ ــي حنيف ـ ــة (حي ـ ــدرأباد ال ـ ــدكن :مطبع ـ ــة مج ـ ــس المع ـ ــارف الن امي ـ ــة:

0320ه) 1 6-5/0
( :)2الصــيمري أخبــار ص 05؛ الشــيرامي إبــراهيم بــن ع ــي (ت476ه) طبهــات الفههــاب
تحهيـ ـ  :أحس ــاا عب ــاس أم ــين (بي ــروت :دار الراة ــد العرب ــي :د1ت) ص 16؛ الموفـ ـ
مناقب 6-5/0؛ الذهبي مناقب ص1 03

( :)3أبــي العبــاس شــمس الــدين احمــد بــن محمــد (ت 610ه) وفيــات األعيــاا وأنبــاب أبنــاب
الزمــاا تحهيـ  :إحســاا عبــاس (بيــروت :دار صــادر0404 :ه) 415/5؛ الســيوطي

جـ ــالل ال ـ ـدين عبـ ــد الـ ــرحمن (ت100ه) تبيـ ــين الصـ ــحيفة فـ ــي مناقـ ــب أبـ ــي حنيفـ ــة
(ح ب:دار الوعي2117 :م) ص 01
( :)4البفاري التاري

10/1؛ الفطيب تاري

446 / 05؛ المزي تهذيب 401 /21؛

الذهبي العبر 064 /0؛ ابن كثير أبو الفداب إسماعيل الهرشـي الدمشـهي (ت774ه)

البداية والنهاية تحهي  :عبـد اع بـن عبـد المحسـن التركـي (الهـاهرة :دار هجـر ل طباعـة:

0111م) 405/03؛ ابن حجر شها الدين احمد بن ع ي العسهالني (ت152ه)
تهريــب التهــذيب تحهي ـ  :احم ــد شــاغف الباكســتاني (بيــروت :دار العاص ــمة :د1ت)

0114؛ ابن العماد شذرات 1 221/2
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( :)5الصـيمري أخبــار ص 05؛ الشــيرامي طبهــات ص16؛ المــزي تهــذيب 401 / 21؛

الهيتمي شها الدين احمد بن حجر(ت172ه) الفيـرات الحسـاا فـي مناقـب اإلمـام
األع ــم أب ــي حنيف ــة النعم ــاا (اله ــاهرة :مطبع ــة الس ــعادة0324 :ه) ص 1 22-20

ولهباةل بني تيم فروع منها :تيم اع بن ثع بة وتيم الربا

وتيم ربيعة وتيم بن مرة (ين ر:

السمعاني أبي سعد عبـد التـريم بـن محمـد بـن منصـور (ت562ه) ا نسـا

تحهيـ :

عب ــد ال ــرحمن ب ــن يحي ــى المع م ــي اليم ــاني ط(2اله ــاهرة :متتب ــة اب ــن تيمي ــة0111:م)
1 )007-006/3
( :)6الهيتمي ص 1 22-20

( :)7ين ــر :تــناوي ســعدي المعجــم المفصــل فــي المعــر والــدخيل (بيــروت :دار التتــب
الع مية0424 :ه) ص1 401
( :)1الص ــيمري أخب ــار ص 06؛ الم ــزي جم ــال ال ــدين أب ــي الحج ــاج يوس ــف (ت742ه)

تهذيب التمال في أسماب الرجال تحهي  :بشار عواد معروف (بيروت :ميسسة الرسالة:

0112م) 423 /21؛ ابــن خ تــاا أبــي العبــاس شــمس الــدين احمــد بــن محمــد (ت

610ه) وفيات األعياا وأنباب أبناب الزماا تحهي  :إحساا عباس (بيروت :دار صادر:
0404ه) 416-415 / 5؛ ابن حجر تهذيب التهذيب (بيروت :ميسسـة الرسـالة:
 0406ه) 221/4؛ السيوطي تبيين ص 1 01

( :)1ابــن العــوام فضــاةل ص41؛ الــذهبي محمــد بــن احمــد (ت741ه) مناقــب اإلمــام أبــي
حنيفــة وصــاحبيه أبــي يوســف ومحمــد بــن الحســن تحهيـ :محمــد ماهــد التــوثري وأبوالوفــا

األفساني ط( 3بيروت :م0411ه) ص04؛ التميمي تهي الدين بن عبد الهادر الداري
(ت0115ه) الطبهـات الســنية فــي تـراجم الحنفيــة تحهيـ  :عبـد الفتــاح محمــد الح ــو
(الهاهرة :لجنة احياب التراث العربي0171:م) 1 17-16/0
( :)01الموف ـ ـ مناقـ ــب 6-5 /0؛ ابـ ــن خ تـ ــاا وفيـ ــات  416-415 /5ابـ ــن حجـ ــر

تهــذيب  1 221 /4وحمــزة الزيــات :هــو حمــزة بــن حبيــب التيمــي المعــروف بالزيــات
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لج به الزيا من التوفة إلـى ح ـواا كـاا مـولى لبنـي تـيم اع كـاا مـن الهـراب المشـهورين

بهــرا بات الهــراا التــريم وشــهد لـ لــه التــابعي ســفياا بــن ســعيد الثــوري تصــدر لمقــراب
ل هــراا التــريم لجــل أهــل التوفــة مــن التــابعين وغيــرهم (ين ــر :ابــن ســعد الطبهــات / 1

517؛ ابــن خ ت ــاا وفي ــات 206 / 2؛ ال ــذهبي العب ــر  1 )074 /0وال ــرهي :ق ــوم
الرجل وقبي ته ويجمع الرهي ما بين السبعة الى العشـرة مـن الرجـال

