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األحاديث المنتقدة على صحيح البخاري
في كتاب منار اإلسالم
جمعًا ودراسة

حمده احمد املهيزي
عواد حسني الخلف

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة الشارقة
الشارقة  -اإلمارات العربية المتحدة
تاريخ االستالم2018-12-24 :

تاريخ القبول2019-05-06 :

ملخص البحث:
وســر ِد االنتقــادات الموجهــة علــى أحاديــث
يهــدف البحــث إلــى بيــان مكانــة صحيــح البخــاريَ ،
صحيــح البخــاري كمــا فــي كتــاب منــار اإلســام بترتيــب كتــاب الوهــم واإليهــام ،للحافــظ مُغلطــاي،
ودراســة هــذه االنتقــادات بمــا يدفــع أيَّ شــبهة عــن صحيــح البخــاري.
والمنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج االستقرائي والتحليلي والتاريخي.
الق َّطــان الفاســي ،الــذي يُجـ ُّ
ومــن أهــم نتائــج البحــث أن هــذه االنتقــادات أصلهــا البــن َ
ـل صحيــح
ً
حديثــا ،وانتقاداتــه مبنيــة على أصول
البخــاري إجــاال عظيمــا ،انتقــد علــى صحيــح البخــاري ()13
علميــة رصينــة ،تتفــق مــع األصــول العامــة لنقــد الروايــات ،وأكثــر االنتقــادات فيهــا موجّ هــة إلــى
الــرواة ،وبعضهــا ســببه عــدم اتصــال الســند لألحاديــث التــي ليســت علــى شــرط البخــاري.
الكلمــات الدالــة :انتقــادات ،صحيــح البخــاري ،مُغلطــاي ،ابــن َ
الق َّطــان ،بيــان الوهــم واإليهــام،
منــار اإلســام ،العلــل .
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المقدمة:
الحمــد هلل رب العالميــن ،وأصلــي وأســلم علــى خيــر الــورى ،المبعــوث رحمــة للعالميــن،
وعلــى آلــه وصحبــه ومــن ســار علــى نهجــه واهتــدى بهديــه إلــى يــوم الديــن .وأشــهد أن ال إلــه
إال هللا وحــده ال شــريك لــه ،وأن محمـ ًدا عبــده ورســوله ،شــهادة أقــر بهــا إلــى يــوم الديــن .وبعــد:
فقــد مُنــي المســلمون فــي هــذه األيــام بضعــف الثقافــة الدينيــة الصحيحــة ،إلــى جانــب انتشــار
المذاهــب الفكريــة اله ّدامــة ،وو ُِجــد مــن يتجــرأ علــى أمهــات كتــب الحديــث الشــريف التــي وقــع
اإلجمــاع علــى قبولهــا ،خصوصــا صحيحــي البخــاري ومســلم ،فيطعــن أو يُكــذب شــيئا مــن
وسـهُل علــى النــاس قبــول كل مــا يســمعون ،أو يُلقــى إليهــم مــن طعــن
أحاديثهمــا ،بحجــج واهيــةَ ،
علــى أحاديــث الصحيحيــن ،فأصبــح حالنــا اليــوم كمــا قــال الحافــظ الذهبــي" :علــى علــم الحديــث
ـع امــر ٌؤ فــي فــكاك
وعلمائــه لِ َي ْبــك َمــن كان باك ًيــا ،فقــد عــاد اإلســام المحــض غري ًبــا كمــا بــدأ ،فليَسْ ـ َ
(((.
رقبتــه مــن النــار ،فــا حــول وال قــوة إال بــاهلل"
وهدفهــم فــي ذلــك كلــه إبطــال الســنة النبويــة مــن جذورهــا ،زاعميــن أنهــم ســاروا فــي نقدهــم
ألحاديــث الصحيحيــن طريــق النقــاد األوائــل مــن أهــل العلــم كال ّد ُ
الجيانــي وابــن
ارقطنــي وال َغســاني َ
َ
الق َّطــان الفاســي وغيرهــم رحمهــم هللا.
وفــي هــذا البحــث جمــع ودراســة األحاديــث المنتقــدة علــى صحيــح اإلمــام البخــاري ،والتــي
ورد ذكرهــا فــي كتــاب "منــار اإلســام بترتيــب كتــاب الوهــم واإليهــام" ،للحافــظ مُغلطــاي،
ومحاولــة حصرهــا وضبطهــا ،للوقــوف علــى الراجــح فيهــا.

مشكلة البحث:
يحاول هذا البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 1.ما مكانة صحيح اإلمام البخاري ،ودرجة تلقي ُ
األمَّة له بالقبول؟
 2.ما هي االنتقادات التي وُجهت إلى صحيح البخاري كما في كتاب منار اإلسالم؟
 3.ما القول الراجح في هذه االنتقادات التي وجهت ألحاديث في صحيح البخاري؟

أهداف البحث:
 1.بيان مكانة صحيح البخاري.
((( سير أعالم النبالء ،للحافظ الذهبي (.)323 / 13
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جمعا ودراسة ( )116 - 157
األحاديث املنتقدة عىل صحيح البخاري يف كتاب منار اإلسالم ً
 2.تعيين االنتقادات الموجهه على صحيح البخاري كما في كتاب منار اإلسالم.
 3.دراسة هذه االنتقادات بما يدفع أي شبهة عن صحيح البخاري.

الدراسات السابقة:
كتــاب منــار اإلســام بترتيــب كتــاب الوهــم واإليهــام ،هــو ترتيــب لكتــاب بيــان الوهــم واإليهــام
الق َّطــان الفاســي ،فاالنتقــادات المذكــورة فــي المنــار ،حقيقتهــا البــن َ
للحافــظ ابــن َ
الق َّطــان فــي كتابــه
البيــان ،ولــم أقــف فيمــا اطلعــت عليــه علــى دراســة خاصــة جمعــت انتقــادات ابــن َ
الق َّطــان علــى
صحيــح البخــاري ،ولكنــي وقفــت علــى بعــض الدراســات التــي لهــا عالقــة بمنهــج ابــن القطــان فــي
النقــد أو كتابــه بيــان الوهــم ،منهــا:
1.الــرد علــى ابــن القطــان فــي كتابــه بيــان الوهــم واإليهــام ،للحافــظ الذهبــي ،وهــو رد
مختصــر للحافــظ الذهبــي ،ذكــر فــي شــيئا من الــردود علــى انتقــادات الحافظ ابــن القطان،
لألحاديــث التــي ذكرهــا الحافــظ اإلشــبيلي فــي أحكامــه ،وجميــع األحاديــث المذكــورة فــي
هــذا البحــث ،ال يوجــد شــي ٌء منهــا فــي رد الحافــظ الذهبــي هــذا.
2.علــم علــل الحديــث مــن خــال كتــاب بيــان الوهــم واإليهــام الواقعيــن فــي كتــاب اإلحــكام،
الص ِّديــق ،ذكــر فيــه منهــج الحافــظ ابــن القطــان فــي تعليــل ونقــد
لألســتاذ إبراهيــم بــن ِّ
األحاديــث ،وذكــر أمثلــة مــن كالم ابــن القطــان علــى العلــل التــي ذكرهــا كاإلرســال
واالنقطــاع وغيرهمــا ،لكنــه لــم يناقــش هــذه التعليــات الــواردة علــى األحاديــث؛ إذ هــو
مختــص بذكــر المنهــج فقــط.
3.القواعــد الحديثيــة عنــد الحافــظ ابــن القطــان الفاســي مــن خــال كتابــه بيــان الوهــم
واإليهــام الواقعيــن فــي كتــاب األحــكام ،رســالة ماجســتير للباحــث ناصــر حســين مجــور،
وهــذه الدراســة كســابقتها اعتنــت بذكــر القواعــد الحديثيــة التــي اعتمــد عليهــا ابــن القطــان
فــي نقــده لألحاديــث ،دون أن يناقــش الباحــث هــذه االنتقــادات الــواردة علــى األحاديــث.
4.األحاديــث المنتقــدة فــي الصحيحيــن ،لمصطفــى باحــو ،اعتنــى بجمــع األحاديــث المنتقــدة
علــى الصحيحيــن ،وممــا ذكــره فيــه انتقــادات الحافــظ ابــن َ
الق َّطــان التــي ذكرهــا فــي
كتابــه البيــان ،انتقــد فيهــا أحاديــث فــي صحيــح البخــاري ،وقــد تتبعــت جميــع األحاديــث
عنــد باحــو فــي كتابــه المذكــور ،فوجدتــه ذكــر أربعــة أحاديــث فقــط أتبعهــا بانتقــاد ابــن
َ
الق َّطــان لهــا ،وهــي األحاديــث اآلتيــة فــي هــذا البحــث برقــم ( ،)13 ،10 ،9 ،8وذكــر
َّ
ً
حديثــا خامسً ــا وهــو اآلتــي برقــم ( ،)5لكنــه لــم يتبعــه بانتقــاد ابــن َ
القطــان لــه ،بــل أتبعــه
بانتقــاد آخــر ألبــي مســعود الدمشــقي ،وفاتــه ذكــر ثمانيــة أحاديــث ،وهــي المتبقيــة مــن
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مجمــوع األحاديــث التــي ذكرتهــا فــي هــذا البحــث وعددهــا ( )13حديثــا.
كمــا يوجــد بعــض المصنفــات والدراســات المتعلقــة بكتــاب بيــان الوهــم واإليهــام ومؤلفــه
الحافــظ ابــن القطــان ،رجعــت إليهــا ،واســتفدت ممــا ُذكــر فيهــا فــي بعــض الجوانــب ،ومــن هــذه
الدراســات:

منهج البحث:
سلكت في هذا البحث المننهج االستقرائي والتحليلي والتاريخي.

حدود البحث:
اقتصــرت علــى ذكــر األحاديــث التــي صــرح الحافــظ ابــن َ
الق َّطــان بانتقادهــا علــى صحيــح
البخــاري ،كمــا ذكــره عنــه مُغلطــاي فــي منــار اإلســام بترتيــب كتــاب الوهــم واإليهــام.

خطة البحث:
اخترت أن ينتظم هذا البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين ،كما يأتي:
المقدمة :فيها مشكلة البحث ،وأهدافه ،والدراسات السابقة ،ومنهج البحث ،وحدوده ،وخطته.
تمهيد :مكانة صحيح البخاري ،وأشهر االنتقادات عليه.
المبحث األوّل :تعريف موجز بالحافظ مُغلطاي وكتابه منار اإلسالم.
وفيه مطلبان:
ٌ
ٌ
موجز بالحافظ عالء الدين مُغلطاي.
تعريف
المطلب األوَّل:
ٌ
تعريف عا ٌّم بكتاب "منار اإلسالم بترتيب كتاب الوهم واإليهام".
المطلب الثاني:
المبحــث الثانــي :األحاديــث المنتقــدة علــى صحيــح البخــاري فــي كتــاب منــار اإلســام (جم ًعــا
ودراسة).
الخاتمة :وفيها أهم نتائج البحث.
وأخي ـ ًرا ..أســأل هللا التوفيــق والســداد فــي هــذا البحــث ،وأن ينفــع بــه اإلســام والمســلمين،
وآخــر دعوانــا أن الحمــد هلل رب العالميــن.
وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يونيو 2022م
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جمعا ودراسة ( )116 - 157
األحاديث املنتقدة عىل صحيح البخاري يف كتاب منار اإلسالم ً
تمهيد :مكانة صحيح البخاري ،وأشهر االنتقادات عليه
مــن المســتقر فــي أذهــان المســلمين عامــة ،أن الصحيحيــن أصــح كتابيــن بعــد كتــاب هللا عــز
وجــل ،وذلــك لمــا تميــزا بــه عــن غيرهمــا ،كونهمــا احتويــا علــى أرقــى شــروط الصحــة ،ولدقــة
الشــيخين فيهمــا.
وفيمــا يلــي أقــوال عــدد مــن أئمــة الحديــث وحفاظــه فــي تفضيــل صحيــح البخــاري علــى
غيــره:
 1.قــال اإلمــام الحافــظ أبــو جعفــر الع َُقيلــي (ت322هـــ) " :لمــا ألــف البخــاري كتــاب
ينــي
الصحيــح ،عرضــه علــى أحمــد بــن حنبــل ويحيــى بــن َمعيــن وعلــى ابــن ال َم ِد ّ
وغيرهــم ،فاستحســنوه وشــهدوا لــه بالصحــة ،إال فــي أربعــة أحاديــث .قــال الع َُقيلــي:
(((.
والقــول فيهــا قــول البخــاري ،وهــي صحيحــة"
 2.قــال اإلمــام النــووي (ت676هـــ) " :اتفــق العلمــاء رحمهــم هللا علــى أن أصــح الكتــب بعــد
القــرآن العزيــز الصحيحــان البخــاري ومســلم ،وتلقتهمــا األمــة بالقبــول ،وكتــاب البخــاري
(((.
أصحهما"
 3.قــال شــيخ اإلســام تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد ابــن تيميــة (ت728هـــ) " :الــذي اتفــق
(((.
عليــه أهــل العلــم :أنــه ليــس بعــد القــرآن كتــاب أصــح مــن كتــاب البخــاري ومســلم"
فهــذه شــهادة حــق مــن كبــار الحفــاظ النقــاد ،العلمــاء بالصحيــح والســقيم ،كلهــم أقــروا بتقديــم
صحيحــي البخــاري ومســلم علــى غيرهمــا ،وأنهمــا أصــح الكتــب بعــد كتــاب هللا.
إال أن جماعــة مــن الحفــاظ المتقدميــن انتقــدوا عليهمــا أســانيد ومتــون َخـ َّ
ـف شــرطهما فيهــا،
ولــم يوافقوهــم علــى صحتهــا ،قــال الحافــظ ابــن َحجــر ال َعســقالني عــن هــذه االنتقــادات" :وليســت
كلهــا قادحــة ،بــل أكثرهــا الجــواب عنــه ظاهــر ،والقــدح فيــه مندفــع ،وبعضهــا الجــواب عنــه
(((.
محتمــل ،واليســير منــه فــي الجــواب عنــه تعســف"

((( ذكره عنه :الحافظ ابن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص.)7
((( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( ،)14 / 1وذكر نحوه أيضا :ابن الصالح في معرفة علوم الحديث،
المعروف بمقدمة ابن الصالح (ص ،)18 17والسيوطي في تدريب الراوي (.)96 92 / 1
((( مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (.)321 / 20
((( هدي الساري مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر (ص.)383
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ً
حديثــا ،اشــترك البخــاري ومســلم
وقــد بلــغ عــدد األحاديــث المنتقــدة علــى الصحيحيــن ()395
ً
ً
حديثــا ،واختــص البخــاري بـــ( )104أحاديــث ،ومســلم بـــ( )239حديثــا ،فيكــون مجمــوع
فــي ()52
(((
مــا انتقــد علــى صحيــح اإلمــام البخــاري وحــده ( )156حديثــا  ،وســأعرف فيمــا يأتــي بأشــهر
الحفــاظ الذيــن انتقــدوا أحاديــث مخرجــة فــي صحيــح البخــاري ،وأعــرف بكتبهــم التــي صنَّفوهــا
فــي ذلــك ،وهــم:
 1.اإلمــام الحافــظ أبــو الحســن علــي بــن عمــر ال َّد ُ
ارقطنــي ،أميــر المؤمنيــن فــي الحديــث،
صنَّــف كتبــا كثيــرة ،منهــا :الســنن ،والعلــل فــي الحديــث ،واإللزامــات والتتبــع ،توفــي
ببغــداد ســنة 385هـــ((( ،وكتابــه التتبــع ،انتقــد فيــه مائتــي حديــث مخرجة فــي الصحيحين،
ً
حديثــا فــي صحيــح البخــاري ،وليــس الصــواب فيهــا غالبــاً فــي جانــب
منهــا ()92
(((.
ً
ـي ،ونقــده أحيانــا ال يؤثــر فــي صحــة الحديــث
ال َّد َ
ار ُق ْط ِنـ ّ
 2.اإلمــام الحافــظ أبــو علــي الحســين بــن محمــد َ
الغســاني الجَ يَّانــي ،توفــي ســنة 498هـــ(((،
لــه كتــاب (تقييــد المه َمــل وتمييــز المش ـ ِكل) قســمه أربعــة أقســام ،منهــا :القســم الثانــي،
الصحيح ْيــن فــي األســانيد وأســماء الــرواة)،
(التنبيــه علــى األوهــام الواقعــة فــي المسـ َن َديْن
َ
بيــن فيــه أوهــام البخــاري ومــن فوقــه مــن شــيوخه فمــن فوقهــم ،والعلــل الواقعــة فــي
(((.
أســانيده ،وعددهــا ( )45حديثــا
 3.اإلمــام الحافــظ أبــو الحســن علــي بــن محمــد ،ابــن َ
القطــان الفاســي ،مــن حفــاظ الحديــث
ونقــاده ،توفــي ســنة 628هـــ((( ،لــه كتــاب بيــان الوهــم واإليهــام الواقعيــن فــي كتــاب
االحــكام((( ،انتقــد فيــه أحاديــث ذكرهــا اإلشــبيلي فــي األحــكام الوســطى ،منهــا مــا يزيــد
(((.
ً
حديثــا مخرجــة فــي الصحيحيــن
عــن ()83

((( هذا اإلحصاء ذكره مصطفى باحو في كتابه :األحاديث المنتقدة على الصحيحين (ص ،)35وللحافظ ابن حجر في
هدي الساري (ص )12إحصاء آخر.
((( ينظر في ترجمته :تاريخ بغداد ( )34 / 12رقم ( ،)6404وسير أعالم النبالء للذهبي (.)449 / 16
((( ينظر :اإللزامات والتتبع للدارقطني (ص )56مقدمة المحقق ،وهدي الساري (ص.)12
((( ينظر في ترجمته :سير أعالم النبالء للحافظ الذهبي (.)148 / 19
((( تقييد المهمل وتمييز المشكل (94 / 1

 ،)95وينظر :األحاديث المنتقدة في الصحيحين لباحو (ص.)38

((( ينظر في ترجمته :شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (.)257 / 1
((( واألحاديث موطن الدراسة في هذا البحث ،أصلها من كتاب بيان الوهم واإليهام البن القَطَّان.
((( ينظر :األحاديث المنتقدة في الصحيحين لباحو (.)42 / 1
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جمعا ودراسة ( )116 - 157
األحاديث املنتقدة عىل صحيح البخاري يف كتاب منار اإلسالم ً
ار ُقطنــي وأمثالــه مــن
و يمكــن التعليــق إجمــاال علــى هــذه االنتقــادات بالقــول" :إن نقــد ال َّد َ
المحدثيــن هــو نقــد فــي غالبــه بــأن الحديــث لــم يبلــغ الدرجــة العليــا التــي التزمهــا البخــاري ،وذلــك
فــي نســبة ضئيلــة مــن أحاديــث كتابــه ،وأن هــذا النقــد ليــس بالضــرورة حكمــا مــن الناقــد عليهــا
بالضعــف ،بــل هــو خــاف بيــن صحيــح وأصــحّ  ،وقــد تكــون التعقبــات تنبيهــا علــى أوهــام وقعــت
فــي نســبة بعــض الــرواة المهمليــن ،أو ضبطهــم ،وكثيــر منهــا وقــع فــي بعــض النســخ فقــط ،أو مــن
(((.
بعــض الــرواة دون بعضهــم ،بــل إن البخــاري قــد ينبــه علــى بعــض مــا انتقــده عليــه"

