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Al-Dāraqutnī’s Hadīth Criticism of Abū Hanīfah in al-Sunan

e hadīth master Abū al-Hasan al-Dāraqutnī in his work al-Sunan criticises a 
number of hadīths narrated by Abū Hanīfah. He accuses the latter of being a lone 
narrator (al-infirād) in some reports, and of opposing reliable narrators in oth-
ers. He mentions numerous subtle flaws (‘ilal) in his critique, such as ascribing a 
hadīth to a Companion where no Companion was mentioned (wasl al-mursal), 
ascribing a hadīth to the Prophet when in fact it is the statement of a Companion 
(raf‘ al-mawqūf), alterations to the chain of narration and errors in the actual 
hadīth text. In this paper, the author presents a critical study of these criticisms to 
show the degree of accuracy in al-Dāraqutnī’s accusations, mentioning the type of 
mistake ascribed to Abū Hanīfah in each instance and the effect of this type of er-
ror on Abū Hanīfah’s standing as a hadīth narrator. e study concludes that some 
of these errors cannot be ascribed to Abū Hanīfah, as the mistake was committed 
by another narrator, that not all of what can be ascribed to him is in fact an error, 
and that the errors which can be ascribed to him are not sufficient to be taken as 
a basis for weakening Abū Hanīfah’s standing as a hadīth narrator.

Key words: Abū Hanīfah, al-Dāraqutnī, hadīth, subtle hadīth flaws (‘ilal), narrator 
errors (awhām), lone narration (tafarrud), unacceptability (nakārah).
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ة  دّ انتقد احلافظُ الناقدُ أبو احلسن الدارقطنيُّ (ت 385 هـ) يف كتابه «السنن» عِ
الثقات  خالفةِ  وبمُ تارةً  باالنفراد  عليه  ها  وأنكرَ هـ)،   150 (ت  حنيفة  أليب  رواياتٍ 
املوقوف،  ورفعَ  ل،  املُرسَ لَ  صْ وَ فذكر  حلديثه؛  أوردها  التي  لُ  لَ العِ عت  وتنوَّ  ،أخر

مَ يف املتن. هَ وتغيريَ سياق اإلسناد، والوَ
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افياً أليب حنيفة ناقامً عليه(1)،  لم أنّ الدارقطنيَّ كان جمُ وذكر مجاعةٌ من أهل العِ
لَل؟ وهل كان ملوقفِه هذا من أيب حنيفة من تأثري عىل  فام مد إصابتِه فيام أبداه من عِ

داً؟ تجرِّ فاً مُ نصِ انتقاداته حلديثه، أم أنه كان فيها مُ
عَ عىل بعضها، وممّن  وبـِ بِقَ الدارقطنيُّ ببعضها وتُ ظُ أنّ هذه االنتقادات سُ ويُالحَ
ه عىل بعضها البيهقيُّ (ت 458  يّ (ت  365 هـ )، وممّن تابعَ دِ سبقه إىل بعضها ابنُ عَ
ان الفايسّ (ت 628 هـ)، كام سيأيت بيانُه، وهذا مما يزيدُ أمهيةَ دراسة هذه  هـ) وابنُ القطّ

دة. تجرِّ ةً مُ االنتقادات دراسةً موضوعيّ
صة يف هذا الباب، إال ما كتبه الدكتور كيالين حممد  ومل أطلع عىل دراسة متخصِّ
خليفة يف رسالته «منهج اإلمام الدارقطنيّ يف كتابه السنن وأثره يف اختالف الفقهاء»، 
ص املبحث الثالث  »، وخصَّ ه «بني اإلمامني أيب حنيفة والدارقطنيّ حيثُ عقد فصالً سامّ
الدارقطنيُّ  ها  أعلّ أحاديث  مخسةَ  فيه  ودرس  حنيفة»،  أبو  فيها  ولِفَ  خُ لـ«أحاديث  منه 

خالفةِ أيب حنيفة لغريه، وأحلق هبا حديثاً لصاحبه أيب يوسف القايض. نن» بمُ يف «السُّ
انتقدمها  حديثان  فاته  فقد  االستيفاء،  عدمُ  كيالين  الدكتور  بحث  يف  ظ  ويُالحَ
عال األولَ منهام باملخالفة، والثاين باالنفراد. واألولُ  الدارقطنيُّ أيضاً يف «السنن»(2)، مُ
عنوان  يف  هِ  طِ ـرْ شَ يف  داخل  غريَ  كان  وإن  فإنه  الثاين  أما  جزماً،  كيالين  للدكتور  الزمٌ 
ه يف سياق اإلعالل، ولذا كان ينبغي أن  دَ مبحثه، وهو املُخالفة، إال أنّ الدارقطنيَّ أورَ

يقول: «أحاديث خولف فيها أبو حنيفة أو انفرد هبا»، لتكون دراستُه وافيةً باملوضوع.

منهم ابن عبد اهلادي احلنبيل يف رسالته «تنوير الصحيفة بمناقب اإلمام أيب حنيفة» ـ عىل ما نقله عنه ابنُ   1
عابدينـ  والعينيّ واللكنويّ والكوثري وعبد الفتاح أبو غدة وغريهم.

، «ردّ املحتار عىل الدر املختار» املعروف بـ«حاشية ابن  انظر: ابن عابدين، حممد أمني بن عمر الدمشقيّ  
عابدين» (دار قهرمان، إسطنبول، بال تاريخ) 1: 54؛ والعيني، بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد، 
رة بريوت عن الطبعة املرصية، بال تاريخ) 6: 12؛ واللكنوي، حممد بن عبد احلي  «عمدة القاري» (مصوّ
بن حممد عبد احلليم، «الرفع والتكميل» حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة (بريوت، 1407/ 1987) ص69-
70؛ والكوثري، حممد زاهد بن احلسن، «تأنيب اخلطيب» (بريوت، 1410/ 1990) ص347-346، 
وتعليقه عىل «مناقب أيب حنيفة وصاحبيه» للذهبي، حتقيق: الكوثري وأبو الوفا األفغاين (بريوت، 1408) 

ص93، وعبد الفتاح أبوغدة، تعليقه عىل «الرفع والتكميل» للكنوي ص70.
ومها احلديثان السادس والسابع يف بحثي هذا.  2
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زَ دراسة الثاين  ظُ فيه أيضاً أنه أطال يف دراسة احلديث األول، يف حني أوجَ ويُالحَ
رْض انتقاد الدارقطنيّ  والرابع إجيازاً أخلَّ ببيان بعض الوجوه والتفصيالت، واكتفى بعَ
مَ  زِ يف احلديث الثالث واخلامس من غري دراسةٍ وال بيانِ موافقته له أو خمالفته(3). ولذا لَ

إفرادُ هذا املوضوع بدراسةٍ نقدية مستوفية، من غري تطويل وال إجياز.
ح الدارقطنيُّ يف االنتقاد الرابع بتضعيف اإلمام أيب حنيفة، ومل  هذا، وقد صـرَّ
ارتآه  ما  عىل  ذلك،  فيه  ثَ  بحَ يُ أن  من  أجلُّ  حنيفة  أيب  مقام  ألنّ  ذلك،  يف  معه  ضْ  أخُ
دة(5)، وألنّ اخلوضَ  فرَ ثَ يف دراساتٍ مُ احلافظُ الذهبيّ (ت 748 هـ)(4)، كام أنه بُحِ
من  وغريض  والتعديل،  اجلرح  يف  النظرية  الدراسات  نْحى  مَ بالبحث  ينحو  ذلك  يف 
اجلرح  لم  عِ يف  منها  يُستفادُ  بحيثُ  لَل،  العِ لم  عِ يف  ةً  تطبيقيّ دراسةً  يكونَ  أن  هذا  بحثي 
اد التي تُطابقُ حالَ حديث الراوي عن أقواهلم التي  قّ والتعديل، من جهة متييز أقوال النُّ

الِفُ واقِعَ حديثه. ختُ

االنتقاد األول: حديثُ صفةِ وضوء النبيّ ملسو هيلع هللا ىلص
ثنا أبو  قاً، قاال: حدّ فرَّ ين وأيب يوسف مُ رو الدارقطنيُّ بإسناده إىل أيب حييى احلِامّ
يْه  أ فغسل يَدَ بْدِ خري، عن عيلٍّ ريض اهللا عنه: أنه توضّ حنيفة، عن خالد بن علقمة، عن عَ
برأسه  حَ  سَ ومَ ثالثاً،  يْه  وذراعَ ثالثاً،  ه  وجهَ وغسلَ  ثالثاً،  قَ  واستَنشَ ضَ  ضمَ ومَ ثالثاً، 
كامالً  اهللا  رسول  وضوء  إىل  ينظرَ  أن  أحبَّ  نْ  «مَ قال:  ثم  ثالثاً،  يْه  رجلَ وغسلَ  ثالثاً، 

أ»(6). ر إىل هذا»، وقال يف رواية: «هكذا رأيتُ رسولَ اهللا يَتَوضّ فليَنظُ
نن»، وهو ما اعتمدتُه أيضاً، فالرتقيم متوافق.  وترتيبُ األحاديث عنده عىل ترتيب «السُّ  3

مة «ميزان االعتدال» حتقيق: عيل البجاوي (بريوت، 1382/ 1963) 1: 2: «مل أر من الرأي أن  حيثُ قال يف مقدِّ  4
فٍ  عْ ، ال أين ذكرتُه لضَ بَ عيلّ تَعقَّ أحذفَ اسمَ أحدٍ ممَّن له ذِكرٌ بتلينيٍ ما يف كتب األئمة املذكورين، خوفاً من أن يُ
طُهم جلاللة الصحابة، وال  يّ وغريمها من الصحابة، فإين أُسقِ دِ فيه عندي، إال ما كان يف كتاب البخاري وابن عَ
هم يف هذا املُصنَّف، فإنّ الضعفَ إنام جاء من جهة الرواة إليهم. وكذا ال أذكرُ يف كتايب من األئمة املتبوعني  أذكرُ

.« يف الفروع أحداً؛ جلاللتهم يف اإلسالم وعظمتهم يف النفوس، مثل أيب حنيفة والشافعيّ والبخاريّ
منها «مكانة اإلمام أيب حنيفة يف احلديث» للشيخ حممد عبد الرشيد النعامين، و«مكانة اإلمام أيب حنيفة عند   5

ثني» للدكتور حممد قاسم عبده احلارثي. املُحدِّ
قني بإرشاف شعيب األرنؤوط،  ، أبو احلسن عيلّ بن عمر، «السنن» حتقيق: مجاعة من املُحقِّ الدارقطنيّ  6

(بريوت، 1424/ 2004)، 1: 154 رقم احلديث (298).
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فيه:  قال  علقمة،  بن  خالد  عن  حنيفة  أبو  رواه  «هكذا  بإثره:  الدارقطنيُّ  وقال 
اظِ الثقات، منهم: زائدةُ بنُ قدامة، وسفيانُ  ه مجاعةٌ من احلفّ »، وخالفَ ه ثالثاً حَ رأسَ سَ «ومَ
ـريك، وأبو األشهب جعفرُ بنُ احلارث، وهارونُ بنُ  وانة، وشَ ، وشعبة، وأبو عَ الثوريّ
لب، وعيلُّ بنُ صالح بن حيي،  اجُ بنُ أرطاة، وأبانُ بنُ تَغْ د، وحجّ سعد، وجعفرُ بنُ حممَّ
هُ عن خالد بن علقمة، فقالوا  وْ وَ وحازمُ بنُ إبراهيم، وحسنُ بنُ صالح، وجعفرٌ األمحر؛ فرَ
 « ه ثالثاً حَ رأسَ سَ ة» ...، وال نعلمُ أحداً منهم قال يف حديثه: «إنه مَ ه مرّ فيه: «ومسح رأسَ
نْ رو هذا احلديث، فقد خالف  الفِ أيب حنيفة فيام رو لسائر مَ غريُ أيب حنيفة، ومع خِ
حُ  سْ نّة يف الوضوء مَ ح فيام رو عن عيلّ ريض اهللا عنه عن النبيِّ فقال: إن السُّ كم املَسْ يف حُ

ةً واحدة». الرأس مرّ
لَل»(7)،  و«العِ واألفراد»  الغرائب  «أطراف  يف  ذلك  وَ  نَحْ الدارقطنيُّ  وذكر 

وتابعه عليه البيهقي(8).
وأبو  ر،  فَ وزُ يوسف(9)،  أبو  وهم:  مجاعة،  حنيفة  أيب  عن  رواه  قلت: 
حييى  وأبو  مة،  لَ سْ مَ بنُ  وسعيدُ  طيع(12)،  مُ وأبو  زياد(11)،  بنُ  واحلسنُ  ة(10)،  قرّ
انظر: الدارقطني، «أطراف الغرائب واألفراد» برتتيب أيب الفضل حممد بن طاهر املقديس املعروف بابن   7
القيرساين، حتقيق: جابر الرسيع (الرياض، 1428) 1: 103 رقم (374)؛ و«العلل» حتقيق: حمفوظ الرمحن 

زين اهللا (الرياض، 1405/ 1985) 4: 49 و51.
رة بريوت عن الطبعة اهلندية،  انظر: البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل، «السنن الكرب» (مصوّ  8

بال تاريخ) 1: 63.
يف كتابه «اآلثار»، وعند ابن خسـرو واحلارثي وحممد بن املظفر فيام مجعوه من «مسند أيب حنيفة».  9

رة بريوت  انظر: أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم األنصاري، «اآلثار» حتقيق: أبو الوفا األفغاين، (مصوّ  
عن الطبعة اهلندية، بال تاريخ) ص2 رقم (4)؛ وابن خرسو، احلسني بن حممد البلخي، «مسند أيب حنيفة» 
مة، 1431/ 2010) 1: 417 (430)؛ واحلارثي، ة املكرّ حتقيق: لطيف الرمحن البهرائجي القاسمي، (مكّ

عبد اهللا بن حممد البخاري، «مسند أيب حنيفة» (بريوت، 2008) ص241 بإثر احلديث (701)، واخلوارزمي، 
رة بريوت عن الطبعة اهلندية، بال تاريخ) 1: 238. حممد بن حممد، «جامع مسانيد أيب حنيفة» (مصوّ

وروايتهام عند أيب نعيم يف «مسند أيب حنيفة». انظر: أبو نعيم، أمحد بن عبد اهللا األصبهاين، «مسند أيب حنيفة»   10

حتقيق: نظر الفاريايب (الرياض، 1415) ص97 و98.
عند ابن خرسو يف «مسند أيب حنيفة» 1: 413-414 (429) و1: 418 (433) و1: 420 (437)،   11

ر يف «مسند أيب حنيفة» كام يف  واحلارثي يف «مسند أيب حنيفة» ص241 بإثر احلديث (701)، وابن املُظفَّ
«جامع املسانيد» للخوارزمي 1: 238.

عند أيب نعيم ص98، واحلارثيّ ص239 (696)، وأيب بكر ابن عبد الباقي يف «مسند أيب حنيفة» كام يف   12

«جامع املسانيد» 1: 239.
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بنُ  وشعيبُ  احلكم(15)،  بنُ  والقاسمُ  املُختار(14)،  بنُ  وإبراهيمُ  ين(13)،  احلِامّ
إبراهيم،  بنُ  ومكيُّ  مرداس(17)،  بنُ  وثابتُ  حنيفة،  أيب  بنُ  ومحادُ  إسحاق(16)، 
واحلسنُ  األزرق(18)،  وإسحاقُ  ين،  دَ العَ الوليد  بنُ  اهللا  وعبد  عمران،  بنُ  واملُعاىف 
يزيدَ  بنُ  وعيلُّ  هانئ(19)،  بنُ  وأيوبُ  اجلهم،  أيب  بنُ  وسعيدُ  رات،  الفُ ابنُ 

.« ثالثاً برأسه  «ومسح  عنه:  مجيعاً  قالوا  (20)؛  دائيّ الصُّ
 ،(21) يلّ ورواه عنه خارجةُ بنُ مصعب، واجلارودُ بنُ يزيد، وأسدُ بنُ عمرو البَجَ
بنُ  أسدُ  أما  احلديث(22)،  مرتوكا  واجلارودُ  وخارجةُ  ة».  مرّ برأسه  «ومسح  فقالوا: 

عمرو فصدوقٌ له أوهام(23).

ورواياهتام عند أيب نعيم ص98، واحلارثيّ ص241 بإثر احلديث (701).  13

عند ابن خرسو 1: 418 (432) واحلارثيّ ص240 (697).  14

عند أيب نعيم ص98، وابن خرسو 1: 418-419 (434)، واحلارثيّ ص241 (701)  15

ر يف «مسند أيب حنيفة» كام يف «جامع املسانيد» 1: 238. عند ابن خرسو 1: 417 (431)، وابن املُظفَّ  16

ورواياهتام عند ابن خرسو 1: 419 (435) و1: 421 (438).  17

وروايات هؤالء األربعة عند احلارثيّ ص239-240 (696) و(697) وص241 بإثر احلديث (701)   18

عىل الرتتيب.
ورواية هؤالء الثالثة عند احلارثيّ ص242 بإثر احلديث (701).  19

عند ابن أيب العوام يف «فضائل أيب حنيفة». انظر: ابن أيب العوام، أبو القاسم عبد اهللا بن حممد السعدي،   20

مة، 1431/  ة املكرّ «فضائل أيب حنيفة وأخباره ومناقبه» حتقيق: لطيف الرمحن البهرائجي القاسمي، (مكّ
2010) ص171.