(ين ر :ابن من ور محمـد بـن متـرم (ت 700ه) لسـاا العـر

يتـوا بيـنهم إمـراة

تحهيـ  :عبـد اع ع ـي

التبير واخروا (الهاهرة :دار المعارف :د1ت) ص 1)0753
( :)00ابن العوام فضاةل ص41؛ الفطيب تـاري

446 / 05؛ الموفـ مناقـب -5 /0

6؛ ابـ ــن خ تـ ــاا وفيـ ــات 416-415 / 5؛ المـ ــزي ته ـ ــذيب 423-422/ 21؛

الــذهبي مناقــب ص04؛ الصــفدي صــالح الــدين خ يــل بــن أيبـ (ت764ه) الــوافي
بالوفيات تحهي  :احمد ا رناؤوط و تركي مصـطفى (بيـروت :دار إحيـاب التـراث العربـي:

2111م) 11 /27؛ ابن كثير البداية 405 / 03؛ ابن حجر تهريب ص 0114؛
ابن العماد شذرات 1 221 / 2
( :)02ابن العوام فضاةل ص 1 44
( :)03ين ر :الصيمري أخبار ص05؛ الفطيب تاري

446 / 05؛ المـزي تهـذيب 21

422 /
( :)04ابن العوام فضاةل ص 1 44-43
( :)05الفطيب تاري

447-446 /05؛ ابن خ تاا وفيات 416-415/5؛ المزي

تهذيب 423-422/21؛ التميمي الطبهات  1 11/0وكابل :من مدا الثسور تهع ما
بين الهند ونواحي سجستاا (ين ر :ياقوت شها الدين ابي عبد اع البسدادي الحموي

(ت 626ه) معجــم الب ــداا (بيــروت :دارصــادر0177 :م)  1 )426/ 4امــا نســا:

مدينــة بفراســاا بينهــا وبــين ســرخس يومــاا وبينهــا وبــين مــرو خمســة ايــام وبينهــا وبــين
نيسابور ستة الى سبعة ايام خرج فيها جماعة مـن اعيـاا الع مـاب المسـ مين مـنهم اإلمـام

النساةي (ت 313ه)(ين ر :يـاقوت معجـم  1 )212/5وترمـذ :مدينـة مشـهورة شـر
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نهــر جيحــوا والمشــهورمن اهــل ترمــذ اإلمــام محمــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذي (ت

271ه) (ين ر :ياقوت معجم 1)27/2
( :)06الصيمري أخبار ص 05؛ المزي تهذيب 401 /21؛ الهيتمي الفيرات ص -20
1 22
( :)07ين ر :الهيتمي الفيرات ص 22؛ التميمي الطبهات 1 11- 11/0
( :)01الفطيــب تــاري

441/ 05؛ ابــن خ تــاا وفيــات 415/5؛ المــزي تهــذيب 21

423-422/؛ السيوطي تبيين ص01؛ الهيتمي الفيرات ص 1 22
( :)01الفطيب تاري

441 /05؛ ابن خ تاا وفيات 415 /5؛ المزي تهذيب / 21

423-422؛ اب ــن حج ــر ته ــذيب 221/4؛ الس ــيوطي تبي ــين ص 01؛ الهيتم ــي
الفيرات ص22؛ التميمي الطبهات 1 11/0

( :)21ين ــر :البفــاري التــاري 10 /1؛ ال ـ عدو بي أبــي بشــر محمــد بــن احمــد (ت301ه)

التنـى واألسـماب (بيــروت :دار التتـب الع ميــة0421 :ه) 347/0؛ المـزي تهــذيب

401-401/21؛ التــردري محمــد بــن محمــد بــن شــها ابــن البــزام الحنفــي مناقــب
اإلمــام األع ــم (حيــدر أبــاد الــدكن :مطبعــة مج ــس داةــرة المعــارف الن اميــة0320 :ه)

30/0؛ الــذهبي تــاري اإلســالم تحهي ـ  :عمــر عبــد الســالم تــدمري ط( 2بيــروت :دار
التتا العربي0400 :ه) 1 315/1
( :)20ين ــر :اب ــن الع ــوام فض ــاةل ص40-41؛ الص ــيمري أخب ــار ص 06؛ اب ــن خ ت ــاا
وفيـ ــات 416-415 /5؛ المـ ــزي تهـ ــذيب 423-422 /21؛ الصـ ــفدي الـ ــوافي
12 /27؛ ابـ ــن حجـ ــر تهـ ــذيب 221/4؛ الهيتمـ ــي الفي ـ ـرات ص 22؛ السـ ــيوطي
تبيين ص1 01
( :)22ين ـ ــر :الص ـ ــيمري أخب ـ ــار ص 05الم ـ ــزي ته ـ ــذيب  423-422/21الهيتم ـ ــي
الفيرات ص 20
( :)23التردري مناقب 30/0؛ الهيتمي الفيرات ص 1 23
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( :)24ابن من ور لساا ص 1 0125
( :)25ين ر :ابن العوام فضاةل ص 11؛ الصيمري اخبـار ص 05؛ ابـن الجـومي المـت م

021/1؛ الــذهبي محمــد بــن احمــد (ت741ه) ســير أعــالم النــبالب تحهي ـ  :شــعيب
ا رنيوط و محمد نعيم العرقسوسي ط(2بيروت :ميسسة الرسالة0112 :م) 314/6

( :)26ين ر :الهيتمي الفيرات ص 1 23
( :)27الصــيمري أخبــار ص 01؛ الموف ـ مناقــب 30-25/0؛ ابــن خ تــاا وفيــات /5