المبحث األ ّول :تعريفٌ موجز بالحافظ ُمغلطاي وكتابه منار اإلسالم
أذكــر فــي هــذا المبحــث ترجمــة مختصــرة للحافــظ عَ ــاء الديــن مُغلطــاي ،وأُعــرف بكتابــه
منــار اإلســام بترتيــب كتــاب الوهــم واإليهــام ،وقــد جعلــت هــذا المبحــث فــي مطلبيــن:
المطلب األ َّول :تعريفٌ موج ٌز بالحافظ ُمغلطاي:
هــو الحافــظ ّ
العلمــة أبــو عبــدهللا مُغلطــاي((( بــن َقلِيــج((( بــن عبدهللا ،عــاء الديــن الب َْك َجــريُّ (((،
الحكــريّ ُّ ،
ـي ،ذكــر مُغلطــاي عــن َن ْف ِســه أنــه وُلــد ســنة تســع وثمانيــن
الترْ ِكــي ،ثــم المصــري ،الحنفـ ّ
(((.
وسـ ّ
ـت مئــة ،وقيــل :ســنة تســعين وســتمئة ،وقيــل :بعــد التســعين
نشــأ الحافــظ عــاء ال ِّديــن مُغلطــاي فــي بيــت علــم وفضــل فــي مصــر ،وســعى إلــى طلــب
((( دفاع عن صحيح البخاري ،أ .د .عواد الخلف ،بحث منشور في حولية كلية أصول الدين ،جامعة القاهرة ،العدد
صنِّفت في الدفاع عن الصحيحين ،ومناقشة
( )30سنة 1433هـ( .ص ،)316وذكر فيه أكثر من ثالثين مصنَّفًا ُ
االنتقادات عليهما.
((( ُمغ َْلطاي ،كذا ضبطه حاجي خليفة في سلم الوصول إلى طبقات الفحول ( )346 / 3ترجمة رقم ( ،)5033بضم
الميم وفتح الغين وإسكان الالم ،وكذا وقع مشكوال عند أكثر من ترجم له ،وبعضهم جعل حركة الغين ضمة؛ فقال:
ُم ُغ ْلطاي ،وهذا ما رجحه محمود عبدالقادر األرناؤوط محقق كتاب سلم الوصول ،وبعضهم جعل الغين ساكنة
وفتح الالم بعدها ،فقالُ :م ْغلَطاي .ينظر :ابن حجر ،الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ( )114 / 6ترجمة رقم
( ،)2310وقطلوبغا ،تاج التراجم في طبقات الحنفية ( ،)114 / 2وابن العماد الحنبلي ،شذرات الذهب في أخبار
من ذهب ( ،)327 / 8والكتاني ،الرسالة المستطرفة (ص ،)114وابن فهد الهاشمي ،لحظ األلحاظ بذيل طبقات
الحفاظ (ص.)91
((( قليج :بقاف مفتوحة ،والم مسورة وآخره جيم معجمة .كذا ضبطه ابن ناصر الدين الدمشقي ،توضيح المشتبه (7
 ،)118 /وقليج :السيف باللغة التركية ،وبعضهم قال :قليح؛ بالحاء المهملة .ينظر :ابن حجر ،الدرر الكامنة (/ 6
 )114ترجمة رقم ( ،)2310وابن العماد الحنبلي ،شذرات الذهب (.)327 / 8
((( قال شهاب الدين أحمد العجم ّي في ذيل لبّ اللَّباب في تحرير األنساب (ص" : )89البَ ْك َجري :بفتح الموحّدة،
وسكون الكاف ،وفتح الجيم ،ثم راء ،ثم ياء نسب ٍة .ال أدري لماذا".
((( ينظر :الصفدي ،أعيان العصر وأعوان النصر ( ،)434 / 5وابن حجر ،ال ُّدرر الكامنة ( )114 / 6رقم (.)2310
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ـن ِّ
مبكــرة ،فقــد نقــل ابــن فهــد عــن شــيخه ّ
العلــم فــي سـ ٍّ
ـي ال ِّديــن السُّ ــبكي ،أنــه قــال:
العلمــة تقـ ّ
(((
ِّ
ـر ٌد بغيــر لحي ـ ٍة"  ،ث ـ َّم قــال ابــن
ـس عشــرة ،وهــو أمـ َ
"عَ ـ َ
ـي كفايــة المتحفــظ ســنة خمـ َ
ـرض علـ َّ
ّ
َ
ُّ
فهــد" :وكان أبــوه فــي صبــاه يُرســله ليرمــي بالنشــاب ،فيخالفــه ويذهــب إلــى ِحلــق أهــل العلــم،
وال سـيّما األنســاب"((( ،وذكــر أن جُ ـ َّ
ـل طلبــه للعلــم كان فــي العشــر الثانــي بعــد الســبع مئــة ،وأنــه
َ
ـر السَّ ــماعَ مــن شــيوخ عصــره ،ومقامــه بالقاهــرة التــي كانــت فــي ذاك الوقــت عامــرة بالعلمــاء
أكثـ َ
والحفــاظ أتــاح لــه الفرصــة للقــاء العديــد مــن مشــاهير الحفــاظ والفقهــاء ،فســمع مــن التــاج أحمــد
ـي ال ِّديــن ،ومــن الحســن بــن عمــر ُ
الكــرديّ  ،ومــن الشــيخ
ـي بــن َد ِقيــق ال ِعيــد أخــي الشــيخ تقـ ّ
بــن علـ ّ
ـي ،ومــن محمــد بــن عيســى الطبّــاخ وغيرهــم،
يُونُــس بــن إبراهيــم ال َّدبوسـ ّ
ـي ،ويُقــال لــه :ال ّدبابيسـ َ
(((.
بصحبتــه كثيــرً ا
ـي ،وانتفــع ُ
وكان قــد الزم الجــال القزوينـ ّ
َّ
ً
معروفــا،
ظــل الحافــظ مُغلطــاي ُم ِكبًّــا علــى طلــب العلــم بجميــع ُفنونــه ،حتــى غــدا إمامًــا
ـاب مــن ِّ
وعلمــة مشــهورً ا بشــهادة علمــاء عصــره ،فقصــده الطـ ّ
ّ
وصــوْ ب ،فانتفعــوا بــه،
كل َحـ ْد ٍب َ
ـي التدريــس بعـ ّدة مــدارس بمصــر ،ومنهــا المدرســة الظاهريــة((( بعــد شــيخه ابــن
وبعلمــه ،وقــد َولِـ َ
(((.
سـيِّد النــاس ال َيعْمــريّ
ـي رحمــه هللا منشـ ً
ُصـ َ
ـف بأنــه كانــت عنــده
ـغل بالمدارســة والتحصيــل والتَّصنيــف ،كمــا و ِ
بقـ َ
(((
ٌ
ـهاب ابــن رجــبّ :
ـب كثيــرة وأصــول صحيحــة  ،فذكــر الشـ ُ
كتـ ٌ
أن عـ ّدة تصانيفــه بلغــت نحــو المئــة
(((.
ُّ
أو أز َيـدَ ،ولــه مآخــذ علــى أهــل اللغــة ،وعلــى كثيــر مــن المح ِّدثيــن
ومــن مصنّفاتــه :شــرح صحيــح البخــاري ،ولــم يكتمــل .وشــرح ســنن أبــي داود ،وشــرح ســنن
ابــن ماجــه ،ولــم يُتمَّهمــا ،وتخريــج زوائــد ابــن حبّــان علــى الصحيحيــن ،وذيــل علــى المؤتلــف
والمختلــف البــن نُ ْق َطــة ،وذيــل علــى كتــاب الضعفــاء للع َُقيلــي ،وإكمــال تهذيــب الكمــال ،ومنــار
اإلســام بترتيــب كتــاب الوهــم واإليهــام ،وهــو هــذا الكتــاب موطــن البحــث ،أعــرّ ف بــه فــي
المطلــب اآلتــي ،وغيــر ذلــك الكثيــر.

((( ابن فهد الهاشمي ،لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفّاظ (ص.)91
((( المصدر السابق (ص.)91
((( ينظر :الصفدي ،أعيان العصر (.)434 / 5
((( وهي مدرسة أنشأها الملك الظاهر بيبرس ،في القاهرة في منطقة بين القصرين ،وتمت في أوائل سنة اثنتين وستين
وستمئة .ينظر :ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (.)120 / 7
((( الصفدي ،أعيان العصر (433 / 5

 ،)434وابن حجر ،ال ُّدرر الكامنة ( )115 / 6رقم (.)2310

((( الصفدي ،أعيان العصر (.)135 / 5
((( ابن حجر ،ال ُّدرر الكامنة (.)115 / 5
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جمعا ودراسة ( )116 - 157
األحاديث املنتقدة عىل صحيح البخاري يف كتاب منار اإلسالم ً
َ
واستوحشــت لــه األقــام
قــال الصفــديُّ " :ولــم يــزل علــى حالــه إلــى أن ابتل َع ْتــ ُه المقابــر،
ّ
المعظــم ،ســنة اثنتيــن وســتّين
والمحابــر ،وجــاء الخبــر إلــى دمشــق بوفاتــه فــي ســلخ شــهر رمضــان
وســبع مئــة"((( ،رحمــه هللا رحمـ ً
ـة واســعة ،وأســكنه فســيح جناتــه.
المطلب الثاني :تعريفٌ عا ٌّم بكتاب "منار اإلسالم بترتيب كتاب الوهم واإليهام":
أصــل الكتــاب كمــا هــو واضــحٌ مــن اســمه يعــود للحافــظ ابــن َ
الق ّطــان ال َفاســي ،المعــروف
باســم "بيــان الوهــم واإليهــام الواقعيــن فــي كتــاب األحــكام" ،انتقــد فيــه بعــض األحاديــث الــواردة
ّ
اإل ْشــبيلي ،تتبَّــع فيــه األحاديــث التــي ســكت عنها،
فــي كتــاب "األحــكام الوســطى" لإلمــام عبدالحــق ِ
ويــرى أنهــا معلولــة ،وبعــض األحاديــث التــي أعلَّهــا بمــا ليــس فيــه مقنــع ،كمــا انتقــد فيــه بعــض
الصحــة
األحاديــث التــي صحَّ حهــا صاحــب كتــاب األحــكام الوســطى ،وال ترتقــي إلــى درجــة ِّ
ـي ،وأعـ ّ
فيمــا يراهــا الحافــظ ابــن َ
ـل ً
بعضــا منهــا بوجــو ٍه عديــدة ،فأقــام كتابــه ورتبــه
الق ّطــان الفاسـ ّ
ً
حديثــا فــي الحــجِّ متبوعً ــا بحديــث أو حديثيــن
ـب هــذا أن يذكــر
علــى مقتضــى هــذه العلــل،
فأوجـ َ
َ
ّ
فــي الفرائــض ،بجامــع اشــتراك هــذه األحاديــث فــي علــة قــد بـوَّب عليهــا با ًبــا ،وخالــف فــي ذلــك
ـب الحافـ َ
ِّ
اإل ْشــبيلي فــي أحكامــه الوســطى ،وقــد ألجــأ هــذا الترتيـ ُ
ـظ ابــن
ترتيــب اإلمــام عبدالحــق ِ
ّ
ـي أن يعيــد ذكــر بعــض األحاديــث المشــتملة علــى غيــر علّـ ٍة فــي أكثــر مــن بــاب.
القطــان الفاسـ ّ
وقــد نشــأ عــن هــذا الترتيــب بعــض المآخــذ ،ومــن ذلــك أنــك تجــد الحافــظ ابــن َ
ـي
الق َّطــان ال َفاسـ َّ
ـون مسترسـ ً
ـا فــي نقــده لبعــض األحاديــث ،م ّمــا يظـ ُّ
فــي بعــض المواضــع يكـ ُ
ـر فيــه
ـن معــه الناظـ َ
أنــه سيســتوفي الــكالم عليــه ،وأنــه ســيجمع جميــع أطرافــه ،ثــم فجــأ ًة يقطــع الــكالم فــي ذلــك،
ـص ببقيــة الموضــوع.
ـاب آخــر يختـ ُّ
ويُحيــل القــارئ علــى بـ ٍ
فـ ُّ
ـكل هــذه اإلشــكاالت والصعوبــات دفعــت الحافــظ مُغلطــاي إلــى فكــرة إعــادة ترتيــب هــذا
الكتــاب وفــق األبــواب الفقهيّــة ،وعلــى النحــو الــذي هــو عليــه فــي األحــكام الوســطى.
وقــد كان مــن مزايــا هــذا الترتيــب أنــه أعــاد لــ َّم شــعث أطــراف الموضــوع الواحــد ،فبــدا
معــه الــكالم موصـ ً
ـول ومُســتوفيًا ،كمــا أنــه خلَّــص الناظــر فيــه مــن تلــك اإلحــاالت المرهقــة ومــا
يترتَّــب عليهــا مــن إشــكاالت لــدى الباحــث ،كمــا أنــه اختصــر الكتــاب بعدمــا اقتصــر فيــه علــى
ذكــر الحديــث مــرّ ة واحــدة فــي بابــه الــذي ينــدرج تحتــهّ ،إل مــا كان يســتوجب األمــر إعــادة ذكــره
الشــتماله علــى أكثــر مــن وج ـ ٍه مــن وجــوه االســتدالل ،وهــو قليــل.
ومــا كان ذلــك ليكــون لــوال مــا اتَّصــف بــه الحافــظ عــاء ال ِّديــن مُغلطــاي مــن ال ِّدق ـ ِة البالغــة
الصبــر الطويــل الــذي عانــاه فــي ســبيل تت ُّبــع
فــي لـ ِّم أطــراف الــكالم علــى الحديــث الواحــد ،ومــن َّ
((( الصفدي ،أعيان العصر (.)434 / 5
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حمدة أحمد املهريي  /عواد حسني الخلف ( (116 - 157
المخصــص لــه بعــد حــذف المكــرَّ ر منهــا ،وقــد كان
األحاديــث وإدراج كل واحــد منهــا فــي بابــه
َّ
مجمــوع مــا حُ ــذف منــه ال يُقــارب رُ بــع الكتــاب كمــا ذكــر فــي مق َّدمتــه لــه.
وقد سلك الحافظ مُغلطاي في سبيل الوصول إلى غايته من ترتيب هذا الكتاب منهجً ا ّ
مكنه من
ُخرج منه إال ما دعت الضرورة إلى
عدم اإلخالل بأصل الكتاب ،فلم ي ِ
ُدخل فيه ما ليس منه ،ولم ي ِ
ُ
الحافظ مُغلطاي نفسه بذلك في مقدمته لكتابه.
إخراجه لتكرره ،كما صرح

المبحث الثاني :األحاديث المنتقدة على صحيح البخاري في كتاب منار اإلسالم
أتنــاول فــي هــذا المبحــث األحاديــث التــي خرَّ جهــا اإلمــام البخــاري فــي صحيحــه ،وجــاء
التصريــح بتوجيــه االنتقــاد إليهــا ،كمــا فــي كتــاب منــار اإلســام.
 1.حديــث((( فــي الحــج ،فــي صالتــه عليــه الســا ُم فــي الكعبــة ،زيــادة" :اســتقباله بوجه ـ ِه
(((.
مــا يســتقبلك إِذا َولَجْ ــتَ "
نقــد الحديــث :قــال مُغلطــاي فــي المنــار نقــا عــن الحافــظ ابــن َ
الق َّطــان أنــه قــال فــي نقــده لهــذا
وإِن كانَ البخاريّ قد أخرج له
الحديث" :ه َو حديث في إِسناده ُفلَيْحُ بن سليمان ،وه َو
ٌ
اإلخــراج عن ـ ُه ،وأرا ُه كانَ حســن الــرَّ أي في ـ ِه".
ضعيــف ،م َّمــن عيــب علي ـ ِه ِ
وهــذا االنتقــاد يبيــن أن الحافــظ ابــن َ
الق َّطــان الفاســي يُض ِّعــف هــذا الحديــث ،مــع أنــه مُخــرج في
َّ
صحيــح البخــاري ،بســبب وجــود ُفلَ ْيــح بــن ســليمان فــي إســناده ،وهــو ضعيــف عنــد ابــن َ
القطان.
الجواب عنه :يمكن الجواب عن هذا اإلعالل من وجوه:
أن ُفلَ ْيــح بــن ســليمان بــن أبــي المُغيــرة ُ
الوجــه األولَّ :
الخزاعــي ،أبــو يحيــى المدنــي ،ويقــال:
اســمه عبدالملــكُ ،
وفلَيْــح لقــب ،روى لــه البخــاري ومســلم ،وقــال أبــو عبــدهللا الحاكــم :اتفــاق

((( ُمغلطاي ،منار اإلسالم بترتيب كتاب الوهم واإليهام [ / 11أ] ،وهو عند ابن القَطَّان في بيان الوهم واإليهام (/ 4
 )38رقم ( ،)1457واإلشبيلي في األحكام الوسطى (.)334 / 2
((( أخرجه البخاري ،كتاب المغازي ،باب حجّة الوداع ( )176 / 5رقم ( ،)4400من طريق فُلَيْح بن سليمان ،عن
حَ ،وهُ َو
نافع مولى ابن عمر ،عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما ،قَا َل :أَ ْقبَ َل النَّبِ ُّي َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم عَا َم الفَ ْت ِ
ْ
ْ
ُمرْ ِد ٌ
َاح".،
ف أُ َسا َمةَ َعلَى القَصْ َوا ِءَ ،و َم َعهُ بِالَ ٌل َوع ُْث َمانُ بْنُ طَ ْل َحةََ ،حتَّى أَنَا َخ ِع ْن َد البَ ْي ِ
ت ،ثُ َّم قَا َل لِعُث َمانَ " :ا ْئتِنَا بِال ِم ْفت ِ
َّ
ك ال َع ُمو َدي ِْن ال ُمقَ َّد َمي ِْنَ .. .،وا ْستَ ْقبَ َل بِ َوجْ ِه ِه الَّ ِذي يَ ْستَ ْقبِل َُ
َ
ك ِحينَ تَلِ ُج البَيْتَ
ْ
ن
ي
ذ
ي
ب
ى
ل
ص
"
بالل:
قول
وفيه
الحديث،
..
َ َ ْنَ ِ َ
َار".
بَ ْينَهُ َوبَيْنَ ِ
الجد ِ
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جمعا ودراسة ( )116 - 157
األحاديث املنتقدة عىل صحيح البخاري يف كتاب منار اإلسالم ً
ار ُقطنــي فــي روايــة((( ،وذكــره ابــن ِحبَّــان فــي الثقــات(((،
الشــيخين عليــه يقــوي أمــره((( .ووثقــه ال َّد َ
الذهبــي فذكــره ضمــن الثقــات الذيــن تُكلِّــم فيهــم ،وقــال :ليــس بالمتيــن((( .وقــال
وكــذا صنــع
ُّ
(((.
ُ
ارقطنــي :يختلفــون فيــه ،وليــس بــه بــأس وقــال
السَّ ــاجي :هــو مــن أهــل الصــدق ،ويهــم .وقــال ال َّد َ
ابــن عَ ـ ِديّ ُ :
"لفليــح أحاديــث صالحــة .. .،ويــروي عــن ســائر الشــيوخ مــن أهــل المدينــة مثــل أبــي
النَّضــر وغيــره أحاديــث مســتقيمة وغرائــب ،وقــد اعتمــده البخــاريُّ فــي صحيحــه وروى عنــه
الكثيــر ،وهــو عنــدي ال بــأس بــه"((( .وقــال أبــو أحمــد الحاكــم :ليــس بالمتيــن عندهــم .قــال ابــن
ـي ،والنَّســا ِئي،
َمعيــن وأبــو حاتــم والنَّســا ِئي :ليــس بالقــوي .وضعفــه مــرة ابــن َم ِعيــن ،وابــن ال َم ِدينـ ّ
صـدَق .وقــال
وال َّد َ
ار ُقطنــي ،وقــال ابــن َم ِعيــن مــرة :ال يُحتــج بحديثــه .وعلــق عليــه أبــو داود فقــالَ :
(((.
أبــو داود مــرة :ليــس بشــيء
ولخص هذا كله الحافظ ابن َح َجر ،فقال في ترجمته" :صدوق كثير الخطأ"

(((.

الوجـه الثانـي :أن اإلمـام البُخـاري كان علـى درايـة بمـا يرويـه مـن طريـق ُفلَيـح بـن سُ ـليمان
و َم ْ
ـن هـم فـي رُ تبتـه ،وأنـه كان ينتقـي ما صحَّ مـن أحاديثهـم وتوبعوا عليه ،وقـد كان ُلفلَيـح أحاديث
ُ
َ
صحيحـة ،وهـذا يُفسِّ ـر كيـف أن اإلمـام البخـاريَّ قـد أعـرض عـن كثيـر من روايـات فليـح األخرى
ُ
ُ
"ولفلَيح أحاديث
وابـن عديّ كان قد َسـبَر أحاديث ُفلَيْـح ،ثم قـال:
التـي وردت عنـه فـي كتـب السُّ ـنَّة،
صالحـة .. .،ويـروي عـن سـائر الشـيوخ من أهـل المدينة مثل أبـي النَّضر وغيره أحاديث مسـتقيمة
(((.
وغرائـب ،وقـد اعتمـده البخـاريُّ في صحيحـه وروى عنـه الكثير"
وقــال الحافــظ ابــن حجــر عــن ُفلَ ْيــح بــن سُ ــليمان" :احتــجَّ بــه البخــاريُّ وأصحـ ُ
ـاب السُّ ــنن،
ً
حديثــا واح ـ ًدا ،وهــو حديـ ُ
ـث اإلفــك .. .،لــم يعتمــد عليــه البخــاريُّ اعتمــا َد ُه علــى
وروى لــه مســل ٌم
((( ينظر :تهذيب الكمال ( )322 / 23رقم ( ،)4775وتهذيب التهذيب (303 / 8

.)304

((( الضعفاء والمتروكون ( )162 / 2رقم ( ،)348ضمن ترجمة أخيه عبدالحميد.
((( الثقات البن ِحبَّان ( )324 / 7رقم (.)10282
((( ذكره الحافظ الذهبي في كتابهَ :م ْن تُكلِّم فيه وهو موثّق (ص )152رقم (.)278
((( ينظر :تهذيب الكمال (319 / 23

 )321رقم ( ،)4775وتهذيب التهذيب (303 / 8

.)304

((( الكامل في ضعفاء الرجال البن َع ِد ّ
ي (.)30 / 6
((( ينظر :تهذيب الكمال (319 / 23
( ،)6782وتهذيب التهذيب (303 / 8

 )321رقم ( ،)4775وميزان االعتدال (365 / 3
.)304

 )366رقم

((( تقريب التهذيب (ص )448رقم (.)5443
((( الكامل في ضعفاء الرجال البن َع ِد ّ
ي ( ،)30 / 6وتمام قوله فيه" :ولفُليح أحاديث صالحة .. .،ويروي عن سائر
الشيوخ من أهل المدينة مثل أبي النضر وغيره أحاديث مستقيمة وغرائب ،وقد اعتمده البخاريُّ في صحيحه
وروى عنه الكثير".
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ـك وابــن عُ يينــة وأضرابهمــا ،وإنمــا أخــرج لــه أحاديـ َ
ـث أكثرهــا فــي المتابعــات ،وبعضهــا فــي
مالـ ٍ
(((.
الرَّ قائــق"
الوجه الثالث :هذا الحديث لم يتفرد به ُفلَيْح بن سُ ليمان ،بل تابعه عليه جماعة ،منهم:
أوال جويرية بن أسماء الضُّ بعي ،أخرج متابعته البخاري((( عنه ،عن نافع ،بنحوه.
ثانيا اإلمام مالك بن أنس ،أخرج متابعته البخاري ومسلم((( عنه ،عن نافع ،بنحوه.
ثالثا متابعة موسى بن عقبة ،أخرج متابعته البخاري((( عنه ،عن نافع ،بنحوه.
ـن َ
ـن َح َجــر أن ُفلَيْحً ــا لــم يتفــرد بالزيــادة التــي أشــار إليهــا ابـ ُ
وذكــر ابـ ُ
الق َّطــان ،فقــال" :وجــزم
(((
ٌ
مالــك ،عــن نافــع ،فيمــا أخرجــه أبــو داود  ،مــن طريــق عبدالرحمــن بــن
برفــع هــذه الزيــادة
(((.
َمهــدي"
(((
ـن َك َمــا بَيــن ال َّسـ َماء
 2.حديــث  :أبــي هريــرة" :إِن فِــي ْالجنَّــة مئَــة َد َر َجــةَ ،مــا بَيــن ال َّدرجتَيـ ِ
(((.
َو ْالَرْ ض ،أع ّدهَــا هللا للمجاهدينَ "

َ َّ
ُ
ليح"]
نقد الحديث :قال ابن القطان في نقده له"[ :هو عند البخاري من رواية ف ٍ

(((.