ورواياهتم عند احلارثيّ ص241-240 (700-697).  21

خارجة بن مصعب: قال فيه الذهبي يف «الكاشف»: «واه»، وقال ابن حجر يف «التقريب»: «مرتوك». انظر:   22

ة، 1413/ 1992) 1: 362 (1303)؛  الذهبي، «الكاشف» حتقيق: حممد عوامة وأمحد نمر اخلطيب (جدّ
رة، 1430)  ة واملدينة املنوّ وابن حجر، أمحد بن عيل العسقالين، «تقريب التهذيب» حتقيق: حممد عوامة (جدّ

رقم الرتمجة (1612).
وتُنظَر ترمجة اجلارود بن يزيد يف «لسان امليزان» البن حجر، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة (بريوت، 2002)   

.(1748) 410 :2
اختلف علامءُ اجلرح والتعديل يف أسد بن عمرو هذا اختالفاً كثرياً، والقول املذكور هو خالصةُ األقوال   23

فيه. انظر: ابن حجر، «لسان امليزان» 2: 90 (1105).
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وبُغا  طلُ الفاً البن قُ وبه يظهرُ أنّ الثابتَ عن أيب حنيفة هو اللفظُ األول(24)، خِ
(ت 879 هـ)(25).

م، وهو دالٌّ عىل أنّ  سلَّ أما خمالفةُ أيب حنيفة لسائر الرواة عن خالد بن علقمة فمُ
ح الرأس يف هذا احلديث خطأ، خالفاً للعينيّ (ت 855 هـ) حيثُ  سْ كرَ الثالث يف مَ ذِ
ا زيادةً إنام يصحُّ  قال: «الزيادةُ من الثقة مقبولة، وال سيَّام مِثل أيب حنيفة»(26)، وكوهنُ
تقييد بعدد(27)، ولكنَّها بالنظر  ح الرأس دون  سْ كرِ مَ الروايات من ذِ عىل ما يف بعض 
ه  كمُ ، وسيأيت بيانُ هذه الروايات قريباً، ثم حُ الَفةٌ ة» خمُ حَ بـ«مرّ إىل الروايات املُقيِّدة املَسْ

ثلِه(28). بقبول الزيادة من الثقة مطلقاً غريُ سديد، وسيأيت الكالم عىل مِ
م  دَ عَ عىل  أطبقوا  وإن  أهنم  ظُ  يَلحَ خالد  عن  الرواة  أللفاظ  املُتتبِّعَ  وإنّ  هذا، 
 ، الً فصَّ مُ رواه  هم  وبعضَ  ، الً مَ جمُ احلديث   رو هم  بعضَ أنّ  إال  الرأس  ح  سْ مَ يف  التكرار 
ويف  دة(29)،  حِ عىل  عضو  كلِّ  كرِ  ذِ غري  من   « ثالثاً ثالثاً  أ  الروايات: «توضّ بعض  ففي 
نْ رو هذا احلديث أنه مسح ثالثاً فمعناه: أنه  أما ما ذكره احلارثيُّ يف «مسند أيب حنيفة» ص242: أنّ «مَ  24

ات، وإنام  م رأسه، فيُظَنُّ أن ذلك ثالث مرّ قدَّ مها إىل مُ وضع يديه عىل يافوخه، ثم مرَّ هبام إىل مؤخر رأسه، ثم مدَّ
ة واحدة. أال تر أنه بنيَّ ذلك اجلارودُ بنُ يزيد وخارجةُ بنُ مُصعَب وأسدُ بنُ عمرو: أنّ املسحَ كان  ذلك مرّ
 ،« ىل وأحقّ نْ جعل أبا حنيفة غالطاً يف روايته املسح ثالثاً فهو واهم، وكان هو بالغلط أَوْ ةً واحدة ...، فمَ مرّ

ففيه بُعدٌ وتكلُّف، وال عربة برواية خارجة ومصعب، وخمالفةُ أسد بن عمرو جلامهري األصحاب ظاهرة.
قال العالمةُ قاسمُ ابن قُطلُوبُغا يف «منية األملعي» حتقيق: الكوثري، (القاهرة، 1369/ 1950) ص15:   25

«هذا [يعني: ذِكرَ الثالث] ممن دون أصحاب أيب حنيفة، فقد روينا يف «مسند احلارثي» من طريق خارجة 
م  اظ من أصحابه». وتقدَّ ة»، وكذا يف رواية أكثر احلفّ ابن مصعب عن أيب حنيفة بلفظ: «ومسح رأسه مرّ

اظ من أصحابه خمالفٌ للواقع. أنّ خارجة مرتوك، وما نسبه ألكثر احلفّ
العيني، «البناية رشح اهلداية» (بريوت، 1420/ 2000) 1: 242.   26

حَ  سْ أعني: الروايات التي ذكرت «الثالث» يف غسل الوجه ويف غسل اليدين إىل املرفقني، ثم ذكرت مَ  27

لَ القدمني دون ذِكرِ عددٍ فيهام، ال الروايات التي ذكرت «الثالث» يف غسل الوجه واليدين  سْ الرأس وغَ
ة. حُ الرأس مرّ سْ حَ الرأس بعدد، فإنّ ظاهر هذه األخرية هو مَ سْ والقدمني، ومل تُقيِّد مَ

يف االنتقاد اخلامس.  28

، والثوريُّ عند عبد اهللا بن أمحد يف زياداته عىل «مسند» أبيه،  كذا رواه زائدةُ بنُ قدامة عند الطحاويِّ  29

وأبانُ بنُ تغلب عند الدارقطني. انظر: الطحاوي، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة، «رشح معاين 
ار وحممد سيِّد جاد احلق، (بريوت، 1414/ 1994) 1: 35؛ وأمحد بن  اآلثار» حتقيق: حممد زهري النجّ
حنبل، «املسند» حتقيق: شعيب األرنؤوط وفريقه (بريوت، 1421/ 2001) 2: 248-247 (928) 

و2: 257 (945)؛ والدارقطني، «السنن» 1: 157 (300).
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كرِ عددٍ فيهام(30)، ويف رواياتٍ  يْه» من غري ذِ لَ رجلَ سَ هِ وغَ حَ برأسِ سَ رواياتٍ أخر: «مَ
ة  ة» أو «مرّ »(31)، ويف رابعة: «مسحَ برأسه مرّ يْه ثالثاً لَ رجلَ سَ هِ وغَ ثالثة: «مسحَ برأسِ

. ، وأخراها أكثرها تفصيالً ها إمجاالً واحدة»(32). وأوىل هذه الروايات أشدُّ
عَ من خالد بن علقمة اللفظَ الثاين أو الثالث ـ ومها  مِ فالظاهرُ أن أبا حنيفة إنام سَ
لة  مَ كونه ثالثاً من الروايات املُجمَ هَّ حُ الرأس من غري تقييدٍ بعدد ـ فتَوَ سْ ما ورد فيهام مَ

ه من الثقات. بُ وقوعُ مٌ يسريٌ ال يُستَغرَ هَ »، وهذا وَ «توضأ ثالثاً ثالثاً
ه  وما ذكره الدارقطنيُّ حني عدَّ الرواة عن خالد وقال: «قالوا فيه: ومسح رأسَ
ه بقليل: «وال نعلمُ أحداً  نتُه آنفاً، أما قوله بعدَ ه كام بيَّ ة» فيه إهيامٌ شديد، والواقعُ خيالفُ مرّ

» غريُ أيب حنيفة» فإنه صواب. ه ثالثاً حَ رأسَ سَ منهم قال يف حديثه: «إنه مَ
أنه  فجوابه:  رواه  امَ  لـِ هنا  حنيفة  أيب  اإلمام  خمالفة  من  الدارقطنيُّ  ذكره  ما  وأما 
يف  هـ)  (ت 179  مالك  اإلمام  وصنيعُ  به،  لِه  مَ وعَ حلديثٍ  الفقيه  رواية  بني  مَ  تَالزُ ال 
«املوطأ» خريُ شاهدٍ عىل ذلك، حيثُ أتبَعَ رواياتٍ صحيحةً عنده بقوله: «ليس عىل هذا 

كذا رواه شعبةُ عند أمحد، ورشيكٌ النخعيُّ عند ابن أيب شيبة، وعنه رواه عبدُ اهللا بنُ أمحد يف زوائده عىل   30

«املسند». انظر: أمحد، «املسند» 2: 284 (989) و2: 289 (998)؛ وابن أيب شيبة، أبو بكر عبد اهللا 
بن حممد العبيس، «املُصنَّف»، حتقيق: حممد عوامة، (بريوت، 1427/ 2006) 1: 254 (55).

كذا رواه شعبةُ عند أمحد والنسائي والطياليس والبيهقي، وزائدةُ بنُ قدامة عند ابن خزيمة وأيب يعىل.   31

انظر: أمحد، «املسند» 2: 370 (1178)؛ والنسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب، «املجتبى» بعناية 
عبد الفتاح أبو غدة، (بريوت، 1406/ 1986) 1: 68-69 (93) و(94)؛ والطياليس، أبو داود سليامن 
ابن داود، «املسند» حتقيق: د. حممد الرتكي (مرص 1419/ 1999) ص125-126 (142)؛ والبيهقي، 
«السنن الكرب» 1: 50-51، وابن خزيمة، أبو بكر حممد بن إسحاق النيسابوري، «الصحيح» حتقيق: 
د. مصطفى األعظمي، (بريوت 1390/ 1970) 1: 76 (147)؛ وأبو يعىل، أمحد بن عيل بن املثنى 

املوصيل، «املسند» حتقيق: حسني أسد (دمشق 1404/ 1980) 1: 246 (286).
كذا رواه زائدةُ بنُ قدامة عند أمحد وابن حبان والداراقطني والبيهقي، وأبو عوانة عند عبد اهللا بن أمحد   32

. انظر:  يف زوائد «املسند» وأيب داود والنسائي والبيهقي، ورشيكٌ النخعيُّ عند عبد اهللا بن أمحد أيضاً
أمحد، «املسند» 2: 350 (1133)؛ وابن حبان، أبو حاتم البستي، «الصحيح» ترتيب ابن بلبان، حتقيق: 
شعيب األرنؤوط (بريوت 1414/ 1994)، 3: 360 (1079)؛ والدارقطني، «السنن» ص155 
(299) وص186 (369)؛ والبيهقي، «السنن الكرب» 1: 48 و58 و59 و68؛ وعبد اهللا بن أمحد، 
زوائد «املسند» 2: 301 (1027) و2: 442 (1324)؛ وأبو داود، سليامن بن األشعث السجستاين، 

«السنن» 1: 27 (111)؛ والنسائي، «املجتبى» 1: 68 (92).
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ونحوَ  عليه»(35)  العمل  «ليس  أو  هذا»(34)  عىل  العملُ  «ليس  أو  عندنا»(33)  العملُ 
ذلك. عىل أنّ اإلمامَ العينيَّ ير أنّ اإلمام أبا حنيفة عمل به، ولذا تعقَّب الدارقطنيَّ 
ح مسنونٌ  ح ...» غريُ صحيح، ألنّ تكرار املَسْ كمَ املَسْ فقال: «وأما قوله: «فقد خالف حُ

عند أيب حنيفة أيضاً إذا كان بامء واحد»(36).
مسح  يف  الثالث  كرِ  ذِ يف  الرواة  سائرَ  خالفَ  حنيفة  أبا  اإلمامَ  أنّ  واحلاصل: 
احلكمَ  مُ  يَستَلزِ وال  املُخالفة،  فيها  وقعت  التي  اللفظةَ  لُّ  عِ يُ يسريٌ  مٌ  هَ وَ وهو  الرأس، 

بالضعف عىل راوهيا.

بْلة االنتقاد الثاين: حديثُ عدم انتقاض الوضوء بالقُ
إبراهيم  عن  ق،  وْ رَ أيب  عن  الثوري،  سفيان  عن  طرق  من  الدارقطنيُّ   رو
أ، ثم يُصيلِّ وال  ما يَتَوضّ قبِّلُ بعدَ أُ ثم يُ تَوضّ ، عن عائشةَ قالت: «كان رسولُ اهللا يَ يْميّ التَّ

أ»(37). يَتَوضّ
ـر بن حاجب، عن أيب حنيفة، عن أيب روق، عن  ورواه من طريق حييى بن نَصْ

، عن حفصة(38). إبراهيم التيميّ
ةُ بن احلارث،  قٍ عطيّ وْ يْميّ غريُ أيب رَ ه عن إبراهيمَ التَّ وِ : «مل يَرْ وقال الدارقطنيّ
عن  الثوريُّ  ه  فأسنَدَ فيه؛  لِفَ  واختُ حنيفة،  وأيب  الثوريِّ  غريُ  عنه  به  ث  حدَّ نعلمُ  وال 
انظر: مالك بن أنس، «املوطأ» حتقيق حممد مصطفى األعظمي (أبو ظبي، 1425/ 2004م) 2: 172   33

ومواضع أخر كثرية.
انظر: مالك بن أنس، «املوطأ» 5: 1246.  34

انظر: مالك، «املوطأ» 2: 289 و3: 637 وغريمها.  35

العيني، «البناية رشح اهلداية» 1: 242.  36

الدارقطني، «السنن» 1: 254-257 (500-502)، واحلديث عند أيب داود يف «سننه» 1: 45 (178)،   37

والنسائي يف «املجتبى» 1: 104 (170).
الدارقطني، «السنن» 1: 257 (503). ومن طريق ابن حاجب رواه أبو نعيم يف «مسند أيب حنيفة»   38

ر والقايض أبو بكر حممدُ بنُ عبد  د واحلافظ حممدُ بنُ املُظفَّ ص206 و275، واحلافظ طلحةُ بنُ حممَّ
ر  الباقي كام يف «جامع مسانيد أيب حنيفة» للخوارزمي 1: 246 و252-253، ومن طريق ابن املُظفَّ

رواه ابن خسـرو يف «مسند أيب حنيفة» 2: 710 (906).
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ع من  ه، وإبراهيم التيميُّ مل يَسمَ لَ فْصة، وكالمها أرسَ ه أبو حنيفة عن حَ عائشة، وأسنَدَ
عائشة وال من حفصة، وال أدرك زماهنام».

: لِفَ عىل الثوريِّ فيه أيضاً وزاد الدارقطنيُّ يف «العلل» أمراً آخر، فذكر أنه اختُ
هم عنه، عن أيب روق، عن  ر وغريُ ندَ ديّ ووكيع وغُ هْ فرواه حييى القطان وابنُ مَ

، عن عائشة.  يْميّ إبراهيم التَّ
ورواه إبراهيمُ بن هراسة ومعاويةُ بنُ هشام(39) عنه، فقاال: «عن إبراهيم، عن 
 : قبِّلُ وهو صائم»، قال الدراقطنيّ أبيه، عن عائشة»، إال أنّ معاوية قال: «كان النبيُّ يُ
لٌ ال يَثبُت، وقولُ  رسَ «فأتى بالصواب عن عائشة»، ثم قال يف آخر كالمه: «واحلديثُ مُ

الثوريِّ أثبَتُ من قول أيب حنيفة»(40).
عىل  أصحابه  من  اظ  احلفّ الثقات  فروايةُ   ، الثوريّ عىل  االختالفُ  أما  قلت: 
حديثه، فقد انفرد هبا  عائشة»، وزيادةُ «عن أبيه» ال تصحُّ يف  قوله: «عن إبراهيم عن 
صدوق  والثاين  احلديث(41)،  مرتوكُ  واألول  هشام،  بنُ  ومعاويةُ  هراسة  بنُ  إبراهيمُ 

له أوهام(42).
كان  وإن  إمام(43)،  حافظٌ  ثقةٌ  فكالمها  حنيفة،  أيب  وبني  بينه  االختالفُ  وأما 
 ،(44) ظَ وأتقن، واحلديثُ مرويٌّ عن عائشة من طرق أخر أيضاً سفيانُ الثوريُّ أحفَ

رواية معاوية بن هشام أخرجها الدارقطني يف «السنن» 1: 257 (504).  39

الدارقطني، «العلل» 15: 147-146 (3905).  40

انظر: ابن حجر، «لسان امليزان» 1: 379 (339).  41

انظر: ابن حجر، «تقريب التهذيب» (6771).  42

اً ما كان األمرُ فهي خمالفةٌ  وعند الدارقطني: أبو حنيفة ضعيف، وسفيان ثقة، فهي خمالفةُ ضعيف لثقة. وأيّ  43

يسريةٌ عىل ما سيأيت بيانُه.
منها طريق األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن عروة عن عائشة: «أنّ النبيَّ قبَّل امرأةً من نسائه، ثم خرج   44

كَت. رواه أبو داود 1: 46 (179)،  حِ نْ هي، أال أنت؟ فضَ أ»، قال عروة: فقلتُ هلا: مَ إىل الصالة ومل يتوضّ
والرتمذي 1: 133 (86)، وابن ماجه 1: 168 (502).

قبِّـلُ ويُصيلّ  ومنها طريقُ عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة: «أنّ رسول اهللا كان يتوضأ، ثم يُ  
وال يتوضأ، وربام فعله يب». رواه ابن ماجه 1: 168 (503).