46؛ الذهبي مناقب ص 04؛ ابن كثير البداية 421/03؛ الهرشي محي الدين أبـي
محمـد عبــد الهـادر بــن محمـد بــن نصـر اع بــن سـالم (ت 775ه) الجــواهر المضـية فــي

طبهــات الحنفي ــة تحهي ـ  :عب ــد الفت ــاح محمــد الح ــو ط(2الهــاهرة :دار هج ــر ل طباع ــة

والنشــر0403 :ه) 54 /0؛ التــردري مناقــب 02- 5 /0؛ الســيوطي تبيــين ص
01-03؛ الهيتمــي الفي ـرات ص 26 -23؛ ابــن الحنــاةي عــالب الــدين بــن أمــر اع
الحميدي (ت171ه) طبهات الحنفيـة تحهيـ  :محـي هـالل السـرحاا (بسـداد :مطبعـة
ديواا الوقف السني2115 :م) 1 063-062/0
( :)21ابن كثير البداية 421/03؛ التردري مناقب 1 4/0
( :)21ابن كثير البداية 1 421/03
( :)31الموف ـ مناقــب 21 /0؛ التــردري مناقــب 02-5 00/0؛ الســيوطي تبيــين ص
 01 05-04الهيتمي الفيرات ص 1 26
( :)30ين ـ ــر :الهيتمـ ــي الفي ـ ـرات ص  1 27- 26والشـ ــعبي (ت014ه) :هـ ــو عـ ــامر بـ ــن
شــراحيل بــن عبــد الشــعبي كــاا فههي ـاً عالم ـاً صــاحب حــدي

تــولى و يــة الهضــاب ع ــى

التوفة لعبد الحميد بن عبد الرحمن بن ميد عامل الف يفة عمر بـن عبـد العزيـز( )ع ـى

التوف ــة روى ع ــن الص ــحابة ( )وروى عن ــه التثي ــروا (ين ــر :اب ــن س ــعد الطبه ــات
374-365/1؛ الذهبي سير 1 )301- 214/4
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( :)32الشيرامي الطبهات ص 16؛ الـذهبي مناقـب ص 04؛ الهيتمـي الفيـرات ص 26
1
( :)33ين ر :التردري مناقب 5 /0؛ الهيتمي الفيرات 1 23
( :)34ين ــر :الص ــيمري أخب ــار ص  01الموفـ ـ مناق ــب  30- 21 26- 25/0اب ــن
خ ت ــاا 416/5؛ اب ــن كثي ــر البداي ــة 421 /03؛ الت ــردري مناق ــب 02 -01/0؛
السيوطي تبيين ص1 03

( :)35ين ر :ص 1 26-23
( :)36الهيتمي الفيرات ص 1 26
( :)37ابن سعد الطبهات 324 /1 411 /1؛ الموف مناقب 26 /0؛ الذهبي مناقب
ص 04؛ التردري مناقب 5 /0؛ الهيتمي الفيرات ص 1 23
( :)31الصــيمري أخبــار ص 01؛ الفطيــب تــاري

445 /05؛ الموفـ مناقــب 25 /0؛

اب ــن الج ــومي الم ــت م 023/1؛ اب ــن خ ت ــاا 416 /5؛ ال ــذهبي مناق ــب ص 04؛

الصــ ــفدي الـ ـ ــوافي 11 /27؛ ابـ ـ ــن كثيـ ـ ــر البدايــ ــة 421 /03؛ الهرشـ ـ ــي 54 /0؛

التردري مناقب 5 /0؛ السيوطي تبيين ص 03؛ الهيتمي الفيرات ص24-23؛
ابن الحناةي 1 062 /0
( :)31التردري مناقب 1 5 /0
( :)41الـ ـ ــذهبي تـ ـ ــاري

03/1؛ السـ ـ ــيوطي تـ ـ ــاري الف فـ ـ ــاب ط(6بيـ ـ ــروت :دار المعرفـ ـ ــة:

2114م) ص 1 231ابن جريح (ت051ه) :هو اإلمام عبد الم

بن عبد العزيز بن

جريح الهرشي كاا أول من دوا الع م وصنف التتـب قـال عنـه اإلمـام احمـد بـن حنبـل

رحمه اع :اول من صنف التتـب ابـن جـريح وابـن ابـي عروبـة كـاا مـن اثـار( رحمـه اع:

كتا السنن مناس الحي تفسير الهراا التريم (ين ر :ابن سعد الطبهات -53 /1

54؛ المـ ــزي تهـ ــذيب 346 331/01؛ الـ ــذهبي سـ ــير 336-325/6؛ كحالـ ــة

معجــم  1)301/2ســعيد بــن ابــي عروبــة (ت056ه) :هــو اإلمــام ســعيد بــن ابــي عروبــة
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مهراا العدوي البصري عالم اهل البصرة كاا من أول مـن صـنف السـنن السـنن النبويـة

وه ــو م ــا اش ــار الي ــه اإلم ــام احم ــد ب ــن حنب ــل رحم ــه اع (الم ــزي ته ــذيب 00-5/00؛

الــذهبي ســير  1)407-403/6حمــاد بــن س ـ مة (ت067ه) :هــو اإلمــام حمــاد بــن
وفـي ال سـة

س مة بـن دينـار مـولى ال ربيعـة بـن مالـ كـاا مـن إمامـاً فهيهـاً فـي الحـدي
العربيــة ولــه تصــانيفه قــال عنــه اإلمــام احمــد بــن حنبــل رحمــه اع :هــو عنــدنا مــن الثهــات
(ين ــر :المــزي تهــذيب 261-253/7؛ الــذهبي ســير  1)453-444/7ا وماعــي

(ت051ه) :هــو اإلمـام عبــد الــرحمن بــن عمــرو بــن يحمــد ا وماعــي عــالم اهــل الشــام1