((( هدي الساري مقدِّمة فتح الباري (.)442 / 1
((( صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،باب الصَّالة بين السَّواري في غير جماع ٍة ( )107 / 1رقم (.)504
((( أخرجه البخاري ،كتاب الصالة ،باب الصَّالة بين السَّواري في غير جماع ٍة ( )107 / 1رقم ( ،)505ومسلم،
كتاب الحج ،باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ،والصالة فيها ،والدعاء في نواحيها كلها ( )966 / 2رقم
(.)388( )1329
((( أخرجه البخاري ،كتاب الصالة ،باب الصَّالة بين السَّواري في غير جماع ٍة ( )107 / 1رقم (.)506
((( أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب المناسك ،باب الصالة في الكعبة ( )214 / 2رقم ( ،)2024من طريق عبدالرحمن
ُع"،
بن مهدي ،عن مالك ،عن نافع ،عن عبدهللا بن عمر .. .،الحديث ،وفيه" :ثُ َّم َ
صلَّى َوبَ ْينَهُ َوبَيْنَ ْالقِ ْبلَ ِة ثَ َلثَةُ أَ ْذر ٍ
وصححه األلباني.
((( فتح الباري (.)465 / 3
((( ُمغلطاي ،منار اإلسالم [ / 11أ] ،وهو عند ابن القَطَّان في بيان الوهم واإليهام ( )38 / 4رقم ( ،)1458واإلشبيلي
.)352
في األحكام الوسطى (351 / 2
((( جزء من حديث ،أخرجه البخاري ،كتاب الجهاد والسِّير ،باب درجات المجاهدين في سبيل هللا ( )16 / 4رقم
ش ْال َع ِظيم} [التوبة،]129 :
( ،)2790وكتاب التَّوحيد ،باب { َو َكانَ عَرْ ُشهُ َعلَى ْال َماء} [هودَ { ،]7 :وهُ َو َربُّ ْال َعرْ ِ
( )125 / 9رقم ( ،)7423من طريق فُلَيْح بن سليمان ،حدثني هالل بن علي ،عن عطاء بن يسار ،عن أبي هريرة
رضي هللا عنه به.
((( ما بين الحاصرتين سقط من مخطوطة منار اإلسالم ،وهو نقد الحافظ ابن القَطَّان لهذا الحديث ،كما سقط أيضا
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جمعا ودراسة ( )116 - 157
األحاديث املنتقدة عىل صحيح البخاري يف كتاب منار اإلسالم ً
وتقدم في نقد الحافظ ابن َ
الق َّطان للحديث السابق أنه يرى ضعف ُفلَيْح هذا.
الجواب عنه :يمكن الجواب عن هذا اإلعالل من وجهين:
الوجه األول :ما تقدم ذكره في الوجهين األول والثاني عند الجواب عن إعالل الحديث السابق.
الوجه الثاني :أن ُفلَيْحا لم يتفرد بهذا الحديث ،بل هو مُتابَع فيه ،تابعه جماعة ،منهم:
أوال ُم َح َّم ِد ب ِْن ُج َحا َدةَ األَوْ ِديُّ أخرج متابعته الترمذي وغيره((( ،عنه ،عن عطاء ،بنحوه.
ثانيا :زَيد بن أَسلَم ال َعدوي ،أخرج متابعته أبو نُ َعيْم((( ،عنه ،عن عَطاء بن يَسار ،بنحوه.
(((
ُقارف((( اللَّيلةَ؟ " ]
[ 3.حديث " :هل في ُكم أح ٌد لم ي ِ

((( (((.

نقــد الحديــث :قــال مُغلطــاي فــي المنــار نقــا عــن الحافــظ ابــن َ
الق َّطــان أنــه قــال فــي نقــده لهــذا
ـي ،عــن أنــس".
الحديــث" :هـ َو عنــد البخــاريّ مــن روايــة ُفلَ ْيــح ،عــن ِهــال بــن علـ ّ
وتقدم في نقد الحافظ ابن َ
الق َّطان للحديث األول أن ُفلَيْحً ا ضعيف عنده رحمه هللا.

متن الحديث اآلتي كما أشرت إليه عنده ،وترتب على هذا السقط أن جعل نقد الحديث اآلتي متعلق بهذا الحديث،
فاستدركت السقط من بيان الوهم واإليهام ( ،)38 / 4ومن دونه يتداخل الكالم بين الحديثين.
((( الترمذي في سننه ،كتاب صفة الجنة ،باب ما جاء في صفة درجات الجنة ( )674 / 4رقم ( ،)2529وأحمد في
مسنده ( )300 / 13رقم ( ،)7923من طريق محمد بن جحادة ،به .قال الترمذي :حديث حسن صحيح.
((( أخرجه أبو نُ َعيم األصبهاني في صفة الجنة ( )64 / 2رقم ( ،)226من طريق زيد بن أسلم ،به.
وزيد بن أسلم القرشي العدوي ،أبو أسامة ،وثقه اإلمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن سعد والنَّسائِي وغيرهم ،وكان
يرسل ،روى له البخاري ومسلم .ينظر :تهذيب الكمال ( )17 / 10رقم ( ،)2088وجامع التحصيل (ص)178
رقم (.)211
((( ُمغلطاي ،منار اإلسالم [ / 11أ] ،وهو عند ابن القَطَّان في بيان الوهم واإليهام ( )38 / 4رقم ( ،)1459واإلشبيلي
في األحكام الوسطى (.)144 / 2

((( يقارف :قيل :يكتسب إث ًما ،وقيل :المراد به هنا قارف امرأته :إذا جامعها .ينظر :النهاية في غريب الحديث واألثر
 ،)46وفتح الباري (.)158 / 3
(45 / 4
النبي صلى هللا عليه وسلم" :ي َّ
ُعذب الميِّت ببعض بكاء أهلِ ِه عليه" ،إذا
((( صحيح البخاريّ ،كتاب الجنائز ،باب قول
ِّ
ُ
َ
كان النَّو ُح من ُسنَّته ( )79 / 2رقم ( ،)1285وباب َم ْن يدخل قبر المرأة ( )91 / 2رقم ( ،)1342من طريق فليْح
ُول َّ
ض َي َّ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم،
للاِ َ
َس ب ِْن َمالِ ٍك َر ِ
للاُ َع ْنهُ ،قَا َلَ :ش ِه ْدنَا بِ ْنتًا لِ َرس ِ
ب ِْن ُسلَ ْي َمانَ  ،ع َْن ِهالَ ِل ب ِْن َعلِ ٍّي ،ع َْن أَن ِ
قَا َلَ :و َرسُو ُل َّ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َجالِسٌ َعلَى القَب ِْر ،قَا َل :فَ َرأَي ُ
ان .. .،وذكره.
للاِ َ
ْت َع ْينَ ْي ِه تَ ْد َم َع ِ
((( ما بين الحاصرتين سقط من مخطوطة منار اإلسالم ،استدركته من بيان الوهم واإليهام ( ،)38 / 4وبدونه يتداخل
الكالم بين هذا الحديث والذي قبله ،وينظر التعليق على السقط الواقع في الحديث السابق.
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الجــواب عنــه :يمكــن الجــواب عــن هــذا اإلعــال بمــا تقــدم ذكــره فــي الوجهيــن األول والثانــي
عنــد الجــواب عــن إعــال الحديــث األول.
 4.حديــث((( :جابــر فــي ال َّ
اس ـعًا فالتحــف بِ ـ ِهَ ،وإِن
صــاة فــي الثَّــوب الواحــد" :وإِن َكانَ َو ِ
(((.
َكانَ ضيقــا فَخَالــف بَيــن طَرفَ ْي ـ ِه"
نقــد الحديــث :قــال مُغلطــاي فــي المنــار نقــا عــن الحافــظ ابــن َ
الق َّطــان أنــه قــال فــي نقــده لهــذا
الحديــث" :هـ َو عنــد البخــاريّ مــن روايــة ُفلَ ْيــح".
وتقدم في نقد الحافظ ابن َ
الق َّطان للحديث األول أن ُفلَيحً ا ضعيف عنده رحمه هللا.
الجواب عنه :يمكن الجواب عن هذا اإلعالل من وجهين:
الوجه األول :ما تقدم ذكره في الوجهين األول والثاني عند الجواب عن إعالل الحديث األول.
الوجه الثاني :أن ُفلَيْحً ا لم يتفرد بهذا الحديث ،فللحديث طرق أخرى عن جابر ،منها:
ـن عُ َبــا َد َة ْبـ ْ
اهـ ٍد أَبــي َحـ ْ
ـز َر َة ،عَ ـ ْ
ـن
الطريــق األول :طريــق َيع ُْقـ َ
ـن م َُج ِ
ـن عُ َبــا َد َة ْبـ ِ
ـن ال َولِيـ ِد ْبـ ِ
ِ
ـوب ْبـ ِ
(((.
ـتَ ،قـ َ
ـال :أَ َت ْي َنــا َج ِابــرً ا . ..الحديــث بنحــوه
َّ
الصا ِمـ ِ
َ َ
َ َّ
ُصلِّــي
الطريــق الثانــي :طريــق ُشـ َ
ـن عَ ْبـ ِدهللاِ َو ُهـ َو ي َ
ـر ْبـ ِ
ـرحْ ِبيل بـ ِ
ـن َسـ ْع ٍد ،أنـ ُه د ََخــل عَ لــى َج ِابـ ِ
(((.
احـ ٍد .. .،الحديــث بنحــوه
ِفــي َثــوْ ٍب َو ِ
((( ُمغلطاي ،منار اإلسالم [ / 11أ] ،وهو عند ابن القَطَّان في بيان الوهم واإليهام ( )38 / 4رقم ( ،)1460واإلشبيلي
في األحكام الوسطى (.)311 / 1
((( صحيح البخاريّ ،كتاب الصَّالة ،باب إذا كان الثَّوب ضيِّقًا ( )81 / 1رقم ( ،)361من طريق فُلَيْح بن سليمان،
عن سعيد بن الحارث ،قَا َلَ :سأ َ ْلنَا َجابِ َر بْنَ َع ْب ِد َّ
للاِ ع َِن ال َّ
اح ِد؟ .. .الحديث ،وفيه :قَا َلَ " :ما هَ َذا
ب ال َو ِ
صالَ ِة فِي الثَّوْ ِ
ْ
ً
َّ
ْت؟ " ،قُ ْل ُ
اال ْشتِ َما ُل الَّ ِذي َرأَي ُ
اسعًا فَالت َِح ْ
ف بِ ِه ،وإن كان ضيِّقا فاتزرْ
تَ :كانَ ثَوْ بٌ يَ ْعنِي َ
ضاقَ ،-قَا َل" :فَإِ ْن َكانَ َو ِ
به".
واألمر بالمخالفة بين طرفي الثوب الضيِّق ،المحفوظ أنه من رواية عكرمة مولى ابن عباس ،عن أبي هريرة،
ب واح ٍد فليُخالِ ْ
ف بين طرفي ِه" أخرجه البخاريُّ  ،كتاب
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَ " :م ْن صلّى في ثو ٍ
الصَّالة ،باب إذا صلّى في الثَّوب الواحد ،فليَجْ َعلْ على عاتِقَ ْي ِه ( )81 / 1رقم (.)360
((( أخرجه مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليَ َس ِر ( )2305 / 4رقم (.)3010
((( أخرجه اإلمام أحمد في المسند ( )447 ،378-379 / 22رقم ( ،)14594 ،14496والطحاوي في شرح معاني
اآلثار ( ،)382 / 1من طريق شرحبيل به .وهذا إسناد ضعيف ،شرحبيل بن سعد ،أبو سعد الخطمي ،ضعفه ابن
معين والنَّسائِي ،وقال أبو زرعة :فيه لين .وقال ال َّدا َرقُطني :ضعيف يعتبر به .ينظر :تهذيب الكمال ()416 / 12
رقم ( ،)2714لكنه يتقوى ويصحُّ بطرقه األخرى السابقة الذكر.
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جمعا ودراسة ( )116 - 157
األحاديث املنتقدة عىل صحيح البخاري يف كتاب منار اإلسالم ً
 5.حديث((( :مخالفة الطَّريق في العي ِدِ ،م ْن عند البخار ّ
ي

(((.

نقــد الحديــث :قــال مُغلطــاي فــي المنــار نقــا عــن الحافــظ ابــن َ
الق َّطــان أنــه قــال فــي نقــده لهــذا
الحديــث" :هـ َو مــن روايــة ُفلَيــح".
وتقدم في نقد الحافظ ابن َ
الق َّطان للحديث األول أن ُفلَيحً ا ضعيف عنده رحمه هللا.
الجواب عنه :يمكن الجواب عن هذا اإلعالل من وجهين:
الوجه األول :ما تقدم ذكره في الوجهين األول والثاني عند الجواب عن إعالل الحديث األول.
الوجــه الثانــي :أن الحديــث لــه شــواهد ،قــال الحافــظ ابــن حجر" :نعــم؛ تفــرد بــهُ . ..فلَيْح ،وهو
الح َســن ،لكــن
مُض َّعــف عنــد ابــن َم ِعيــن والنَّســا ِئي وأبــي داود ،ووثقــه آخــرون ،فحديثــه مــن قبيــل َ
(((.
لــه شــواهد . ..يعضــد بعضهــا بعضــا ،فعلــى هــذا هــو مــن القســم الثانــي مــن قســمي الصحيــح"
ومن شواهده التي أشار إليها الحافظ ابن حجر:
أوال حديث ابن عمر رضي هللا عنهما ،-أخرجه أبو داود وغيره((( ،من طريق َع ْب ِد ِهللا ب ِْن
ُع َم َر ،ع َْن نَافِ ٍع ،ع َِن اب ِْن ُع َم َر "أَ َّن َرسُو َل َّ
ق ،ثُ َّم َر َج َع
للاِ َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم أَ َخ َذ يَوْ َم ْال ِعي ِد فِي طَ ِري ٍ
ق آ َخ َر".
فِي طَ ِري ٍ
(((
ار
ثانيا حديث َس ْع ٍد القَرْ ِظ ،أخرجه ابن ماجه وغيره  ،من طريق َع ْب ِدالرَّحْ َم ِن ب ِْن َس ْع ِد ب ِْن َع َّم ِ

((( ُمغلطاي ،منار اإلسالم [ / 11أ] ،وهو عند ابن القَطَّان في بيان الوهم واإليهام ( )39 / 4رقم ( ،)1462واإلشبيلي
في األحكام الوسطى ( .)77 / 2وهذا الحديث ذكره مصطفى باحو في كتابه األحاديث المنتقدة في الصحيحين (/ 1
 )216رقم ( ،)73لكنه لم يذكر فيه انتقاد ابن القَطَّان هذا ،بل ذكر انتقادا آخر ألبي مسعود الدمشقي ،في أن الحديث
من مسند أبي هريرة ،وليس من مسند جابر كما أخرجه البخاري ،وبين باحو أن الحديث محفوظ من الوجهين.
((( صحيح البخاري ،كتاب الجمعة ،باب َم ْن خالف الطريق إذا رجع يو َم العيد ( )23 / 2رقم ( ،)986من طريق فُلَيْح
صلَّى هللاُ َعلَي ِه َوسلَّ َم إِ َذا
بن سليمان ،عن سعيد بن الحارث ،عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما قَا َلَ " :كانَ النَّبِ ُّي َ
َكانَ يَوْ ُم ِعي ٍد خَالَفَ الطَّ ِريقَ".
((( فتح الباري (.)472 / 2
((( أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب العيدين ،باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق ( )300 / 1رقم
( ،)1156وابن ماجه في سننه ،كتاب إقامة الصالة ،باب ما حاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من
غيره ( )412 / 1رقم ( ،)1299واإلمام أحمد في المسند ( )118 / 10رقم ( ،)5879والحاكم في المستدرك،
كتاب صالة العيدين ( )436 / 1رقم ( ،)1098وصححه الحاكم ،واأللباني في صحيح سنن أبي داود.
((( أخرجه ابن ماجه في سننه ،كتاب إقامة الصالة ،باب ما حاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره
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ب ِْن َس ْع ٍد ْالقَ َرظُ قَا َل :أَ ْخبَ َرنِي أَبِي ،ع َْن أَبِي ِه ،ع َْن َج ِّد ِه َس ْع ٍد ْالقَ َرظُ ،بنحو حديث ابن عمر.
ثالثا حديث أبي رافِع ،أخرجه ابن ماجه((( ،من طريق ِم ْند ٍَل ،ع َْن ُم َح َّم ِد ب ِْن ُعبَ ْي ِد ِ َّللا ب ِْن أَبِي
َرافِ ٍع ،ع َْن أَبِي ِه ،ع َْن َج ِّد ِه ،بنحو حديث ابن عمر.
6.وذكــر((( مــن عنــد البخــار ّ
صهَيــب ،عــن أنــس حديــث "القــول
ي((( ،عــن عبدالعزيــز بــن ُ
عنــد دخــول الخــاء".
نقــد الحديــث :قــال مُغلطــاي فــي المنــار نقــا عــن الحافــظ ابــن َ
الق َّطــان أنــه قــال فــي نقــده لهــذا
َ
َ
(((
الحديــث" :ث ـ َّم أتبعــه أَن قــال((( :وقــال ســعيد بــن زيــد :عــن عبدالعزيــز" :إِذا أرا َد أن يدخــل "،
وهــذه لــم يوصــل إِليهــا البخــاريّ إِســناداً ،فمــا بينــه وبيــن ســعيد بــن زيــد غيــر متَّصــل ،وهللا أعلــم".
أعــل الحافــظ ابــن َ
الق َّطــان هــذه الزيــادة بأنهــا معلقــة فــي صحيــح البخــاري ،لــم يذكــر اإلمــام
البخــاري إســناده فيهــا إلــى ســعيد بــن زيــد.
الجواب عنه :يمكن الجواب عن هذا اإلعالل من وجوه:

الوجــه األول :أن المعلقــات فــي صحيــح اإلمــام البخــاري ليســت علــى شــرط الصحيــح ،وإن
( )412 / 1رقم ( ،)1298قال البوصيري في زوائده ( )154 153 / 1رقم (" : )460هذا إسناد ضعيف"،
ولكنه يشهد له حديثا جابر وابن عمر رضي هللا عنهم السابقين.
((( أخرجه ابن ماجه في سننه ،كتاب إقامة الصالة ،باب ما حاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره
( )412 / 1رقم ( ،)1300قال البوصيري في زوائده ( )153 / 1رقم (" : )459هذا إسناد ضعيف ،فيه مندل
ومحمد بن عبيدهللا ،وهما ضعيفان" ،ولكنه يشهد له حديثا جابر وابن عمر السابقين.
((( ُمغلطاي ،منار اإلسالم [ / 26ب] ،وهو عند ابن القَطَّان في بيان الوهم واإليهام ( )478 / 2رقم (،)478
واإلشبيلي في األحكام الوسطى (.)124 / 1
 )41رقم (َ ،)142ح َّدثَنَا آ َد ُم ،قَا َل:
((( صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،باب ما يقول عند الخالء (40 / 1
َّ
َّ
َ
ب ،قَا َلَ :س ِمع ُ
صلى هللاُ َعلي ِه َوسل َم إذا دخل الخال َء
ْت أَنَسًا ،يَقُولُ :كان
يز ب ِْن ُ
صهَ ْي ٍ
النبي َ
ُّ
َح َّدثَنَا ُش ْعبَةُ ،ع َْن َع ْب ِدال َع ِز ِ
ث والخَبائث".
قال" :الله َّم إنّي أعو ُذ بك من ال ُخ ْب ِ
والحديث أخرجه أيضًا مسل ٌم في صحيحه ،كتاب الحيض ،باب ما يقول إذا أراد دخول الخالء (283 / 1
 )284رقم ( ،)375من طرق عن عبدالعزيز بن صهيب ،به.
َ
َ
يز" :إِ َذا أ َرا َد أ ْن يَ ْد ُخ َل".
قال البخاري بعدهَ .. .:وقَا َل َس ِعي ُد بْنُ َز ْي ٍدَ :ح َّدثَنَا َع ْبدُال َع ِز ِ
((( أي :عبدالحق اإلشبيلي في كتابه األحكام الوسطى.
((( فائدة :قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (" : )244 / 1أفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله( :إذا دخل
الخالء) أي :كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول ،ال بعده ،وهللا أعلم".
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األحاديث املنتقدة عىل صحيح البخاري يف كتاب منار اإلسالم ً
الق َّطــان نفس ـ ُه ،فقــال ً
ـص عليــه الحفــاظ((( ،ومنهــم ابــن َ
معلقــا
ذكرهــا بصيغــة الجــزم ،وهــذا مــا نـ ّ
علــى أحــد معلقــات البخــاري" :وهــذا إنمــا هــو شــيء علقــه البخــاري ،ولــم يوصــل إســناده ،وهــو
دائبــا يعلــق فــي األبــواب مــن األحاديــث مــا ليــس مــن شــرطه"((( ،وقــال أيضــا عنهــا" :فإنهــا غيــر
معــدودة فيمــا انتخــب ،وإنمــا يعــد مــن ذلــك مــا وصــل األســانيد بــه ،فاعلــم ذلــك"((( ،وقــال الحافــظ
ابــن حجــر" :الجــواب عمــا يتعلــق بالمعلــق ســهل؛ ألن موضــوع الكتابيــن إنمــا هــو للمســندات،
ار ُقطنــي فيمــا تتبعــه علــى الصحيحيــن إلــى األحاديــث
والمعلــق ليــس بمســند ،ولهــذا لــم يتعــرض ال َّد َ
المعلقــة ،التــي لــم توصــل فــي موضــع آخــر ،لعلمــه بأنهــا ليســت مــن موضــوع الكتــاب ،وإنمــا
(((.
ذكــرت استئناســا واستشــهادا ،وهللا أعلــم"
الوجــه الثانــي :أن اإلمــام البخــاري ذكــره معلقــا بصيغــة الجــزم ،فقــال( :وقــال ســعيد بــن
زيــد) ،للداللــة علــى صحتــه عنــد اإلمــام البخــاري ،قــال الحافــظ ابــن حجــر فــي تغليــق التلعيــق
عنــد ذكــره لمعنــى المعلقــات ،وأســلوب اإلمــام البخــاري فــي ذكرهــا ،ومــراده بذلــك ،قــال" :فــإن
جــزم بــه؛ فذلــك حكــم منــه بالصحــة إلــى مــن علقــه عنــه ،ويكــون النظــر إذ ذاك فيمــن أبــرز مــن
(((.
رجالــه"
الوجــه الثالــث :أن هــذه الزيــادة المعلقــة عنــد اإلمــام البخــاري فــي صحيحــه ،وصلهــا هــو
(((
ّ
ـارم محمد بــن الفضل السَّ دوســي)،
نفســه فــي كتابــه األدب المفــرد  ،فقــال :حـــدثنا أبــو النعمــان (عـ ِ
قــال :حدثنــا ســعيد بــن زيــد ،قــال :حدثنــا عبدالعزيــز بــن صهيــب ،قــال :حدثنــي أنــس ،قــالَ :
"كانَ
صلَّــى هللاُ عَ لَ ْي ِــه َو َســلَّ َم إ َذا أَ َرا َد أَ ْن َي ْد ُخـ َ
ـل ْال َخـ َ
ـا َء " . ..الحديــث.
ـي َ
النَّ ِبـ ُّ
ِ
قــال الحافــظ ابــن حجــر فــي تغليــق التعليــق((( بعــد أن ســاق إســناد هــذه الروايــة موصولـ ً
ـة
ـن ّ
مــن عنــد البخــاري فــي األدب المفــرد" :وقــد َّ
القطــان علــى عبدالحـ ِّ
تعقــب ابـ ُ
ـق تصحيحــه؛ بأنــه
منقطــع ،وهــو ُّ
بنحــو مــن هــذا اللفــظ ً
تعق ٌ
أيضــا مســ َّد ٌد ،عــن
ــب مــردو ٌد ،لِ َمــا بيَّنّــاه ،وقــد رواه
ٍ
ُ
ولفظــه" :وكان إذا أَرا َد الخــاءَ "(((".
صهيــب،
عبدالــوارث بــن ســعيد ،عــن عبدالعزيــز بــن ُ
((( ينظر :مقدمة ابن الصالح (ص24

