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 علماء
 قبٌلة بنً تمٌم

 ً عشرالجزء الثان
 

العالم الفقٌه  : الشٌخ : األربعون

التمٌمً  العنبري الهذٌل بن ُزفر

 : 

 المٌالد :

 . هـ110 – م728

 وفاتــه :



 .هـ 158م 775

 نسبه :

 قٌس بن سلٌم بن قٌس بن الهذٌل بن ُزفر

 بن جذٌمة بن ذؤٌب بن ذهل بن مكمل بن

 بن العنبر بن جندب بن حنجور بن عمرو

 بن عمرو بن أد بن مر بن تمٌم بن عمرو

 عدنان بن معد بن نزار بن مضر بن الٌاس

 وزفر أرومته فً عرٌق عربً أصل نم

 كما الشجاع الرجل على تطلق عربٌة كلمة

 . الجواد الرجل على تطلق

 ســٌرته :



 أحد التمٌمً العنبري الهذٌل بن ُزفر

 الفقٌه (عابدٌن ابن) لقب ب الكبار الفقهاء

 . كبٌرال الحنفً

 : طبقات سبع إلى الفقهاء

 : األولى الطبقة وجعل

 ٌستخرجون الذٌن الشرع فً للمجتهدٌن

 تابعٌن ولٌسوا والسنة الكتاب من األحكام

 فً ذلك أكان سواء ألحد اجتهادهم فً

 فً أم االستنباط علٌها ٌبنى التً األصول

 األصول من المستخرجة الجزئٌة الفروع

 . العامة

 :  هؤالء من

 . النعمان حنٌفة أبو 



 . أنس بن مالك 

 . الشافعً 

 . حنبل بن أحمد 

 . األوزاعً 

 : الثانٌة الطبقة أما

 : المذهب فً المجتهدٌن طبقة فهً

 . ٌوسف كأبً 

 . الشٌبانً الحسن بن محمد 

 الهذٌل . بن ُزفر 

 استخراج على القادرٌن من وغٌرهم 

 القواعد حسب على أدلتها من األحكام

 وإن فإنهم وعٌنها أستاذهم قررها التً



 لكنهم الفروع أحكام بعض فً خالفوه

 . األصول قواعد فً ٌقلدونه

 على (زهرة أبو محمد) الجلٌل اإلمام وٌعلق

 أبا) فإن نظر فٌه الكالم وهذا):  بقوله هذا

 فً مستقلٌن كانوا(  وزفر ومحمدا ٌوسف

 كانوا وما االستقالل كل الفقهً تفكٌرهم

 ال علٌه درسوا وكونهم لشٌخهم مقلدٌن

 اجتهادهم وحرٌة تفكٌرهم استقالل ٌمنع

 ٌوسف أبا) أن ٌقتضً اإلنصاف وإن

 (الهذٌل بن وزفر الحسن بن ومحمد

 حنٌفة أبً) كشٌخهم مستقلون مجتهدون

 ثم. ( األفذاذ األئمة من طبقته فً ومن

 المجتهدٌن طبقة من الفقهاء طبقات تتوالى

 عن فٌها رواٌة ال التً الفقهٌة المسائل فً



 حتى أصحابه من أحد أو المذهب صاحب

 . المقلدٌن طبقة وهً األخٌرة الطبقة

 سعة من جانب على (زفر) أسرة وكانت

 ساعده ما وهو العٌش وبحبوحة الرزق

 أن دون العلم طلب إلى االنصراف على

 القرآن فحفظ الحٌاة بأعباء نفسه ٌشغل

 مواهبه وتفتحت لسانه به واستقام صغًٌرا

 ورغبت نفسه ومالت العلم لطلب واستعدت

 حلقاته على فتردد النبوي الحدٌث تلقً فً

 :مقدمتهم فً وٌأتً األبرار بشٌوخه واتصل

 (مهران بن سلٌمان) الكوفة محدث 

 . باألعمش المعروف

 األنصاري سعٌد بن ٌحٌى . 