اخرج ابن عساكر عنه انه اول من دوا الع ـم بالشـام قـال عنـه اإلمـام اسـحا بـن راهويـه

(ت 231ه) :إ ا جتمــع الثــوري وا وماعــي ع ــى أمــر فهــو ســنعة (ين ــر :المــزي تهــذيب

الــذهبي ســير  1)027-006/7مالـ (ت071ه) :ســبها ا شــارة اليــه :ص  1ابــن

اسحا (ت050ه) :هو اإلمام محمد بن اسحا بن يسـار المط بـي كـاا أول مـن دوا
الع م بالمدينـة المنـورة كـاا مـن أهـم تصـانيفة السـيرة النبويـة وثهـه اإلمـام يحيـى بـن معـين

(ت233ه) (المـ ـ ـ ــزي تهـ ـ ـ ــذيب 421-415/24؛ الـ ـ ـ ــذهبي سـ ـ ـ ــير 1 )47-33

معمر(ت053ه) :هـو معمـر بـن راشـد ا مدي البصـري كـاا مـن اوعيـة الع ـم أعتبـر عنـد
رجال الحدي اول مـن صـنف بـاليمن حيـ جمـع لـه مـن اإلسـناد مـالم يجمـع حـد مـن

اصحابه في الحدي (المزي تهذيب 303-313/21؛ الذهبي سير 1)04-5/7

سفياا الثوري (ت060ه) :هو سفياا بن سعيد بن مسرو الثوري كاا من أجل ع مـاب
العرا في إسناد الحدي

قال عنه اإلمـام يحيـى بـن معـين :سـفياا الثـوري أميـر المـيمنين

في الحدي (ين ر :المزي تهذيب 061-054/00؛ الذهبي سير 1)221/7

( :)40المــزي تهــذيب 432/21؛ الهرشــي الجــواهر 60/0؛ التميمــي الطبهــات 002/0
1

( :)42الهرشي الجواهر 60/0؛ التميمي الطبهات 1 002/0
( :)43ين ر :الذهبي مناقب ص1 45
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( :)44ين ر :إبن العوام فضاةل ص 31؛ الصيمري أخبار ص 06؛ الموف مناقب 4/0؛
ابن خ تاا وفيات 415 /5؛ المزي تهذيب 423 /21؛ الذهبي مناقب ص03؛
الصفدي الوافي  11 /27ابـن كثيـر البدايـة 421/03؛ الهرشـي الجـواهر 53/0؛

السيوطي تبيين ص 01؛ الهيتمي الفيرات ص22؛ التميمي الطبهات 11/0؛ ابن

العماد شذرات 1 221/2
( :)45كــاا مــن أثــار ت ـ الفــتن انهســام المس ـ مين فــي موســم الحــي ســنة (61ه) ألــى أربعــة
أقسام بأربعة الوية لواب محمد بن الحنفية ولواب عبداع بن الزبير ولواب عبد الم

مرواا ولواب نجدة بن عامر الحروري معيم الفوارج (ين ـر :الطبـري تـاري

بن

-511 /3

511؛ إب ــن األثي ــر اب ــي الحس ــن محم ــد ب ــن ع ــي (ت631ه) التام ــل ف ــي الت ــاري
(بيروت :دار التتب الع مية0117 :م) 1 15/4

( :)46ين ر :ا بشيهي شها الدين احمد (ت 711ه) المستطرف في كل فن مسـت رف
(الهاهرة :متتبة محمود توفي التتبي0352 :ه) 1 51 /0

( :)47ين ــر :ابــن خيــاط تــاري

ص211-270؛ الــدينوري احمــد بــن داود (ت 212ه)

ا خب ــار الط ــوال تحهيـ ـ  :عب ــد الم ــنعم ع ــامر (اله ــاهرة :ومارة الثهاف ــة ا رش ــاد اله ــومي:

د1ت) ص304-300؛ اليعهوبي احمد بن اسحا بن جعفر البسدادي (ت212ه)

تاري اليعهوبي ط(2بيروت :دار التتب الع مية2112 :م) 015-010/2؛ الطبري

تــاري

614-547/3؛ ابــن الجــومي عبــد الــرحمن بــن ع ــي بــن محمــد (ت517ه)

المنت م في تاري ا مم والم وز تحهيـ  :محمـد عبـد الهـادر و مصـطفى عبـدالهادر عطـا

(بيــروت :دار التتــب الع مي ــة0112 :م) 067-041/6؛ محمــد عب ــد الحــي محم ــد
شـعباا صـدر ا سـالم والدولـة ا مويــة (بيـروت :ا ه يـة ل نشـر والتوميــع0117:م) ص

006-005

( :)41عــن الحركــات المعارتــة ل دولــة ا مويــة وموقــف الدولــة ا مويــة منهــا ين ــر :شــاهين

حمدي الدولة ا موية (الهاهرة :دار الهاهرة ل تتا 2110 :م) ص 1 346-310
010
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( :)41الموف مناقب 1 261/0
( :)51ين ــر :ابــن ســعد الطبهــات 320-301/7؛ الطبــري تــاري

211-214/4؛ ابــن

ا ثير التامل 456-452/04؛ المزي تهذيب 1 11-17/01
( :)50ين ر :الموف مناقب 261/0؛ التردري 1 255/0
( :)52ين ر :الموف مناقب 261/0؛ التردري 1 255/0
( :)53الموفـ ـ ـ مناق ـ ــب 260-261/0؛ الت ـ ــردري مناق ـ ــب 1 255/0اب ـ ــن اب ـ ــي لي ـ ــى
(ت041ه) :هــو محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن ابــي لي ــى كــاا اول مــن استهضــا( الــوالي
يوسف الثهفي ع ى التوفة (ين ر :الذهبي سير 1)305 -301/6