.)26

((( بيان الوهم واإليهام ( )178 / 4بعد الحديث رقم ( ،)1647ونقله عنه ُمغلطاي في منار اإلسالم [ / 116أ-ب].
((( بيان الوهم واإليهام ( )480 / 2بعد الحديث رقم ( ،)479ونقله عنه ُمغلطاي في منار اإلسالم [ / 124ب].
((( هدي الساري مقدمة فتح الباري (.)346 / 1
((( تغليق التعليق (.)8 / 2
النبي صلى هللا عليه وسلم (ص )240رقم ( ،)692وصححه األلباني في تعليقه عليه.
((( األدب المفرد ،باب دعوات
ِّ
((( تغليق التعليق (.)100 / 2
((( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ،كتاب الطهارة ،باب ما يقول إذا أراد دخول الخالء ( )154 / 1رقم ( ،)453من
طريق مس َّدد ،باللفظ المذكور.
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 7.حديــث((( :رواه [ ُكلَيــبُ ]((( بــن وائــل ،عنهــا [أي :زينــب بنــت أبــي َسـلَمة] ،عــن النبــي
ْ ((( (((.
صلــى هللا عليــه وســلم" :أنــه نهــى عــن ال ُّدبّــا ِء وال َحنتَـ ِـم "
نقــد الحديــث :قــال الحافــظ مُغلطــاي فــي المنــار نقــا عــن الحافــظ ابــن َ
الق َّطــان الفاســي أنــه
قــال فــي نقــده ألحاديــث مرويــة عــن زينــب بنــت أبــي َســلَمة رضــي هللا عنهمــا ،عــن النبــي صلــى
هللا عليه وســلم ،ومنهـــا هـــذا الحديث" :وهـــو حديـــث مرســل فيما أرى ،زينب ربيبـــة النبي صلى
هللا عليـــه وســلم معــدودة فــي التابعيــات((( ،وإن كانــت إنمــا ولـــدت بــأرض الحبشــة((( ،فهــي إنمــا
تـــروي عــن أم َســلَمة وعائشــة(((".

((( ُمغلطاي ،منار اإلسالم [ / 32أ] ،وهو عند ابن القَطَّان في بيان الوهم واإليهام ( )550 / 2رقم (.)551
((( في مخطوطة المنار [ / 32أ] " :كلب" ،وهو خطأ ،صوابه ما أثبتهُ " :كلَيب" بالتصغير ،تصويبه من بيان الوهم
واإليهام ( ،)549 / 2ومصادر ترجمته اآلتية.
يمي ،وثقه ابن معين ،وقال أبو داود :ليس به بأس .وضعفه أبو زرعة ،وقال
وهو ُكلَيبُ بنُ وائل بن بَيْحان التَّ ُّ
الحافظ ابن حجر :صدوق .ينظر في ترجمته :تهذيب الكمال ( )215 / 24رقم ( ،)4994وميزان االعتدال (/ 3
 )414رقم ( ،)6976وتقريب التهذيب (ص )462رقم (.)5663
سرع الش َّدةُ في الشراب .وال َح ْنتَم:
((( قوله" :ال ُّدبّاء وال َح ْنتَم" ال ُّدبّا ُء :هو القَرْ ع ،واحدُها دُباءة ،كانوا ينتبذون فيها ،فتُ ِ
ّ
َ
الجرار المدهونة بال ُخضر ،كانت تُحمل فيها إلى المدينة ،ثم اتَّسع فيها فقيل للخزَف كله حنتم .ينظر :النهاية
هو ِ
في غريب الحديث ( )448 / 1و(.)96 / 2
َر َوأُنثَى
((( أخرجه البخاريُّ في صحيحه ،كتاب المناقب ،باب قول هللا تعالى{ :يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا َخلَ ْقنَا ُكم ِّمن َذك ٍ
للاِ أَ ْتقَا ُك ْم إِ َّن َّ
َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبًا َوقَبَائِ َل لِتَ َعا َرفُوا إِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد َّ
للاَ َعلِي ٌم َخبِير} [الحجرات)178 / 4( ]13 :
ُ
ْ
َّ
ُ
َ
َ
َّ
صلى هللا عليه وسلم ،-
اح ِدَ ،ح َّدثَنَا كليْبٌ َ ،حدثتنِي َربِيبَة النبِ ِّي
رقم (َ ،)3492ح َّدثَنَا ُمو َسىَ ،ح َّدثَنَا َع ْبدُال َو ِ
َّ
ت" :نَهَى َرسُو ُل َّ
َّ
ْ
َب قَالَ ْ
َّ
َ
ت".
للاِ َ
َوأَظُنُّهَا َز ْين َ
يرَ ،وال ُم َزف ِ
صلَّى هللاُ َعل ْي ِه َو َسل َم ع َِن ال ُّدبَّا ِءَ ،وال َحنت َِمَ ،والنقِ ِ
العجلي في الثقات (ص )520رقم ( ،)2098فقال" :تابعية ،ثقة ،هي ربيبة رسول هللا صلى هللا عليه
((( ذكر ذلك
ُّ
وسلم ،روت عنه" ،وذكره عنه الحافظ ابن حجر في اإلصابة ( )160 / 8رقم ( ،)11241وعلق عليه" :كأنه
كان يشترط للصحبة البلوغ" ،والمعروف عند األئمة أن صحة السماع مقرونة بالتمييز ال بالبلوغ ،ينظر :تدريب
الراوي (.)668-669 / 2
ابن سعد في طبقاته ( )337 / 8رقم ( ،)6432ضمن النساء
أي :زينب بنت أبي سلمة
وذكرها
طني في
اللواتي لم يروين عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وروين عن أزواجه وغيرهن ،وذكرها أيضا ال َّدا َرقُ ُّ
كتابه ذكر أسماء التابعين و َم ْن بعدهم م ّمن صحّت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم ( )146 / 1رقم (.)351
((( هذا قاله الواقديُّ فيما ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ( ،)421 / 12وعقَّب عليه بالقول" :وفيه نظرٌ،
ففي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح ما ير ُّده ،ويدل على أن أمها لما تزوجت النبي-صلى هللا عليه وسلم
بعد موت أبي سلمة كانت زينب ما فطمت بعد" ،وهذا أخرجه الحاكم في مستدركه ،كتاب معرفة الصحابة رضي
هللا عنهم ( )18 / 4الحديث رقم ( ،)6759وفيه" :فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأتيها وهي ترضع زينب.،
 ،" ..قال الحاكم :صحيح اإلسناد .ووافقه الحافظ الذهبي.
((( ينظر :تهذيب الكمال ( )185 / 35رقم (.)7847
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جمعا ودراسة ( )116 - 157
األحاديث املنتقدة عىل صحيح البخاري يف كتاب منار اإلسالم ً
ممــا تقــدم يتبيــن أن الحافــظ ابــن َ
الق َّطــان أعــل الحديــث باإلرســال ،فزينــب بنــت أبــي َســلَمة لــم
تســمع مــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم شــيئا ،إنمــا تــروي عنــه بواســطة.
الجــواب عنــه :يُجــاب عــن هــذا اإلعــال بــأن زينــب بنــت أبــي َســلَمة بــن عبــدهللا بــن عبــد
صلــى
األسد المخزو ِميّة ،معدودة في الصحابة رضي هللا عنهم ،وهي ربيبة النبي
هللا عليــه وســلم  ،-أمهــا أم َســلَمة أم المؤمنيــن رضــي هللا عنهمــا.
وروايتها عن النبي صلى هللا عليه وسلم مخرَّ جة في صحيحي البخاري((( ومسلم

(((.

ابن القيم على ابن َ
وقد ر َّد ُ
الق َّطان في اعتباره زينب بنت أبي َسلَمة من التابعيات ،فذكر كالم
ٌ
ابن َ
النبي صلى هللا عليه وسلم ،وعن
الق َّطان ثم قال" :وهذا تعليل فاس ٌد ،فإنها معروفة الرواية عن
ّ
النبي صلى هللا عليه وسلم ،ودخلت عليه وهو يغتسل،
أمِّها ،وأ ِّم َحبيبة ،وزينب . ..وقد حفظت عن
ّ
(((.
فنضح في وجهها ،فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت"
ً
خالفــا لمــن ذهــب إلــى أنهــا تابعيــة،
ممــا تقــدم يظهــر أن زينــب بنــت أبــي َســلَمة صحابيــة،
والتصريــح بصحبتهــا رجحــه جمــع مــن الحفــاظ وأئمــة الجــرح والتعديــل ،منهــم :ابــن عبدالبــر
(((.
وابــن األثيــر وابــن حجــر والذهبــي والمــزي وغيرهــم
وذكــر الحافــظ ابــن حجــر فــي هــدي الســاري مقدمــة فتــح البــاري ،بابــا بعنــوان :ذكــر عــدة مــا
لــكل صحابــي فــي صحيــح البخــاري ،موصــوال ومعلقــا علــى ترتيــب حــروف المعجــم ،فقــال فيــه:
(((.
"زينــب بنــت أبــي َســلَمة بــن عبــد األســد؛ حديثــان"
بعــد ثبــوت صحبــة زينــب بنــت أبــي َســلَمة رضــي هللا عنهــا ،فــأن روايتهــا عــن النبــي صلــى
هللا عليــه وســلم متصلــة ،فــا ينتقــد اإلمــام البخــاري بإخراجــه لحديثهــا فــي أصــول صحيحــه.

((( كما في هذا الحديث.
((( أخرج مسلم في صحيحه ،كتاب اآلداب ،باب استحباب تغيير االسم القبيح إلى حسن ،وتغيير اسم برّة إلى زينب
وجُويرية ونحوهما ( )1687 / 3رقم ( )18( )2142من حديث محمد بن عمرو بن عطاء ،قال :ح ّدثتني زينب
بنت أ ّم سلمة ،قالت" :كان اسمي بَرَّة ،فس ّماني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زينب ،قالت :ودخلت عليه زينب
بنت جحش وا ْس ُمها برّة ،فس ّماها زينب".
((( تهذيب سنن أبي داود البن القيم (.)485 / 1
((( ينظر :االستيعاب ( )1855 1854 / 4رقم ( ،)3361وأسد الغابة ( )131 / 6رقم ( ،)6958واإلصابة (/ 7
 )675رقم ( ،)11235وسير أعالم النبالء ( )200 / 3رقم ( ،)42وتهذيب الكمال ( )185 / 35رقم (.)7847
((( هدي الساري (.)476 / 1
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 8.وذكر((( من طريق البخاري((( ،عن أنس عن النبي صلــى هللا عليــه وســلم  ،-فــي
دعــاء ذكــره" :اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن الهَ ـ ِّم وال َح ـزَن." . ..
نقــد الحديــث :قــال مُغلطــاي فــي المنــار نقــا عــن ابــن َ
الق َّطــان أنــه قــال فــي نقــده لهــذا الحديث:
"هــو عنــد البخــاري مــن روايــة عَ مــرو بــن أبــي عَ مــرو" ،ثــم نقــل مُغلطــاي عــن ابــن َ
الق َّطــان أنــه
قــال فــي عَ مــرو هــذا" :ليــس بأقــوى مــا يكــون ،وبالجملــة فالرجــل مســتضعف ،وأحاديثــه تــدل
(((.
علــى حالــه"
مما تقدم يتبين أن ابن َ
الق َّطان أعل الحديث ب َعمرو بن أبي عَ مرو ،فهو مستضعف عنده.
الجواب عنه :يمكن الجواب عن هذا اإلعالل من وجهين:
يســرة القرشــي ،أبــو عثمــان المدنــي ،مولــى
الوجــه األول :أن عَ مــرو بــن أبــي عَ مــرو َم َ
الم َُّطلِــب بــن عبــدهللا بــن َح ْن َطــب ،وثقــه أبــو ُزرعــة ،واحتــج بــه البخــاري ومســلم ،وذكــره ابــن
ِحبَّــان فــي الثقــات وقــال :ربمــا أخطــأ ،يعتبــر حديثــه مــن روايــة الثقــات عنــه .وقــال ال ِعجْ لــي:
ثقــة ،ينكــر عليــه حديــث البهيمــة .وقــال السَّ ــاجي َ
واأل ْزدي :صــدوق إال أنــه يهــم .وقــال الذهبــي:
"ثقــة ،فيــه ليــن" ،وقــال مــرة" :وُثِّــق" ،وقــال مــرة" :صــدوق ،حديثــه مخــرَّ ج فــي الصحيحيــن
فــي األصــول"((( .وقــال مــرة" :حديثــه حســن ،منحــط عــن الرتبــة العليــا مــن الصحيــح"((( .وقــال
اإلمــام أحمــد :ليــس بــه بــأس .وقــال أبــو حاتــم :ال بــأس بــه .وقــال أبــو داود :ليــس بــذاك .وقــال
النَّســا ِئي :ليــس بالقــوي((( .وضعفــه ابــن َم ِعيــن ،وقــال مــرة :ليــس بــذاك القــوي .وقــال فــي ثالثــة:
فــي حديثــه ضعــف ،ليــس بالقــوي ،وليــس بحجــة((( .ولخــص هــذا كلــه الحافــظ ابــن حجــر فقــال:
((( ُمغلطاي ،منار اإلسالم [ / 114أ و / 302ب] ،وهو عند ابن القَطَّان في بيان الوهم واإليهام (181 / 4
 )660رقم ( ،)2220 ،1654واإلشبيلي في األحكام الوسطى ( 347 / 2و.)331 / 4
659 ،182
((( أخرجه البخاري ،كتاب الدعوات ،باب االستعاذة من الجُبن ( )79 / 8رقم ( ،)6369من طريق عمرو بن أبي
عمرو ،قال :سمعت أنس بن مالك ،قال :كان النبي صلى هللا عليه وسلم يقول :وذكره.
وأخرجه مسلم من طرق أخرى عن أنس كما سياتي ذكره في الوجه الثاني من الجواب على االنتقاد.
((( ُمغلطاي ،منار اإلسالم [ / 114أ] ،وهو عند ابن القَطَّان في الوهم واإليهام ( )184 / 4بعد الحديث رقم (،)1660
وانتقاد ابن القَطَّان هذا ذكره باحو في األحاديث المنتقدة في الصحيحين ( )54 / 2رقم (.)216
((( ينظر :تهذيب الكمال ( )169 / 22رقم ( ،)4418وديوان الضعفاء (ص )305رقم ( ،)3201ومن تكلم فيه وهو
موثق (ص )147رقم ( ،)268وميزان االعتدال ( )281 / 3رقم ( ،)6414والكاشف ( )84 / 2رقم (.)4202
((( ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ( ،)83 / 8وقال" :وحق العبارة أن يحذف (العليا) ".
((( ينظر :تهذيب الكمال ( )169 / 22رقم ( ،)4418وتهذيب التهذيب (.)83 / 8
((( ينظر :الكامل في ضعفاء الرجال (205 / 6
(.)6414
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جمعا ودراسة ( )116 - 157
األحاديث املنتقدة عىل صحيح البخاري يف كتاب منار اإلسالم ً
"ثقــة ،ربمــا وهــم"

(((.

الوجه الثاني :أن عَ مرً ا لم يتفرد بروايته للحديث ،بل تابعه عليه جمعٌ ،منهم:
أوال سليمان بن طَرْ خَان التَّ ْي ِم ّي ،أخرج متابعته البخاري ومسلم((( ،عنه ،عن أنس بنحوه.
ثانيا ُشعيب بن ال َح ْب َحاب ،أخرج متابعته البخاري ومسلم((( ،عنه ،عن أنس بنحوه.
ثالثا عبدالعزيز بن صُهيب ،أخرج متابعته البخاري((( ،عنه ،عن أنس بنحوه.
9.ذكــر((( فــي كتــاب البخــاري((( ،مــن روايــة معاويــة بــن عمــرو ،عــن أبــي إســحاق
[الفــزاري]((( ،عــن موســى بــن عقبــة ،عــن ســالم أبــي النضــر ،مولــى عمــر بــن عبيــدهللا،
قــال :كتــب إلــي عبــدهللا بــن أبــي أوفــى ،فقرأتــه.
نقــد الحديــث :قــال مُغلطــاي فــي المنــار نقــا عــن الحافــظ ابــن َ
الق َّطــان أنــه قــال فــي نقــده لهــذا
الحديــث" :وهــو حديــث لــم يســمعه أبــو النَّضــر ســالم مــن ابــن أبــي أَوفــى ،وإنمــا كتــب بــه إلــى
ار ُقطنــي((( .. .،الحديــث إذن منقطــع ،حــدث بــه
مــواله ،فلعلــه رآه فــي الكتــاب ،وقــد نبَّــه عليــه ال َّد َ

((( تقريب التهذيب (ص )425رقم (.)5083
((( أخرجه البخاري ،كتاب الجهاد والسير ،باب ما يتعوذ من الجُبن ( )23 / 4رقم ( ،)2823ومسلم ،كتاب الذكر
والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب التعوذ من العجز والكسل وغيره ( )2079 / 4رقم (.)51 ،50( )2706
((( أخرجه البخاري ،كتاب التفسير ،باب قولهَ { :و ِم ْن ُك ْم َم ْن يُ َر ُّد إِلَى أَرْ َذ ِل ال ُع ُم ِر} [النحل )82 / 6( ]70 :رقم
( ،)4707ومسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب التعوذ من العجز والكسل وغيره ()2079 / 4
رقم (.)52( )2706
 )82رقم (.)6371
((( أخرجه البخاري ،كتاب الدعوات ،باب التعوذ من أرذل العمر (79 / 8
((( ُمغلطاي ،منار اإلسالم بترتيب كتاب الوهم واإليهام [ / 217أ-ب] ،وهو عند ابن القَطَّان في بيان الوهم واإليهام
.)541
(540 / 2
((( أخرجه البخاري ،كتاب الجهاد والسير ،باب الجنة تحت بارقة السيوف ( )22 / 4رقم ( )2818وباب الصبر عند
َب فَقَ َر ْأتُهُ :إِ َّن
القتال ( )25 / 4رقم ( ،)2833باإلسناد المذكور إلى َسالِ ٍم أَبِي النَّضْ ِر ،أَ َّن َع ْب َدهللاِ بْنَ أَبِي أَوْ فَىَ ،كت َ
َرسُو َل َّ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم قَا َل" :إِ َذا لَقِيتُ ُموهُ ْم فَاصْ بِرُوا".
للاِ َ
والحديث أخرجه أيضا مسلم ،كتاب الجهاد والسير ،باب كراهة تمني لقاء العدو ،واألمر بالصبر عند اللقاء (/ 3
 )1362رقم ( ،)1742من طريق ابن جريج ،أخبرني موسى بن عقبة به.
((( في األصل( :الرازي) ،وهو تصحيف ،صوابه( :الفزاري) واسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث ،تصويبه من
مصادر التخريج السابقة ،وبيان الوهم واإليهام ( ،)540 / 2وينظر في ترجمته تهذيب التهذيب (.)152 / 1
((( في كتابه التتبع ( )305 304 / 1رقم ( ،)152فقال" :وهو صحيح حجة في جواز اإلجازة والمكاتبة ،ألن أبا
النضر لم يسمع من ابن أبي أوفى ،وإنما رآه في كتابه".
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أبــو النَّضــر عــن كتــاب ابــن أبــي أَوفــى إلــى مــواله المذكــور"

(((.