 عروبة أبً بن سعٌد . 



 خالد أبً بن إسماعٌل . 

 إسحاق بن محمد . 

 السختٌانً أٌوب . 

 

 : أصبهان إلى سفره

 ذهب حتى العلم مناهل من ٌنهل (زفر) ظل

 هناك أقام حٌث (والده) مع (أصبهان) إلى

 (الملك عبد بن ٌزٌد بن الولٌد) خالفة فً

 قد (أبوه) وكان( م744 - هـ126) سنة

 الخلٌفة مقتل بعد (أصبهان) أمر تولى

 فً ٌستمر لم لكنه الملك( عبد بن الولٌد)

 (زفر) أقامها التً الفترة وفً طوٌالً  والٌته

 ومحدثٌها علمائها عن أخذ (أصبهان) فً

 وثقة متقناً  حافًظا أصبح حتى المشهورٌن



نة فً قدمه رسخت ولما . مأموناً   أقبل السُّ

 ٌدٌه على ٌتعلمون العلم طالب علٌه

 هللا صلى) هللا رسول أحادٌث عنه وٌروون

 : هؤالء أشهر ومن( وسلم علٌه

 . األصبهانً نعٌم أبو 

 . إبراهٌم بن حسان 

 . محمد بن أكثم 

 المبارك بن هللا عبد ٌكون أن وحسبك 

 . الكبٌر الحافظ

 . الجراح بن وكٌع 

 . الحارث بن خالد 

 . حلقته فً وجلسوا ٌدٌه على تتلمذوا ممن

 بعلوم وخبٌراً  بصًٌرا محدثاً  (زفر) وكان

 ذلك (نعٌم أبو) وٌصف دقٌقاً  وناقًدا الحدٌث



 (زفر) على الحدٌث أعرض كنت):  بقوله

 ٌؤخذ وهذا منسوخ وهذا ناسخ هذا:  فٌقول

 علمه سعة من وبلغ. ( ٌُرفض وهذا به

 على وقدرته الحدٌث علوم من وتمكنه

 حٌث من الحدٌث درجات بٌن التمٌٌز

 للحافظ:  ٌقول كان أنه والضعف الصحة

 لك أغربلها أحادٌثك هات) (نعٌم أبً)

 .( غربلة

 :  حنٌفة بأبً اتصاله

 بحلقات تموج وكانت الكوفة إلى عاد لما

 وانتظم األئمة بكبار اتصاله استأنف العلماء

 اتصل حتى علمهم من ونهل حلقاتهم فً

 إلٌه انتهت قد وكان (النعمان حنٌفة) بأبً

 شهرته واتسعت العراق فً الفقه رئاسة



 الفقه علٌه غلب حتى لصٌقة مالزمة فالزمه

 ثم حدٌث صاحب كان):  فقٌل به وعرف

 جعفر أبو) وٌذكر .( الفقه علٌه غلب

 حلقة إلى (زفر) انتقال سبب أن (الطحاوي

 وأعٌت أعٌته فقهٌة مسألة (حنٌفة أبً)

 حلها عن وعجزوا المحدثٌن من أصحابه

 إجابة أجابه (حنٌفة أبً) إلى بها أتى فلما

 دفعت التً األسباب أحد ذلك فكان )شافٌة(

 علٌه واإلقبال بالفقه االشتغال إلى (بزفر)