( :)54يوسف بن عمر الثهفي :هو يوسف بـن عمـر بـن محمـد بـن الحتـم الثهفـي والـي العـرا

وخراساا تولى و ية العرا سنة (021ه) بد ً عن خالد الهسري (ين ر :الذهبي سير

1)443-442/5
( :)55الطب ــري ت ــاري

211-217/4؛ اب ــن ا ثي ــر التام ــل 456-452/04؛ ال ــذهبي

سير 1 311-311/5
( :)56عن محنة اإلمام ابي حنيفة مع ابن هبيرة :ين ـر :ص  1 02-00يزيـد بـن عمـر :الـوالي
ا موي الذي جمـع لـه و يتـي البصـرة و واسـي قت ـه الف يفـة ابـو جعفـر المنصـور بعـد أا

أمنــه فــي حصــار مدينــة واســي ســنة (032ه) (ين ــر :ابــن خ تــاا وفيــات -303/6
1 )320
( :)57عـن البــدايات ا ولــى ل ــدعوة العباســية ين ـر :الــدينوري ا خبــار ص332؛ ابــن ا ثيــر

التامــل 77-63/5؛ الثعــالبي ســهوط الدولــة ا مويــة وقيــام الدولــة العباســية تحهي ـ :

حمــادي الســاح ي (بيــروت :دار الســر ا ســالمي0115 :م) ص 53؛ الــدوري عبــد

العزيز العصر العباسي ا ول (بيروت :دار الط يعة ل طباعة والنشر0145:م) ص-22

35؛ عم ــر ف ــارو

الث ــورة العباس ــية (بس ــداد :دار الش ــيوا الثهافي ــة العام ــة0111 :م)

ص61؛ عطواا حسين الدعوة العباسية تاري وتطور (بيروت :دار الجيل0114 :م)
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ص 1 071والحميمة :ب دة من أعمال عماا في أطراف الشام (ين ر :الحموي :معجـم

 .)317/2أما الزا  :اسم موتع لنهر الزا األع ى مـا بـين الموصـل وأربـل بينهـا وبـين
الموصل مرح تاا(ين ر :الحموي معجـم  1)023/3والمرح ـة :تعـادل (44 521كـم)
(ين ر :جمعة ع ي المتاييل والموامين الشرعية ط(2الهاهرة :دار الرسـالة2111 :م)

ص . 32
( :)51الموف مناقب . 050-051/0
( :)51ابــن ســعد الطبهــات 531-536/5؛ ابــن خيــاط تــاري

ص420؛ الطبــري تــاري

1 422/4
( :)61عيسى بن موسى بن محمد :كاا من فرساا بني العباس جع ـه ابـو العبـاس السـفاح ولـي
عهد( بعد المنصور (ين ر :الذهبي سير 1 )435-434/7
( :)60حميد بن قحطبة :هوحميد بن قحطبة بن شبيب الطاةي كاا من كبار قادة بني العبـاس
هو وابو( واخو( الحسـن ولـي الجزيـرة ثـم مصـر ثـم خراسـاا (ين ـر :الصـفدي الـوافي
1 )020/03
( :)62ين ــر :ابــن ســعد الطبهــات 541-531/7؛ ابــن خيــاط تــاري
تاري

ص420؛ الطبــري

 452-422/4إبن الجومي المتن م 61/1 230/7؛ السيوطي تاري

ص

1 231
( :)63إبن الجومي المتن م 64/1؛ السيوطي تاري

ص 1 231

( :)64عن محنة اإلمام أبي حنيفة ( )مع الف يفة أبي جعفـر المنصـور ين ـر :ص 05-02
1
( :)65الجبريــة :هــم الــذين قــالوا بــأراب الجهــم بــن صــفواا (ت030ه) و لـ

م نفــي الفعــل

حهيهة من العبد وإتافته الى قدرة اع ( )م (ين ر :الشهرستاني أبي الفتح محمد بن

عبد التـريم (ت541ه) الم ـل والنحـل ط(7بيـروت :دار التتـب الع ميـة2117 :م)
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73-72/0؛ ا مـ ــين عبـ ــداع دراسـ ــات فـ ــي الفـ ــر والمـ ــذاهب الهديمـ ــة والمعاصـ ــرة
ط(2بيروت :دار الحهيهة0110 :م) ص1)311
( :)66ين ــر فــي ل ـ  :رســالة الف يف ـة هشــام بــن عبــدالم
(020ه) (الطبري تاري

الــى واليــه يوســف بــن عمــر ســنة

 1 )011-011/4ورسالة الف يفة يزيد بن الوليد الى أهل

العــرا ســنة (026ه) (الطبــري تــاري

 1)261-251/4ورســالة الف يفــة مــرواا بــن

محم ــد ال ــى السم ــر ب ــن يزي ــد س ــنة (026ه) (الطب ــري ت ــاري )363/4؛ عم ــر فـ ـارو
وأخروا الن م ا سالمية (بسداد:دار الحتمة0117 :م) ص21-27

( :)67صاد

حسن جذور الفتنـة فـي الفـر ا سـالمية (الهاهرة :متتبـة مـدبولي2114 :م)

ص . 033
( :)61المعتزلــة :أط ـ اســم ا عتــزال ع ــى أول مدرســة كالميــة ظهــرت فــي اإلســالم أوجــدت
األصــول العه يــة ل عهاةــد اإلســالمية (ين ــر :المزيــد البســدادي عبــد الهــاهر (ت421ه)