الجواب عنه :يمكن الجواب عن هذا اإلعالل من وجهين:
الوجــه األول :أن الروايــة بالمكاتبــة جائــزة عنــد أكثــر المتقدميــن والمتأخريــن((( ،قــال النووي:
"وقــد جــوزوا العمــل بالمكاتبــة واإلجــازة ،وبــه قــال جماهيــر العلمــاء مــن أهــل الحديــث واألصــول
والفقــه ،ومنعــت طائفــة الروايــة بهــا ،وهــذا غلــط ،وهللا أعلــم"((( ،وقــال الســيوطي" :وربمــا علــل
بعــض النقــاد أحاديــث ادعــي فيهــا االنقطــاع ،لكونهــا مرويــة بالمكاتبــة واإلجــازة ،وهــذا ال يلــزم
منــه االنقطــاع عنــد مــن يســوغ ذلــك ،بــل فــي تخريــج صاحــب الصحيــح لمثــل ذلــك دليــل علــى
(((.
صحتــه عنــده"
ضـ َ َّ ُ
ـي
الوجــه الثانــي :أن الحديــث لــه شــاهد ،مــن حديــث أبــي هريــرةَ ،ر ِ
ـن النَّ ِبـ ِّ
ـي للا عَ ْنـ ُه ،عَ ـ ِ
(((.
صلَّــى هللاُ عَ لَ ْي ِــه َو َســلَّ َمَ ،قـ َ
ـالَ :
"ال َتم ََّنــوْ ا لِ َقــاءَ ال َعـ ُدوِّ َ ،فـ ِـإ َذا لَ ِقي ُتم ُ
اص ِبـ ُروا"
ُوهـ ْم َف ْ
َ
ي
ب بــن غَرْ قَ ـدَة ،قــال :ســمعت الحــي يتحدثــون ،عــن ُعــروةَ" ،أَ َّن النَّبِ ـ َّ
	 10.حديــث((( َش ـبِي ِ
صلَّــى هللاُ َعلَ ْيـ ِه َو َسـلَّ َم "أَ ْعطَــاهُ ِدينَــارًا يَ ْشـت َِري لَـهُ بِـ ِه َشــاةً ،فَا ْشـتَ َرى لَـهُ بِـ ِه َشــاتَي ِْن ،فَبَــا َع
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ـو ا ْش ـتَ َرى
ـ
ل
ك
و
،
ه
ـ
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ـ
ف
ة
ـ
ك
ر
ب
ال
ب
ه
ـ
ل
ـا
ـ
ع
د
ف
،
ة
ـا
ـ
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إِحْ َ ِ ِ ٍ َ َ َ ُ ِ ِ ٍ َ ٍ
ِ ََ ِ ِ َ ِ ِ َ
ِ
(((.
اب لَ َربِـ َح فِيـ ِه" ،أخرجــه البخــاري
التُّـ َر َ
نقــد الحديــث :قــال مُغلطــاي فــي المنــار نقــا عــن ابــن َ
الق َّطــان أنــه قــال فــي نقــده لهــذا
الحديــث" :الحــي الــذي حــدث شــبيبًا ال يُعرفــون ،وال بُــ َّد أنهــم محصــورون فــي عَ ــدد ،وتوهــم
أن ال َعــدد الــذي حدثــه عَ ــدد يحصــل بخبرهــم التواتــر ،بحيــث ال يوضــع بهــم النظــر ،والجــرح

((( انتقاد ابن القَطَّان هذا ذكره باحو في األحاديث المنتقدة في الصحيحين ( )385 / 1رقم (.)164
((( ينظر :مقدمة ابن الصالح (ص173

 ،)174وتدريب الراوي (.)481 480 / 1

((( شرح النووي على صحيح مسلم (.)47 / 12
((( تدريب الراوي (.)150 / 1
((( أخرجه البخاري تعليقا ،كتاب الجهاد والسير ،باب ال تتمنوا لقاء العدو ( )63 / 4رقم ( ،)3026فقال :قال أبو
عامر :حدثنا مغيرة بن عبدالرحمن ،عن أبي الزناد ،عن األعرج ،عن أبي هريرة به .ووصله مسلم ،كتاب الجهاد
والسير ،باب كراهة تمني لقاء العدو ،واألمر بالصبر عند اللقاء ( )1362 / 3رقم ( ،)1741حدثنا الحسن بن علي
الحلواني وعب ُد بن حميد ،قاال :حدثنا أبو عامر العقدي ،عن المغيرة به.
((( ُمغلطاي ،منار اإلسالم [ / 253أ] ،وهو عند ابن القَطَّان في بيان الوهم واإليهام ( )164 / 5بعد الحديث رقم
( ،)2400واإلشبيلي في األحكام الوسطى (.)274 / 3
((( أخرجه البخاري ،كتاب المناقب ،باب ( )207 / 4رقم (.)3642
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جمعا ودراسة ( )116 - 157
األحاديث املنتقدة عىل صحيح البخاري يف كتاب منار اإلسالم ً
والتعديــل؛ يكــون خطــأً ،
فــإذا هــذا الحديــث هكــذا منقطــع"

(((.

مما تقدم يتبين أن ابن َ
الحي الذين روى عنهم َش ِبيب.
الق َّطان أعل الحديث باالنقطاع إلبهام
ِّ
الجواب عنه :يمكن الجواب عن هذا اإلعالل من وجوه:
"الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب"
الوجه األول :أن
َّ

(((.

راو مبهــم بأنــه مرســل أو منقطــع ،هــذا
الوجــه الثانــي :أن الحكــم علــى اإلســناد الــذي فيــه ٍ
علــى قــول بعــض الحفــاظ ،وأكثــر الحفــاظ علــى خــاف ذلــك ،قــال الحافــظ ابــن حجــر" :قولــه:
الحــي يتحدثــون) أي :قبيلتــه .. .،وهــذا يقتضــي أن يكــون ســمعه مــن جماعــة ،أقلهــم
(ســمعت
َّ
ـي لــم ي َُسـ َّم
ثالثــة" ثــم قــال" :وأمــا قــول الخطابــي والبيهقــي وغيرهمــا :أنــه غيــر متصــل؛ ألن الحـ َّ
أح ـ ٌد منهــم ،فهــو علــى طريقــة بعــض أهــل الحديــث يســمون مــا فــي إســناده مبهــم :مرســا أو
منقطعــا ،والتحقيــق إذا وقــع التصريــح بالســماع أنــه متصــل ،فــي إســناده مبهــم؛ إذ ال فــرق فيمــا
يتعلــق باالتصــال واالنقطــاع بيــن روايــة المجهــول والمعــروف ،فالمبهــم نظيــر المجهــول فــي
ذلــك ،ومــع ذلــك فــا يقــال فــي إســنا ٍد صــرَّ ح كل مــن فيــه بالســماع مــن شــيخه :إنــه منقطــع ،وإن
(((.
كانــوا أو بعضهــم غيــر معــروف"
ـي المبهمــون فــي الحديــث لــم يتفــردوا بروايتــه ،بــل هــم متابعــون فيــه،
الوجــه الثالــث :أن الحـ َّ
ـي فــي الحديــث:
وللحديــث شــاهد أيضــا ،وممــن تابــع الحـ َّ
1.أبــو لَ ِبيـ ٍد لِ َمـ َ
ـاز ُة ْبـ ُ
الجه َ
ـي ،أخــرج متابعتــه أبــو داود والترمذي وابــن ماجه(((،
ـار َ
ْضمـ ُّ
ـن َزبَّـ ٍ
الج ْعـ ِد البارقــي َقـ َ
ـر َنحْ َوهُ.
ـالَ .. .:ف َذ َكـ َ
عنــه ،قــال :حدثنــي عُ ــروة بــن أبــي َ
ِ
2.عامــر بــن شــراحيل الشــعبي ،أخــرج متابعتــه اإلمــام أحمــد((( ،عنــه ،عــن عــروة بــن أبــي
الجعــد البارقــي . ..فذكــر الحديــث بمعنــاه.

((( انتقاد ابن القَطَّان للحديث ذكره باحو في األحاديث المنتقدة في الصحيحين ( )339 / 1رقم (.)145
((( فتح الباري (.)635 / 6
((( فتح الباري (.)634 / 6
((( أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب البيوع ،باب في المضارب يخالف ( )256 / 3رقم ( ،)3385والترمذي في سننه،
كتاب البيوع ،باب ( )551 / 3رقم ( ،)1258وابن ماجه في سننه ،كتاب الصدقات ،باب األمين يتجر فيه فيربح
( )803 / 2رقم ( ،)2402واإلمام أحمد في مسنده ( )110 ،106 ،100 / 32رقم ()19367 ،19362 ،19357
 ,وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود.
((( أخرجه أحمد في مسنده ( )100 / 32رقم ( ،)19357وصححه شعيب األرنؤوط في تعليقه عليه.
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الجعــد
 3.أبــو إســحاق السَّ ــبيعي ،أخــرج متابعتــه اإلمــام أحمــد((( ،عنــه ،عــن عُ ــروة بــن أبــي َ
البارقــي . ..فذكــر الحديــث بمعناه.
ـزام ،أخرجــه أبــو داود والترمــذي((( ،مــن طريــق أَ ِبــي
كمــا يشــهد لــه حديــث َح ِكيـ ِـم بـ ِ
ـن ِحـ ٍ
ُ
َّ
ـن َش ـيْخ ِمـ ْ َ
َ
َ
َّ
َ
ـن ِحـ َ
ـل ْال َم ِدي َن ـ ِة ،عَ ـ ْ
ـن ،عَ ـ ْ
صلــى هللا عَ ل ْي ـ ِه
ـز ٍام" :أ َّن َر ُســول للاِ َ
حُ َ
ـن أ ْهـ ِ
ص ْيـ ٍ
ـن َح ِكيـ ِـم ْبـ ِ
ٍ
ُ
ً
َ
ْ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ـار يَشـت ِري لـه أض ِح َّيــة ،فاشـت َر َ
ـن " .. .،وذكــر
ـار ،وَ َباعَ هَ ــا ِب ِدينا َر ْيـ ِ
اها ِب ِدينـ ٍ
وَ َســل َم َب َعــث َم َعـه ِب ِدينـ ٍ
نحــوه.
ت".
ابن ،وأخ ٍ
	 11.وذكر((( من طريق البخاري((( ،حديث ابن مسعود "في ابن ٍة ،وابن ِة ٍ
نقــد الحديــث :قــال مُغلطــاي فــي المنــار نقــا عــن الحافــظ ابــن َ
الق َّطــان أنــه قــال فــي نقــده لهــذا
الحديــث ،أنــه "مــن روايــة أبــي َقيــس عبدالرحمــن بــن َثــرْ وان .. .،لــه أحاديــث يخالــف فيهــا".
ممــا تقــدم يتبيــن أن الحافــظ ابــن َ
الق َّطــان أعــل الحديــث بأبــي َقيــس عبدالرحمــن بــن َثــرْ وان
َ
األوْ ِدي ،لــه أحاديــث يخالــف فيهــا.
الجــواب عنــه :يمكــن الجــواب عــن هــذا اإلعــال بــأن أبــا َقيــس عبدالرحمــن بــن َثــرْ وان
َ
ار ُقطنــي
ـر وال َّد َ
األوْ ِدي ،احتــجَّ بــه البخــاري ،وقــال العجلــي :ثقــة ثبــت .ووثقــه ابــن َم ِعيــن وابــن نُ َم ْيـ ٍ
والذهبــي ،وذكــره ابــن ِحبَّــان فــي الثقــات .وقــال اإلمــام أحمــد :يخالــف فــي أحاديثــه .وقــال أبــو
حاتــم :ليــس بقــوي ،هــو قليــل الحديــث ،وليــس بحافــظ ،قيــل لــه :كيــف حديثــه؟ فقــال :صالــح هــو،
ليــن الحديــث .وقــال النَّســا ِئي :ليــس بــه بــأس((( .ولخــص الحافــظ ابــن حجــر هــذا كلــه فقــال فــي
((( أخرجه أحمد في مسنده ( )100 / 32رقم ( ،)19357والحديث صححه شعيب األرنؤوط في تعليقه عليه.
((( أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب البيوع ،باب في المضارب يخالف ( )256 / 3رقم ( ،)3386والترمذي في
سننه ،كتاب البيوع ،باب ( )551 / 3رقم ( ،)1257وسمى الترمذي الشيخ المبهم :حبيب بن أبي ثابت ،وقال بعد
بن
بن ِحزَام ال نعرفه إال من هذا الوجه ،و َحبيبُ بن أبي ثاب ٍ
ت لم يسمع عندي من َح ِك ِيم ِ
الحديث" :حديث َح ِك ِيم ِ
زام" ،والحديث ضعفه األلباني في ضعيف سنن أبي داود.
َح ٍ
((( ُمغلطاي ،منار اإلسالم [ / 261أ] ،وهو عند ابن القَطَّان في بيان الوهم واإليهام ( )445 / 4رقم (،)2017
.)328
واإلشبيلي في األحكام الوسطى (327 / 3
((( أخرجه البخاري ،كتاب الفرائض ،باب ميراث ابنة االبن مع بنت ( )151 / 8رقم ( ،)6736من طريق أبي
ت
ت َوا ْبنَ ِة اب ٍْن َوأُ ْخ ٍ
س ،سمعت هُ َز ْي َل بْنَ ُش َرحْ بِي َل ،قَا َلُ :سئِ َل أَبُو ُمو َسى ع َْن بِ ْن ٍ
ت النِّصْ فُ َ ،ولِ ْلُ ْخ ِ
ت؟ فَقَا َل :لِ ْلبِ ْن ِ
قي ٍ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
ً
ْ
َ
َ
ُ
ضللت إِذا َو َما أنَا ِمنَ
ت ابْنَ َم ْسعُو ٍد ،فَ َسيُتَابِ ُعنِي ،فَ ُسئِ َل ابْنُ َم ْسعُو ٍدَ ،وأخبِ َر بِقَوْ ِل أبِي ُمو َسى فَقَا َل :لقَ ْد َ
النِّصْ فُ َ ،وأ ِ
َّ
َّ
ُّ
ال ْبنَ ِة النِّصْ فُ َ ،و ِل ْبنَ ِة اب ٍْن ال ُّسدُسُ تَ ْك ِملَةَ الثلُثَي ِْنَ ،و َما
ضى النَّبِ ُّي َ
ضي فِيهَا بِ َما قَ َ
صلى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسل َم" :لِ ِ
ال ُم ْهتَ ِدينَ  ،أَ ْق ِ
ت".
بَقِ َي فَلِ ْلُ ْخ ِ
((( ينظر :تهذيب الكمال ( )21 / 17رقم ( ،)3778والكاشف ( )623 / 1رقم ( ،)3160وتهذيب التهذيب (/ 6
.)153
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األحاديث املنتقدة عىل صحيح البخاري يف كتاب منار اإلسالم ً
ترجمتــه" :صــدوق ربمــا خالــف"((( ،وتعقبــه بشــار عــواد وشــعيب األرنــؤوط بقولهمــا" :بــل:
(((.
صــدوق حســن الحديــث"
عليــه الســام" :-أُ ِم ُ
ــاس حتَّــى يَقولــوا ال
	 12.حديث((( أنس ،قال
ــرت أَ ْن أُقَاتِــ َل النَّ ِ
(((.
إِلَــهَ إِال هللاُ" عنــد البخــاري
نقــد الحديــث :قــال مُغلطــاي فــي المنــار نقــا عــن الحافــظ ابــن َ
الق َّطــان أنــه قــال فــي نقــده لهــذا
الحديــث" :نُ َع ْيـ ُم بـ ُ
ـن َح َّمــا ٍد قــد ذكــر تضعيــف النــاس لــه ،واتهــام بعضهــم إيــاه".
َ َّ
بن َحمَّاد ،وهو يرى تضعيفه.
مما تقدم يتبين أن الحافظ ابن القطان أعل الحديث بنُ َعي ِْم ِ
الجواب عنه :يمكن الجواب عن هذا اإلعالل من وجهين:
الوجــه األول :أن نُ َع ْيــم بــن َح َّمــاد بــن مُعاويــة ُ
الخزاعــي ،أبــو عبــدهللا ال َمــروزيّ  ،صاحــب
التصانيــف ،احتــج بــه البخــاري ،وروى لــه مســلم فــي المقدمــة ،ووثقــه اإلمــام أحمــد وابــن َم ِعيــن
والعجلــي ،وقــال أبــو حاتــم :محلــه الصــدق .وضعفــه النَّســا ِئي ،وقــال مــرة :ليــس بثقــة .وقــال
األزدي :قالــوا :كان يضــع الحديــث .وقــال أبــو داود :عنــده نحــو مــن عشــرين حديثــاً ليــس لهــا
ار ُقطنــي :إمــام فــي السـنَّة ،كثيــر الوهــم((( .وقــال الحافــظ الذهبــي" :حافــظ ،وثقــه
أصــل .وقــال ال َّد َ
(((
أحمــد وجماعــة ،واحتــج بــه البخــاري ،وهــو مــن المدلســة ،ولكنــه يأتــي بعجائــب"  ،وقــال:
(((.
"خــرّ ج لــه البخــاري مقرو ًنــا بغيــره"

((( تقريب التهذيب (ص )337رقم (.)3823
((( تحرير تقريب التهذيب ( )311 / 2رقم (.)3823
((( ُمغلطاي ،منار اإلسالم [ / 308ب] ،وهو عند ابن القَطَّان في بيان الوهم واإليهام ( )509 / 5رقم (،)2745
واإلشبيلي في األحكام الوسطى (.)361 / 1
((( أخرجه البخاري ،كتاب الصالة ،باب فضل استقبال القبلة ( )87 / 1رقم (َ ،)392ح َّدثَنَا نُ َع ْي ٌم ،قَا َلَ :ح َّدثَنَا ابْنُ
َس ب ِْن َمالِ ٍك ،قَا َل :قَا َل َرسُو ُل َّ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم" :-أُ ِمرْ ُ
ت أَ ْن
َ
للاِ
ال ُمبَا َر ِك ،ع َْن ُح َم ْي ٍد الطَّ ِو ِ
يل ،ع َْن أَن ِ
َّ
َّ
ُ
َّ
صالَتَنَاَ ،وا ْستَ ْقبَلُوا قِ ْبلَتَنَاَ ،و َذبَحُوا َذبِي َحتَنَا ،فَقَ ْد َح ُر َم ْ
َ
َ
َ
َ
ت
ا
ل
ص
و
َا،
ه
و
ل
ا
ق
ا
ذ
إ
ف
،
للا
ل
إ
ه
ل
إ
َ َ وْ َ
أُقَاتِ َل النَّ َ
ُ ِ
اس َحتَّى يَقُولُوا الَ ِ َ ِ
َ
َّ
ُ
َّ
ِّ
َ
َعلَ ْينَا ِد َما ُؤهُ ْم َوأ ْم َوالهُ ْم ،إِل بِ َحقهَا َو ِح َسابُهُ ْم َعلى للاِ".
 )470رقم ( ،)6451وميزان االعتدال ( )267 / 4رقم (،)9102
((( ينظر :تهذيب الكمال (469 / 29
وديوان الضعفاء للذهبي (ص )412رقم ( ،)4396وتهذيب التهذيب (.)462 / 10
((( من تكلم فيه وهو موثق (ص )184رقم (.)351
((( ميزان االعتدال ( )267 / 4رقم (.)9102
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حمدة أحمد املهريي  /عواد حسني الخلف ( (116 - 157
بـن َحمَّـاد ُ
وقـال الحافـظ ابـن حجـر" :نُ َعيْـ ُم ُ
زاعـي ال َمـروزيّ  ،نزيـل مصـر ،مشـهور مـن
الخ
ّ
الحفـاظ الكبـار ،لقيـه البخـاري ،ولكنـه لـم يخـرج عنـه فـي الصحيـح سـوى موضـع أو موضعيـن،
والبي
وعلـق لـه أشـياء أخر ،ونسـبه أبو بشـر الدوالبي إلـى الوضع .وتعقب ذلـك ابن عَ ِديّ  ،بـأن ال ُّد
ّ
(((.
كان متعصبـا عليـه؛ ألنـه كان شـديدا علـى أهـل الـرأي ،وهـذا هـو الصـواب ،وهللا أعلـم"
ولخص هذا كله ابن حجر ،فقال" :صدوق ،يخطىء كثيرا ،فقيه ،عارف بالفرائض"(((.
ممــا تقــدم يتبيــن أن نُ َع ْيـ َم بــنَ َح َّمــاد مختلــف فيــه كثيــرً ا ،وأكثــر الحفــاظ علــى تضعيفــه لكثــرة
خطــأه ،واإلمــام البخــاري لــم يحتــج بــه علــى اإلطــاق ،إنمــا أخــرج لــه مقرو ًنــا بغيــره.
الوجه الثاني :أن نُ َع ْيمًا لم يتفرد برواية الحديث ،بل له متابعات وطرق آخرى عن أنس:
أوالً المتابعات:
ِ 1.حبَّــان بــن موســى السّ ــلمي ،أخــرج متابعتــه ابــن ِحبَّــان((( ،عنــه ،عــن ابــن المبــارك
بنحــوه.
 2.ســعيد بــن يعقــوب الطالقانــي ،أخــرج متابعتــه أبــو داود والترمــذي((( ،عنــه ،عــن ابــن
المبــارك بنحــوه.
َ 3.م ْع َمــرُ ُ
اشــ ٍد ،أخــرج متابعتــه ابــن أبــي شــيبة((( ،عنــه ،عــن ابــن المبــارك بــه
بــن َر ِ
مختصــرا.
ار ُقطني((( ،عنه ،عن ابن المبارك بنحوه.
َ 4.ي ْع َمرُ ب ُْن ِب ْش ٍر ،أخرج متابعته ال َّد َ
((( فتح الباري (.)447 / 1
((( تقريب التهذيب (ص )564رقم ( ،)7166وتعقبه بشار عواد وشعيب األرنؤوط ،في تحرير تقريب التهذيب (/ 4
ٌ
ضعَّفه غير واحد من األئمة ،لكن بعضهم قوى أمره وأحسن الثناء عليه بسبب نصرته
 ،)21فقاال" :بل:
ضعيفَ ،
ً
للسنة ،وشدة بأسه في مقاومة أعدائها ،وموقفه المتصلب في المحنة ،حتى إنه مات مسجونا بأغالله ،رحمه هللا،
وإنما أخرج له البخاري مقرونًا بغيره".
((( أخرجه ابن ِحبَّان في صحيحه ،كتاب الذبائح ( )482 / 6رقم (.)33111
((( أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب الجهاد ،باب على ما يُقاتل المشركون ( )44 / 3رقم ( ،)2641والترمذي في
سننه ،كتاب اإليمان ،باب ما جاء في قول النبي صلى هللا عليه وسلم" :أمرت بقتالهم حتى يقولوا ال إله إال هللا
 )5رقم ( ،)2608قال الترمذي :حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
ويقيموا الصالة" (4 / 5
((( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ،كتاب السير ،باب فيما يمتنع به من القتل وما هو وما يحقن الدم ( )482 / 6رقم
اش ٍد األَ ْز ِديُّ  ،أحد األعالم الثقات ،ينظر :تهذيب الكمال ( )308 / 28رقم (.)6104
( ،)33111و َم ْع َم ُر بنُ َر ِ
((( أخرجه ال َّدا َرقُطني في سننه ،كتاب الصالة ،باب تحريم دمائهم وأموالهم إذا يشهدوا بالشهادتين ويقيموا الصالة (1
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 5.علــي بــن إســحاق والحســن بــن يحيــى ،أخــرج متابعتهمــا اإلمــام أحمــد((( ،عنهمــا ،عــن
ابــن المبــارك بنحــوه.
وقــد تابــع ابــنَ المبــارك فيــه يحيــى بــن أيــوب وغيــره ،أخــرج متابعــة يحيــى البخــاري تعليقــا
ـس ،بنحــوه.
بصيغــة الجــزم ،ووصلهــا غيــره((( ،عنــه ،حدثنــا حُ ميـ ٌد ،حدثنــا أنـ ٌ
ثانيًا الطرق:
َ 1.م ْيم ُ
ُون ب ُْن ِسيَا ٍه ،عن أنس بن مالك رضي هللا عنه بنحوه ،أخرجه البخاري
 2.محمد بن شهاب الزهري ،عن أنس بن مالك بنحوه ،أخرجه النَّسا ِئي

(((.