ة طرق أخر تُنظَر يف «نصب الراية» للزيلعي، حتقيق: الفنجاين والكاملفوري، (القاهرة) 1: 75-72.  وثمّ  
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.(45) ، وهو ما حكم به الدارقطنيّ فروايةُ الثوريّ أصحّ
قبِّلُ وهو  وأما قولُ الدارقطنيّ يف معاوية بن هشام لـامّ رواه بلفظ «كان النبيُّ يُ
ريدُ تصويبَ هذا اللفظ عن الثوريّ أو  صائم»: إنه «أتى بالصواب عن عائشة»، فال يُ
عائشة  عن  يْميِّ  التَّ لَ  رسَ مُ الدارقطنيُّ  قابَلَ  وإنام   ، التيميّ إبراهيمَ  عن  أو  ق  وْ رَ أيب  عن 
وهو  قبِّلُ  «يُ بلفظ:  عائشة  عن  املُسنَدةِ  بالرواياتِ  أ»  يتوضّ وال  يُصيلِّ  ثم  قبِّلُ  «يُ بلفظ: 
إسناده  يف  ألنّ  األول  اللفظ  بخطأ  وحكم  ل،  املُرسَ عىل  دَ  املُسنَ ح  فرجَّ صائم»(46)، 

. إرساالً
لن  ولذا  البحث،  حملّ  من  فليس   ، بالثوريّ وال  حنيفة  بأيب  له  شأن  ال  وهذا 
هان  رْ هُ إىل أنّ هذا احلكمَ مبنيٌّ عىل افرتاض أنّ احلديثَ واحد، وال بُ نبِّ لَ فيه، وإنام أُ أُفصِّ
بعد  بْلة  القُ ةَ  قصّ تني،  قصّ تروي  عائشة  أنّ  الظاهر  بل  إليه،  دُ  تُرشِ قرينةَ  وال  عليه،  يدلُّ 
بْلة للصائم، وإسنادها متصل. وهو ما اعتمده  ةَ القُ الوضوء، ويف إسنادها انقطاع، وقصّ
احلافظ الزيلعيُّ (ت 762 هـ) حيثُ قال: صنيعُ الدارقطنيّ هذا «تضعيفٌ منه للرواة 

مها باآلخر»(47). لُ أحدُ علَّ من غري دليل ظاهر، واملعنيان خمتلفان، فال يُ
سفيانُ  وخالفه  حفصة،  عن  احلديثَ   رو حنيفة  أبا  اإلمامَ  أنّ  واحلاصل: 
لُّ تسميةَ  عِ مٌ يسريٌ يُ هَ ، ولكنَّه وَ مٌ هَ الثوريُّ فجعله عن عائشة، وهو املحفوظ، واألول وَ

مُ احلكمَ بالضعف عىل الراوي. ، وال يَستَلزِ الصحايبّ

لِ  لّة القادحة بال شك، وأقلّ أحواله احلسن، فإذا انضمَّ إىل املُرسَ ها سامل من العِ ، لكنْ بعضُ لّ ها أُعِ وبعضُ
د أنه حديثٌ آخرُ غريُ حديث القبلة للصائم. حملِّ البحث تأكّ

نا املُحدِّث  اً عن عائشة وحفصة كلتَيْهام ـ وهو ما مال إليه شيخُ أما إيرادُ احتامل أن يكون احلديثُ مرويّ  45

حممد عوامة يف تعليقه عىل «املُصنَّف» البن أيب شيبة 1: 389 (493)، والدكتور كيالين خليفة يف «منهج 
ج، وهو أبو روق عن  ه احتادُ املَخرَ دُ نن» (القاهرة، 1431/ 2010) ص488ـ  فيُبعِ الدارقطني يف كتابه السُّ
د إال بقرينة، كأن يقول: «عن  ةً، واألصلُ عدمُ التعدُّ إبراهيم، إذ األصلُ أن أبا روق سمعه من إبراهيم مرّ
د عائشة تارةً وحفصةَ  فرِ ة: عن حفصة» أو العكس أو يقول: «عن عائشة وحفصة» ثم يُ عائشة، وقال مرّ

.أخر
رة بريوت عن الطبعة املرصية) 2: 778-776  رواه مسلم يف «صحيحه» حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي (مصوَّ  46

(1106) من طرق عن عائشة ريض اهللا عنها.
الزيلعي، «نصب الراية» 1: 73.  47
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االنتقاد الثالث: حديثُ انتقاض الوضوء بالقهقهة
عن  احلسن،  عن  زاذان،  بن  منصور  عن  حنيفة،  أيب  حديثَ  الدارقطنيُّ   رو
بْية،  ريدُ الصالة، فوقع يف زُ عبَد، عن النبيِّ قال: «بينام هو يف الصالة إذ أقبَلَ أعمى يُ مَ
دِ  عِ هَ فليُ قَ هْ نْ كان منكم قَ فَ النبيُّ قال: «مَ ـرَ هوا، فلام انصَ قَ هْ كَ القومُ حتى قَ فاستَضحَ

الوضوءَ والصالة»(48).
عن  زاذان،  بن  منصور  عن  حنيفة  أبو  احلديث  هذا   رو»  : الدارقطنيّ وقال 
وإنام  منصور،  عىل  حنيفة  أبو  فيه  مَ  هِ ووَ  . النبيِّ عن  الً  رسَ مُ اجلهنيِّ  دٍ  عبَ مَ عن  احلسن، 
بة له، ويُقال:  حْ دٌ هذا ال صُ عبَ عبَد. ومَ دِ بنِ سريين، عن مَ رواه منصور بن زاذان عن حممَّ
يْالنُ بنُ  ث به عن منصور عن ابن سريين: غَ ر من التابعني. حدَّ دَ نْ تكلّم يف القَ إنه أولُ مَ
.(49) يمُ بنُ بشري، ومها أحفظ من أيب حنيفة لإلسناد». وتابعه عليه البيهقيّ شَ جامع وهُ

يْالنُ  غَ ه  لَ صَ ووَ يم(50)،  شَ هُ ه  لَ فأرسَ أيضاً،  فيه  يمٌ  شَ وهُ يْالنُ  غَ واختلف  قلت: 
ابن  عن  منصور  عن  روايته  عىل  اتفقا  أهنام  الدارقطنيِّ  مرادَ  أنّ  إال  عبَد(51)،  مَ كرِ  بذِ

سريين، وليس عن منصور عن احلسن، كام رواه أبو حنيفة.
زاذان واسطيّ أيضاً،  ومنصور بنُ   ، حافظ، وهو واسطيّ بشري ثقة  يمُ بنُ  شَ وهُ
ديّ  هْ فله به اختصاص ومالزمة، وهو أثبتُ الناس يف حديثه، كام قال عبدُ الرمحن بنُ مَ
بحديث  الناس  مُ  أعلَ األربعة؛  هؤالء  بحديث  الناس  مُ  أعلَ يمٌ  شَ «هُ هـ):   198 (ت 
]، وأثبَتُ  يّار [يعني: أبا احلكم العنزيّ بَيد] وسَ منصورِ بنِ زاذانَ ويونسَ [يعني: ابنَ عُ
حُ من غريه،  ]»(52)، فروايتُه عنه أرجَ ني [يعني: ابنَ عبد الرمحن السميّ صَ الناس يف حُ
ودخل  فيه،  مَ  هِ وَ حنيفة  أبا  أنّ  فالظاهرُ  اجلملة(53)،  يف  يْالن  غَ برواية  ت  دَ اعتَضَ وقد 

الدارقطني، «السنن» 1: 306 (622)، وروايتُه من طريق مكيِّ بن إبراهيم عن أيب حنيفة.  48

.146 :1 «انظر: البيهقي، «السنن الكرب  49

. وروايتُه أخرجها الدارقطني 1: 308-307 (624). الً رسَ أي: رواه عن منصور عن ابن سريين مُ  50

وروايتُه أخرجها الدارقطني 1: 307 (623).  51

، أبو احلجاج يوسف بن الزكي، «هتذيب الكامل» حتقيق: بشار عواد معروف، (بريوت، 1400/  يّ املزّ  52

.282 :30  (1980
ن احتجَّ هبم عليه»،  خالفاً البن قُطلُوبُغا حيثُ قال يف «منية األملعي» ص15: «أبو حنيفة أثبتُ وأحفظُ ممَّ  53
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عليه إسناد يف إسناد، ألنّ احلديثَ معروفٌ من طريق احلسن أيضاً، لكنْ من غري رواية 
منصور عنه(54).

واحلديثُ رواه عن أيب حنيفة مجاعةٌ من أصحابه، وقد اتفقوا مجيعاً عىل روايته 
عنه عن منصور عن احلسن، ثم اختلفوا بعد ذلك:

يذكروا  مل  عنه؛  رواية  يف  ـرُ  فَ وزُ زياد  بنُ  واحلسنُ  احلسن  بنُ  حممدُ  عنه  ه  لَ فأرسَ
عبَداً يف إسناده(55). مَ

كرِ معبد، إال أهنم اختلفوا يف تعيينه: ووصله الباقون بذِ
ـ  عنه  رواية  يف  ـ  إبراهيم  بنِ  ومكيِّ  ين  احلِامّ حييى  وأيب  يوسف  أيب  رواية  ففي 

ب وال نسبة. لْت: «معبد»(56)؛ من غري نَسَ وسعدِ بنِ الصَّ
.(57)« ويف رواية عبدِ اهللا بنِ يزيدَ املُقرِئ: «معبد اجلهنيّ

نْ دون أيب حنيفة عليه»، ويف  ثم ذكر االختالفَ عىل أيب حنيفة فيه، وقال: «فليس ألحدٍ أن حيملَ ختليطَ مَ
عبَد من  لِه وإرسالِه من جهة ويف تسمية مَ صْ كونه ختليطاً نَظَر، ثم أصحابُ أيب حنيفةـ  عىل اختالفهم يف وَ

م، كام سيأيت بيانُه. هَ جهة أخرـ  متفقون عىل موضع الوَ
. وبنيَّ الدارقطنيُّ 1:  رواه الدارقطنيُّ يف «السنن» 1: 303-305 (614-620) عن احلسن مرسالً  54

302 أنّ «احلسن إنام سمع هذا احلديث من حفص بن سليامن املنقري، عن حفصة بنت سريين، عن 
الً، عن النبيِّ »، عىل ما بُنيِّ يف بعض الروايات عنده 1: 304-303 (614)،  رسَ ياحيّ مُ أيب العالية الرِّ

ل أيب العالية. رسَ لُه إىل مُ رسَ فرجعَ مُ
روايةُ حممد بن احلسن يف كتابيه «اآلثار» و«احلجة عىل أهل املدينة». انظر: حممد بن احلسن، «اآلثار»   55

ة عىل أهل املدينة» حتقيق:  حتقيق: خالد العواد، (بريوت، 1432/ 2011) 1: 177 (163)؛ و«احلجّ
مهدي حسن الكيالين (بريوت، 1403) 1: 204.

وروايةُ احلسن بن زياد عند ابن خرسو يف «مسند أيب حنيفة» 2: 804-803 (1051).  
يّ يف «الكامل يف الضعفاء» (بريوت، 1985) 3: 1027 دون إسناد، لكنْ  دِ ـرُ ذكرها ابنُ عَ فَ ورواية زُ  

عبَد. سيأيت عنه ذِكرُ مَ
يّ يف «الكامل» 3:  دِ ين عند ابن عَ امّ روايةُ أيب يوسف يف «اآلثار» ص28 (135)، وروايةُ أيب حييى احلِ  56

1027، وروايةُ مكيِّ بنِ إبراهيم عند الدارقطني يف «السنن» 1: 396-307 (622)، وروايةُ سعدِ 
لْت عند أيب نعيم يف «معرفة الصحابة» حتقيق: عادل العزازي (الرياض، 1419/ 1998) 5:  بنِ الصَّ

.6142
ذكرها ابنُ عديّ يف «الكامل» 3: 1027 دون إسناد.  57
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م(59). عبَد بن صبيح»(58)، وأسد له أوهام كام تقدَّ ويف رواية أسد بن عمرو: «مَ
أيب  بن  «معبد  ـ:  عنهام   أخر رواية  يف  ـ  إبراهيم  بنِ  ومكيِّ  ـرَ  فَ زُ رواية  ويف 

، وهو صحايبّ صغري(61). معبد»(60)، يعني: اخلزاعيّ
 ،(62)البحثَ يف ترجيح كونه معبداً اجلهنيَّ أو معبداً اخلزاعيَّ ذا جدو وال أر

بعد احلكم باخلطأ عىل هذا اإلسناد، واهللا أعلم.
احلديث  هذا  يف  البرصيّ  احلسن  كرِ  ذِ يف  مَ  هِ وَ حنيفة  أبا  اإلمامَ  أنّ  واحلاصل: 
ومها  زاذان،  بن  منصور  شيوخ  من  مجيعاً  ظُ أهنام  يُالحَ لكنْ  سريين،  بن  د  حممَّ من  بدالً 
مٌ يسريٌ يقعُ  هَ لُّ واحد منهام سنة 110 هـ، فإبدالُ أحدمها باآلخر وَ بصـريان، وتُويف كُ
فُ أمرَ  فِّ ه للثقات كثرياً، بل احلديثُ يرويه احلسنُ البصـريُّ من طريق آخر، وهذا خيُ ثلُ مِ
ها، من غري أن يلزمَ  لُّ التسميةَ نفسَ عِ ناً يُ اً هيِّ مهَ ه وَ اخلطأ يف تسميته يف هذا اإلسناد، وجيعلُ

ه.  بْطِ م ضَ دَ لَّ به عىل عَ منه تضعيفُ الراوي، أو يُستَدَ

االنتقاد الرابع: حديثُ إغناء قراءة اإلمام عن قراءة املأموم
يوسف  وأيب  موسى  بن  وأسد  األزرق  إسحاق  إىل  بإسناده  الدارقطنيُّ   رو
قاً، أربعتهم عن أيب حنيفة، عن موسى بن أيب عائشة، عن عبد اهللا  فرَّ ري مُ ويونس بن بُكَ

وروايتُه عند ابن خرسو يف «مسند أيب حنيفة» 2: 803 (1050).  58

يف االنتقاد األول.  59

ف فيه قولُه: «بن أيب معبد» إىل «عن  وروايتُهام عند أيب نعيم يف «مسند أيب حنيفة» ص222-223، وحترَّ  60

أيب سعيد»، ويدلُّ عىل التحريف قول أيب نعيم بإثره: «رواه أسد بن عمرو فقال: سعيد بن صبيح»، 
وصوابُه هنا: معبد، كام يف «أسد الغابة» البن األثري (بريوت 1409/ 1989) 4: 443 نقالً عن أيب 
ف، وأنّ  رَّ مت روايةُ أسدٍ كذلك، فدلّ عىل أنّ قوله يف املوضع األول: «عن أيب سعيد» حمُ يم، وتقدّ نُعَ

الصواب: «أيب معبد»، ثم أضفتُ إليه «معبد بن» من «أسد الغابة» البن األثري 4: 443 و5: 211.
عبَد. كذا رواه مكيُّ  عقِل بن يسار، عن مَ يَ أيضاً عن أيب حنيفة، عن منصور، عن احلسن، عن مَ وِ ورُ  61

ابنُ إبراهيم يف روايةٍ ثالثةٍ عنه ـ وهي عند ابن خرسو يف «مسند أيب حنيفة» 2: 802-803 (1049) ـ 
ها، ولذا قال احلافظ طلحةُ بنُ حممد جامعُ «مسند أيب حنيفة»ـ  كام يف «جامع املسانيد»  الِفُ م عنه ما خيُ وتقدّ

للخوارزمي 1: 248 ـ : «هو غلط».
رة بريوت عن  خاض يف هذا البحث العينيُّ يف «البناية» 1: 292، وابنُ اهلامم يف «فتح القدير» (مصوّ  62

الطبعة املرصية) 1: 51، وغريمها.
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نْ كان له إمامٌ فقراءةُ اإلمام له قراءة»(63).  اد، عن جابر قال: قال رسولُ اهللا: «مَ ابن شدّ
وه. هذا لفظُ إسحاق األزرق، وألفاظُ اآلخرين بنَحْ

حنيفة  أيب  غريُ  عائشة  أيب  بن  موسى  عن  ه  يُسنِدْ «مل  بإثره:  الدارقطنيُّ  وقال 
أليب  امرةَ  عُ بن  احلسن  متابعةَ  الدارقطنيُّ   رو ثم  ضعيفان».  ومها  امرة،  عُ بنِ  واحلسنِ 

امرةَ مرتوكُ احلديث». حنيفة(64)، وقال بإثرها: «احلسنُ بنُ عُ
حنيفة  أيب  غريُ   « «جابراً اإلسناد  هذا  يف  رْ  يَذكُ «مل   : أيضاً الدارقطنيُّ  وقال 
يونس(67)  بنُ  وإرسائيلُ   (66) وشعبةُ  (65) الثوريُّ سفيانُ  احلديثَ  هذا   ورو  ...
يَينة(69) وجريرُ بنُ عبد  (68) وأبو خالد الداالينُّ وأبو األحوص وسفيانُ بنُ عُ ـريكٌ وشَ
الً عن النبيِّ  رسَ اد مُ هم عن موسى بن أيب عائشة، عن عبد اهللا بن شدّ احلميد(70) وغريُ

، وهو الصواب»(71).
وَ ذلك يف «العلل» و«أطراف الغرائب واألفراد»(72). وذكر الدارقطنيُّ نَحْ