الفر بين الفر تحهيـ  :لجنـة احيـاب التـراث العربـي ط(5بيـروت :دار ا فـا الجديـدة:

0115م) ص011-11 54؛ الهاتـ ـ ــي عبـ ـ ــد الجبـ ـ ــار ابـ ـ ــن احمـ ـ ــد األسـ ـ ــد أبـ ـ ــادي
(ت405ه) األص ــول الفمس ــة تحهيـ ـ  :فيص ــل ب ــديل ع ــوا (جامع ــة التوي ــا :لجنـ ـة
التــأليف والتعريــب والنشــر 0111 :م) ص70؛ الشهرســتاني الم ــل 035-016/0؛
عبــد الحميــد عرفــاا دراســات فــي الفــر والعهاةــد اإلســالمية (بســداد :مطبعــة اســعد:

د1ت) ص.)011
( :)61ين ر :الشهرستاني الم ل 40/0؛ ا مين دراسات ص . 310
( :)71المبــرد محمــد بــن يزيــد (ت215ه) التامــل تحيـ  :محمــد احمــد الـ عدالي (بيــروت:
ميسسة الرسـالة0112 :م) 571/2؛ الـدوري العصـر ص 01-07؛ تـيف شـوقي
تــاري ا د العربــي مالعصــر العباســي ا ولم ط(06الهــاهرة :دار المعــارف2114 :م)

ص.01
( :)70ين ر :أبو يوسف يعهو بن ابراهيم (ت012ه) كتا الفراج (بيروت :دار الحداثة:
0111م) ص047-046؛ الطبري تاري ؛ الدوري العصر ص . 06-02
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( :)72ين ـ ــر ف ـ ــي لـ ـ ـ إستش ـ ــارة المنص ـ ــور لعم ـ ــرو ب ـ ــن عبي ـ ــد (ت044ه) س ـ ــنة (042ه)
(الدينوري ا خبار ص 314؛ مصطفى شاكر دولة بني العباس (التويـا)0173 :

 1)44/0عمرو بن عبيد :هو عمرو بن عبيد بن با

من موالي بني تميم كـاا مـن أبـرم

شيوخ المعتزلة (ت044ه) (ين ر :المزي تهذيب .)035-023/22
( :)73نبيــرت (ت0174م) :مستش ــر س ــويدي ك ــاا مهتمـ ـاً بدراســة ت ــاري ا دي ــاا م ــن اه ــم

ميلفاته تحهيهه لتتا م ا نتصار والرد ع ـى أبـن الراونـدي الم حـد م بـي الحسـين عبـد

الرحيم بن عثماا الفياط (الهاهرة :لجنة التأليف والترجمة والنشر0125 :م) والذي ع عد
مصــدراً مهم ـاً مــن مصــادر دراســة تــاري المعتزلــة (ين ــر :بــدوي عبــد الــرحمن موســوعة
المستشرقين ط(3بيروت :دار الع م ل ماليين0113 :م) .)512

( :)74الدينوري ا خبار ص 314؛ المزي تهذيب 033/22؛ مصطفى دولة . 44/0
( :)75ين ــر :الماتريــدي ابــي منصــور محمــد بــن محمــود الحنفــي (ت333ه) شــرح الفهــه

ا كبر (حيدر اباد الـدكن :مطبعـة مج ـس داةـرة المعـارف الن اميـة0320 :ه) ص -5

7؛ الفطيــب تــاري
مناقب ص . 44

505-504/05؛ الموف ـ مناقــب 025-024/0؛ الــذهبي

( :)76ين ر :ابو مهرة ابو حنيفة (الهاهرة :دار الفتر العربي0117 :م) ص 1 72-70
( :)77ابن العـوام فضـاةل ص 31؛ الصـيمري أخبـار ص 06؛ الموفـ مناقـب 4/0؛ أبـن
الجــومي المنــت م 023/1؛ ابــن خ تــاا وفيــات 415 /5؛ المــزي تهــذيب /21

423؛ الذهبي مناقـب ص03؛ الصـفدي صـالح الـدين خ يـل بـن ايبـ (ت764ه)

الــوافي بالوفيــات تحهيـ  :احمــد ا رنــاوط و تركــي مصــطفى (بيــروت :دار احيــاب التـراث

العربــي211 :م)  11 /27ابــن كثيــر البدايــة 421/03؛ الهرشــي الجــواهر 53/0؛

السيوطي تبيين ص 01؛ الهيتمي الفيرات ص22؛ التميمي الطبهات 11/0؛ ابن

العماد شذرات 1 221/2
( :)71الذهبي مناقب ص03؛ التميمي الطبهات . 11/0
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( :)71الصــيمري أخبــار ص 06؛ ابــن خ تــاا وفيــات 415 /5؛ المــزي تهــذيب /21
423؛ ابن حجر تهذيب 221 /4؛ السيوطي تبيين ص . 01
( :)11الذهبي مناقب ص03؛ الهيتمي الفيرات ص1 22
( :)10الموفـ مناقــب 5 /0؛ التـردري مناقــب 5/0؛ الهيتمـي الفيـرات 22؛ التميمــي
الطبهات 1 11/0
( :)12ين ر :الموف مناقب 5/0؛ التردري مناقب 5/0؛ الهيتمي الفيرات 1 22
( :)13ين ر :ابو مهرة ابو حنيفة ص 1 05
( :)14ين ر :الحموي معجم 1 410/4
( :)15ابن سعد الطبهات 1 036/1
( :)16ابن الهيم إعالم 1 31/2
( :)17الشيرامي طبهات ص 42-40؛ أمين فجر ص 1 014
( :)11ابن سعد الطبهات 021-021 /1؛ ياقوت معجم الب داا 1 412/4
( :)11ين ــر :الموس ــوي عب ــاس العوام ــل التاريفي ــة لنش ــأة وتط ــور الم ــدا العربي ــة ا س ــالمية
(بسداد :دار الرشيد0112 :م) ص1 271-276

