بعض الشبهات املعارصة حول البخاري وصحيحه
والرد عليها

إعداد

لعام1442 :هـ 2020 /م
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املقـــــــــــــــــــدمة:
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد وعىل آله
وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فلقد متيز اإلمام البخاري رمحه اهلل إىل جانب رسوخه يف علم احلديث بقوة فقهه ،فهو حمدث
بارع وفقيه ضليع ،مطلع عىل مذاهب الفقهاء ،متميز بدقة االستنباط واالستدالل والتبويب.
كام متيز كتابه "اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهلل  وسنته وأيامه" فكان
ٍ
حديث وفقه ٍأيض ًا ،اعتنى فيه اإلمام البخاري بفقه اآليات واألحاديث،
صحيحه كتاب
واستنباط املعاين منها ،وإيرادها يف األبواب التي يرتجم هلا.
وقد واجه اإلمام البخاري وكتابه عدة صعوبات وشبهات أثريت حوله ،فيجب علينا الدفاع
عنهام ألسباب كثرية؛ منها أن صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب اهلل تعاىل ،ودفاعنا عنه
يكون بالرد عىل تلك الشبهات الطاعنة التي أثارها املعارصين ،ومحايته من عبث العابثني،
وإغالق ًا للباب أمام املرتبصني.
فإنه ال خيفي علينا أن الطعن يف صحيح البخاري كان منذ القدم من املتقدمني قبل
املعارصين ،فقد كانوا هم املرجع األول يف الطعن للمتأخرين واملعارصون ،ومن أشهر هؤالء
املتقدمني :اخلوارج ،واملعتزلة ،والرافضة ،والزنادقة.
أما أشهر املعارصين منهم :القرآنيون ،والعقالنيون ،والرافضة املعارصون ،واحلداثيون،
واملسترشقون ،وغريهم كثريون.

موضـــــــــوع البحث:
بعض الشبهات املعارصة حول البخاري وصحيحه ،والرد عليها.
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أسبـــــاب اختيار املوضـــــــــوع:
• املسامهة يف خدمة السنة النبوية ،والذب عنها وذلك بالرد عىل الشبهات املعارصة املثارة
حول صحيح البخاري الذي اشتمل عىل كثري من أحاديث النبي .
• الدفاع عن أصح الكتب بعد كتاب اهلل تعاىل؛ صحيح البخاري.
• إثبات عدم صحة ما ذهب إليه من شكك يف صحيح البخاري.

مشكــــــــــلة البحث:
هناك عدة شبهات قد أثريت ومن أثارها هم من املشككني املحاربني للدين اإلسالمي وسنة
نبينا  ،ودور هذا البحث يف تناول أربعة فقط خمتصة باملعارصة منها ،ثم سوف جييب عن عدة
أسئلة؛ منها:
• ما هي دوافع املعارصون الطاعنون يف صحيح البخاري؟
• من هو اإلمام البخاري ،وما مكانة كتابه الصحيح؟
• ما هي الشبهات املعارصة التي أثارها املشككون حول اإلمام البخاري؟
• ما هي الشبهات املعارصة التي أثارها املشككون حول صحيح البخاري؟
• كيف نرد عىل تلك الشبهات؟

حـــــــــــدود البحث:
خيتص البحث بذكر أربعة من الشبهات املعارصة املثارة حول البخاري وصحيحه ،مع ذكر
اسم من أثارها والرد عليه.

أهـــــــداف البحث:
هيدف البحث إىل عدة أمور منها:
• التعريف بالشبهات ،مع ذكر من هم املعارصين الطاعنني يف صحيح البخاري.
• التعريف باإلمام البخاري ،وبيان مكانة كتابه الصحيح.
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• ذكر اثنان من الشبهات املعارصة التي أثارها املشككون حول اإلمام البخاري.
• ذكر اثنان من الشبهات املعارصة التي أثارها املشككون حول صحيح البخاري.
• الرد عىل تلك الشبهات.

أمهيــــــــة البحث:
تكمن أمهية البحث يف املسامهة يف خدمة السنة النبوية ،والذب عنها ،وذلك بتوضيح حقيقة
اإلمام البخاري وصحيحه ،وذكر الشبهات املثارة حوهلام ،والرد عىل من أثار هذه الشبهات.