 سنة (عشرٌن) من أكثر (حنٌفة) أبا فالتزم

 السدٌد والفكر العمٌق الفهم فٌه ووجد

 (شٌخه) بحب قلبه وامتأل إلٌه نفسه ومالت

 إعجاب لكل أهالً  الكبٌر اإلمام وكان وتقدٌره

 (حنٌفة أبً) تالمٌذ ٌكن ولم . وتقدٌر



 (أئمة) كانوا بل تالمٌذ أي مثل وأصحابه

 ٌتركوا لم واإلدراك الفهم فً أفذاذاً  العلم فً

 له إجالالً  العلم بحلقات لٌستقلوا شٌخهم

 فً مكانتهم تعلم أن وحسبك لمنزلته وإكبارا

 ما شٌخهم معٌة فً ٌزالون ال وهم العلم

 الً ــرج أن من (البغدادي) ٌبــالخط ذكره

 الحافظ (الجراح بن وكٌع) حلقة فً:   قال

 وكٌع:  فقال (حنٌفة أبو أخطأ) المعروف

 مثل ومعه ٌخطئ أن حنٌفة أبو ٌقدر وكٌف)

 فً وزفر الحسن بن ومحمد ٌوسف أبً

 أبً) تقدٌر من وبلغ .( واجتهادهم قٌاسهم

 حفل حضر لما أنه ةغالناب لتلمٌذه (حنٌفة

 فقال ٌخطب أن (زفر) منه التمس زواجه

 المسلمٌن أئمة من إمام زفر) هذا):  اإلمام



 وحسبه شرفه فً أعالمهم من وعلم

 لمسه ما التقدٌر هذا مبعث وكان (وعلمه

 وبصٌرة ممتقد ذكاء من تلمٌذه فً اإلمام

 ثبات مع طلبه فً ونهم بالعلم وتعلق نافذة

 الدٌن فً وورع الخلق فً ودماثة الحق فً

 صفات بعض هذا وكان العمل( فً وإخالص

 شٌخه من التقدٌر هذا (زفر) وقابل . اإلمام

 ال):  ٌقول وكان خصومه أمام عنه دافع أن

 إال قال ما فإنه المخالفٌن( كالم إلى تلتفتوا

 ثم الصحابة أقاوٌل أو السنة أو الكتاب من

 قرنه بل بالقول ٌكتف ولم (علٌها قاس

 مذهب لٌنشر (البصرة) إلى فرحل بالعمل

 وسعة وفهم حكمة من أوتً بما شٌخه



 (البصرة) شٌخ غدا حتى أفق ورحابة صدر

 . منازع بال

 : حنٌفة أبً خلٌفة

 - هـ150) سنة (النعمان حنٌفة أبو) ُتوفًِّ

 (الهذٌل بن زفر) حلقته فً وخلفه( م767

 معارضة دون (اإلمام) تالمذة بإجماع

 علًما بها جدٌر هو من إال ٌملؤها ال فمكانته

 علٌه ٌسطو مغنمة المكان فً ولٌس وفضالً 

 مكان وإنما مستحق غٌر كان وإن القوي

 عنها ٌنصرف جسٌمة مسئولٌة (اإلمام)

 فً السابق صاحبها لمكانة العلماء أفذاذ

 (حنٌفة أبً) تالمٌذ وكان . والفقه العلم

 : فٌقول شٌخهم عند زمٌلهم منزلة ٌعرفون

 مجلس فً المقدم إن) (زٌاد بن الحسن)



 إلٌه األصحاب وقلوب )زفر( كان اإلمام

 محل لٌحل األنظار إلٌه اتجهت ولهذا (أمٌل

خٌر  على المهمة بهذه فقام الراحل (اإلمام)

 وامتألت والعلماء الطالب وقصده قٌام

 فً اآلسرة بطرٌقته ٌجذبهم بهم حلقته

 دون باختصار المسائل وعرض اإللقاء

 وتطوٌل حشو دون األدلة وإٌراد إخالل

 فٌقول (زفر) حلقة (صبٌح بن خالد) وٌصف

ً   فنعً حنٌفة أبً إلى رحلت):   فً إل

 الناس فإذا الكوفة مجلس فدخلت الطرٌق

 أبً) وعند الهذٌل( بن زفر) على كلهم

 حلقته ٌشهد وكان( ثالثة أو رجالن (ٌوسف

 الحدٌث أئمة من وهو (الجراح بن وكٌع)