( :)11المهدسي شمس الدين أبي عبد اع محمد بن احمد بن أبي بتر (ت311ه) أحسـن
التهاسيم في معرفة األقاليم (بيروت :دار التتب الع مية2112 :م) ص 1 017

( :)10سبها اإلشارة إلى ل  :ين ر :ص 1
( :)10الصيمري أخبار ص 05؛ الفطيب تاري

1 444 /05

( :)12الذهبي العبر  1 064 /0والفز :نوع من الثيا

كانا تنسي من الصوف وا بريسم

(ين ر :ابن من ور لساا ص 1)0041
( :)13ابـن الفهيـه أبـي بتـر احمـد بــن محمـد الهمـذاني (ت341ه) مفتصـر كتـا الب ــداا
(ليدا :مطبعة بريل0115 :م) ص 1 252
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1 444 /05

( :)15الموف مناقب 262/0؛ الذهبي مناقب ص 1 46
( :)16الصيمري أخبار ص57؛ الذهبي مناقب ا ص 46؛ الهيتمي الفيرات ص 63
( :)17الذهبي العبر 1 063 /0
( :)11الصيمري أخبار ص 45؛ الذهبي مناقب ص 1 42
( :)11الذهبي العبر 1 063 /0
( :)011الفطيب تاري

 1 454 /05وعطاب بن أبي رباح ( :)من الفههاب المـوالي كـاا

والـد( عــامالً لعمـر بــن الفطـا ( )ع ــى متـة المترمــة كـاا ثهــة فهيهـاً عالمـاً إليــه
انتهــا الفتــوى بمتــة فــي ممانــه (المزيــد ين ــر :ابــن ســعد الطبهــات / 1 332/2
30-21؛ المزي تهذيب 1)70-61 / 21

( :)010ين ر :الصيمري اخبار ص1 23-20
( :)012الجندي عبد الح يم أبو حنيفـة (الهـاهرة :دار التحريـر ل طبـع0166 :م) ص 01
1
( :)013الموف مناقب 1 25 /0
( :)014الصيمري أخبار ص 63؛ التردري مناقب 1 263 /0
( :)015الهيتمي الفيرات ص 1 66
( :)016الموف

مناقب 1 22/2كاا من بين اؤل

الفههاب :محمد بن عبد الرحمن ابن أبي

لي ـ ـ ـ ـ ــى (ت041ه) وعب ـ ـ ـ ـ ــد اع اب ـ ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ــبرمة (ت044ه) وداود ب ـ ـ ـ ـ ــن أب ـ ـ ـ ـ ــي

هند(ت031ه)(ين ر :الهيتمي الفيرات ص 1 )66
( :)017اب ــن الع ــوام فض ــاةل ص 66؛ الص ــيمري أخب ــار ص 66؛ الفطي ــب ت ــاري
441؛ الذهبي مناقب ص 27؛ الهيتمي الفيرات ص 1 66
( :)011الهيتمي الفيرات ص 1 66
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( :)011ابن العوام فضاةل ص 66؛ الفطيب تـاري

451-441/05؛ الموفـ مناقـب

22 /2؛ ابن خ تاا وفيات 411-417 /5؛ الذهبي مناقب ص24؛ التميمي

الطبهات  1 021/0والتناسـة :مح ـة بالتوفـة (ين ـر :الحمـوي معجـم )410/4

1
( :)001ابـ ــن العـ ــوام فضـ ــاةل ص 66؛ الموف ـ ـ مناقـ ــب 24 22/2؛ الـ ــذهبي مناقـ ــب
ص.25
( :)000الص ـ ـ ــيمري أخب ـ ـ ــار ص 67-66؛ الموفـ ـ ـ ـ مناق ـ ـ ــب 24 -23 /2؛ الهيتم ـ ـ ــي
الفيرات ص 66
( :)002اب ــن الع ــوام فض ــاةل ص 61؛ الص ــيمري أخب ــار ص 67؛ الفطي ــب ت ــاري

/05

1 441-441
( :)003الموف

مناقب  24 /2ابن خ تاا وفيات 411-417 /5؛ االذهبي مناقـب

ص 1 27
( :)004الموف مناقب 24 /2 206/0؛ الهيتمي الفيرات ص 1 66
( :)005الموف ـ مناقــب  1 051/0والحبــاب :ج ســاب الم ـ

وخاصــته (ين ــر :إبــن من ــور

لساا ص1)742
( :)006سبها ا شارة الى ل ين ر :ص 1 1
( :)007الصيمري أخبار ص 1 61
( :)001الصيمري أخبار ص 1 61
( :)001الصيمري أخبار ص 1 61
( :)021الموف مناقب 205/0؛ التردري مناقب 1 233/0
( :)020الصيمري أخبار ص 1 61
( :)022التردري مناقب 230/0؛ الموف مناقب 1 205/0
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( :)023التردري مناقب 230/0؛ الموف مناقب 1 206/0عبد الم
الومير عبدالم

بـن حميـد :هـو

بن عبدالحميد الحراني تولى كتابة الدواوين ل ف يفة المنصور ومن

ث ــم ت ــولى ال ــومارة ل ــه قب ــل ال ــومير أب ــي اي ــو الموري ــاني (ين ــر :الص ــفدي ال ــوافي
1)011/1
( :)024ين ر :تاري