(((.

	 13.حديــث((( :ســهل بــن ســعد" :كان للنبــي صلــى هللا عليــه وســلم فــي حائطنــا فَـ َرسٌ  ،يُقــال
(((.
لــه :اللَّ ِخيــف"
نقــد الحديــث :قــال مُغلطــاي فــي المنــار نقــا عــن ابــن َ
الق َّطــان فــي نقــده لهــذا الحديــث :أن
ُ
ُ
ـي هــذا يضعفــه؛ ألنــه يُغــرب
ـن عبــاس بــن َســهل بــن َســعد" ،وأ َبـ ٌّ
البخــاري رواه مــن طريــق أ َبـ ِّ
ـي بـ ِ
(((.
ـاجي :ضعيــف ،وقــال الع َُقيلــي :ال يتابــع"
فــي االســانيد والمتــون ،قــال فيــه ابــن َم ِعيــن والسَّ ـ ِ
ُ
مما تقدم يتبين أن ابن َ
بي بن عباس ،وهو ضعيف.
الق َّطان أعل الحديث بأ ِّ
الجواب عنه :يمكن الجواب عن هذا اإلعالل من ثالثة وجوه:
 )433 /رقم ( ،)894ويَ ْع َم ُر بْنُ بِ ْش ٍر وثقه ال َّدا َرقُطني كما في تاريخ بغداد ( )521 / 16رقم (.)7635
((( أخرجه أحمد في مسنده ( )59 / 21رقم ( ،)13348وصححه شعيب األرنؤوط في تعليقه عليه.
((( أخرجه البخاري ،كتاب الصالة ،باب فضل استقبال القبلة ( )87 / 1رقم ( ،)393معلقا بصيغة الجزم ،فقال :قال
ابن أبي مريم :أخبرنا يحيى بن أيوب ،حدثنا حميد ،به .ووصله البيهقي في سننه الكبرى ،كتاب الصالة ،باب ال
يأتم مسلم بكافر ( )131 / 3رقم ( ،)5142من طريق يحيى بن أيوب ،حدثنا سعيد بن أبي مريم به.
((( أخرجه البخاري ،كتاب الصالة ،باب فضل استقبال القبلة ( )87 / 1رقم (.)391
((( أخرجه النَّسائِي في سننه ،كتاب تحريم الدم ( )76 / 7رقم ( ،)3969والحاكم في المستدرك ،كتاب الزكاة (/ 1
 )544رقم ( ،)1427وقال :حديث صحيح اإلسناد.
((( ُمغلطاي ،منار اإلسالم [ / 309أ] ،وهو عند ابن القَطَّان في بيان الوهم واإليهام ( )512 / 5رقم (،)2754
واإلشبيلي في األحكام الوسطى (.)12 / 3
((( البخاري ،كتاب الجهاد والسِّير ،باب اسم الفرس والحمار ( )29 / 4رقم ( ،)2855ح ّدثنا علي بن عبدهللا بن جعفر
صلَّى
(هو ابن ال َم ِدين ّي) حدثنا معن بن عيسى ،حدثنا أُبَ ُّي بن عباس بن سهل ،عن أبيه ،عن جده ،قالَ " :كانَ لِلنَّبِ ِّي َ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم فِي َحائِ ِطنَا فَ َرسٌ يُقَا ُل لَهُ :اللُّ َحيْفُ " ،قال أبو عبدهللا :وقال بعضهم( :اللُّ َخيْفُ ).
((( انتقاد ابن القَطَّان للحديث ذكره باحو في األحاديث المنتقدة في الصحيحين ( )374 / 1رقم (.)161
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ُ
ـي بــن عبــاس بــن
الوجــه األول :مــن خــال النظــر فــي أقــوال أئمــة الجــرح والتعديــل فــي أبـ ِّ
ســهل بــن ســعد الســاعدي األنصــاري ،نجــد أكثرهــا يتفــق مــع كالم الحافــظ ابــن َ
الق َّطــان الفاســي في
ـي هــذا ،فقــد أطلــق تضعيفــه األئ ّمـ ُ
ـة :أحمــد بــن حنبــل فقــال" :منكــر الحديــث" ،وابــن
تضعيــف أبـ ّ
(((
َّ
ـي" :قــال البخــاري:
َم ِعيــن بقولــه" :ضعيــف" ،وقــال النســا ِئ ُّي" :ليــس بالقــويّ "  ،وقــال ال ُّدوالبـ ُّ
ُ
(((
بــي أحاديــث ال يُتابــع منهــا علــى شــيء"  ،وقــال ابــن
يلــي" :وأل ٍّ
ليــس بالقــوي"((( ،وقــال الع َُق ُّ
ُ
ـي هــذا غيــرُ مــا ذكــرت مــن
عَ ـ ِديّ بعــد أن ســاق لــه فــي كتابــه الكامــل بعــض الروايــات" :وألبـ ٍّ
ُ
ـي؛ وإن
الحديــث يســير ،وهــو يُكتــب حديثــه ،وهــو فــر ُد المتــون واألســانيد"((( ،وقــال الذهبــي" :أبـ ّ
الذهبــي فــي المغنــي ،وقــال:
لــم يكــن بالثبــت ،فهــو حســن الحديــث"((( ،وذكــره أيضــا الحافــظ
ُّ
"وُثِّــق ،وضعَّفــه ابــن َم ِعيــن ،وقــال أحمــد :منكــر الحديــث"((( ،وقــال ابــن حجــر فــي التقريــب" :فيــه
ضعــف"((( ،وســاق لــه الحافــظ حديثــا فــي التلخيــص الحبيــر ،ثــم قــال فــي ترجمتــه" :وهــو مختلــف
(((.
فيــه"((( .وذكــره ابــن ِحبّــان فــي الثقــات
ُ
ـي بــن ســهل بــن ســعد ،وأكثرهــا علــى تضعيفــه ،إال مــا
هــذا مجمــل أقــوال أهــل العلــم فــي أبـ ِّ
ذكــرت عــن ابــن ِحبّــان أنــه أدرجــه فــي ثقاتــه ،وحسّ ــن حديثــه الحافــظ الذهبــي ،ولعــل الحافــظ ابــن
حجــر لهــذا قــال فيــه" :مختلــف فيــه" ،وقــال مــرة" :فيــه ضعــف".
فالــراوي مختلــف فيــه و هنــاك مــن حســن حديثــه وهــو يــروي عــن أبيــه عــن جــده و الــراوي
عــادة أضبــط فيمــا يرويــه عــن أبيــه عــن جــده ال ســيما إذا تابعــه راو آخــر و قــد تابعــه أخــوه عبــد
المهيمــن كمــا ســيأتي.
الوجــه الثانــي :هــذا الحديــث هــو أحــد الحديثيــن اللَّذيــن ذكرهمــا الحافــظ ابــن حجــر فــي القســم
الرابــع مــن الفصــل الثامــن مــن مق ّدمــة فتــح البــاري ،فقــال" :الفصــل الثامــن فــي ســياق األحاديــث
((( الضعفاء والمتروكون (ص )15رقم (.)23
((( ينظر :تهذيب التهذيب ( )186 / 1رقم ( ،)348وصرح فيه الحافظ ابن حجر أنه كذا في كتاب الدوالبي( :قال
البخاري :ليس بالقوي) ،ونقل الحافظ المزي وغيره هذا القول ونسبوه للدوالبي من غير ذكر للبخاري فيه ،ينظر:
تهذيب الكمال ( )359 / 2رقم (.)277
((( الضعفاء الكبير ( )16 / 1رقم (.)1
((( الكامل في ضعفاء الرَّجال ( )420 / 1رقم (.)236
((( ميزان االعتدال ( )78 / 1رقم (.)273
((( المغني في ضعفاء الرِّ جال ( )32 / 1رقم (.)228
((( تقريب التهذيب (ص )96رقم (.)319
((( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (.)128 / 1
((( الثقات ( )51 / 4رقم (.)1786
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جمعا ودراسة ( )116 - 157
األحاديث املنتقدة عىل صحيح البخاري يف كتاب منار اإلسالم ً
التــي انتقدهــا عليــه حافـ ُ
ً
حديثــا
ـي وغيــرُ ه مــن ال ُّنقــاد ،وإيرادهــا
ـظ عصــره أبــو الحســن ال َّد َ
ار ُقطنـ ُّ
ً
حديثــا"((( ،فذكــر ثالثــة أقســام ،ثــم قــال" :القســم الرابــع منهــا :مــا تفــرَّ د بــه بعــض الــرُّ واة ِم َّمــن
ُــف مــن الــرُّ واة ،وليــس فــي هــذا الصحيــح مــن هــذا َ
ضع َ
َ
القبيــل غيــرُ حديثيــن :وهمــا :الســابع
(((
(((
ّ
ً
والثالثــون  ،والثالــث واألربعــون  ،كمــا ســيأتي الــكالم عليهمــا ،ويتبيَّــن ّ
أن كال منهمــا قــد
((( (((.
تُوبــع "
ثــم قــال ابــن حجــر فــي الفصــل التاســع مــن مقدمتــه لفتــح البــاري فــي ســياق أســماء َم ْ
ــن
ُ
ـي بــن عبــاس بــن ســهل
ُطعــن فيــه مــن رجــال هــذا الكتــاب مرتّ ًبــا لهــم علــى حــروف المعجــم" :أبـ ّ
ـي؛ ضعَّفــه أحمــد وابــن َم ِعيــن ،وقــال النَّســا ِئ ُّي :ليــس بالقــويّ  .قلــت :لــه
الســاعدي األنصــاريّ المدنـ ّ
عنــد البخــاريِّ حديـ ٌ
َّ
ـي صلــى هللا عليــه وســلم ،كمــا ق ّدمنــا فــي الفصــل
ـل النبـ ِّ
ـث واحـ ٌد فــي ِذكــر خيـ ِ
الــذي قبلــه ،فــي الحديــث الســابع والثالثيــن ،وقــد تابع ـ ُه عليــه أخــوه عبدالمهيمــن بــن العبّــاس،
(((.
وروى لــه الترمــذيُّ وابــن ماجــه"
ُ
ـي ،أخرجهــا الطبرانــي((( ،مــن طريــق عبدالمهيمــن بــن عبــاس
ومتابعــة عبدالمهيمــن ألخيــه أ َبـ ّ
صلَّــى هللاُ عَ لَ ْيـ ِه َو َســلَّ َم ِع ْنـ َد أَبــي َث َل َثـ ُ
بــن ســهل بــن ســعد ،عــن أبيــه ،عــن جــده قــالَ :
ـة
ـي َ
"كانَ لِلنَّ ِبـ ِّ
ِ
ـالَ :و َسـ ِمع ُ َ
ـفَ ،و َّ
ـن"َ ،قـ َ
ِّيه َّن اللَّـدَانَ َ ،واللَّ ِحيـ َ
اس َي ْعلِ ُف ُهـ َّ
ـر َب.
الطـ َ
أَ ْفـ َ
ـر ٍ
ْت أ ِبــي ي َُسـم ِ
هذا ُّ
كل ما قاله الحافظ ابن حجر في ر ِّده على من انتقد حديث سهل بن سعد هذا.
بقــي أن يُقــالّ :
ألبــي بــن عبــاس ســوى هــذا
يــرو
إن اإلمــام البخــاريَّ لــم
ِّ
الوجــه الثالــثَ :
ِ
الحديــث الواحــد ،وليــس هــو مــن أحاديــث العقائــد أو األحــكام؛ فليــس "فيــه تحريــم وال تحليــل ،وال

((( هدي الساري مقدمة فتح الباري (.)346 / 1
((( وهو حديث سهل بن سعد رضي هللا عنه هذا في تسمية فرس النبي صلى هللا عليه وسلم باللخيف.
((( وهذا الحديث أخرجه البخاري ،كتاب الجهاد والسِّير ،باب إذا أسلم قو ٌم في دار الحرب ولهم ما ٌل وأرضون ،فهي
 )72رقم ( ،)3059قال" :ح ّدثنا إسماعيل (وهو ابن أبي أُويس) ،قال :حدثني مالك ،عن زيد
لهم (71 / 4
ض َي َّ
الح َمى ،فَقَا َل" :يَا هُن َُّي
للاُ َع ْنهُ ا ْستَ ْع َم َل َموْ لًى لَهُ يُ ْدعَى هُنَيًّا َعلَى ِ
ب َر ِ
بن أسلم ،عن أبيه ،أَ َّن ُع َم َر بْنَ الخَطَّا ِ
ق َد ْع َوةَ ال َم ْ
وم " .. .،الحديث.
اضْ ُم ْم َجنَا َح َ
ظلُ ِ
ك ع َِن ال ُم ْسلِ ِمينَ َ ،واتَّ ِ
((( سيأتي ذكر هذه المتابعة وتخريجها بعد قليل.
.)348

((( هدي الساري (ص347
((( المرجع السابق (ص.)389

((( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( )127 / 6رقم ( ،)5729وعزاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ()59 / 6
البن منده ،وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( )261 / 5رقم ( ،)9341وقال" :رواه الطبراني ،وفيه
عبدالمهيمن بن عباس ،وهو ضعيف".
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كبيــر شــيء ،وإنمــا هــو فــي ذكــر خيــل النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم"-

(((.

الخاتمة:
فــي نهايــة هــذا البحــث ،وبعــد دراســة االنتقــادات الموجهــة ألحاديــث فــي صحيــح اإلمــام
البخــاري ،والتــي ذكرهــا الحافــظ عــاء الديــن مُغلطــاي فــي كتابــه المنــار ،نقــا عــن الحافــظ ابــن
َ
الق َّطــان ،توصلنــا إلــى مجموعــة مــن النتائــج المســتفادة مــن هــذا البحــث ،أهمهــا:
 1.جميــع االنتقــادات التــي ذكرهــا مُغلطــاي فــي كتابــه منــار اإلســام ،أصلهــا البــن َ
الق َّطــان
الفاســي فــي كتابــه بيــان الوهــم واإليهــام ،إذ كتــاب المنــار مــا هــو إال ترتيــب لكتــاب
البيــان ،كمــا يظهــر مــن اســمه كامــا( :منــار اإلســام بترتيــب كتــاب الوهــم واإليهــام)،
لذلــك عــزوت هــذه االنتقــادات عنــد كل واحــدة منهــا لكتا َبــي المنــار وبيــان الوهــم واإليهــام.
 2.مجمــوع مــا ذكــره الحافــظ مُغلطــاي فــي كتابــه المنــار ممــا انتقــده الحافــظ ابــن َ
الق َّطــان
علــى صحيــح البخــاري )16( ،حديثــا مخرجــة فــي صحيــح البخــاري ،ثالثــة منهــا
ً
حديثــا.
مكــررات ،فتصيــر ()13
 3.هــذه االنتقــادات مبنيــة علــى أصــول علميــة رصينــة ،تتفــق مــع األصــول العامــة لنقــد
الروايــات التــي وضعهــا أئمــة علــم الحديــث.
 4.ذكــر الحافــظ مُغلطــاي فــي كتابــه المنــار أن مــن منهــج الحافــظ ابــن َ
الق َّطــان عــدم
ّ
الســكوت عــن حديــث لمجــرد أنــه مخــرَّ ج فــي صحيــح البخــاري ،إذا كان فيــه علــة ،أو
راو مجــروح فــي ســنده ،دون أن يبيــن ذلــك ،وأنكــر علــى َمــن ســكت علــى ذلــك.
ٍ
 5.أكثــر انتقــادات الحافــظ ابــن َ
الق َّطــان موجهــة للــرواة ،وهــذا ورد فــي تســعة أحاديــث،
ً
وثالثــا بأنــه مرســل؛ ألن راويتــه تابعيــة ليــس لهــا
وانتقــد حديثيــن بــأن فيهمــا انقطاعً ــا،
صحبــة عنــد ابــن َ
الق َّطــان ،ورابــع بأنــه معلــق ،لــم يوصلــه اإلمــام البخــاري.
 6.جانــب الحافــظ ابــن َ
الق َّطــان الصــواب فــي أكثــر انتقاداتــه ،ومــا أصــاب فيهــا فإنــه ليــس
علــى شــرط البخــاري.
 7.الحافظ ابن َ
الق َّطان من العلماء الذين يُجلّون صحيح البخاري ،حيث كان يستشهد في كثير
من األحيان على صحة الحديث بأنه مخرج في صحيح البخاري ،وكذا يستدل على قبول
راو بأنه من رجال البخاري ،ونقده ألحاديث أو رواة ذكروا فيه ،ال يعني انتقاصه له.
ٍ
((( سلسلة األحاديث الضعيفة ( )394 / 2تحت الحديث رقم ( ،)969وذكره نحوه مصطفى باحو في األحاديث المنتقدة
على الصحيحين ( )375 / 1رقم (.)161
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جمعا ودراسة ( )116 - 157
األحاديث املنتقدة عىل صحيح البخاري يف كتاب منار اإلسالم ً
التوصيات:
 1.تعزيــز مكانــة الصحيــح فــي نفوســنا ونفــوس طالبنــا وأبنائنــا ،ألن الطعــن فيــه طعـ ٌ
ـن
فــي الس ـنَّة.
 2.حــث األقســام العلميــة فــي الجامعــات علــى تبنــي مشــاريع علميــة للــرد علــى مــن يُشــكك
فــي الصحيحيــن أو أحدهمــا ،ودفــع شــبههم بالحجــة والبرهــان ،بإســلوب ســهل حتــى على
عــوام المســلمين.
 3.ضــرورة اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي بأشــكالها المختلفــة واالســتفادة مــن
التقنيــة الحديثــة فــي كشــف شــبه الطاعنيــن فــي الصحيحيــن أو أحدهمــا.

قائمة المصادر والمراجع:
المراجع العربية:
القسم األول :المخطوط:
ُ 1.مغلطـاي بـن قليـج (ت762هــ) ،منـار اإلسلام بترتيـب كتـاب الوهـم واإليهـام ،مخطـوط ،مكتبـة رئيـس الكتاب
مصطفـى أفنـدي ،تركيـا ،برقـم ( ،)286نسـخة كاملـة ،منقولـة مـن خـط المؤلـف ،عددهـا ( )312لوحـا.
القسم الثاني :المطبوع:
 2.ابـن األثيـر ،المبـارك بـن محمـد (ت606هــ)1399( .هــ1979 ،م) .النهايـة فـي غريـب الحديـث واألثـر (دون
طبعـة) .بيـروت :المكتبـة العلميـة.
 3.الشـيباني ،أحمد بن حنبل (ت241هـ)1421( .هـ2001 ،م) .المسـند (ط .)1تحقيق :شـعيب األرناؤوط .بيروت:
مؤسسة الرسالة.
 4.األشـبيلي ،عبدالحـق األزدي (ت581هــ)1413( .هــ-1993م) .األحكام الوسـطى (ط .)1تحقيق حمدي السـلفي
وصبحـي السـامرائي .الرياض :نشـر مكتبة الرشـد.
 5.األلبانـي ،محمـد ناصـر الديـن (ت1420هــ)1412( .هــ1992 ،م) .سلسـلة األحاديـث الضعيفـة والموضوعـة
(ط .)1الريـاض :دار المعـارف.
 6.باحو ،مصطفى1426( .هـ2005 ،م) .األحاديث المنتقدة على الصحيحين (ط .)1طنطا :دار الضياء.
 7.البخـاري ،محمـد بن إسـماعيل (ت256هـ)1409( .هــ1989 ،م) .األدب المفرد (ط .)2المحقق :محمد فؤاد عبد
الباقي .بيروت دار البشـائر اإلسالمية.
 8.البخـاري ،محمـد بـن إسـماعيل (ت256هــ)( .دون تاريخ) .التاريـخ الكبير (دون طبعة) .تحـت مراقبة محمد بن
عبدالمعيـن خان .حيدرآبـاد ،الدكن :دائرة المعـارف العثمانية.
 9.البخـاري ،محمـد بـن إسـماعيل (ت256هــ)1422( .هـ) .المسـند الصحيح المختصر من أمور رسـول هللا صلى
هللا عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه ،وهـو صحيحـه (ط .)1تحقيق :محمـد زهير الناصر .دار طـوق النجاة.
	 10.البـزار ،أحمـد بـن عمـرو (ت292هــ)1988( .م) .البحر الزخار( ،مسـند البزار) (ط .)1المدينـة المنورة :مكتبة
العلـوم والحكم.