منهــــــــــج البحث:
سوف أتّبع أكثر من منهج يف هذا البحث كالتايل:
املنهج االستقرائي ،ثم الوصفي التحلييل ،ثم االستنباطي.

إجــــــــراءات البحث:
أوالً :اجلمع والرتتيب:
 .1مجع أربعة فقط من الشبهات املتعلقة بموضوع البحث.
 .2تقسيم املباحث إىل قسمني ،القسم األول للشبهات حول اإلمام البخاري ،والقسم الثاين
للشبهات حول صحيحه ،ثم مطلبان حتت كل مبحث يف ٍ
كل منهام شبهة مرتبطة بعنوان
املبحث.

ثاني ًا :توثيق النصوص:
 .1عزو اآليات التي وردت يف البحث إىل سورها ،وذلك بذكر اسم السورة مع رقم اآلية
يف احلاشية.
جيا ً
جممال.
 .2ختريج األحاديث النبوية من الكتب التسعة ،ختر ً
 .3توثيق النصوص املنقولة بذكر اسم الكتاب ثم املؤلف خمترص ًا ثم اجلزء فالصفحة يف
احلاشية.
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ثالث ًا :اإلخراج الفني للبحث:
 .1العناية بعالمات الرتقيم وضبط ما يشكل من األلفاظ داخل النص املنقول من املصدر.
 .2عمل الفهارس الالزمة للبحث.

الدراســــــــات السابقة:
بعد البحث واالستقراء وجدت عدة دراسات سابقة ،مع اإلشارة مللف كل دراسة منهم
بالنقر عليها وهي كالتايل:
• أبرز الطعون املعارصة يف اجلامع الصحيح للبخاري ،عبدالرمحن بن عبدالعزيز العقيل،
جامعة القصيم.
• إعالء البخاري ( تثبيت مكانة اإلمام البخاري وصحيحه من خالل رد الشبهات
حوهلام) ،عبدالقادر بن حممد جالل ،نرش دار السلف – مكة  ،عام 1439ه ،الكتاب
يدحض الشبهات والتشكيكات التي وجهت إىل صحيح البخاري ويناقشها.
• حني ينتقد احلداثيون صحيح البخاري (حسني حنفي أنموذج ًا) ،إبراهيم بن حممد
صديق.
• رد الشبهات املثارة حول روايات البخاري ومسلم ألحاديث البخاري ،عطااهلل بخيت
املعايطة ،اجلامعة األردنية بكلية الرشيعة.
• زوابع يف وجه السنة قدي ًام وحديث ًا ،صالح الدين مقبول أمحد ،جممع البحوث العلمية
اإلسالمية ،لعام 1411ه
• شبهات الشيعة "اإلثنا عرشية" عىل صحيحي البخاري ومسلم يف الصفات واألنبياء
عرض ونقض ،نعيم بن حممد سامل النجار ،رسالة ماجستري يف العقيدة اإلسالمية
واملذاهب املعارصة يف اجلامعة اإلسالمية بغزة.
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خـــــــــطة البحث:
انتظم البحث يف مقدمة ،ومتهيد فيه أربعة مطالب ،ثم مبحثان يف ٍ
كل منهام مطلبان ،ثم خامتة،
وفهارس.

 املقدمة ،وفيها:
موضوع البحث ،وأسباب اختياره ،ومشكلة البحث ،وحدوده ،وأهدافه ،وأمهيته،
ومنهجي فيه ،وإجراءاته ،والدراسات السابقة.

 التمهيد ،وفيه أربعة مطالب:
 املطلب األول :التعريف بمصطلح الشبهات.
 املطلب الثاين :التعريف ببعض الطاعنني املعارصين ودوافعهم لذلك.
 املطلب الثالث :تعريف موجز باإلمام البخاري.
 املطلب الرابع :تعريف موجز بالصحيح ومكانته.

 املبحث األول :الشبهات املثارة حول اإلمام البخاري ،وفيه مطلبان:
 املطلب األول :اهتام رشيد أيالل لإلمام البخاري بالتدليس.
 املطلب الثاين :قول حممد صادق النجمي بأن اإلمام البخاري ضعيف التوحيد.