 ما مثل أحد مجالسة نفعنً ما):  وٌقول



 لم:  له قٌل ولما (زفر مجالسة نفعنً

 عن غررتمونا):  فقال )زفر( إلى تختلف

 أن فترٌدون مات حتى (حنٌفة أبً) اإلمام

 بعلم االنتفاع عن وتبعدونا عنه تغرونا

 (وكٌع) إعجاب وٌبلغ (ٌموت حتى (زفر)

 خلًفا جعلك الذي هلل الحمد):  قال أن (بزفر)

 .( اإلمام عن لنا

 : اجتهاده

 المقلد منزلة (الهذٌل بن زفر) منزلة تكن لم

 بٌنة عن المتبع المجتهد منزلة بل المتبع

 الفهم فً آٌة هو وكان ودراٌة وفهم ودلٌل

 من أحد فٌه ٌنافسه ولم القٌاس فً بارعا

 مع (زفر) وٌتفق حنٌفة( أبً) أصحاب

 عن ارتضاها وقد الكلٌة األصول فً شٌخه



 واألدلة وتقلٌد اتباع عن ال واجتهاد فهم

 الفقهً استنباطه فً (زفر) علٌها أقام التً

 القرآن وهً الحنفً المذهب أدلة نفسها هً

 لم فإن وجدت إن الصحابة وأقوال والسنة

 قٌاس من الرأي إعمال إلى عمد توجد

 بالرأي نأخذ إنما):  ٌقول وكان واستحسان

 الرأي تركنا األثر جاء فإذا األثر ٌوجد لم ما

 النظر ٌدقق (زفر) وكان( باألثر وأخذنا

 ظواهر على ٌقف وال الفكر وٌعمل

 وأعمق فحواها إلى ٌتغلغل بل النصوص

 بالقٌاس االستنباط فً بلغ حتى معانٌها

 اإلمام إعجاب موضع جعلته عالٌة مرحلة

 للقٌاس استعماالً  تالمذته أكثر بأنه له فشهد

 كاشتهار به اشتهر ولذا به تمسًكا وأشدهم



 وأدى القٌاس استعمال فً حنٌفة أبً شٌخه

 مادته تضخم إلى بكثرة القٌاس استعماله

 واتساع وغزارتها، وثرائها الفقهٌة

 فً ٌجتهد أن طرٌقته وكانت مسائلها،

 حكمها عن باحًثا علٌه المعروضة المسألة

 ٌكتف ولم علٌها منصوص مسألة حكم من

 كان وإنما المسألة لهذه الحكم هذا بإٌجاد

 الفروض بفرض االستنباط فً ٌتوسع

 وٌتصور بعد تقع لم التً المسائل ووضع

 (حنٌفة أبً) شأن ذلك فً شأنه وقوعها،

 حكم ٌنقل ثم التقدٌري الفقه فً توسع الذي

 التً المسائل تلك إلى األولى المسألة

 العلة تكون وبهذا لها والمناظرة افترضها

 عامة الحكم وجود فً الموِجب هً التً



 من افترضه ما تحتها ٌندرج أن ٌمكن لكً

 القٌام على وساعده المشابهة المسائل

 عمٌق وفهم خاصة عقلٌة ملكات بالقٌاس

 شخصٌة ذلك وأكسبه الشرع لنصوص

 ٌختلف السمات متمٌز فقه ذات مستقلة

 األصول فً الحنفً المذهب أئمة مع أحٌاًنا

 عن معهم االختالف ٌقل وال والفروع

 الحنفً المذهب بٌن الحاصل االختالف

 . وغٌره

 : الفقهً إنتاجه

 وقدرته (زفر) علم سعة من الرغم على

 فً ٌسهم لم فإنه القٌاس على الفائقة

 (ٌوسف أبً) العظٌمٌن زمٌلٌه مثل التألٌف

 إلى ٌرجع ذلك ولعل الحسن( بن محمد)و



 عنه والدفاع المذهب بنشر انشغاله

 أبً) حٌاة فً والتدرٌس باإلفتاء واشتغاله

 القصٌرة حٌاته أن كما مماته وبعد (حنٌفة