الدارقطني، «السنن» 2: 107-111 (1233-1236) عىل الرتتيب.  63

املصدر السابق 2: 111 (1237).  64

عند عبد الرزاق يف «املُصنَّف» حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي (بريوت، 1403/ 1983) 2: 136   65

(2797)؛ والطحاويّ يف «رشح معاين اآلثار» 1: 217.
عند ابن عديّ يف «الكامل» 7: 2477.  66

ة  عند حممد بن احلسن يف «املوطأ» حتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، ص62-63 (124)؛ ويف «احلجّ  67

عىل أهل املدينة» 1: 121؛ وعند الطحاويّ يف «رشح معاين اآلثار» 1: 217.
عند ابن أيب شيبة يف «املُصنَّف» 3: 275 (3800).  68

عند ابن عديّ يف «الكامل» 7: 2477.  69

يّ يف «الكامل» 7: 2477. دِ عند ابن أيب شيبة يف «املُصنَّف» 3: 275 (3800)، وابن عَ  70

له فزاد يف  يّ يف «الكامل» 2: 706 حيثُ قال: «هذا مل يُوصِ دِ وسبقَ الدارقطنيَّ إىل هذا االنتقاد ابنُ عَ  71

 امرة. وقد رو نَ احلسن بن عُ رُ منه مِ » غريُ احلسن بن عامرة وأيب حنيفة، وبأيب حنيفة أشهَ إسناده «جابراً
مها فأرسلوه ...». وقال ابنُ عديّ يف موضع آخر 7: 2477:  هذا احلديث عن موسى بن أيب عائشة غريُ
«زاد أبو حنيفة يف إسناده جابرَ بنَ عبد اهللا؛ ليَحتَجَّ به يف إسقاط «احلمد» عن املأمومني، وقد ذكرناه عن 

فُ منه عن موسى موصوالً». . ووافقه احلسنُ بنُ عامرة، وهو أضعَ الً رسَ ة عن موسى مُ األئمّ
انظر: الدارقطني، «العلل» 13: 371-373 (3261)؛ و«أطراف الغرائب واألفراد» برتتيب ابن القيرساين   72

.(1589) 300 :1
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كثريٍ  مجعٍ  رواية  من  عنه  فثابتةٌ  إسناده  يف  جابر  كرِ  بذِ حنيفة  أيب  روايةُ  أما  قلت: 
بن  ومكيُّ  زياد(75)  بن  واحلسن  وحممد(74)  يوسف(73)  أبو  منهم  عنه،  أصحابه  من 
تَّ  ين(79) وسِ إبراهيم(76) وأسد بن عمرو(77) والفضل بن موسى(78) وأبو حييى احلِامّ

عرشةَ آخرون(80). 
«أخربنا  قال:  «الصالة»(81)  كتابه  يف  فرواه  عنهم  املبارك  بن  اهللا  عبد  وانفرد 
اد، قال رسولُ  سفيانُ وشعبةُ وأبو حنيفة، عن موسى بن أيب عائشة، عن عبد اهللا بن شدّ
 ، موصوالً حنيفة  أيب  عن  مجاعةٌ  رواه  «هكذا  البيهقي:  وقال   . مرسالً فذكره   ،«... اهللا 

كرِ جابر، وهو املحفوظ». الً دون ذِ رسَ ورواه عبدُ اهللا بنُ املبارك عنه مُ
، وعن شعبة وسفيان  قلت: الظاهرُ أنّ ابنَ املبارك يرويه عن أيب حنيفة موصوالً
ه عنهم مجيعاً، ومثلُ هذا مسلوكٌ عند الرواة يف  لَ ، فلام مجعهم يف إسناد واحد أرسَ الً رسَ مُ

انظر: أبو يوسف، «اآلثار» ص23 (112). ومن طريقه رواه الطحاوي يف «رشح معاين اآلثار» 1:   73

217، وابنُ خرسو يف «مسند أيب حنيفة» 2: 754-755 (969) و2: 756-757 (972) و2: 758 
(974)، واحلارثيُّ يف «مسند أيب حنيفة» ص114 (276) وص122 (304)، وطلحةُ بنُ حممد يف 

«مسند أيب حنيفة»، كام يف «جامع املسانيد» للخوارزمي 1: 336.
انظر: حممد بن احلسن، «اآلثار» 1: 111 (86)، و«املوطأ» ص61 (117). ومن طريقه رواه ابنُ   74

املسانيد» 1:  خرسو 2: 753-754 (968) و2: 757 (973)، وطلحةُ بنُ حممد كام يف «جامع 
.336

75  رواه من طريقه ابنُ خرسو 2: 752 (966) و2: 753 (967)، واحلارثيُّ ص116 (285)، وطلحةُ 

بن حممد كام يف «جامع املسانيد» 1: 335. 
رواه من طريقه ابنُ خرسو 2: 751-752 (965)، واحلارثيُّ ص117 (286) وص118 (291)،   76

.160 :1 «دٍ كام يف «جامع املسانيد» 1: 335، والبيهقيُّ يف «السنن الكرب وطلحةُ بنُ حممَّ
رواه من طريقه ابنُ خرسو 2: 755-756 (970)، واحلارثيُّ ص122 (305).  77

رواه من طريقه ابنُ خرسو 2: 756 (971)، واحلارثيّ ص119 (292)، وطلحةُ بنُ حممد كام يف «جامع   78

املسانيد» 1: 335.
يّ يف «الكامل» 7: 2477، واحلارثيُّ يف «مسند أيب حنيفة» ص119 (293)،  دِ رواه من طريقه ابنُ عَ  79

د كام يف «جامع املسانيد» 1: 333.  وطلحةُ بنُ حممَّ
انظر رواياهتم عند احلارثيّ يف «مسند أيب حنيفة» ص114-116 (277-284) وص118-117   80

(287-290) وص121 (302-300).
.160 :1 «ومن طريقه رواه البيهقيُّ يف «السنن الكرب  81
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العطف عىل الشيوخ، وهو نوع من اإلدراج(82).
لِه فقد رواه أمحدُ بنُ منيع (ت 244 هـ) يف «مسنده»  صْ ومل ينفرد أبو حنيفة بوَ
بن  موسى  عن  ـريك،  وشَ  ( سفيانُ (الثوريّ ثنا  حدّ قال:  األزرق  إسحاقُ  أخربنا  قال: 

اد، عن جابر قال: قال رسول اهللا (83) ... فذكره(84).  أيب عائشة، عن عبد اهللا بن شدّ
ه  إسنادُ هذا  اهللا  عبد  بن  جابر  هـ): «حديثُ  البوصرييّ (ت 840  احلافظُ  قال 
األول  جابر  حديث  آخر: «إسنادُ  موضع  يف  وقال  ثقات»(85)،  هم  كلُّ ه  رجالُ صحيح، 

، والثاين عىل رشط مسلم»(86). نيْ صحيحٌ عىل رشط الشيخَ
. الً رسَ ن رواه مُ مها فيمَ م ذِكرُ فإن قيل: شـريك وسفيان الثوريّ تقدّ

أيب  ابنُ  الً  رسَ مُ عنه  فرواه  ـ  النخعيّ  اهللا  عبد  ابنُ  وهو  ـ  شـريك  أما  فاجلواب: 
ـريك،  شيبة، ورواه عنه موصوالً إسحاقُ األزرق، واألزرقُ أثبتُ الناس يف حديث شَ
فيه  شـريكٍ  ـأِ  طَ خَ احتاملُ  يندفعُ  وبه  كتابه،  من  عنه  وروايتُه  عنه،  الوصل  حُ  يُرجَّ وبه 

ه(87). فظِ لسوء حِ
ر» حتقيق: نور الدين عرت، (دمشق، 1421/ 2000) ص93. كَ انظر: ابن حجر، «نزهة النظر رشح نخبة الفِ  82

انظر: البوصريي، أبو العباس أمحد بن أيب بكر، «إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة» حتقيق: مجاعة   83

قني بإرشاف يارس إبراهيم (الرياض، 1420/ 1999) 2: 80 و168 (1075) و(1264). من املُحقِّ
نيع بقوله: «قال األزرق: وثنا جرير، عن موسى بن أيب عائشة، عن عبد اهللا بن شداد،  وأتبعه أمحدُ بنُ مَ  
نْ كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة»، ومل يذكر: «عن جابر»، وهذا يدلُّ عىل تثبُّت األزرق  : «مَ عن النبيِّ

من روايتَيْ سفيان وشـريك.
د اإلمام أيب حنيفة بمتابعة سفيان وشـريك له من هذه الرواية اإلمامُ ابنُ اهلامم يف  أجاب عن تفرُّ  84

«فتح القدير» 1: 338-339، والعالمةُ قاسمُ ابنُ قُطْلُوبُغا يف «التعريف واإلخبار بتخريج أحاديث 
امرة وأبو حنيفة،  ه إال احلسنُ بنُ عُ : مل يُسنِدْ االختيار» 1: 129، وقال األخري: «فبطل قولُ الدارقطنيّ

ومها ضعيفان».
البوصريي، «إحتاف اخلرية املهرة» 2: 80 (1075).  85

املصدر السابق 2: 168 (1264).  86

ام و يزيدُ كتبوا  قال أبو داود: سمعتُ أمحد بن حنبل يقول : إسحاقُ ـ يعنى األزرق ـ و عبّادُ بنُ العوّ  87

ثُ بعقله.  دِّ ر هنر، وكان رشيكٌ رجالً له عقل حيُ فْ مَ عليهم ىف حَ دِ عن رشيك بواسط من كتابه، قال : قَ
قال أمحد: سامع هؤالء أصحُّ عنه . قيل: إسحاق األزرق ثقة؟ قال : إي واهللا ثقة. انظر: اخلطيب، أبو 
بكر أمحد بن عيل بن ثابت البغدادي، «تاريخ بغداد» حتقيق: بشار عواد معروف (دار الغرب اإلسالمي 

.328-327 :7 (2001 /1422
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عنه  ورواه   ، برييُّ الزُّ أمحد  وأبو  الرزاق  عبد  الً  رسَ مُ عنه  فرواه  سفيان  وأما 
دُّ من  عَ اظ، غريَ أنّ عبدَ الرزاق ال يُ موصوالً إسحاقُ األزرق، وثالثتُهم من الثقات احلفّ

.(89)« برييَّ «قد خيطئ يف حديث الثوريّ (88)، وأبا أمحد الزُّ املُتقِنني يف حديث الثوريّ
لَ ثابتٌ عن أيب حنيفة والثوريّ وشـريك، ويُضافُ  صْ صَ من هذا أنّ الوَ فتَلخَّ
مجيعاً  عليهم  فاحلكم  ية(90)،  لِّ بالكُ رة  هدَ بمُ ليست  وروايتُه  امرة،  عُ بنُ  احلسنُ  إليهم 
من  عظيمةٌ  مجهرةٌ  وهم  ه،  لَ أرسَ نْ  مَ م  هَ بوَ احلكم  نُ  يُمكِ ال  أنه  كام   ، يصحّ ال  م  هَ بالوَ

لُ إذن عىل أنّ موسى بن أيب عائشة رواه عىل الوجهني. اظ، فيُحمَ الثقات احلفّ
ل واإلرسال قد يكونُ تعارضاً من الرواة عن الشيخ أو اضطراباً  صْ واختِالفُ الوَ
ه،  نيْ فيه، وقد يكونُ اختصاراً من الشيخ نفسِ من الشيخ نفسه فيلزمُ ترجيحُ أحد الوجهَ
احلديث(91)،  ر يف علوم  قرَّ فال يلزمُ منه ردُّ أحد الوجهني وال توهيمُ راويه، كام هو مُ
يْنِه: «والثقة قد يُسنِدُ احلديثَ تارة،  ولذا قال ابنُ اهلامم (ت 861 هـ) يف هذا احلديثِ عَ
ن أعلمهم بحديث شـريك. انظر:  وقال يعقوبُ بنُ شيبة: كان معاويةُ بنُ هشام وإسحاقُ األزرقُ مِ  

، «هتذيب الكامل» 2: 499. املزيّ
: «سألتُ حييى بنَ معني عن أصحاب سفيان، قلت: حييى أحبُّ إليك يف  قال عثامنُ بنُ سعيد الدارميّ  88

دي؟ فقال: حييى. قلت: فعبدُ الرمحن أحبُّ إليك أو وكيع؟ فقال: وكيع.  هْ سفيان أو عبدُ الرمحن بنُ مَ
؟ فقال: صالح. قلت: فمعاويةُ بنُ  يم؟ فقال: وكيع. قلت: فاألشجعيّ قلت: فوكيعٌ أحبُّ إليك أو أبو نُعَ
؟ فقال: ليس به بأس. قلت: فيحيى  ـ  أعني: أبا أمحدـ  برييّ هشام؟ فقال: صالح، وليس بذاك. قلت: والزُّ
بيدُ اهللا  . قلت: فعُ . قلت: فكيف هو يف حديثه؟ فقال: ليس بالقويّ بنُ يامن؟ فقال: أرجو أن يكون صدوقاً
بيدِ اهللا. قلت: فالفاريايب؟ قال:  ثلُ عُ بيصة؟ فقال: مِ بَه من ابن اليامن. قلت: فقَ بنُ موسى؟ فقال: ثقة، ما أقرَ
 ، ثلُهم ...». انظر: ابن معني، «التاريخ» رواية عثامن الدارميّ اق يف سفيان؟ فقال: مِ ثلُهم. قلت: فعبدُ الرزّ مِ

حتقيق: د. أمحد نور سيف (دمشق، 1400) ص62-61.
ابن حجر، «تقريب التهذيب» (6017)، وقد أفاد ذلك من قول اإلمام أمحد ـ كام يف «تاريخ بغداد» 3:   89

397 ـ: «كان كثري اخلطأ يف حديث سفيان».
زيُّ يف «املُحدِّث الفاصل» حتقيق: د.  مُ رْ هُ اه الرامَ ثني عىل تضعيف احلسن بن عامرة، لكنْ قوّ مجهورُ املُحدِّ  90

قةَ آخرَ املجلد الثالث من  ةَ املُلحَ حممد عجاج اخلطيب (بريوت، 1404) ص320. وانظر يف تقويته التتمّ
مة «مُصنَّف ابن أيب شيبة» لألستاذ الشيخ حممد عوامة 1: 64-68، أو دراسات  قدِّ «نصب الراية»، ومُ

ر. نكَ «الكاشف» له ص148-152، فتحسنيُ حديثه هو الصواب، إال إذا أتى بام يُ
ذكر اخلطيبُ البغداديُّ يف «الكفاية» حتقيق: السورقي واملدين (املدينة املنورة) ص411: أنّ احلديثَ قد   91

الً أو عند بعضهم , إال  رسَ هُ مُ وْ وَ سنَداً عند الذين رَ هم، وأنه قد يكونُ «مُ ه بعضُ لُه بعضُ الرواة ويُسنِدُ يُرسِ
ةً  لَه مرّ ضٍ أو نسيان , والنايس ال يُقىض له عىل الذاكر , وكذلك حالُ راوي اخلرب إذا أرسَ رَ لوه لِغَ أهنم أرسَ
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.(92)«ه أخر لُ ويُرسِ
ل هذا احلديث، بل توبع عليه، وأنّ احلكمَ  صْ واحلاصل: أنّ أبا حنيفة مل ينفرد بوَ

سلَّم. م فيه غريُ مُ هَ عليه بالوَ

ة االنتقاد اخلامس: حديثُ حتريم مكّ
وذيُّ  املَرُّ يوسف  بن  احلسن  بن  سعيد  بنُ  احلسنيُ  ثنا  حدّ قال:  الدارقطنيُّ   رو
بيد اهللا  نا أبو حنيفة، عن عُ ثنا حممد بن احلسن، حدثّ ي، حدّ دتُ يف كتاب جدّ جَ قال: وَ
ة حرام،  بن أيب زياد، عن أيب نَجيح، عن عبد اهللا بن عمرو قال: قال رسول اهللا:  «مكّ
ة شيئاً فإنام  نْ أكل من أجر بيوت مكّ رُ بيوهتا»، وقال: «مَ باعها، وحرامٌ أجْ يْعُ رِ وحرامٌ بَ

.(93)« يأكل ناراً
قوله: يف  أيضاً  مَ  هِ ووَ مرفوعاً،  حنيفة  أبو  رواه  «كذا  بإثره:  الدارقطنيُّ  وقال 

اح، والصحيحُ أنه موقوف». بيد اهللا بن أيب يزيد، وإنام هو: ابنُ أيب زياد القدّ عُ
ربيعة  بن  وحممد  بيعيّ  السَّ يونس  بن  عيسى  طريق  من  الدارقطني  رواه  ثم 
بَيد اهللا بن أيب زياد، عن أيب نجيح، عن عبد اهللا بن  قاً ـ ، كالمها عن عُ فرَّ الرؤايسّ ـ مُ
»(94). قلت:  عمرو موقوفاً بلفظ: «إن الذي يأكل كراء بيوت مكة إنام يأكل يف بطنه ناراً
يْن معاً  ه , أو يفعلُ األمرَ ه فيُسنِدُ لُه، ثم يذكرُ بعدَ سِ فُ ذلك أيضاً، ألنه قد ينسى فريُ لَه أخر, ال يُضعَّ صَ ووَ

ضٍ له فيه». رَ دٍ منه لِغَ عن قَصْ
لون  مة «صحيحه» 1: 32: «األئمة الذين نقلوا األخبار كانت هلم تاراتٌ يُرسِ قدِّ وقال اإلمام مسلم يف مُ  
طون فيها، فيُسنِدون اخلرب عىل هيئة ما  نشَ وه منه، وتاراتٌ يَ عُ مِ نْ سَ فيها احلديث إرساالً، وال يذكرون مَ
ه، إال أنه واردٌ يف اإلرسال عموماً، يف أيّ  عوا», وكالمه وإن كان يف إسقاط شيخ الراوي املبارش أو ذِكرِ مِ سَ

طبقةٍ كان.
ابن اهلامم، «فتح القدير» 1: 339.  92

الدارقطني، «السنن» 4: 12 (3015).  93

املصدر السابق 4: 13 (3016) و(3017).  94

ومن طريق عيسى رواه ابنُ أيب شيبة يف «املُصنَّف» 8: 511 (14903)، وابنُ زنجويه يف «األموال»   
حتقيق: د. شاكر ذيب فياض (الرياض، 1406/ 1986) 1: 204 (245).