146

يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  19العدد 2

حمدة أحمد املهريي  /عواد حسني الخلف ( (116 - 157
	 11.معـروف ،بشـار واألرنـؤوط ،عواد شـعيب1417( .هــ1997 ،م) .تحرير تقريب التهذيـب للحافظ أحمد بن علي
بن حجر العسـقالني (ط .)1بيروت :مؤسسـة الرسـالة.
	 12.البوصيـري ،أحمـد (ت840هــ)1403( .هــ) .مصبـاح الزجاجـة فـي زوائـد ابـن ماجـه (ط .)2تحقيـق :محمـد
الكشـناوي .بيـروت :الـدار العربيـة.
	 13.البيهقـي ،أبـو بكـر أحمـد بـن الحسـين (ت458هــ)1424( .هــ2003 ،م) .السـنن الكبـرى (ط .)3تحقيـق :محمد
عبدالقـادر عطـا .بيـروت :دار الكتـب العلميـة.
	 14.الترمذي ،محمد بن عيسـى (ت279هـ)1395( .هـ1975 ،م) .السـنن (ط .)2تحقيق :أحمد محمد شـاكر ومحمد
فـؤاد عبدالباقـي وإبراهيـم عطـوة عوض .مصر :شـركة ومكتبـة ومطبعة مصطفـى البابي الحلبي.
	 15.ابـن تغـري بـردي ،يوسـف وأبـو المحاسـن ،جمال الديـن (ت874هــ)( .دون تاريـخ) .النجوم الزاهـرة في ملوك
مصـر والقاهـرة (دون طبعـة) .مصـر :وزارة الثقافة واإلرشـاد القومـي ،دار الكتب.
	 16.ابـن تيميـة ،أحمـد بـن عبدالحليـم (ت728هــ)1416( .هــ1995 ،م) .مجمـوع الفتـاوى .تحقيـق :عبدالرحمـن بن
محمـد بـن قاسـم .نشـر مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصحـف الشـريف ،المدينـة النبويـة ،المملكـة العربية السـعودية.
	 17.ابـن أبـي حاتـم الـرازي ،عبدالرحمن بن محمد (ت327هـ)1271( .هــ1952 ،م) .الجرح والتعديل (ط .)1حيدر
آبـاد ،الدكـن ،الهنـد :مجلس دائرة المعـارف العثمانية بيروت :ودار إحيـاء التراث العربي.
	 18.حاجـي خليفـة ،مصطفـى (ت1067هـ)1403( .هـ1983 ،م) .كشـف الظنون عن أسـامي الكتـب والفنون (ط.)1
بيـروت :دار الفكر.
	 19.الحاكـم النيسـابوري ،محمـد أبـو عبـدهللا (ت405هــ)1411( .هـ1990 ،م) .المسـتدرك علـى الصحيحين (ط.)1
تحقيـق :مصطفـى عبدالقـادر عطـا .بيـروت :دار الكتـب العلمية.،
	 20.ابـن ِحبَّـان البسـتي ،محمـد (ت354هــ)1393( .هــ1973 ،م) .الثقـات مـن رجـال أهـل العلـم والحديـث ومـن
الضعفـاء وذكـر مذاهبهـم وأخبارهـم (ط .)1بإشـراف ومراقبـة الدكتـور محمـد عبدالمعيد خان .حيدر آبـاد ،الدكن
الهنـد :دائـرة المعـارف العثمانية.
	 21.ابـن ِحبَّـان البسـتي ،محمـد (ت354هــ)1396( .هــ) .كتـاب المجروحيـن (ط .)1تحقيـق :محمـود إبراهيـم زايد.
حلـب :دار الوعـي.
	 22.ابـن ِحبَّـان البسـتي ،محمـد (ت354هــ)1414( .هــ1993 ،م) .المسـند الصحيـح علـى التقاسـيم واألنـواع مـن
غيـر وجـود قطـع فـي سـندها ،وال ثبـوت جـرح فـي ناقليهـا المعـروف بصحيح ابـن ِحبَّـان (ط .)2تحقيق :شـعيب
األرنـؤوط .بيـروت :مؤسسـة الرسـالة.
	 23.ابـن حجـر العسـقالني ،أحمـد بـن علـي (ت852هــ)1405( .هــ) .تغليـق التعليـق علـى صحيح البخـاري (ط.)1
تحقيـق :سـعيد عبدالرحمـن موسـى القزقـي .بيـروت :المكتـب اإلسلامي .عمـان ،األردن:دار عمـار.
	 24.ابـن حجـر العسـقالني ،أحمـد بن علـي (ت852هـ)1392( .هــ1972 ،م) .تقريب التهذيـب (ط .)1تحقيق :محمد
عوامة .سـوريا :دار الرشـيد.
	 25.ابـن حجـر العسـقالني ،أحمـد بن علي (ت852هــ)1416( .هـ19956 ،م) .التلخيص الحبيـر في تخريج أحاديث
الرافعـي الكبيـر (ط .)1تحقيـق :أبـو عاصم حسـن بن عبـاس بن قطب .مصر :مؤسسـة قرطبة.
	 26.ابـن حجـر العسـقالني ،أحمد بن علـي (ت852هـ)1404( .هـ1984 ،م) .تهذيب التهذيـب (ط .)1بيروت ،لبنان:
دار الفكر.
	 27.ابـن حجـر العسـقالني ،أحمـد بن علـي (ت852هـ)1392( .هــ1972 ،م) .الدرر الكامنة في أعيـان المائة الثامنة
(دون طبعـة) .تحقيـق :محمـد عبدالمعيـد خـان ،حيدر آباد .الهنـد :مجلس دائرة المعـارف العثمانية.
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جمعا ودراسة ( )116 - 157
األحاديث املنتقدة عىل صحيح البخاري يف كتاب منار اإلسالم ً
	 28.ابـن حجـر العسـقالني ،أحمـد بـن علـي (ت852هــ)1379( .هــ) .فتـح البـاري شـرح صحيـح البخـاري (دون
طبعـة) .تحقيـق :عبدالعزيـز بـن بـاز ومحمـد فـؤاد عبدالباقـي ومحـب الديـن الخطيـب .بيـروت :دار المعرفـة.
	 29.ابـن حجـر العسـقالني ،أحمـد بن علـي (ت852هـ)1379( .هـ) .هدي السـاري مقدمة فتح الباري بشـرح صحيح
البخـاري (دون طبعـة) .تحقيـق :عبدالعزيـز بـن بـاز ومحمـد فـؤاد عبدالباقـي ومحـب الديـن الخطيـب .بيـروت:
دار المعرفة.
	 30.الخطيـب البغـدادي ،أبـو بكـر أحمـد بـن علـي (ت463هــ)1417( .هــ) .تاريـخ بغـداد (ط .)1تحقيـق :مصطفـى
عبدالقـادر عطـا .بيـروت :دار الكتـب العلميـة.
	 31.الخلـف ،عـواد حسـين1433( .هــ) .دفـاع عـن صحيـح البخـاري .بحـث منشـور فـي حوليـة كلية أصـول الدين،
العـدد ( .)30جامعـة القاهـرة.
	 32.ال َّدا َرقُطنـي ،علـي بـن عمـر (ت385هـ) (1405هــ1985 ،م) .اإللزامات والتتبع (ط .)2تحقيـق :مقبل بن هادي
الوادعـي .بيـروت :دار الكتب العلمية.
	 33.ال َّدا َرقُطنـي ،علـي بـن عمر (ت385هـ) (1424هـ2004 ،م) .السـنن (ط .)1تحقيق :شـعيب األرنؤوط وآخرون.
بيروت :مؤسسـة الرسالة.
	 34.ال َّدا َرقُطنـي ،علـي بـن عمـر (ت385ه-ـ1404هــ) (1403هــ) .الضعفـاء والمتروكـون ،المحقـق :د .عبدالرحيم
محمـد القشـقري ،مجلـة الجامعـة اإلسلامية بالمدينة المنـورة ،األعداد  .59والعدد  ،60سـنة 1403هــ ،والعددان
4.6 63
	 35.أبو داود السَّجسـتان ّي ،سـليمان بن األشـعث (ت275هـ) (دون تاريخ) .السُّـنن (دون طبعة) .تحقيق :محمد محيي
الديـن عبدالحميد .صيدا ،بيـروت :المكتبة العصرية.
	 36.أبـو داود الطيالسـي ،سـليمان بـن داود (ت204هــ) (1419هــ1999 ،م) .المسـند (ط .)1تحقيـق :محمـد بـن
عبدالمحسـن التركـي .بيـروت :دار المعرفـة.
	37.الذهبـي ،محمـد بـن أحمـد (ت748هــ) (1387هـ1967 ،م) .ديـوان الضعفـاء والمتروكين وخلق مـن المجهولين
وثقـات فيهـم ليـن (ط .)2المحقـق :حمـاد بـن محمد األنصـاري .مكـة :مكتبة النهضـة الحديثة.
	 38.الذهبـي ،محمـد بـن أحمـد (ت748هـ) (1426هـ2005 ،م) .الرد على ابن القطان فـي كتابه بيان الوهم واإليهام،
للحافـظ الذهبـي (ط .)1حققـه أبو عبداألعلى خالد المصري .القاهرة :الفاروق الحديثة للطباعة والنشـر.
	 39.الذهبـي ،محمـد بـن أحمـد (ت748هــ) (1406هـ1986 ،م) .ذكر أسـماء من تكلم فيه وهو موثـق (ط .)1تحقيق:
محمـد شـكور المياديني .الزرقـاء ،األردن :مكتبة المنار.
	 40.الذهبـي ،محمـد بـن أحمـد (ت748هــ) (1405هــ1985 ،م .) .سـير أعلام النبلاء ،تحقيـق شـعيب األرنـؤوط
وآخـرون ،ط ،3سـنة 1405هــ1985 ،م ،مؤسسـة الرسـالة ،بيـروت ،ط.3
	41.الذهبـي ،محمـد بـن أحمـد (ت748هــ) (1413هــ1992 ،م) .الكاشـف فـي معرفـة من لـه رواية في الكتب السـتة
(ط .)1تحقيـق :محمـد عوامـة .جـدة :دار القبلـة للثقافة اإلسلامية ،مؤسسـة علـوم القرآن.
	 42.الذهبـي ،محمـد بـن أحمـد (ت748هــ) ( .)2009المغنـي في ضعفاء الرِّ جـال (ط .)65تحقيق الدكتـور نور الدين
عتـر .قطر :دار إحيـاء التراث.
	 43.الذهبـي ،محمـد بـن أحمـد (ت748هــ) (1382هــ1962 ،م) .ميـزان االعتـدال فـي نقـد الرجـال (ط .)1تحقيـق:
علـي محمـد البجـاوي .بيـروت ،لبنـان :دار الفكـر العربـي.
	 44.ابـن سـعد ،محمـد بـن منيع (ت230هــ) (1410هــ1990 ،م) .الطبقات الكبـرى (ط .)1تحقيق :محمـد عبدالقادر
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عطـا .بيـروت :دار الكتـب العلمية.
	 45.السـيوطي ،جلال الديـن عبدالرحمـن بـن أبـي بكـر (ت911هــ) (1399هــ1979 ،م) .تدريب الراوي في شـرح
تقريـب النـواوي (ط .)2بيـروت ،لبنـان :دار الكتـب العلمية.
َّ
	 46.األزهـري ،شـهاب الديـن العجمـ ّي أحمد (ت1086هـ) (1432هــ2011 ،م) .ذيل لبّ اللباب في تحرير األنسـاب
(ط .)1تحقيـق :شـادي بـن محمـد آل نعمـان .اليمـن :مركـز النعمـان للبحـوث والدراسـات اإلسلامية وتحقيـق
التـراث والترجمة.
	 47.ابـن أبـي شـيبة ،محمـد (ت235هــ) (1409هــ) .المصنـف فـي األحاديـث واآلثـار (ط .)1تحقيق :كمال يوسـف
الحـوت .الريـاض :مكتبة الرشـد.
	 48.الصِّ دِّيـق ،إبراهيـم1415( .هــ1995 ،م) .علـم علـل الحديـث مـن خلال كتاب بيان الوهـم واإليهـام الواقعين في
كتـاب اإلحـكام (دون طبعـة) .المملكـة المغربية :منشـورات وزارة األوقاف والشـؤون اإلسلامية.
	 49.الصفـدي ،صلاح الديـن خليـل بن أيبـك (ت764هـ) (1418هـ1998 ،م) .أعيان العصـر وأعوان النصر (ط.)1
تحقيـق :علـي أبـو زيـد ،ونبيـل أبـو عشـمة ،ومحمـد موعـد ،ومحمـود سـالم محمـد .بيـروت ،لبنـان :دار الفكـر
المعاصـر .دمشـق ،سـوريا :دار الفكر.
	 50.ابـن الصلاح ،عثمـان بـن عبدالرحمن ،أبو عمرو (ت643هـ) (1397هــ1977 ،م) .معرفة أنواع علوم الحديث
المعروفـة بمقدمـة ابـن الصلاح (ط .)2تحقيق :نور الدين عتر .سـوريا :دار الفكر .بيـروت :دار الفكر المعاصر.
	 51.الطبرانـ ّي ،سـليمان بـن أحمـد (ت360هــ) (1983م) .المعجـم الكبيـر (ط , )2تحقيق :حمدي عبدالمجيد السـلفي.
القاهـرة :مكتبة ابـن تيمية.
	 52.الطحـاوي ،أحمـد (ت321هــ) (1399هــ) .شـرح معانـي اآلثـار (ط .)1تحقيـق :محمـد زهـدي النجـار ،ومحمد
سـيد جـاد الحـق .بيـروت ،لبنـان :دار الكتـب العلمية.
	 53.ابـن عَـ ِد ّ
ي الجرجانـي ،عبـدهللا (ت365هــ) (1418هــ1997 ،م) .الكامـل فـي ضعفـاء الرجـال (ط .)1تحقيـق:
عـادل أحمـد عبـد الموجود-علـي محمـد معـوض .شـارك فـي تحقيقـه :عبدالفتـاح أبـو سـنة .بيـروت :دار الكتـب
العلمية.
	 54.ال ُعقَيلـي ،محمـد بـن عمـرو المك ّي (ت322هـ) (1404هــ1984 ،م) .الضعفاء الكبيـر (ط .)1تحقيق عبدالمعطي
أميـن قلعجـي .بيروت :دار المكتبـة العلمية.
	 55.العالئـي ،أبـو سـعيد بـن خليـل بـن كيكلدي (ت761هــ) (1407هـ) .جامـع التحصيل في أحكام المراسـيل (ط.)2
تحقيـق :حمـدي عبدالمجيد السـلفي .بيـروت :عالم الكتب.
	 56.ابـن العمـاد الحنبلـي ،عبدالحـي بـن أحمـد (ت1089هــ) (1406هـ) .شـذرات الذهب في أخبار مـن ذهب (ط.)1
تحقيـق :عبدالقـادر األرنـؤوط ومحمود األرنـاؤوط .دمشـق :دار ابن كثير.
	 57.الغسـاني الجيانـي ،أبـو علـي الحسـين بن محمـد (ت498هـ) (1418هــ) .تقييد المهمـل وتمييز المشـكل .تحقيق:
محمـد أبـو الفضل .المملكـة المغربيـة :وزارة األوقاف.
	 58.ابـن فهـد الهاشـمي ،محمـد بن محمد (ت871هـ) (1403هــ) .لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفـاظ (ط .)1بيروت،
لبنـان :دار الكتب العلمية.
	 59.ابـن القَطَّـان الفاسـي ،علـي (ت628هــ) (1418هــ1997 ،م) .بيـان الوهـم واإليهـام الواقعين في كتـاب األحكام
(ط .)1تحقيـق :الدكتـور الحسـين آيـت سـعيد .الريـاض :دار طيبة.

	 60.قطلوبغا ،القاسم (ت879هـ) (1962م) .تَاج التراجم في طبقات الحنفية (ط .)2بغداد :مطبعة العاني.
	 61.الكتانـي ،محمـد بـن جعفـر (ت1345هــ) (1406هــ1986 ،م) .الرسـالة المسـتطرفة لبيـان مشـهور كتب السـنة
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األحاديث املنتقدة عىل صحيح البخاري يف كتاب منار اإلسالم ً
المشـرفة (ط )4ز تحقيـق :محمـد المنتصـر محمـد الزمزمـي الكتانـي .بيـروت ،لبنـان :دار البشـائر اإلسلامية.
	 62.ابـن ماجـه ،محمـد بـن يزيـد القزوينـي (ت273هــ) (دون تاريـخ) .السـنن (دون طبعـة) .تحقيـق محمـد فـؤاد
عبدالباقـي ،فيصـل عيسـى البابـي الحلبـي .دار إحيـاء الكتـب العربيـة.
	 63.مجور ،ناصر حسين2011 2010( .م) .القواعـد الحديثيـة عنـد الحافـظ ابـن القطـان الفاسـي مـن خلال
كتابـه بيـان الوهـم واإليهـام الواقعيـن فـي كتـاب األحـكام( .رسـالة ماجسـتير ،جامعـة القروييـن ،كليـة الشـريعة،
فـاس ،سـايس).
	 64.مخلـوف ،محمـد (ت1360هــ) (1424هــ2003 ،م) .شـجرة النـور الزكيـة فـي طبقـات المالكيـة (ط .)1تحقيق:
عبدالمجيـد خيالـي .بيـروت :دار الكتـب العلمية.
	 65.المـزي ،يوسـف (ت742هــ) (1400هــ1980 ،م) .تهذيـب الكمـال في أسـماء الرجـال (ط .)1المحقق :د .بشـار
عـواد معروف .بيروت :مؤسسـة الرسـالة.
	 66.مسـلم بـن الحجـاج النيسـابوري (ت261هــ) (دون تاريـخ) .المسـند الصحيـح المختصـر بنقـل العـدل عـن العدل
(دون طبعـة) .تحقيـق :محمـد فـؤاد عبدالباقـي.
وهو صحيحه
إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
بيـروت :دار إحيـاء التـراث العربـي.
	 67.ابـن ناصـر الديـن الدمشـقي ،محمـد (ت842هــ) (1993م) .توضيـح المشـتبه في ضبط أسـماء الرواة وأنسـابهم
وألقابهـم وكناهـم (ط .)1تحقيـق محمـد نعيم العرقسوسـي .بيروت :مؤسسـة الرسـالة.
. )2
( ط
	 68.النَّسائِي ،أحمد بن شعيب (ت303هـ) (1406هـ1986 ،م) .السنن ويُعرف بالمجتبى
تحقيـق :عبدالفتـاح أبـو غـدة .حلـب :مكتبـة المطبوعـات اإلسلامية.
	 69.النَّسـائِي ،أحمـد بـن شـعيب (ت303هــ) (1396هــ) .الضعفاء والمتروكيـن (ط .)1تحقيق :محمـود إبراهيم زايد
حلـب دار الوعي.
	 70.أبـو نُ َعيْـم األصبهانـي ،أحمـد بـن عبـدهللا (ت430هــ) (دون تاريـخ) .صفـة الجنـة (دون طبعـة) .المحقـق :علـي
رضـا عبـدهللا .دمشـق ،سـوريا :دار المأمـون للتـراث.
	 71.النـووي ،محـي الديـن يحيى بن شـرف (ت676هـ) (1392هـ) .المنهاج شـرح صحيح مسـلم بـن الحجاج (ط.)2
بيـروت :دار إحيـاء التراث العربي.
	 72.الهيثمـي ،علـي بـن أبـي بكـر (ت807هــ) (1414هــ1994 ،م) .مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد (دون طبعـة).
تحقيـق :حسـام الديـن القدسـي .القاهـرة :مكتبـة القدسـي.

الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية:

Transliteration Arabic References:
alqismu alʾawwalu almakhṭūṭu

mughliṭāy bn qlyj th manāra alʾislāmi bitartībi kitābi alwahmi wa-al-ʾīhāmi
makhṭūṭun maktabata raʾīsi alkitābi muṣṭafan ʾafanadiyyun tarkyā biraqmi 286)،
nuskhata kāmilata manqūlatan min khaṭṭi almuʾallifi ‘adadahā 312) lawḥan

1.

alqismu al-thāny almaṭbū‘u
ibna alʾathīri almubāraka bn muḥammadu th ( 1399h، 1979m). al-nihāyata fī
gharību alḥadythi wa-al-ʾthari dūna ṭab‘atin bayrūta almaktabatu al‘ilmiyyatu

2.

al-shaybāniyyu ʾaḥamida bn ḥanbali th ( 1421h، 2001m). almusnada ṭ taḥqīqun
shu‘aybu al-ʾrnāʾwṭ bayrūtu muʾassasatu al-risālati

3.
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4.

al-ʾshbyly ‘abdālḥaqqa alʾazdiyyi th ( 1413h- 1993m). alʾaḥkāma alwusṭā ṭ
taḥqīqa ḥamdī al-salafiyyi waṣabbiḥī al-sāmarrāʾiyya al-rīāḍun nashru maktabati
al-rashadi

5.

alʾalbāniyyu muḥammada nāṣira al-dīni th ( 1412h، 1992m). silslata alʾaḥādīthi
al-ḍa‘īfati wa-al-mawḍū‘ati ṭ al-rīāḍun dāru alma‘ārifi

6.

bāḥū muṣṭafan ( 1426h، 2005m). alʾaḥādītha almuntaqidata ‘alā al-ṣaḥīḥayni ṭ
ṭanṭā dāru al-ḍīāʾi

7.

albukhāriyyu muḥammada bn ʾismā‘yl th ( 1409h، 1989m). alʾdaba almufrada
ṭ almuḥaqqiqa muḥammadu fuʾādi ‘abdi albāqiyyi bayrūtu dāri al-bshāʾr
alʾislāmiyyata

8.

albukhāriyyu muḥammada bn ʾismā‘yl th ( dūna tārīkhi al-tārīkha alkabīra dūna
ṭab‘atin taḥta murāqibatu muḥammadu bn ‘abdālmu‘īni khānin ḥydrʾābād aldukna dāʾiratu alma‘ārifi al‘uthmāniyyati

9.

albukhāriyyu muḥammada bn ʾismā‘yl th ( 1422h). almusnada al-ṣaḥīḥa
almukhtaṣara min ʾumūri rasūli al-lhi ṣallā al-lhu ‘alayhi wasallama wasannantu
waʾyyāmtu wahūʾa ṣaḥīḥuhu ṭ taḥqīqun muḥammadu zuhayri al-nāṣiri dāru ṭawqi
al-najāti

10. albazzāru ʾaḥamida bn ‘amrwi th ( 1988m). albaḥra al-zukhkhāra musnada
albazzāri ṭ almadīnata almunawwarata maktabatu al‘ulūmi wa-al-ḥukmi
11. ma‘rūfun bishārin wa-al-ʾrnʾwṭ ‘awwāda shu‘aybin ( 1417h، 1997m). taḥrīra
taqrybi al-tahdhībi lil-ḥāfiẓi ʾaḥamida bn ‘aliyyu bn ḥajari al‘asqalāniyyi ṭ
bayrūta muʾassasatu al-risālati
12. albūṣīriyyu ʾaḥamida th ( 1403h). miṣbāḥa al-zujājati fī zawāʾidi ibni mājihu ṭ
taḥqīqun muḥammadu al-kshnāʾī bayrūtu al-dāru al‘arabiyyatu
13. albayhaqiyyu ʾabū bikrin ʾaḥamida bn alḥissayni th ( 1424h، 2003m). alsnni alkubrā ṭ taḥqīqun muḥammadu ‘abdālqādiri ‘aṭā bayrūtu dāru alkutubi
al‘ilmiyyati
14. al-tirmidhiyyu muḥammada bn ‘īsā th ( 1395h، 1975m). al-sanana ṭ taḥqīqun
ʾaḥamida muḥammadu shākiru wamuḥammadu fuʾādi ‘abdālbāqī wʾibrāhym
‘aṭwata ‘iwaḍa miṣrun sharikatun wamaktabatun wamiṭba‘atu muṣṭafā albābiyyi
alḥalbiyyi
15. ibna tughrī biraddiyyin yūsf waʾabū almaḥāsini jamāla al-dīni th ( dūna tārīkhi
al-nujūma al-zāhirata fī mulūki miṣrin wa-al-qāhirati dūna ṭab‘atin miṣrun
wizāratu al-thaqāfati wa-al-ʾirshādi alqawmiyyi dāra alkutubi
16. ibna tīmiyyatin ʾaḥamida bn ‘abdālḥalīmi th ( 1416h، 1995m). majmū‘a alfatawā
taḥqīqun ‘abdālraḥmanu bn muḥammadu bn qāsimin nashru majma‘i almaliki
fahaddin liṭibā‘ati almuṣḥafi al-sharīfi almadīnata al-nabawiyyata almamlakata
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al‘arabiyyata al-su‘ūdiyyata
17. ibna ʾabī ḥātimi al-rāziyyi ‘abdālraḥmana bn muḥammadu th ( 1271h، 1952m).
aljurḥa wa-al-ta‘dīla ṭ ḥaydara ʾābādin al-dukna alhinda majlisu dāʾirati alma‘ārifi
al‘uthmāniyyati bayrūta wadāru ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi
18. ḥājiyyu khalīfatin muṣṭafā th ( 1403h، 1983m). kashfa al-ẓunwni ‘an ʾasāmmiyya
alkutubi wa-al-funūni ṭ bayrūta dāru alfikri
19. alḥākimu al-nīsābūriyyu muḥammada ʾabū ‘abdāllti th ( 1411h، 1990m).
almustadrika ‘alā al-ṣaḥīḥayni ṭ taḥqīqun muṣṭafā ‘abdālqādiri ‘aṭā bayrūtu dāru
alkutubi al‘ilmiyyati
20. ibna ḥibbān albustiyyi muḥammada th ( 1393h، 1973m). al-thiqāti min rujjāli ʾhli
al‘ilmi wa-al-ḥadythi wamani al-ḍu‘afāʾi wadhikri madhāhibihim waʾakhbārihim
ṭ biʾishrāfin wamurāqibati al-duktwri muḥammada ‘bdālm‘yd khānun ḥaydaru
ʾābādin al-dukna alhinda dāʾiratu alma‘ārifi al‘uthmāniyyati
21. ibna ḥibbān albustiyyi muḥammada th ( 1396h). kitāba almajrūḥīna ṭ taḥqīqun
maḥmūdu ʾibrāhym zāyada ḥulabun dāru alwa‘y
22. ibna ḥibbān albustiyyi muḥammada th ( 1414h، 1993m). almusnada al-ṣaḥīḥa
‘alā al-taqāsymi wa-al-ʾānwā‘i min ghayri wujūdi qaṭ‘in fī sanadihā walā
thubūtu jurḥin fī nāqiliyyihā alma‘rūfi biṣaḥīḥi ibni ḥibbān ṭ taḥqīqun shu‘aybu
al-ʾrnʾwṭ bayrūtu muʾassasatu al-risālati
23. ibna ḥajari al‘asqalāniyyi ʾaḥamida bn ‘aliyyu th ( 1405h). taghlīqa al-ta‘līqi
‘alā ṣaḥīḥi albukhāriyyi ṭ taḥqīqun sa‘īdu ‘abdālraḥmani mūsā al-qzqy bayrūtu
almuktibu alʾislāmiyyu ‘ammānu alʾurduna dāru ‘amārin
24. ibna ḥajari al‘asqalāniyyi ʾaḥamida bn ‘aliyyu th ( 1392h، 1972m). taqryba altahdhībi ṭ taḥqīqun muḥammadu ‘awwāmatin sūrīā dāru al-rashydi
25. ibna ḥajari al‘asqalāniyyi ʾaḥamida bn ‘aliyyu th ( 1416h، 19956m). al-talkhyṣa
alḥabīri fī takhrīji ʾaḥādīthi al-rāfi‘iyyi alkabīri ṭ taḥqīqun ʾabū ‘āṣimu ḥusni bn
‘abbāsu bn quṭbin miṣrun muʾassasatu qurṭubatin
26. ibna ḥajari al‘asqalāniyyi ʾaḥamida bn ‘aliyyu th ( 1404h، 1984m). tahdhība
al-tahdhībi ṭ bayrūta lubnānun dāru alfikri
27. ibna ḥajari al‘asqalāniyyi ʾaḥamida bn ‘aliyyu th ( 1392h، 1972m). al-durara
alkāminata fī ʾ‘yāni al-māʾah al-thāminata dūna ṭab‘atin taḥqīqun muḥammadu
‘bdālm‘yd khānun ḥaydara ʾābādin alhindu majlisu dāʾirati alma‘ārifi
al‘uthmāniyyati
28. ibna ḥajari al‘asqalāniyyi ʾaḥamida bn ‘aliyyu th ( 1379h). fatḥa albārriyyi sharaḥa
ṣaḥīḥu albukhāriyyi dūna ṭab‘atin taḥqīqun ‘abdāl‘azīzu bn bāzin wamuḥammadi
fuʾādi ‘abdālbāqī wamuḥibbi al-dīni alkhaṭībi bayrūtu dāru alma‘rifati
29. ibna ḥajari al‘asqalāniyyi ʾaḥamida bn ‘aliyyu th ( 1379h). hady al-sārriyyi
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muqaddamata fatḥi albārriyyi bisharḥi ṣaḥīḥi albukhāriyyi dūna ṭab‘atin taḥqīqun
‘abdāl‘azīzu bn bāzin wamuḥammadi fuʾādi ‘abdālbāqī wamuḥibbi al-dīni
alkhaṭībi bayrūtu dāru alma‘rifati
30. alkhaṭību albaghdādiyyu ʾabū bikrin ʾaḥamida bn ‘aliyyu th ( 1417h). tārīkha
baghdādi ṭ taḥqīqun muṣṭafā ‘abdālqādiri ‘aṭā bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
31. alkhalfu ‘awwāda ḥissayni ( 1433h). difā‘un ‘an ṣaḥīḥi albukhāriyyi baḥthu
manshūru fī ḥawliyyatu kulliyyati ʾuṣwli al-dīni al‘adada 30). jāmi‘ata alqāhirati
32. al-dāraquṭny ‘uliya bn ‘umari th 1405h، 1985m). alʾilzāmāti wa-al-tatabbu‘i ṭ
taḥqīqun muqbilu bn hāddī alwādi‘iyyi bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
33. al-dāraquṭny ‘uliya bn ‘umari th 1424h، 2004m). al-sanana ṭ taḥqīqun shu‘aybu
al-ʾrnʾwṭ wʾākhrwn bayrūtu muʾassasatu al-risālati
34. al-dāraquṭny ‘uliya bn ‘umari th- 1404h)( 1403h). al-ḍu‘afāʾa wa-al-matrūkūna
almuḥaqqiqa d ‘abdālraḥīmu muḥammadu al-qshqry majallata aljāmi‘ati
alʾislāmiyyati bi-al-madīnati almunawwarati alʾa‘dāda 59. wa-al-‘adadu 60،
sanata 1403h، wa-al-‘adadāni 63- 64.
35. ʾabū dawudi al-sajstānyy salīmāni bn alʾash‘athi th dūna tārīkhi al-snna dūna
ṭab‘atin taḥqīqun muḥammadu muḥḥiyyī al-dayyini ‘abdālḥamīdan ṣīdā bayrūta
almaktabatu al‘aṣriyyatu
36. ʾabū dawudi al-ṭayālisiyyi salīmāni bn dawudi th 1419h، 1999m). almusnada
ṭ taḥqīqun muḥammadu bn ‘abdālmuḥsini al-tarkiyyi bayrūtu dāru alma‘rifati
37. al-dhahabiyyu muḥammada bn ʾaḥamida th 1387h، 1967m). dīūāna alḍu‘afāʾi wa-al-matrūkīna wakhalqin mina almajhūlīna wathiqāti fīhum layyini
ṭ almuḥaqqiqa ḥammādu bn muḥammadu alʾanṣāriyyi makkatun maktabatu alnahḍati alḥadythati
38. al-dhahabiyyu muḥammada bn ʾaḥamida th 1426h، 2005m). al-radda ‘alā ibni
alquṭṭāni fī kitābihi bayāna alwahmi wa-al-ʾīhāmi lil-ḥāfiẓi al-dhahabiyyi ṭ
ḥaqqaqtu ʾabū ‘bdālʾ‘lā khālida almiṣriyyi alqāhiratu alfārūqu alḥadythatu lilṭibā‘ati wa-al-nashri
39. al-dhahabiyyu muḥammada bn ʾaḥamida th 1406h، 1986m). dhikra ʾasmāʾin
min takallumin fīhi wahūʾa mūʾaththaqu ṭ taḥqīqun muḥammadu shakūru
almayādīniyyi al-zarqāʾu alʾurduna maktabatu almanāri
40. al-dhahabiyyu muḥammada bn ʾaḥamida th 1405h، 1985m. ). sayru ʾa‘lāami
al-nubalāʾi taḥqīqa shu‘aybi al-ʾrnʾwṭ wʾākhrwn ṭ sanata 1405h، 1985m،
muʾassasata al-risālati bayrūta ṭ
41. al-dhahabiyyu muḥammada bn ʾaḥamida th 1413h، 1992m). alkāshifa fī ma‘rifati
man ltu riwāyatun fī alkutubi al-sittata ṭ taḥqīqun muḥammadu ‘awwāmatin
jiddatun dāru alqibalati lil-thaqāfati alʾislāmiyyati muʾassasata ‘ulūmi alqurʾāni
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42. al-dhahabiyyu muḥammada bn ʾaḥamida th 2009). al-mghny fī ḍu‘afāʾi al-rijāli
ṭ taḥqīqa al-duktwri nūra al-dīni ‘itrin qaṭarun dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi
43. al-dhahabiyyu muḥammada bn ʾaḥamida th 1382h، 1962m). mīzāna ali‘tidāli fī
naqdi al-rujjāli ṭ taḥqīqun ‘uliya muḥammadu al-bjāʾī bayrūtu lubnānun dāru
alfikri al‘arabiyyi
44. ibna sa‘din muḥammada bn manī‘u th 1410h، 1990m). al-ṭabaqāti alkubrā ṭ
taḥqīqun muḥammadu ‘abdālqādiri ‘aṭā bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
45. al-suyūṭiyyu jalāala al-dīni ‘abdālraḥmana bn ʾabī bikri th 1399h، 1979m).
tadrība al-rāʾī fī sharḥi taqrybi al-nawawiyyi ṭ bayrūta lubnānun dāru alkutubi
al‘ilmiyyati
46. alʾazhariyyu shihāba al-dīni al‘ujmiyyi ʾaḥamida th 1432h، 2011m). dhayla lubbi
al-labāb fī taḥrīri alʾansābi ṭ taḥqīqun shāddī bn muḥammadu ʾāla na‘amāni
alyamanu markazu al-nu‘māni lil-buḥwthi wa-al-dirāsāti alʾislāmiyyati wataḥqīqi
al-turāthi wa-al-tarjamati
47. ibna ʾabī shaybatin muḥammada th 1409h). almuṣannafa fī alʾaḥādīthi wa-alʾāthāri ṭ taḥqīqun kamālu yūsf alḥūta al-rīāḍun maktabatu al-rashadi
48. al-ṣiddīqu ʾibrāhym ( 1415h، 1995m). ‘ilma ‘ilali alḥadythi min khilāla kitābi
bayāni alwahmi wa-al-ʾīhāmi alwāqi‘īna fī kitābi alʾiḥkāmi dūna ṭab‘atin
almamlakata almaghribiyyata manshūrātu wizārati alʾawqāfi wa-al-shuʾūni
alʾislāmiyyati
49. al-ṣafadiyyu ṣalāaḥa al-dīni khalīla bn ʾaybaka th 1418h، 1998m). ʾa‘īāna al‘aṣri
waʾa‘wāni al-naṣri ṭ taḥqīqun ‘uliya ʾabū zaydin wanabīla ʾabū ‘ashamatin
wamuḥammada maw‘idin wamaḥmūda sālima muḥammada bayrūtu lubnānun
dāru alfikri almu‘āṣiri dimashqu sūriyyan dāru alfikri
50. ibna al-ṣulāʾāaḥi ‘uthmāna bn ‘abdālraḥmanin ʾabū ‘amrwi th 1397h، 1977m).
ma‘rifata ʾanwā‘i ‘ulūmi alḥadythi alma‘rūfati bimuqaddamati ibni al-ṣulāʾāaḥi
ṭ taḥqīqun nūru al-dīni ‘itrin sūrīā dāru alfikri bayrūtu dāru alfikri almu‘āṣiri
51. al-ṭabarāniyyu salīmāni bn ʾaḥamida th 1983m). almu‘jama alkabīra ṭ- taḥqīqun
ḥamdiyyu ‘abdālmajīdi al-salafiyyi alqāhiratu maktabatu ibni tīmiyyatin
52. al-ṭaḥawiyya ʾaḥamida th 1399h). sharaḥa m‘āny alʾāthāra ṭ taḥqīqun muḥammadu
zuhdī al-najjāri wamuḥammada sayyida jādda alḥaqqi bayrūtu lubnānun dāru
alkutubi al‘ilmiyyati
53. ibna ‘addiyyi aljurjāniyyu ‘abdāllta th 1418h، 1997m). alkāmila fī ḍu‘afāʾi
al-rujjāli ṭ taḥqīqun ‘ādilun ʾaḥamida ‘abdu almawjūdi- ‘uliya muḥammadu
mu‘awwaḍu shāraka fī taḥqīqihi ‘abdālfattāḥu ʾabū sanatin bayrūtu dāru alkutubi
al‘ilmiyyati
54. al-‘uqayly muḥammada bn ‘amrwi almakkiyyi th 1404h، 1984m). al-ḍu‘afāʾa
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alkabīra ṭ taḥqīqa ‘abdālmu‘ṭī ʾamyni ql‘jī bayrūtu dāru almaktabati al‘ilmiyyati
55. al‘alāʾiyyu ʾabū sa‘īdu bn khalīlu bn kykldy th 1407h). jāmi‘a al-taḥṣīli fī
ʾaḥkāmi almarāsīli ṭ taḥqīqun ḥamdiyyu ‘abdālmajīdi al-salafiyyi bayrūtu ‘ālamu
alkutubi
56. ibna al‘imādi alḥanbaliyyi ‘abdālḥayya bn ʾaḥamida th 1406h). shadhrāti aldhahabi fī ʾakhbārin min dhahabi ṭ taḥqīqun ‘abdālqādiru al-ʾrnʾwṭ wamaḥmūda
al-ʾrnāʾwṭ dimashqu dāra ibnu kathīru
57. alghassāniyyu aljayyāniyyu ʾabū ‘aliyyu alḥissayni bn muḥammadu th 1418h).
taqyīda almuhmali watamyyzi almushakkali taḥqīqun muḥammadu ʾabū alfaḍli
almamlakatu almaghribiyyatu wizāratu alʾawqāfi
58. ibna fahdi alhāshimiyyi muḥammada bn muḥammadu th 1403h). liḥaẓẓi alʾalḥāẓi
bidhayli ṭabaqāti alḥifāẓi ṭ bayrūta lubnānun dāru alkutubi al‘ilmiyyati
59. ibna al-qaṭṭān alfāsiyya ‘uliya th 1418h، 1997m). bayāna alwahmi wa-al-ʾīhāmi
alwāqi‘īna fī kitābi alʾaḥkāmi ṭ taḥqīqun al-duktwru alḥissayni ʾāyt sa‘īda alrīāḍun dāru ṭībatin
60. quṭulūbughā alqāsima th 1962m). tāja al-tarājimi fī ṭabaqāti alḥanafiyyati ṭ
baghdāda miṭba‘atu al‘āniyyi
61. alkattāniyyu muḥammada bn ja‘fari th 1406h، 1986m). al-risālata almustaṭrafata
libayāni mashhūri kutubi al-sanati almushrifati ṭ z taḥqīqun muḥammadu
almuntaṣiri muḥammada al-zamzamiyyi alkattāniyyi bayrūtu lubnānun dāru albshāʾr alʾislāmiyyata
62. ibna mājihu muḥammada bn yazīdu alqazwīniyyu th dūna tārīkhi al-sanana dūna
ṭab‘atin taḥqīqa muḥammada fuʾādi ‘abdālbāqī fayuṣalli ‘īsā albābiyyi alḥalbiyyi
dāru ʾiḥyāʾi alkutubi al‘arabiyyati
63. mjwr nāṣira ḥissayni ( 2010- 2011m). alqawā‘ida alḥadythiyyata ‘inda alḥāfiẓi
ibna alquṭṭāni alfāsiyya min khilāla kitābihi bayāna alwahmi wa-al-ʾīhāmi
alwāqi‘īna fī kitābi alʾaḥkāmi ( risālatu mājistīrin jāmi‘ata alqarawiyyīna
kulliyyata al-sharī‘ati fāsan sāyisa
64. makhlūfan muḥammada th 1424h، 2003m). shajarata al-nūri al-zakiyyati fī
ṭabaqāti almālikiyyati ṭ taḥqīqun ‘abdālmajīdu khayāliyyu bayrūtu dāru alkutubi
al‘ilmiyyati
65. ilmizī yūsf th 1400h، 1980m). tahdhība alkamāli fī ʾasmāʾi al-rujjāli ṭ almuḥaqqiqa
d bishārin ‘awwādi ma‘rūfi bayrūtu muʾassasatu al-risālati
66. muslimu bn alḥajāji al-nīsābūriyyi th dūna tārīkhi almusnada al-ṣaḥīḥa
almukhtaṣara binaqli al‘adli ‘ani al‘adli ʾilā rasūli al-lhi ṣallā al-lhu ‘alayhi
wasallama- wahūʾa ṣaḥīḥuhu- dūna ṭab‘atin taḥqīqun muḥammadu fuʾādi
‘abdālbāqī bayrūtu dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi
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67. ibna nāṣiri al-dīni al-dimashqiyyi muḥammada th 1993m). tawḍīḥa almushtabti fī
ḍabṭi ʾasmāʾi al-rūāti waʾansābihim waʾalqābihim wakinihim ṭ taḥqīqa muḥammada
na‘īmi al-‘rqswsy bayrūtu muʾassasatu al-risālati
68. al-nassāʾiyyu ʾaḥamida bn shu‘aybi th 1406h، 1986m). ulsuninna- wayu‘arrifu bial-mjtbā- ṭ taḥqīqun ‘abdālfattāḥu ʾabū ghadatin ḥulabun maktabatu almaṭbū‘āti
alʾislāmiyyati
69. al-nassāʾiyyu ʾaḥamida bn shu‘aybi th 1396h). al-ḍu‘afāʾa wa-al-matrūkayni ṭ
taḥqīqun maḥmūdu ʾibrāhym zāyada ḥulabu dāri alwa‘y
70. ʾabū nu‘aym alʾaṣbahāniyyi ʾaḥamida bn ‘abdāllti th dūna tārīkhi ṣifata aljannati
dūna ṭab‘atin almuḥaqqiqa ‘uliya riḍā ‘abdālltin dimashqu sūriyyan dāru
almaʾmūni lil-turāthi
71. al-nawawiyyu muḥiya al-dīnu yaḥyā bn sharafi th 1392h). alminhāja sharaḥa
ṣaḥīḥu muslimu bn alḥujjāji ṭ bayrūta dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi
72. alhaythamiyyu ‘uliya bn ʾabī bikri th 1414h، 1994m). majma‘a al-zawāʾidi
wamanba‘i alfawāʾidi dūna ṭab‘atin taḥqīqun ḥusāmu al-dīni alqudsiyyi alqāhiratu
maktabatu alqudsiyyi
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The criticized hadiths addressed to Sahih al-Bukhari in
the book Manar al- Islam: Collection and study
Hamda Ahmed Al Muhairi
Awad Hussein Al Khalaf
College of Shari’a and Islamic Studies - University of Sharjah
Sharjah - U. A. E.

Abstract:
Muslims scholars are unanimously agree on the significance of Sahih
al-Bukhari, as it is recognized by the vast majority of Muslim scholars in
both Islamic heritage and modern Islamic era as one of the two most trusted
collections of the prophetic tradition. It is also accepted in the Muslim
world and considered as the most authentic collection of narrations of the
prophet’s hadiths. Yet, some criticism is addressed to it. This paper aims at
studying the Criticized Hadiths addressed to Al-Bukhari’s collection in the
book Manar al- Islam to highlight the reality and the scientific grounding of
this criticism in light of the science of Hadith. The inductive and analytical
approaches were adopted in the study. The findings showed that the criticism
addressed to the Sahih al-Bukhari in Manar al-Islam originally belongs
to Ibn Qattan al-Fasi, one of the Muslim scholars who acknowledged the
importance and authority of Sahih al-Bukhari.
Keywords: Criticism, Sahih al-Bukhari, Mughalati, Ibn Qattan, Manar
al- Islam, illusions and hadith defects.
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