 ألنه التألٌف إلى االنصراف من تمكنه لم

 أن غٌر سنوات بثمان شٌخه بعد توفً

 عن كثٌرة كتب فً مبثوثة الفقهٌة آراءه

 المبسوط):  مثل الحنفً الكتب أمهات

 للكاسانً( الصنائع بدائع)و للسرخسً(

 النظر تأسٌس)و للبزدوي( األسرار كشف)و

 ُتعنى التً الكتب من وغٌرها (للدبوسً

 (عشرة سبع) (لزفر)و الخالف بمسائل

 أبواب فً المذهب فً بها ٌُفتى مسألة

 (الحموي أحمد) السٌد فٌها أّلف متنوعة،

 به ٌفتى فٌما الدرر عقود):  سماها قصٌدة



 شرحها وقد (زفر أقوال من المذهب فً

 نقود)  بعنوان (النابلسً الغنً عبد) الشٌخ

 أن القول خالصة (الدرر عقود شرح الصرر

 الفقه إلى أسدى الفقه أعالم من كان (زفر)

 تطوٌره فً وأسهم جلٌلة خدمات الحنفً

 وفاته وبعد (حنٌفة أبً) اإلمام حٌاة فً

 معظمها فً خالف هائلة فقهٌة ثروة وترك

 وأجمع عنهم بها وانفرد وأصحابه شٌخه

 الفقه بحور من كان أنه على معاصروه

 والعمل العلم بٌن جمع وممن الوقت وأذكٌاء

 مات لما( )دكٌن بن الفضل) عنه:  وٌقول

 أصحابه أفقه كان ألنه لزمته اإلمام

 وشهد (منه األوفر الحظ فأخذت وأورعهم

 بالفقه علٌهم حل حٌن البصرة علماء له



 مثل رأٌنا ما):  فقالوا الغزٌر والعلم الواسع

 (للشافعً)و (الناس أعلم هو الفقه فً زفر

 قال وأصحابه (حنٌفة أبً) عن مأثورة كلمة

 حنٌفة أبا فلٌلزم الفقه ٌعرف أن أراد من): 

 فً علٌه عٌال كلهم الناس فإن وأصحابه

 انتشاراً  الحنفً الفقه انتشر ولهذا (الفقه

 تالمٌذ من وإخوانه (زفر) بفضل واسًعا

 . اإلمام

 : هـاتــوف

 حلقته وعقد )البصرة( فً (زفر) أقام

 إلى العلم طالب تسابق التً العلمٌة

 لم النابغة األستاذ فقه من والتزود حضورها

 شاغل تالمٌذه ولقاء التدرٌس عن ٌشغله

 علٌه ُعرض حٌن القضاء منصب فرفض



 تبهرهم أو المناصب تغرهم ممن ٌكن فلم

 وكان العلم إلى منقطًعا وظل الدنٌا مظاهر

 بوجه الحلقة ٌتصدر الجالل فً آٌة مجلسه

 انثاال منه العلم ٌنثال مطمئنة ونفس باش

 ولم العلم وقار فً علٌه مقبلون وطالبه

 الثامنة فً شاباً  فتوفً الحٌاة به تطل

 الموافق) هـ158 شعبان 30 فً واألربعٌن

 . (م775 تموز 7

 

 

 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

 



 

 موقع وكٌبٌدٌا . : صدرالم

 
  
 
 
 
 

 جمعه ونقله توثٌقا :
 عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌحٌى

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 0507988088واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

 ٌكرمنا وإٌا كم وموتنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة



 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن

 