ومن طريق حممد بن ربيعة رواه الفاكهيُّ يف «أخبار مكة» حتقيق: د. عبد امللك دهيش (بريوت 1414)   
.(2052) 216 :3
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وكذا رواه وكيع عن عبيد اهللا بن أيب زياد(95).
قلت: البحثُ فيه من وجهني:

األول: يف توهيم أيب حنيفة يف قوله: «عبيد اهللا بن أيب يزيد».
ره الدارقطنيّ يف «أطراف الغرائب  ه، وقد كرّ والثاين: يف توهيم أيب حنيفة يف رفعِ
اح مرفوعاً إىل النبيِّ ،  بيد اهللا بن أيب زياد القدّ دَ به أبو حنيفة عن عُ واألفراد» فقال: «تفرَّ

ان(97). ه»(96)، وتابعه عليه البيهقيُّ وابنُ القطّ ه ال يرفعُ وغريُ
أما األول فاخلطأ ممّن هو دون أيب حنيفة من رجال اإلسناد، فقد رواه أبو يوسف 
(98)، أربعتُهم عن أيب  بْيسّ بيدُ اهللا بنُ موسى العَ رو وعُ مْ والقاسمُ بنُ احلكم وأسدُ بنُ عَ

بيد اهللا بن أيب زياد؛ عىل الصواب. حنيفة عن عُ
دَ روايةَ القاسم بن احلكم عن أيب حنيفة عىل  والعجبُ من الدارقطنيّ فقد أسنَ
مَ  هَ بَ الوَ ها روايةَ حممدِ بنِ احلسن عن أيب حنيفة، وفيها اخلطأ، ثم نَسَ فَ الصواب، وأردَ

إىل أيب حنيفة.
ان الفايسّ  مُ الدارقطنيّ احلافظُ ابنُ القطّ دَ وقد تنبّه إىل هذا املَزلَقِ الذي زلّت فيه قَ
حيثُ قال: «قد رواه القاسمُ بنُ احلكم عن أيب حنيفة عىل الصواب، فقال فيه: «ابن أيب 

دِ بن احلسن»(99). زياد»، فلعلّ الوهم من صاحبه حممَّ
م يف «األموال» حتقيق: خليل هراس (بريوت) ص84 (163). رواه أبو عبيد القاسم بن سالّ  95

الدارقطني، «أطراف الغرائب واألفراد» برتتيب ابن القيرساين 1: 622 (3641).  96

انظر: البيهقي، «السنن الكرب» 6: 35؛ وابن القطان، أبو احلسن عيل بن حممد بن عبد امللك الفايس،   97

رة، 1418)  «بيان الوهم واإلهيام الواقعني يف كتاب األحكام» حتقيق: د. احلسني آيت سعيد (املدينة املنوّ
.519 :3

روايةُ أيب يوسف يف «اآلثار» ص116 (544).  98

يم يف «مسند أيب حنيفة» ص181، والدارقطني 4: 12-11 (3014)،  وروايةُ القاسم بن احلكم عند أيب نُعَ  
والبيهقي 6: 35، وطلحة بن حممد يف «مسند أيب حنيفة» كام يف «جامع املسانيد» للخوارزمي 1: 508.

وروايةُ أسد بن عمرو عند طلحة بن حممد كام يف «جامع املسانيد» 1: 508.  
ميّ يف «تاريخ جرجان» حتقيق: حممد عبد  هْ بْيسّ عند محزة بن يوسف السَّ بيد اهللا بن موسى العَ وروايةُ عُ  

املعيد خان (بريوت، 1407/ 1987) ص254.
ابن القطان، «بيان الوهم واإلهيام» 3: 519.  99
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م إىل حممد بن احلسن خطأٌ جزماً، فهو يف كتاب «اآلثار»(100)  هَ قلت: ونسبةُ الوَ
له: «عن أيب حنيفة عن عبيد اهللا بن أيب زياد»؛ عىل الصواب(101). وكذا رواه عن حممد 

بن احلسن أيضاً مجاعةٌ من أصحابه(102).
جادة، وهي أضعفُ طرق  ظُ يف إسناد الدارقطنيّ إىل حممد بن احلسن أنه وِ ويُالحَ
بانقطاعها(103)،  واحلكم  هبا  االعتداد  عدم  عىل  هم  ومجهورُ ثني،  املُحدِّ عند  ل  التحمُّ
مُ إىل حممد بن احلسن! وكتابُه ناطقٌ بخالفها، وقد انضمّ إليه  هَ ثلِها الوَ بُ بمِ نسَ فكيفَ يُ

روايةُ مجاعةٍ من أصحابه.
هذا  حنيفة،  أيب  أصحاب  دون  ممّن  مُ  هَ «الوَ وبُغا:  طلُ قُ ابنُ  احلافظ  قال  ولذا 
«مسند احلارثي» وكتاب «اآلثار» و«مسند املقرئ» وغريها عىل الصواب»(104)، وهو 

زٌ مفيد. وجَ ردٌّ مُ
ر (ت  جَ ه ابنُ حَ وأما الثاين ـ وهو الرفع ـ فقد أجاب عنه احلافظُ الزيلعيُّ وتابعَ
852 هـ)(105) بأنّ أبا حنيفة مل ينفرد به، فقد رواه أيمنُ بنُ نابل، عن عبيد اهللا بن أيب 
كراءَ  أكل  نْ  : «مَ مرفوعاً عمرو  بن  اهللا  عبد  عن   ، ـ  قال  كذا  ـ  نجيح  أيب  ابن  عن  زياد، 

انظر: حممد بن احلسن، «اآلثار» 1: 358-360 (368) و(369) و2: 660 (775).  100

ذكر هذا الردَّ اإلمامُ العينيُّ يف «البناية» 12: 229، واحلافظ ابنُ حجر يف «الدراية يف ختريج أحاديث   101

اهلداية» حتقيق: عبد اهللا هاشم املدين (بريوت) 2: 236.
وهم:  102

عبدُ اهللا بنُ عبيد الرمحن، رواه من طريقه احلافظُ طلحةُ بنُ حممد يف «مسند أيب حنيفة» كام يف «جامع   
املسانيد» للخوارزمي 1: 504.

، رواه من طريقه ابنُ خرسو يف «مسند أيب حنيفة» 2: 577-576  وإسامعيلُ بنُ توبة القزوينيُّ  
.(685)

)، رواه من طريقه ابنُ خرسو 2: 578 (689). و بنُ أيب عمرو (جدّ أيب عروبة احلراينّ وعمرُ  
وإسامعيلُ بنُ سامل، رواه من طريقه الطحاويُّ يف «خمترص اختالف العلامء» حتقيق: د. عبد اهللا نذير   
. أمحد (بريوت، 1417) 3: 66-67، إال أنّ فيه «بن زياد»، والظاهر أنّ لفظة «أيب» سقطت مطبعيّاً
انظر: ابن الصالح، أبو عمرو عثامن بن عبد الرمحن، «معرفة أنواع علوم احلديث» حتقيق: نور الدين   103

عرت (بريوت، 1406/ 1986) ص178.
ابن قطلوبغا، «منية األملعي» ص57.  104

انظر: الزيلعي، «نصب الراية» 4: 265؛ وابن حجر، «الدراية» 2: 235.  105
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»(106). وأيمن بن نابل قويّ احلديث(107). ة أكل ناراً بيوتِ مكّ
فْعَ الثقاتِ صحيح، وال سيَّام مثل هذا اإلمام»(108). وأجاب عنه العينيُّ بأنّ «رَ

ر عليه أنّ يف اإلسناد إىل أيمن بن نابل:  قلت: أما جوابُ احلافظ الزيلعيّ فيُعكِّ
، وهو حافظٌ جليلُ الشأن إال  ل العسقالينّ ، وهو حممدُ بنُ املُتوكِّ يّ ـرِ حممدَ بنَ أيب السَّ
وقد  نابل.  بن  أيمن  عن  ليامن،  سُ بن  ر  عتَمِ مُ عن  يرويه  وهو  كثرية(109)،  أوهاماً  له  أنّ 
أيمن  عن  سليامن،  بن  ر  املُعتَمِ عن  فرواه  ة،  مكّ نزيل  وزيُّ  املَرْ حسن  بنُ  حسنيُ  خالفه 
وزيُّ هذا صدوقٌ قويُّ  ني املَرْ سَ رو(110). وحُ مْ بن نابل، به، موقوفاً عىل عبد اهللا بن عَ

. احلديث(111)، فروايتُه أصحّ
امَ شاع بني األصوليني والفقهاء من قبول زيادة  تابعةٌ منه لـِ وأما جوابُ العينيّ فمُ

ثني.  اد املُحدِّ قّ الثقة مطلقاً، وليس بسديد عىل منهج نُ
عليه  لِفَ  اختُ وقد  زياد،  أيب  بن  اهللا  بيد  عُ عىل  احلديث  مدار  أنّ  القول:  وحتريرُ 
ؤايسُّ عنه  فيه؛ فرواه أبو حنيفة عنه مرفوعاً، ورواه عيسى بنُ يونسَ وحممدُ بنُ ربيعة الرُّ

موقوفاً، وهو األصحُّ يف رواية أيمن بن نابل عنه.
يكونُ  وقد  نفسه،  الشيخ  من  يكونُ  قد  الرواية  يف  االختالفَ  أنّ  املعلوم  ومن 
صدوق  أنه   ير اح  القدّ زياد  أيب  بن  اهللا  بيد  عُ ترمجة  يف  والناظرُ  عنه(112)،  الرواة  من 
ف «أيمن بن نابل» يف املطبوع منه إىل: «ابن  ، «السنن» 3: 373-374 (2787). وحترّ الدارقطنيّ  106

إرسائيل»، وجاء عىل الصواب يف «نصب الراية» للزيلعي 4: 265، ورأيتُه يف إحد خمطوطات 
وء املقابلة. قَ عليها كذلك، فاخلطأ من سُ قِّ » التي حُ نن الدارقطنيّ «سُ

اد فيه يف «هتذيب الكامل» للمزي 3: 450-477. انظر أقوال النقّ  107

العيني، «البناية رشح اهلداية» 12: 229.   108

انظر: ابن حجر، «تقريب التهذيب» (6263).  109

رواه الفاكهيُّ يف «أخبار مكة» 3: 216 (2051).  110

رة بريوت عن  انظر: ابن أيب حاتم، عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي، «اجلرح والتعديل» (مصوّ  111

الطبعة اهلندية، 1371/ 1952) 3: 49.
والشواهدُ عىل هذا كثرية، منها قولُ اإلمام أمحد يف هشام بن عروة: أنّ «روايةَ أهل املدينة عنه أحسن»   112

لُ  يعني: من رواية أهل العراق عنه. وقال أمحد: «كان حييى بنُ سعيد [يعني: األنصاريّ املدين] يُرسِ
ل،  نْ يُرسِ األحاديثَ التي يُسنِدوهنا». قال األثرم: فقلتُ ألمحد: هذا االختالف عن هشام، منهم مَ
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بّان  صَ ابنُ حِ ، ويف أحاديثه مناكري(113)، وقد لـخَّ صالح احلديث، إال أنه ليس بالقويّ
قبَل ما انفرد  (ت 354 هـ) حالَه تلخيصاً جيداً فقال: «مل يكن يف اإلتقان باحلال التي يُ

به»(114).
ىل من نسبته إىل أيب حنيفة. وعليه، فنسبةُ الوهم إليه أَوْ

(115)، وقد جاء  ك بالرأي، فيكونُ مرفوعاً حكامً ثلَ هذا احلديث ال يُدرَ عىل أنّ مِ
يْعُ  بَ حيلُّ  ال  اهللا،  ها  مَ حرَّ حرام،  ةُ  : «مكّ مرسالً النبي  عن  جماهدٌ  رواه  ما  وهو  ه،  ؤيِّدُ يُ ما 

باعها، وال إجارة بيوهتا»(116). رِ
وإنام  زياد،  أيب  بن  اهللا  بيد  عُ شيخه  تسمية  يف  خيطئ  مل  حنيفة  أبا  أنّ  واحلاصل: 
طئ يف رفع  بيد اهللا بن أيب يزيد، وكذا مل خيُ أخطأ بعضُ الرواة فرواه عن أيب حنيفة عن عُ
ةً مرفوعاً، عىل  ةً موقوفاً ومرّ احلديث، بل الظاهرُ أنّ عبيدَ اهللا بن أيب زياد كان يرويه مرّ

لِّ حال. أنّ احلديثَ له حكمُ الرفع عىل كُ

ع اليد يف الرسقة طْ االنتقاد السادس: حديثُ نِصابِ قَ
د بن احلسن وأبو  ثنا حممّ رو الدارقطنيُّ بإسناده إىل إسامعيل بن سعيد قال: حدَّ
طيع، عن أيب حنيفة، عن القاسم بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن ابن مسعود قال:  «ال  مُ

عُ السارقُ يف أقلَّ من عشـرة دراهم»(117). قطَ يُ

ن قِبَلِه كان؟ فقال: نعم». انظر: ابن رجب، عبد الرمحن بن أمحد البغدادي،  نْ يُسنِدُ عنه، مِ ومنهم مَ
«رشح علل الرتمذي» حتقيق: نور الدين عرت (دمشق) 2: 604.

اد فيه يف «هتذيب الكامل» للمزي 19: 44-41. انظر أقوال النقّ  113

انظر: ابن حبان، «كتاب املجروحني» حتقيق: حممود زايد (حلب، 1396) 2: 66.  114

م برفع موقوفاته»، ألنّ ذلك فيام  نْ يروي عن أهل الكتاب، فال حيُكَ ال يُقال: «إنّ عبد اهللا بن عمرو ممّ  115

رُ أن يكون من أخبارهم، وليس هذا احلديث كذلك. تَصوَّ يُ
رواه ابنُ أيب شيبة يف «املُصنَّف» 8: 510 (14898)، وابنُ زنجويه يف «األموال» 1: 204 (243)،   116

ة» 3: 246-247 (2053) من طريق أيب معاوية عن األعمش عن جماهد. والفاكهيُّ يف «أخبار مكّ
. ووراه الفاكهيُّ أيضاً من طريق شعبة عن األعمش عن جماهد موقوفاً  

ة. وأبو معاوية أضبطُ من شعبة يف حديث األعمش خاصّ  
الدارقطني، «السنن» 4: 261 (3432).  117
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، عن القاسم قال: قال  وديّ عُ ثم رواه من طريق إسامعيل بن إدريس، عن املَسْ
ووكيعٌ  املبارك  بنُ  اهللا  وعبدُ  الثوريُّ  سفيان  رواه  وكذا  قلت:  ه(118).  ثلَ مِ اهللا،  عبدُ 
 ، املسعوديّ عن  تَّـتُهم  سِ يوسف،  وأبو  بِّيُّ  الضَّ داود  بنُ  وموسى  عمرَ  بنُ  وعثامنُ 

به(119).
أنّ  مسعود:  ابن  عن  بيُّ  عْ الشَّ وقال   . وديّ عُ املَسْ ه  لَ بإثره: «أرسَ الدارقطنيُّ  وقال 

النبيَّ قطعَ يف مخسةِ دراهم».
قلت: البحث فيه من وجهني:

بن  اهللا  عبد  بن  الرمحن  عبد  بذكر  إسناده  لِ  صْ وَ يف  حنيفة  أيب  توهيم  يف  األول: 
ح الدارقطنيُّ هبذا التوهيم، إال أنه أملح إليه. مسعود. ومل يُصـرِّ

أفاده  وقد   ، النبيّ  إىل  املرفوع  بحديثه  مسعود  ابن  قول  عارضة  مُ يف  والثاين: 
عن  الثوريُّ   رو» «األم»:  يف  هـ)   204 (ت  الشافعيِّ  اإلمام  كالم  من  الدارقطنيُّ 
، عن عبد اهللا بن مسعود: «أنّ رسول اهللا قطع سارقاً يف  بيّ عْ ة، عن الشَّ زّ عيسى بن أيب عَ
مخسة دراهم»، وهذا أقربُ من أن يكون صحيحاً عن عبد اهللا من حديث ابن مسعود 

] عن القاسم عن عبد اهللا»(120). [يعني: املسعوديّ
تَلَف عىل أيب حنيفة يف ذكر عبد الرمحن بن عبد اهللا يف إسناده،  أما األول فلم خيُ

املصدر السابق 4: 262 (3433).  118

روايةُ سفيان عند عبد الرزاق يف «املُصنَّف» 10: 233 (18950)، ومن طريقه رواها الطرباين يف   119

«املعجم الكبري» حتقيق: محدي السلفي (املوصل، 1404) رقم (9742)، وأشار إليها الرتمذيُّ يف 
«جامعه» 4: 51 بإثر احلديث (1446).