 1 451/4الحجاج بن أرطـاة :هـو الحجـاج بـن أرطـأة بـن ثـور التـوفي

كاا أحد الفههاب الع ماب بالحدي (ين ـر :ابـن الجـومي 023/1؛ المـزي تهـذيب

421/5؛ الذهبي سير 1)75-61/7
( :)025ين ر :تاري

1 451/4

( :)026الصيمري أخبار ص 1 61
( :)027الصيمري أخبار ص 1 71
( :)021الصــيمري أخبــار ص 1 70الربيــع :هــو الربيــع بــن يــونس (ت071ه) كــاا حاجــب
المنصور(ابن خ تاا وفيات 1)211-214/2

( :)021الص ــيمري أخب ــار ص 70؛ الت ــردري مناق ــب 1 214/0شــري  :ه ــو شــري ب ــن
عبداع النفعي تولى قضاب التوفة ل منصور حتـى عهـد أبنـه الف يفـة المهـدي (ين ـر:

ابن سعد الطبهات 1)411/1
( :)031اب ــن الع ــوام فض ــاةل ص 61؛ الفطي ــب ت ــاري
26؛ الهيتمي الفيرات ص 1 67

451/05؛ ال ــذهبي مناق ــب ص

( :)030ابن العوام فضاةل ص 1 61
( :)032الفطي ـ ـ ــب ت ـ ـ ــاري

450- 451 /05؛ ال ـ ـ ــذهبي مناق ـ ـ ــب ص 26؛ الت ـ ـ ــردري

مناق ـ ــب 071/0؛ الهيتم ـ ــي الفيـ ـ ـرات ص 61-67؛ اب ـ ــن خ ت ـ ــاا وفي ـ ــات /5
417-416؛ التميمي الطبهات 1 020/0
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452-450/05؛ الص ـ ــيمري أخبـ ــار ص 72؛ اب ـ ــن خ ت ـ ــاا

وفيــات  1 417 /5المهــدي :هــو إبــن الف يفــة أبــي جعفــر تــولى الفالفــة (-051
061ه) بعــد وفــاة والــد( ســنة (051ه) (ين ــر :ابــن الجــومي المنــت م -226/1
 1 )314والتور :نوع من األواني يصنع من مادة (معدا) الصـفر(ين ـر :ابـن من ـور

لساا ص 1)455

( :)034اب ــن س ــعد الطبه ــات 411 /1؛ البف ــاري الت ــاري التبي ــر 10 /1؛ اب ــن الع ــوام
فض ــاةل ص 040؛ الص ــيمري أخب ــار ص14؛ اب ــن الفطي ــب ت ــاري
الموف

452/05؛

مناقب 5 /0؛ ابن خ تاا وفيـات 404 /5؛ الـذهبي مناقـب ص 41؛

ابــن خ تــاا وفيــات 404 /5؛ ابــن كثيــر البدايــة 421/03؛ الهرشــي الجــواهر

54/0؛ ابـ ــن حجـ ــر تهريـ ــب ص 0114؛ السـ ــيوطي تبيـ ــين ص 40؛ الهيتمـ ــي
الفيرات ص1 71
( :)035ابن سعد الطبهات 411 /1؛ ابن العوام فضاةل ص 040؛ الصيمري أخبار ص
14؛ ابــن خ تــاا وفيــات 404 /5؛ ال ـذهبي مناقــب ص 41؛ الصــفدي /27
11؛ الهرشــي الجــواهر 54 /0؛ الســيوطي تبيــين ص 40؛ الهيتمــي الفي ـرات
ص1 71
( :)036ابن سعد الطبهات 411 /1؛ ابن العوام فضاةل ص 042؛ الذهبي مناقـب ص
41؛ الصــفدي الــوافي 11 /27؛ الهرشــي الجــواهر 54/0؛ الهيتمــي الفيـرات

ص 1 71
( )037ابن خ تاا وفيات 404 /5؛ السيوطي تبيين ص 1 40
( :)031ابن سعد الطبهات  411 /1ابن العوام فضاةل ص  042الذهبي مناقـب ص
 1 41ومحمد بن عمر الواقدي :من أهل المدينة المنـورة قـدم بسـداد سـنة 011ه

كاا عالماً بالمسامي والسيرة تولى الهضاب ل ف يفة المأموا حتى وفاتـه سـنة 217ه
(ين ــر :ابــن ســعد الطبهــات 336 /1 613 /7؛ المــزي تهــذيب -011 /26

1)014
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( :)031ابن العوام فضاةل ص 042؛ الذهبي مناقب ص 1 41
( :)041ابن سعد الطبهات 411 /1؛ ابن العوام فضاةل ص 1 043-042
( :)040اب ــن س ــعد الطبه ــات 324 / 1؛ اب ــن الع ــوام فض ــاةل ص 042؛ اب ــن الفطي ــب
تاري

 445 /05ابن خ تاا وفيات 404 /5؛ التميمي الطبهات 1 11/0

( :)042ابن الفطيب تاري

445 /05؛ التميمي الطبهات 1 11/0

( :)043الصيمري أخبار ص 1 13
( :)044الصيمري أخبار ص 1 13
( :)045ألب ارسالا :وأسمه محمد بن جسري ب داود بن ميتاةيل بن س جو بن دقا
بامر الدولة الس جوقية بعد وفاة عمه طسرلب

قام

كاا اول من من كـر لـه بالسـ طنة مـن

ع ى منابر بسداد (ين ر :ابن خ تاا وفيات 61/5؛ الصفدي الوافي 1)221/2
( :)046اب ـ ـ ــن خ ت ـ ـ ــاا وفي ـ ـ ــات 405-404 /5؛ ال ـ ـ ــذهبي س ـ ـ ــير 413/6؛ التميم ـ ـ ــي
الطبهات 1 11/0

010