وروايةُ عبد اهللا بن املبارك ووكيع عند ابن أيب شيبة يف «املُصنَّف» 14: 371 (28689).  
وروايةُ عثامن بن عمر عند الطحاوي يف «رشح معاين اآلثار» 3: 167.  

بِّيّ عند الطرباين يف «املعجم الكبري» (9743). وروايةُ موسى بن داود الضَّ  
وروايةُ أيب يوسف يف كتابه «اخلراج» حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد (القاهرة، بال تاريخ) ص184.  
رة بريوت عن الطبعة املرصية، 1410/ 1990) 6:  الشافعي، حممد بن إدريس، «األم» (مصوّ  120

.141
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مقاتل(123)  وأبو   ،(122) البلخيّ طيع  مُ وأبو  احلسن(121)،  بن  حممد  عنه  رواه  كذا 
لِفَ  اختُ أنه  إال  القابويس(125)،  اجلهم  أيب  بن  وسعيد  يّات(124)  الزّ ياسني  بن  وخلف 

قْفِه، واملحفوظ عنه الوقف(126). ه ووَ فْعِ عليه يف رَ
عبد  بن  القاسم  عن  رواه  حيثُ  املسعوديُّ  فيه  حنيفة  أبا  خالفَ  فقد  وعليه، 
أنه  إال  ثقة،  أباه.واملسعوديُّ  يذكر  مل  مسعود،  ابن  عن  مسعود،  بن  اهللا  عبد  بن  الرمحن 
انظر: حممد بن احلسن، «اآلثار» 2: 541 (625). ومن طريقه رواه الدارقطنيُّ (3432)، وابنُ   121

خرسو يف «مسند أيب حنيفة» 2: 719-718 (915).
عند الطرباين يف «املعجم األوسط» حتقيق: طارق عوض اهللا (القاهرة، 1415) 7: 155 (7142)ـ    122

وعنه أبو نعيم يف «مسند أيب حنيفة» ص214، والدارقطنيّ 4: 261 (3432)، واحلارثيّ يف «مسند 
 ، أيب حنيفة» كام يف «جامع املسانيد» للخوارزمي 2: 216. ومل أره يف املطبوع من «مسند» احلارثيّ

وفيه سقطٌ يف مواضع.
، «جامع املسانيد» 2: 216. عند احلارثي يف «مسند أيب حنيفة» ص238 (690)، وانظر: اخلوارزميّ  123

ر، كالمها يف «مسند أيب حنيفة»، كام يف «جامع املسانيد» 2: 216. عند احلارثيّ وحممد بن املُظفَّ  124

عند ابن خرسو يف «مسند أيب حنيفة» 2: 535 (615)، إال أنه انقلب فيه «القاسم بن عبد الرمحن   125

عن أبيه» إىل «عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه».
رو هذا احلديث عن أيب حنيفة مخسة من أصحابه:  126

: إسامعيلُ  ـ1 حممد بن احلسن، واختُلِفَ عليه، فروايتُه يف «اآلثار» موقوفة، وكذا رواه عن حممد موقوفاً  
، وإسامعيل بن توبة القزوينيّ عند ابن خسـرو. لكنْ رواه عنه مرفوعاً  بن سعيد الكسائيّ عند الدارقطنيّ
لْمٌ ضعيفُ احلديث، كام يف «لسان امليزان» البن حجر 4: 111  لْمُ بن املغرية عند ابن خرسو، وسَ سَ

د بن احلسن الوقف. (3549). وعليه، فالصحيحُ عن حممَّ
ـ2 سعيد بن أيب اجلهم القابويس، وروايتُه عنه موقوفة عند ابن خرسو.  

، واختُلِفَ عليه: فرواه عنه مرفوعاً خالدُ بنُ مهران عند الطرباين وأيب نعيم، وحممد  طيع البَلْخيّ ـ3 أبو مُ  
د بن  حمَّ ، لكنْ قرنه بمُ . ورواه عنه موقوفاً إسامعيلُ بنُ سعد عند الدارقطنيّ بن مقاتل عند احلارثيّ
طيع الرفع. ه. وعليه، فالصحيحُ عن أيب مُ فَ قَ َلَ حديثَه عىل حديثِ حممد بن احلسن، فوَ احلسن، فكأنه محَ
، ولفظُه: «عن ابن مسعود قال: كانت تقطع اليد عىل عهد رسول  ـ4 أبو مقاتل، وروايتُه عند احلارثيّ  

اهللا يف عرشة دراهم»، ويف احلكم عىل هذه الصيغة بالرفع أو الوقف خالفٌ بني أهل العِلم.
ر، ونقلهام اخلوارزميُّ يف «جامع  ـ5 وخلف بن ياسني الزيّات، وروايتُهام عنه عند احلارثيّ وحممد بن املُظفَّ  

ميِّز املرفوع من املوقوف منها. املسانيد» يف مجلة روايات، ومل يُ
طيع، وفيه كالم، فالوقفُ هو  ه أبو مُ فَعَ فا احلديث، ورَ قَ دَ بنَ احلسن والقابويسَّ وَ صُ منه أنّ حممَّ تَلخَّ ويَ  

الصحيح.
رات الشـرعيةَ ال  كمُ الرفع، ألنّ املُقدَّ هذا من حيثُ الصنعةُ احلديثية، أما من جهة املتن فللحديث «حُ  

لَ للعقل فيها، فاملوقوفُ فيها حممولٌ عىل الرفع»، كام يقولُ ابن اهلامم يف «فتح القدير» 6: 358. دَخْ
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اختلط، لكنْ رو هذا احلديثَ عنه مجاعةٌ ممّن رو عنه قبل االختالط، وهم: وكيع 
ة أحاديثه عن القاسم(128). والثوريّ وعثامن بن عمر(127)، وقد حكم ابنُ معني بصحّ

ه، وقد يكون من الرواة  واالختالفُ عىل راوٍ يف اإلسناد: قد يكون من الشيخ نفسِ
ه فقد يكونُ اضطراباً، وقد يكون  عنه، كام سلف بيانُه(129)، وإذا كان من الشيخ نفسِ
حُ يف هذا  (131)، وهذا األخريُ هو املُرتجِّ (130)، وقد يكون اختصاراً وتفصيالً احتياطاً
اإلسناد، ألنّ القاسم بن عبد الرمحن فقيهٌ جليل الشأن، توىلّ قضاء الكوفة، ومل يكنْ 
 ،(132)، وعادةُ الفقهاء الثقات أن يُرسلِوا احلديث تارةً ويُسنِدوه أخر يأخذ عليه أجراً

ات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات» حتقيق: عبد القيّوم عبد  انظر: ابن الكيّال، «الكواكب النريِّ  127

ربّ النبيّ (بريوت، 1981) ص293.
مة، 1399/ 1979) 3:  ة املكرّ ، حتقيق: د. أمحد نور سيف، (مكّ وريّ ابن معني، «التاريخ» رواية الدُّ  128

333 و429.
يف االنتقاد اخلامس.  129

ومثالُه يف قول يعقوب بن شيبة: «هشام [يعني: ابنَ عروة] معَ تثبُّته ربام جاء عنه بعض االختِالف،   130

ش، يُسنِدُ احلديثَ أحياناً  ة، وال يكاد يكون االختالف عنه فيام يَفحُ ث بالعراق خاصّ وذلك فيام حدَّ
قلِبُ إسناده، كأنه عىل ما يذكر من حفظه يقول: «عن أبيه عن النبي » ويقول:  لُه أحياناً، ال أنه يَ ويُرسِ
لَه. وهذا فيام نُر أنّ كتبَه مل تكن معه  ه، وإذا هابه أرسَ نَه أسنَدَ «عن أبيه عن عائشة عن النبي »، إذا أتقَ

ع إليها، واهللا أعلم». انظر: ابن رجب، «رشح علل الرتمذي» 2: 605-604. جِ يف العراق، فريَ
نَ حديثَ الكوفيِّني عن هشام بن عروة،  : «ما أحسَ ومثالُه قولُ اإلمام أمحد يف هشام بن عروة أيضاً  131

أسندوا عنه أشياء». قال: «وما أر ذاك إال عىل النشاط»، قال ابن رجب: «يعني: أنّ هشاماً ينشط 
.«ةً أُخر لُ مرّ تارةً فيُسنِد، ثم يُرسِ

ليّةَ ومحادِ بن  ئِلَ عن أحاديث أيوب، اختِالفِ ابن عُ وقال يزيدُ بنُ اهليثم: سمعتُ حييى بنَ مَعني سُ  
بَ االختِالفَ إىل أيوب».  زيد، فقال: «إنّ أيوب كان حيفظ، وربام نيس اليشء»، قال ابنُ رجب: «فنَسَ

انظر: ابن رجب، «رشح علل الرتمذي» 2: 512.
لَه وال تكذيبٌ  صَ نْ وَ مَ ح لـِ رْ وقال اخلطيب يف «الكفاية» ص411: «إرسالُ الراوي للحديث ليس بجَ  
ض أو نسيان,  رَ الً أو عند بعضهم, إال أهنم أرسلوه لِغَ رسَ هُ مُ وْ وَ سنَدٌ عند الذين رَ له, ولعله أيضاً مُ
فُ  لَه أخر, ال يُضعِّ صَ ةً ووَ لَه مرّ والنايس ال يُقىض له عىل الذاكر, وكذلك حالُ راوي اخلرب إذا أرسَ
ضٍ  رَ دٍ منه لِغَ يْن معاً عن قَصْ ه , أو يفعلُ األمرَ لُه، ثم يذكرُ بعده فيُسنِدُ سِ ذلك أيضاً، ألنه قد ينسى فريُ
له فيه». وحملُّ الشاهد منه وجودُ االختالف من الراوي نفسه، أما قولُ اخلطيب بتعميم ذلك، حتى 

، فليس بسديد. ل من الثقة دائامً صْ بنى عليه قبول الوَ
قني بإرشاف شعيب األرنؤوط (بريوت،  انظر: الذهبي، «سري أعالم النبالء» حتقيق: مجاعة من املُحقِّ  132

.196 :5 (1982 /1402
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دهم منه، فإذا ساقوه للرواية أسندوه، وإذا ساقوه للفتو أو التفقيه  قصِ تبعاً الختِالفِ مَ
ةٌ عندهم(133) ـ أعني: الفقهاء األوائل ـ ، ال سيّام  جّ لُ حُ والتعليم أرسلوه غالباً، واملُرسَ

عند أهل الكوفة(134).
والراوي يف هذا اإلسناد ثقة، وهو القاسمُ بنُ عبد الرمحن، والراويان عنه ثقتان، 
يْهام عىل  روايتَ واجلمعُ بني  ، وال قرينةَ عىل توهيم أحدمها،  ومها أبو حنيفة واملسعوديّ

حَ من غريه. ـر، فيكونُ أرجَ تيسِّ الوجه املذكور آنفاً مُ
ه أن القاسمَ بنَ عبد الرمحن هو حفيدُ ابن مسعود، ومل يسمع منه، بل مل  ؤيِّدُ ويُ
ه، فمن  دَ عنه رو عن أبيه عن جدِّ ه، وإذا أسنَ لُ عن جدِّ يُدرِك زمانَه(135)، وكان يُرسِ
كرُ أبيه يف رواية  دُّ ذِ عَ ه موصولٌ بطريق أبيه غالباً، فال يُ لَ عن جدِّ الظاهر أنّ حديثَه املُرسَ

.دُّ اختصاراً يف رواية وتفصيالً يف أخر عَ ه يف أخر اختِالفاً وتعارضاً، بل يُ وإسقاطُ
ه هذا املسلكَ يف بعض األحاديث(136). وقد سلك الدارقطنيُّ نفسُ

لَ من الفقهاء اإلمام الشافعي، كام قال أبو داود يف «رسالته إىل أهل مكة» حتقيق:  نْ ضعّف املُرسَ أولُ مَ  133

عبد الفتاح أبو غدة (بريوت، 1426/ 2005) ص32: «وأما املراسيل فقد كان حيتجُّ هبا العلامء فيام 
، حتى جاء الشافعيُّ فتكلم فيها، وتابعه عىل  مىض، مثل سفيان الثوريِّ ومالك بن أنس واألوزاعيّ
ل قبل  فُ املُرسَ هم يُضعِّ ثون فقد كان بعضُ ه»، يعني: من الفقهاء، أما املُحدِّ ذلك أمحدُ بنُ حنبل وغريُ

. الشافعيّ
كِيَ االحتجاجُ باملرسل عن أهل الكوفة، وعن  قال ابنُ رجب يف «رشح علل الرتمذي» 1: 296: «حُ  134

.« أهل العراق مجلةً
يدَ سنة 40، وتويف  عَ لِدَ القاسم يف صدر خالفة معاوية، أي: بُ تويف ابن مسعود سنة 32 أو 33، ووُ  135

سنة 116، وقيل: 120. انظر: الذهبي، «سري أعالم النبالء» 5: 196.
ئِلَ الدارقطنيُّ يف «العلل» 14: 262-263 (3613) عن  ومنها ما هو من رواية أيب حنيفة أيضاً، فقد سُ  136

 : ليني اخلمرة ...»، فقال الدارقطنيّ لَّم قال هلا: «ناوِ ىلّ اهللا عليه وسَ حديث األسود عن عائشة: أنّ النبيَّ صَ
لَيامن، واختُلِفَ عنه: ويه محادُ بنُ أيب سُ رْ «يَ

لٌ عنه. ؤمِّ ، عن محاد، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة. قاله مُ فرواه محادُ بنُ سلمةَ  
ه أبو حنيفة، فرواه عن محاد، عن إبراهيم، عن عائشة. مل يذكر األسود. وخالفَ  

لَه، فليس يُمكِنُ احلكمُ به». لَ احلديثَ وربام أوصَ ومحادٌ ربام أرسَ  
ه عليه، فروايتُه عنه تكونُ يف جملس  ظُ هنا أنّ محادَ بنَ أيب سليامن فقيه، ومحادُ بنُ سلمة مل يتفقَّ ويُالحَ  
ه معه  لَه، ولكنّه لـامّ حدَّث به أبا حنيفةـ  وجمالسُ صَ حتديث، وحينئذ أقام محادُ بنُ أيب سليامن إسنادَه له فوَ

لَه. جمالسُ فقهـ  أرسَ
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لم  بُ إىل عِ بيِّ عن ابن مسعود فهو أقرَ عْ عارضتُه بحديث الشَّ وأما الثاين وهو مُ
لَل، ولذا لن أستطرد يف املسألة فقهياً ببيان وجوه اجلمع  لم العِ خمتلف احلديث منه إىل عِ
أو الرتجيح بني الروايتني، وأكتفي بقول ابن الرتكامين (ت 744 هـ): «حديثُ ابن أيب 
ان،  فه [حييى] القطّ ة ضعّ زّ دلِّسٌ وقد عنعن، وابنُ أيب عَ لَل: الثوريُّ مُ ة فيه ثالثُ عِ زّ عَ
ه (أي: ذكر  ع، ذكرَ طِ نقَ بيُّ عن ابن مسعود مُ عْ فاء»، والشَّ عَ وذكره الذهبيُّ يف كتاب «الضُّ
م احلالل، وسكت عنه هنا. وظهر هبذا  رِّ نى ال حيُ احلكم باالنقطاع) البيهقيُّ يف باب الزِّ

.(137)« ، خالفاً لقول البيهقيّ عوديّ دِ رواية املَسْ نَ فُ من سَ دَ أضعَ نَ أنّ هذا السَّ
وابن  بيّ  عْ الشَّ بني  اإلسناد  بانقطاع  ريه  ناظِ مُ ألحد  الشافعيُّ  اإلمامُ  أقرَّ  وقد 
يْتَ عنه القطعَ يف عرشة دراهم عن ابن  وَ مسعود، إال أنه أجاب عنه بقوله: «والذي رَ

ل أدنى يف الثقة عندك من رواية هذا». جُ مسعود مقطوعٌ [أي: منقطع] بروايته عن رَ
، فهذا  قلت: إن كان اإلمام الشافعيُّ يعني بـ«رجل أدنى يف الثقة ...» املسعوديّ
ة  ه فهو أعىل يف الثقة من ابن أيب عزّ عوديّ بعد اختالطه، أما قبل اختِالطِ إنام يُسلَّم يف املَسْ
ناه  ومهّ أو  حنيفة  أيب  من  ه  لَ صْ وَ بِلْنا  حنيفة، وسواءٌ قَ املسعوديَّ أبو  وقد تابعَ   ، شكّ بال 

عوديّ يف املتن. سْ فيه، فروايتُه متابعةٌ للمَ
بيّ وابن مسعود أخفُّ من االنقطاع بني  عْ وإن كان يعني: أنّ االنقطاع بني الشَّ
بيّ عىل القاسم طبقةً وروايتِه عن كبار أصحاب ابن  عْ م الشَّ القاسم وابن مسعود؛ لتقدُّ
سلَّم أيضاً، ألنّ القاسم  ة مراسيله(138)، فهذا غري مُ يلُّ بصحّ جْ مسعود، وقد حكم العِ
ه،  ه وفقهَ لمَ ثَ عِ رِ أيضاً من أهل بيتِ ابن مسعود ريض اهللا عنه ومن مدرستِه، وقد وَ
ام عن ابن مسعود  (139)، فإرساهلُ بيّ عْ حتى كان فقيهَ الكوفة وقاضيَها، وليس ذلك للشَّ

متقارب.
» 8: 262 بحاشية «السنن  ابن الرتكامين، أمحد بن عثامن املارديني، «اجلوهر النقيّ يف الرد عىل البيهقيّ  137

الكرب» للبيهقي.
مة، 1405/ 1985) ص244. ة املكرّ انظر: العجيل، أبو احلسن أمحد بن عبد اهللا، «الثقات» (مكّ  138

قال ابنُ املديني يف «العلل» حتقيق: د. مصطفى األعظمي (بريوت، 1980) ص46: «كان أعلمُ أهل   139

بيَّ كان يذهبُ مذهبَ  عْ ، إال أنّ الشَّ بيّ عْ الكوفة بأصحاب عبد اهللا وطريقتهم ومذهبهم: إبراهيم والشَّ
مرسوق، يأخذ عن عيلّ وأهل املدينة وغريهم، وكان إبراهيمُ يذهبُ مذهبَ أصحابه أصحابِ عبد اهللا 

هؤالء».
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كرِ عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود يف هذا  واحلاصل: أنّ توهيمَ أيب حنيفة يف ذِ
سلَّم. اإلسناد غريُ مُ

لُ هبذا احلديث تنبيهات تتَّصِ
د أيب مطيع عن أيب حنيفة به األول: دعو تفرُّ

قال الطرباينُّ (ت 360 هـ) يف «معجمه األوسط» بإثر روايته احلديثَ من طريق 
طيع احلكم  وِ هذا احلديثَ عن أيب حنيفة إال أبو مُ : «مل يَرْ أيب مطيع عن أيب حنيفة مرفوعاً

بن عبد اهللا»(140).
حيثُ  وبُغا  طلُ قُ ابنُ  قاسم  العالمةُ  احلافظُ  منهم  لم،  العِ أهل  من  مجاعة  به  وتعقّ
يْهام  حديثَ أخرج  يّات؛  الزّ ياسني  بنُ  وخلفُ  مقاتل  أبو  أيضاً  عنه  رواه  قد  «بل  قال: 
احلارثيُّ (ت 340 هـ) يف «مسنده»، وحممدُ بنُ احلسن؛ أخرجه ابن خرسو (ت 526 
هـ)  آباديُّ (ت 1326  العظيم  احلق  شمسُ  ثُ  املُحدِّ ومنهم  سنَده)»(141)،  يف (مُ هـ) 
طيع عىل حممد بن احلسن،  مة(142)، ففيها عطفُ أيب مُ ال برواية الدارقطنيّ املُتقدِّ ستَدِ مُ
عن  منه  ذهولٌ  الطرباين  قال: «وقولُ  حيثُ  هـ)  الكوثريّ (ت 1371  العالمةُ  ومنهم 

رواية حممد يف (اآلثار)»(143).

دَ أيب حنيفة به الثاين: دعو الدارقطنيِّ تفرُّ
عن  القاسم،  عن  حنيفة،  أبو  به  د  «تفرَّ الغرائب»:  «أطراف  يف  الدارقطنيُّ  قال 

ه عبد اهللا»(144). أبيه، عن جدِّ

الطرباين، «املعجم األوسط» 7: 155 بإثر احلديث (7142).  140

ابن قطلوبغا، «منية األملعي» ص44.  141

انظر: شمس احلق العظيم آبادي، «التعليق املغني عىل سنن الدارقطني» 4: 261 بحاشية «سنن   142

الدارقطني».
ث عن ردود ابن أيب شيبة عىل أيب حنيفة» (القاهرة، 1365)  الكوثري، «النكت الطريفة يف التحدُّ  143

ص116.
الدارقطني، «أطراف الغرائب واألفراد» 2: 14 (3722).  144
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روايةُ   و عْ الدَّ هذه  فينقضُ  وإال  م،  سلَّ فمُ موصوالً  به  د  التفرُّ د  قَصَ إن  قلت: 
واهللا  سلف،  كام  رواية  عىل  لِعٌ  طَّ مُ الدارقطنيَّ  أنّ  األول  االحتامل  حُ  ويُرجِّ  ، املسعوديّ

أعلم.

الثالث: روايةُ أيب حنيفة له عن املسعوديّ
طريق  من  حنيفة»  أيب  «مسند  يف  هـ)   380 (ت  د  حممَّ بنُ  طلحةُ  احلافظ  رواه 
بيد اهللا بن موسى، عن أيب حنيفة، عن عبد  جعفر بن حممد بن مروان، عن أبيه، عن عُ
فذكره   ... اهللا  عبد  عن  أبيه  عن  القاسم  عن   ، وديّ عُ املَسْ تبة  عُ بن  اهللا  عبد  بن  الرمحن 
يوسف،  وأبو  حبيب،  بنُ  محزةُ  حنيفة:  أيب  اإلمام  عن  «ورواه  طلحة:  وقال   . موقوفاً

بري، واحلسنُ بنُ زياد، وأسدُ بنُ عمرو، وأيوبُ بنُ موسى»(145). وعبدُ اهللا بنُ الزُّ
يف  وقال  بحديثه»(146)،  تجُّ  حيُ «ال  حممد:  بن  جعفر  يف  الدارقطني  قال  قلت: 
ر  ثُ عن ثقة»(147)، ومل تُذكَ دِّ أبيه: «شيخٌ من الشيعة، حاطبُ ليل، مرتوك، ال يكادُ حيُ
من  م  تقدَّ ما  احلديث  هذا  يف  دُ  واملُعتَمَ الرواية،  هبذه  عربةَ  فال  اآلخرين،  إىل  األسانيد 

. عوديّ كرِ املَسْ رواية أيب حنيفة عن القاسم دون ذِ

االنتقاد السابع: حديثُ ارتداد املرأة
عن  حنيفة،  وأيب  الثوريِّ  سفيانَ  عن  عاصم،  أيب  إىل  بإسناده  الدارقطنيُّ   رو

يا»(148). ، قال: «تُستَحْ ين، عن ابن عباس يف املرأة تَرتَدّ زِ عاصم، عن أيب رَ
وبنيَّ الدارقطنيُّ أن سفيانَ الثوريَّ إنام يرويه عن أيب حنيفة، فقد رواه من طريق 
ين، عن ابن عباس يف  زِ عبد الرزاق، عن سفيان، عن أيب حنيفة، عن عاصم، عن أيب رَ

انظر: اخلوارزمي، «جامع مسانيد أيب حنيفة» 2: 220.   145

انظر: ابن حجر، «لسان امليزان» 2: 471 (1909).  146

انظر: الربقاين، أبو بكر أمحد بن حممد، «سؤاالته للدارقطني» حتقيق: عبد الرحيم القشقري (باكستان،   147

1404) ص62 (458).
الداراقطني، «السنن» 4: 275 (3455).  148
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سفيان  عن  راويه  وهو  ـ  عاصم  أبو  وقال  قتَل»(149)،  تُ وال  بَسُ  قال:  «حتُ  ، تَرتَدّ املرأة 
ه عن أيب حنيفة»(150). الثوري وأيب حنيفة ـ : «نُر أنّ سفيانَ الثوريَّ إنام دلّسَ

أيب  عىل  يَعيبُ  الثوريُّ  «كان  هـ):  (ت 233  معني  ابن  قولَ  الدارقطنيُّ  وذكر 
ين»(151). زِ ه غريُ أيب حنيفةَ عن عاصم عن أيب رَ وِ حنيفة حديثاً كان يرويه، ومل يَرْ

حُ من كالمه  لمَ ح الدارقطنيُّ هنا بتوهيم أيب حنيفة، إال أنه قد يُ قلت: مل يُصـرِّ
د أيب حنيفة به، وسيأيت الكالم فيه. إعاللُ احلديث بتفرُّ

يَ احلديثُ عن سفيان الثوريّ عىل أربعة وجوه: وِ وقد رُ
ه تدليسَ الشيوخ. كذا رواه عن سفيان  دلِّساً اسمَ األول: روايتُه عن أيب حنيفة مُ
ثُ هبذا احلديث عن أيب حنيفة إذا كان  دِّ اح، وقال: «كان سفيانُ الثوريُّ حيُ وكيعُ بنُ اجلرّ
ثنا النُّعامن»(152)،  فُ يقول: حدّ ثنا أبو حنيفة، وإذا كان يف مكانٍ يُعرَ فُ يقول: حدّ ال يُعرَ
عامنُ  النُّ حدثنا  قال:  فربام  بالشام،  احلديث  هذا  عن  يُسألُ  سفيانُ  عنه: «كان  رواية  ويف 

ثنا بعضُ أصحابنا»(153). عن عاصم، وربام قال: حدّ
ه. كذا رواه عن سفيان: عبدُ اهللا بنُ الوليد  امً اسمَ بهِ الثاين: روايتُه عن أيب حنيفة مُ
زين، عن ابن عباس»(154)،  ين؛ قال: «عن سفيان، عن رجل، عن عاصم، عن أيب رَ دَ العَ
ين  زِ ثني بعضُ أصحابنا عن أيب رَ ؛ قال: «قال سفيان: حدَّ ينّ دَ ويزيدُ بنُ أيب حكيم العَ

. ظُ أنه مل يذكر فيه عاصامً أيضاً عن ابن عباس»(155)، ويُالحَ
اق (ت 211  ه بإسقاط أيب حنيفة منه. كذا رواه عن سفيان عبدُ الرزّ دلِّساً إسنادَ الثالث: روايتُه عن عاصم مُ

صنَّفه»(156).  هـ) يف «مُ
املصدر السابق 4: 275 (3457)، وسبق أن رواه يف «سننه» أيضاً 4: 127(3212).  149

ة أيضاً عند ابن خرسو يف «مسند أيب حنيفة» 2: 639  املصدر السابق 4: 275 (3458)، والقصّ  150

(774) و(775).
املصدر السابق 4: 275 (3456).  151

ابن خرسو، «مسند أيب حنيفة» 2: 643 (786).  152

ابن عدي، «الكامل يف الضعفاء» 7: 2472.  153

ابن عدي، «الكامل يف الضعفاء»7: 2472-2473؛ وابن أيب العوام، «فضائل أيب حنيفة» ص147.  154

ابن خرسو، «مسند أيب حنيفة» 2: 640 (777).  155

انظر: عبد الرزاق، «املصنف» 10: 177 (18731).  156
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حاً باسمه. كذا رواه عن سفيان عبد الرزاق،  صـرِّ الرابع: روايتُه عن أيب حنيفة مُ
يف رواية عنه(157).

وليس بني هذه الوجوه تعارضٌ كام هو ظاهر.
ورواه عن أيب حنيفة مجاعةٌ غريُ سفيان، وهم: حممد بن احلسن، ووكيع، وعبد 
الرمحن بن سليامن، واحلسن بن زياد، وأبو قطن عمرو بن اهليثم، وأبو حييى عبد احلميد 

.(158) خيسّ ـرَ صعَب السَّ ين، وخارجة بن مُ احلِامّ
لَل، كام قال ابنُ  ة، ولكنّه من مظانِّ العِ لّ ه ليس بعِ دُ نفسُ د أيب حنيفة به فالتفرُّ أما تفرُّ
خالفةِ  د الراوي وبمُ ة] بتفرُّ لّ الصالح (ت 643 هـ): «ويُستَعانُ عىل إدراكها [يعني: العِ
اظ الثقات  د احلفّ اد بني تفرُّ ـقّ ق بعضُ النُّ مُّ إىل ذلك»(159)، وفرَّ غريه له، معَ قرائنَ تَنضَ
يوخُ يف اصطالحهم: عبارةٌ  د الشيوخـ  والشُّ وا أحاديثهم: أفراداً وغرائب، وبني تفرُّ فسمَّ
وا أحاديثَهم: مناكري،  ه ـ  فسمَّ اظ، وقد يكونُ فيهم الثقةُ وغريُ نْ دون األئمة واحلفّ عمَّ
صَ من  ه بقوله: «فتَلَخَّ تَمَ كام بيَّنه احلافظُ ابنُ رجب (ت 795 هـ) يف بحثٍ طويل، وخَ
ان (ت 198 هـ) واإلمام أمحدَ (ت 241 هـ)  هذا أنّ النكارةَ ال تزول عند حييى القطّ
رواه من طريقه أبو نعيم يف «مسند أيب حنيفة» ص190، وابن خرسو يف «مسند أيب حنيفة» 2: 639-  157

ام يف «فضائل أيب حنيفة» ص147. وراويه عن عبد  640 (776) و2: 644 (787)، وابن أيب العوّ
ف،  يْه: حممد بن بكر العطّار، وال يُعرَ ام وأيب نعيم يف أحد إسنادَ الرزاق عند ابن خرسو وابن أيب العوّ
أُ بنُ حييى  هنـَّ اق أيضاً مُ كام يف «لسان امليزان» البن حجر 7: 16 (6552)، لكنْ رواه عن عبد الرزّ
اق، كام  هنّأ هذا من أصحاب اإلمام أمحد، وله رواية عن عبد الرزّ يم يف إسناده اآلخر، ومُ عند أيب نُعَ

يف «تاريخ بغداد» للخطيب 15: 358.
روايةُ حممد يف «اآلثار» 2: 514-515 (588)، وعند ابن خرسو يف «مسند أيب حنيفة» 2: 637-  158

638 (771) و2: 638 (773).
وروايةُ وكيع عند ابن أيب شيبة يف «املصنف» 14: 597 (29599) وابن خرسو 2: 643 (786).  

وروايةُ عبد الرمحن بن سليامن عند ابن أيب شيبة 14: 597 (29599).  
وروايةُ احلسن بن زياد عند ابن خرسو 2: 641 (782).  

وروايةُ أيب قطن عند الدارقطني يف «السنن» 4: 275 (3458) وابن خرسو 2: 640 (778).  
.203 :8 «ين عند البيهقي يف «السنن الكرب امّ وروايةُ احلِ  

خيسّ عند أيب نعيم يف «مسند أيب حنيفة» ص190، وخارجةُ مرتوك  ـرَ وروايةُ خارجة بن مُصعَب السَّ  
احلديث.

ابن الصالح، «معرفة أنواع علوم احلديث» ص90.  159



İslâm Araştırmaları Dergisi, 32 (2014): 1-37

32

مني إال باملُتابعة، وكذلك الشذوذُ كام حكاه  ْدجييّ (ت 301 هـ) وغريهم من املُتقدِّ والربَ
دَ به ثقةٌ مقبولُ الرواية ومل  ه فريون أنّ ما تفرَّ احلاكم (ت 405 هـ). وأما الشافعيُّ وغريُ
اخللييلُّ  ق  وفرَّ املعنى.  هذا  مثل  عىل  يدلُّ  نيْ  الشيخَ فُ  وتصـرُّ  ، بشاذّ فليس  ه  غريُ الِفْه  خيُ
(ت 446 هـ) بني ما ينفرد به شيخٌ من الشيوخ الثقات، وما ينفردُ به إمامٌ أو حافظ، 
د به شيخٌ من الشيوخ، وحكى  الفِ ما تفرَّ جَّ به، بخِ بِلَ واحتُ فام انفرد به إمامٌ أو حافظٌ قُ

اظ احلديث»(160). ذلك عن حفّ
ةِ أحاديثَ  دّ ان وأمحد فيه تضييقٌ شديد، ويلزمُ منه احلكمُ عىل عِ وقولُ حييى القطّ
فريتفع  ة،  حّ الصِّ مع  جتتمعُ  قد  عندهم  النكارة  أنّ  عىل  بالنكارة،  «الصحيحني»  يف 

اإلشكالُ حينئذ(161).
ة، وذلك ألمور: لّ د أيب حنيفة هبذا احلديث ليس بعِ وعليه، فتفرُّ

ليس  الثقات  من  اظ  احلفّ د  وتفرُّ حافظ(163)،   (162) ثقةٌ حنيفة  أبا  أنّ  األول: 
ر(164). نكَ بمُ

ر أن ينفردَ الراوي الثقة  نكَ ، وليس بمُ ، وعاصم كويفّ الثاين: أنّ أبا حنيفة كويفّ
ه. دِ احلافظ عن بعض أهل بَلَ

نُّ أيب حنيفة حينئذٍ ثامين وأربعني  الثالث: أنّ عاصامً تويف سنة 128، وكانت سِ
. ر أيضاً نكَ د كبار أصحاب الراوي عنه ليس بمُ (165)، فهو من كبار أصحابه، وتفرُّ سنةً

ابن رجب، «رشح علل الرتمذي» 2: 462-461.  160

ذكر ابنُ رجب يف «رشح علل الرتمذي» 2: 454-456 أقواالً لإلمام أمحد فيها احلكمُ بالنكارة عىل   161

ها ابنُ  جة يف «الصحيحني»، ويف بعضها ترصحيُه بتحسينها مع احلكم بنكارهتا، وأتبَعَ أحاديثَ خمرَّ
الفِ هذا، وأنّ ما رواه الثقةُ عن الثقة  ف الشيخني واألكثرين فيدلُّ عىل خِ رجب بقوله: «وأما تصـرُّ

ر». نكَ إىل منتهاه وليس له علة، فليس بمُ
ها يف مقدمة البحث، أما عند الدارقطنيّ فأبو حنيفة ضعيف،  دة ذكرتُ بعضَ فرَ ويف إثبات ذلك دراسات مُ  162

مة أيضاً أنني لن أخوض معه يف هذه القضية ألمور بيَّنتُها هناك. وكنتُ ذكرتُ يف املُقدِّ
ذكره الذهبي يف «تذكرة احلفاظ» حتقيق: عبد الرمحن املُعلِّميّ (اهلند، 1376/ 1957) 1: 127.  163

دِهِ بحديث بالنكارة. وهذا حملُّ نزاع بينه وبني خمالفيه،  فَ أيب حنيفة، فيحكمُ عىل تفرُّ عْ أما الدراقطنيّ فري ضَ  164

غُ انفراد أيب حنيفة عن عاصم هبذا احلديث. فنغضُّ النظر عنه جانباً، وننظر يف القرائن األخر، فنر أهنا تُسوِّ
نُّه  عىل أشهر األقوال يف مولده، وهو سنة 80، فإن قلنا بأنه ولد سنة 70 كام يف بعض الروايات فتكون سِ  165

حينئذٍ 58.
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الً بالتالوة  شتَغِ ياً للرواية والتحديث، بل كان مُ تصدِّ الرابع: أنّ عاصامً مل يكن مُ
ةً بالكوفة، وانتهت إليه رئاسةُ اإلقراء بعد شيخه أيب عبد  رَ لذلك مدّ واإلقراء، وتَصدَّ
ه، ألنه قد يروي  ه قد ينفردُ أحدُ الرواة عنه بام ال يرويه غريُ ثلُ (166). ومِ ميّ لَ الرمحن السُّ
هِ  غِ تفرُّ م  دَ لِعَ ه  عيدُ يُ ال  ثم  ذلك،  يف  تَعرِضُ  ملناسبةٍ  حياته  يف  ةً  مرّ تالمذتِهِ  ألحدِ  حديثاً 

للرواية.
، عن  عيِّ يَ احلديث من غري طريق أيب حنيفة، فقد رواه أبو مالك النَّخَ وِ وقد رُ
إننا «يف   : الكوثريّ قال  ولذا  مرتوك(168)،  النخعيَّ  مالك  أبا  أنّ  إال  به(167).  عاصم، 

ثلِه أليب حنيفة»(169). عٍ مِ تابـِ نيةٍ عن مُ غُ
حنيفة  أيب  عىل  يعيبُ  الثوريُّ  : «كان  الدارقطنيّ نقله  الذي  معني  ابن  قولُ  أما 
وكان  األقران،  بني  يكونُ  مما  يشءٌ  حنيفة  وأيب  الثوريّ  بني  كان  فقد  إلخ،  حديثاً ...» 
بني  ان: «كان  حسّ بنُ  د  مَ الصَّ عبدُ  قال  كام  لذلك،  أحياناً  حنيفة  أيب  يف  يتكلّم  الثوريُّ 
قد  يْبُ  والعَ  ،(170)« لساناً هام  أكفَّ حنيفة  أبو  فكان  يشء،  حنيفة  وأيب  الثوريِّ  سفيان 
عند  فُ  يُعرَ ال  أو:  غريه،  يرويه  ال  أو:  حنيفة،  أبو  به  انفرد  يقول:  كأن  تعريضاً  يكونُ 
أبو  فيه  مَ  هِ وَ يقول:  كأنْ  ـ   (171) جزئياً ولو  ـ  جترحياً  يكونُ  وقد  ذلك،  ونحو  غريه، 
لكان  الثاين  هو  سفيانَ  مرادُ  كان  لو  إذ  هنا؛  املُتعنيِّ  هو  واألولُ  فيه.  أخطأ  أو  حنيفة 
ه  رِ ةِ احلديث يف نَظَ لّ ه إلسناده بإسقاط أيب حنيفة منه قادحاً فيه؛ إذ فيه إخفاءُ عِ تدليسُ
يُضافُ  وتقواه.  ه  عِ رَ ووَ جلاللتِه  فيه؛  الوقوع  عن  الثوريُّ  سفيانُ  ه  نزَّ يُ مما  وهو  ه،  نفسِ
يف  معلوالً  احلديثُ  كان  فلو  قتَل(172)،  تُ ال  ة  املُرتدّ أنّ  الثوريِّ  سفيانَ  مذهبَ  أنّ  إليه 

ه لَـامَ قال به. رِ نَظَ

انظر: الذهبي، «سري أعالم النبالء» 5: 256 و257.  166

رواه الدارقطنيُّ يف «السنن» 4: 127 (3213).  167

ابن حجر، «تقريب التهذيب» (8337).  168

الكوثري، «النكت الطريفة» ص227.  169

ابن عدي، «الكامل يف الضعفاء» 7: 2473.  170

أعني: احلكم عىل الراوي باخلطأ أو الوهم يف بعض أحاديثه، دون احلكم عليه مجلةً بذلك.  171

نقله عنه الرتمذيّ يف «جامعه» 4: 59 بإثر احلديث (1458).  172
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بن  الرمحن  عبد  عن  جاء  ما  ـ  التجريح  وهو  ـ  الثاين  االحتامل  حُ  يُرجِّ قيل:  فإن 
فال،  ثقة  من  أما  فقال:  ة؟  املُرتدّ يف  عاصم  حديث  عن  سفيان  قال: «سألتُ  أنه  ديّ  هْ مَ
حنيفة،  أيب  عن  منحرفاً  كان  ديّ  هْ مَ ابنَ  أنّ  فاجلواب:  حنيفة»(173).  أبو  يرويه  كان 
جتده.  فلن  عندك  ثقةٍ  عن  أردتَه  إذا  أي:  به،  اً  خاصّ جواباً  أجابه  الثوريَّ  سفيانَ  فكأنّ 
هِ  م آنفاً من روايـتِه له عن أيب حنيفة وتدليسِ وهبذا حيصلُ اجلمعُ بني كلمتِه هذه وما تقدَّ

لِه به. واهللا أعلم. مَ إلسناده وعَ
هذا  يف  وليس  عاصم،  عن  احلديث  هذا  برواية  د  تفرَّ حنيفة  أبا  أنّ  واحلاصل: 

د نكارة. التفرُّ

خالصة
ويف هناية هذه الدراسة نَخلُصُ إىل أنّ انتقادات الدارقطنيّ ألحاديث أيب حنيفة 
فُ بأعىل  ت مجيعاً ما هي إال أوهامٌ يسريةٌ تقع لكبار الثقات من الرواة ممَّن يُوصَ لِّمَ لو سُ
اج وسفيان الثوريِّ ومالك بن أنس،  مراتب احلفظ والضبط واإلتقان، كشعبة بن احلجّ
فأمثالُ هؤالء مل ختلُ أحاديثُهم من خمالفةٍ يف لفظة أو يف تسمية راوي احلديث وال مِن 
بمثل  أحاديثهم  بعضُ  لَّت  وأُعِ شيخ،  عن  حديثٍ  برواية  دٍ  تفرُّ مِن  وال  ل  رسَ مُ ل  صْ وَ

فِهم باحلِفظِ والضبط واإلتقان. صْ ؤثِّر ذلك يف وَ ذلك، ومل يُ
إىل  ونسبتُه  النوع،  هذا  من  يشءٌ  حنيفة  أيب  عىل  الدارقطنيُّ  ه  دَ انتَقَ الذي  وهذا 
فِ أيب  صْ أحاديث أيب حنيفة نسبةٌ قليلة،  مقارنةً بكثرة أحاديثه(174)، فال أثرَ هلا عىل وَ

ه. فظِ احلديث وضبطِ حنيفة بحِ

انظر: الفسوي، يعقوب بن سفيان، «املعرفة والتاريخ» حتقيق: د. أكرم العمري (بريوت، 1401/   173

.203 :8 «1981) 3: 14؛ واخلطيب، «تاريخ بغداد» 13: 446؛ والبيهقي، «السنن الكرب
يف كتاب «اآلثار» أليب يوسف 1067 حديثاً مرفوعاً وموقوفاً، ويف «اآلثار» ملحمد بن احلسن 912   174

حديثاً مرفوعاً وموقوفاً، وغالبُ ما يف هذين الكتابني هو من رواية أيب حنيفة، وزيادات أيب يوسف 
دُ من 300 حديث، جلُّها  د فيهام قليلة، بل نادرة، ويف «مسند أيب حنيفة» من رواية أيب نعيم أزيَ أو حممَّ

مرفوعة.
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وقد يُقال: إنّ ما ساقه الدارقطنيُّ هنا هو نامذجُ من أوهام أيب حنيفة يف الروايات، 
ها. وهناك غريُ

ه  نن» ما ينتقدُ بْ يف كتابه «السُّ ا نُسلِّم هذا، فالدارقطنيُّ مل يَستَوعِ ـّ واجلواب: أن
م،  هَ والوَ اخلطأ  يف نوعيّة  االنتِقاداتِ شبيهٌ هبا  من  ها  غريَ حنيفة، لكنّ  أيب  أحاديث  من 
هم عن رتبة الضبط واإلتقان، عىل أهنا قليلة  وهو النوعُ الذي يَعرِضُ للثقات وال يُسقِطُ
ح فيه الدارقطنيُّ بتوهيم أيب حنيفة وختطئته يف  بَّعتُ يف بحثٍ آخرَ ما صـرَّ تَ أيضاً، فقد تَ

نَن». رة مع انتقادات «السُّ كرَّ ز عشـرَ روايات، ثالثٌ منها مُ اوِ لَل»، فلم جيُ كتابه «العِ
واقعُ  له  د  يَشهَ مل  نظريّ  كالمٌ  حنيفة  أليب  الدارقطنيِّ  تضعيفَ  أنّ  يظهرُ  وهبذا 
مجهرة  قول  ترجيحُ  وهو  ه،  دِّ لضِ دَ  هِ شَ بل  حنيفة،  أيب  ألحاديث  الدارقطنيِّ  انتِقاداتِ 

ثّقوا اإلمامَ أبا حنيفة، ووصفوه باحلفظ والضبط واإلتقان. اد الذين وَ ـقّ النُّ
أما قولُ الدكتور كيالين خليفة: إن «هذا احلكمَ الذي انتهى الداراقطنيُّ إليه(175) 
ويّاتِه ومقارنتها برواية الثقات،  رْ ه مَ ربْ إما أن يكون نقالً عن غريه، وإما أن يكون نتيجةً لِسَ
يْن. ولعلَّ هذا هو الراجح، فقد ذكر الدارقطنيُّ يف مواضعَ  وقد يكون مزجياً بني األمرَ
كان  األحاديث  هذه  مجيع  ويف  حنيفة،  أبو  فيها  ولِفَ  خُ أحاديثَ  نَن»  «السُّ من  قةٍ  تفرِّ مُ
دراسةٍ  عن  ناشئاً  كان  الدارقطنيِّ  كمَ  حُ أنّ  عىل  يدلُّ  مما  ه(176)،  خالفَ نْ  مَ معَ  الصوابُ 
نَن»  «السُّ يف  هِ  نيعِ صَ خالل  من  يل  «ويظهرُ  ه:  وقولُ حنيفة»(177)،  أيب  اإلمام  ملرويّاتِ 
ةٍ  لميّ عِ قناعةٍ  عن  صادرٌ  املوقفَ  هذا  أنّ  حنيفة:  أبو  فيها  مَ  هِ وَ التي  لألحاديث  عه  وتتبُّ
ثني، وباالجتاه السائد آنذاك بني أهل  ه من املُحدِّ نْ سبقَ ره بمَ له، وال خيلو األمرُ مِن تأثُّ
لكنِّي  مجيعاً،  السببَنيْ  عن  صدرَ  الدارقطنيِّ  موقفَ  أنّ  يف  ه  أخالفُ فال  لم»(178)،  العِ
تضعيفه،  يف  الرئيسَ  السببَ  يف  حنيفة  أيب  ملرويّات  الدارقطنيِّ  دراسةَ  لِه  عْ جَ يف  ه  أخالفُ

. عيّ رْ ثني هو السببَ الفَ نْ سبقه من املُحدِّ ه بمَ ـرَ وتأثُّ

يعني: تلينيَ أيب حنيفة يف الرواية.  175

ه خالفَ الدارقطنيَّ يف بعض هذه االنتقادات.  ، وإال فالدكتور كيالين نفسُ يعني: من وجهة نظر الدارقطنيّ  176

د. كيالين خليفة، «منهج الدارقطني يف السنن» ص465.  177

املصدر السابق، ص468.   178
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بَبُ الرئيسُ يف  والذي أراه: أنّ جمافاةَ الدارقطنيِّ أليب حنيفة وأصحابه هي السَّ
كم عىل  تضعيفه له، وأنّ انتِقاداتِهِ ألحاديثه انتِقاداتٌ عابرة، وليست صاحلةً إلصدار حُ

الراوي بناءً عليها.
*   *   *

خامتة
حنيفة،  أيب  حديث  من  «السنن»  يف  الدارقطنيُّ  انتقده  ما  البحثُ  هذا  استقىص 

وانتهى بعد دراستها إىل ما ييل:
وواحدةً  باملُخالَفة،  منها  ستةً  أعلَّ  حنيفة،  أليب  رواياتٍ  سبعَ  الدارقطنيُّ  انتقد   -1

باالنفراد.
ة  صحّ يف  بقادحة  حنيفة  أيب  لروايات  الدارقطنيُّ  ذكرها  التي  لَل  العِ مجيعُ  ليست   -2

الرواية.
ل، وخالفه يف أربعة، وهي  وَ 3- وافق الباحثُ الدارقطنيَّ يف ثالثة انتقادات، هي الثالثةُ األُ

األربعة األواخر.
4- بحث الدكتور كيالين خليفة مخسةً من هذه االنتقادات، ووافق الدارقطنيَّ يف انتقادٍ 
اثنَنيْ  يف  واكتفى  والرابع،  الثاين  ومها   ، اثنَنيْ يف  وخالفه  األول،  وهو  منها،  واحدٍ 

ب، ومها الثالث واخلامس. سْ هام فحَ ضِ رْ يْن بعَ آخرَ
5- مل يظهر يف هذه االنتقادات حتاملٌ من الدارقطنيِّ جتاه اإلمام أيب حنيفة إال يف االنتقاد 
ه من طريقه  مَ إىل أيب حنيفة، مع أنه رواه هو نفسُ هَ اخلامس منها، حيثُ نسب الوَ

عىل الصواب.
رواية  يف  حنيفة  أيب  اإلمام  تضعيف  يف  نَداً  ستَ مُ لتكونَ  االنتِقاداتُ  هذه  تصلحُ  ال   -6

احلديث بوجه عام.
نْ تابعه غالباً  عَ يف أخر، واكتفى مَ وبـِ بِقَ الدارقطنيُّ ببعضِ هذه االنتقادات، وتُ 7- سُ

بنَقْل كالمِه من غري بحثٍ فيه أو حترير له.
ثني من احلنفية عن بعض هذه االنتقادات، وتفاوتت أجوبتُهم من  8- أجاب بعضُ املُحدِّ
ها عنها، وكانت أجوبةُ العالمة قاسم ابن  دُ عْ ثني أو بُ ا عىل قواعد املُحدِّ حيثُ جرياهنُ

ها. دَ ا، يف حني كانت أجوبةُ اإلمام العينيِّ أبعَ هبَ وبُغا أقرَ لُ طْ قُ
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Dârekutnî’nin Kitâbü’s-Sünen’de Ebû Hanîfe’ye Yönelik Hadis Tenkitleri

Hâfız Ebü’l-Hasan ed-Dârekutnî, es-Sünen adlı kitabında Ebû Hanîfe’nin rivayet 
ettiği çok sayıda hadisi tenkit etmiştir. Bunları bazen infirâd, bazen sika râvilere 
muhalefet sebebiyle reddederken, Ebû Hanîfe’nin hadisleri için zikrettiği illetler 
çeşitlilik arz etmiştir. Mürsel hadisi vasletmek, mevkuf hadisi ref ‘ etmek, isna-
dın bağlamını değiştirmek ve metinde yanlışlık, bunların başlıcalarındandır.  Bu 
makale, Dârekutnî’nin tenkitlerini eleştirel bir şekilde ele almakta, Ebû Hanîfe’ye 
yöneltilen tenkitlerin esasını oluşturan hataların (galat) çeşidini zikrederek bu 
tarz hataların İmam Ebû Hanîfe’nin hadis ilmindeki konumu ile hadis “hıfz” ve 

“zabt”ındaki mertebesine genel olarak yapacağı etkiye değinmektedir. Makalenin 
sonunda mevzubahis illetlerin bazılarının, rivayetteki hataların başkalarından 
kaynaklanması dolayısıyla, Ebû Hanîfe’ye nispetinin aslında doğru olmadığı, Ebû 
Hanîfe’ye nispeti sabit olanlar söz konusu olduğunda ise, bunların bir kısmının 
galat addedilemeyeceği, galat addedilenlerin de Ebû Hanîfe’nin hadis rivayeti ko-
nusunda zayıf olarak değerlendirilmesine dayanak oluşturmayacağı düşüncesine 
ulaşılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Ebû Hanîfe, Dârekutnî, hadis, ilel, evham, infirâd, nekâret.