 املبحث الثاين :الشبهات املثارة حول صحيح البخاري ،وفيه مطلبان:
 املطلب األول :سؤال رشيد أيالل عن النسخة األصلية من الصحيح.
 املطلب الثاين :قول حسني غيب غالمي بأن البخاري مل يكمل الصحيح بنفسه.
 اخلامتة ،وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
 الفهارس وتتضمن:
 فهرس املصادر واملراجع.
 فهرس املوضوعات.
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التمهيد
 وفيه أربعة مطالب:

 املطلب األول :التعريف مبصطلح الشبهات.
 املطلب الثاين :التعريف ببعض الطاعنني املعاصرين ودوافعهم لذلك.
 املطلب الثالث :تعريف موجز ابإلمام البخاري.
 املطلب الرابع :تعريف موجز ابلصحيح ومكانته.
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املطلــــب األول :التعريف بمصطلح الشبهات:
الشبهات لغة :هي مجع شبهة ،وهي االلتباس واالشتباه" ،واملشتبهات من األمور
املشكالت" .
( )1

وجاء يف معناها عند الرازي" :الشبهة :االلتباس ،واملتشاهبات :املتامثالت" .
()2

وقال الفيومي" :والشبهة يف العقيدة املأخذ امللبس سميت شبهة ألهنا تشبه احلق" .
( )3

اصطالح ًا :قال عنها ابن القيم" :والشبهة وارد يرد عىل القلب حيول بينه وبني انكشاف احلق
له" .
( )4

وقال شيخ اإلسالم ابن تيميةُّ " :
الشبه التي يضل هبا بعض الناس ،وهي ما يشتبه فيها احلق
بالباطل ،حتى يشتبه عىل بعض الناس ،ومن أويت العلم بالفصل بني هذا وهذا مل يشتبه عليه
احلق بالباطل ،والقياس الفاسد إنام هو من باب الشبهات ،ألنه تشبيه لليشء يف بعض األمور بام
ال يشبهه فيه ،فمن عرف الفصل بني الشيئني اهتدى للفرق الذي يزول به االشتباه والقياس
الفاسد" .
( )5



( )1لسان العرب ،ابن منظور ،مادة ش ب ه.)503/13( ،
( )2خمتار الصحاح ،الرازي.)354/1(،
( )3املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،احلموي.)304 /1( ،
( )4مفتاح دار السعادة ،ابن القيم.)394 /1( ،
( )5التدمرية ،احلنبيل( ،ص.)106 :
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املطلــــب الثاين :التعريف ببعض الطاعنني املعارصين ودوافعهم
لذلك:
ً
وأشكاال
صورا
قديام وحدي ًثا ،واختذت
ً
أثري حول صحيح البخاري جمموعة من الشبهات ً
متعددة ،كرد بعض أحاديثه ،أو الطعن والتشكيك فيه من حيث املبدأ ،أو تأويل أحاديثه
ً
تأويال فاسدً ا ،وهذه الشبهات انطلقت من أشخاص قد تكون صدرت منهم عن حسن نية
لكن بأسلوب غري علمي ،وبطريقة غري منهجية ،تعتمد عىل ا ّدعاء تعارض هذه األحاديث
مع مقتىض العقل أو قواعد الرشيعة ،وآخرون قد يكونون تالمذة للمسترشقني أو املعتزلة
وهذا ماهو إال تكرار لشبهاهتم القائمة عىل النظرة العقلية املجردة املقيدة بالقواعد االعتزالية،
وقيامهم بذلك له أسباب كثرية سأذكرها الح ًقا ،لكن سأبدأ بالتعريف هبم كام سيأيت.

أوالً :التعريف ببعض الطاعنني املعارصين:
أشمل وأخرص تعريف هلؤالء املعارصون ،هو قول الدكتور خليل إبراهيم مال خاطر بعد
ذكره للمتقدمني ووصفهم بأهنم الصنف األول من الناس ممن تعرض للصحيحني " :وأما
الصنف الثاين من الناس ،فهم بعض املحدّ ثني املعارصين ،وهؤالء منهم من أهل العلم ،لكن
هواه الطعن ليعرف ،ومنهم املحسوب عىل أهل العلم يتبع أسياده من الغرب الذين درس
عندهم وخترج عىل موائدهم ،ومنهم اجلاهل الذي يلقن من غريه وينرش باسمه ويشك أن
أيضا ،ومنهم من كان منحر ًفا ملحدً ا ثم صار يف عشية وضحاها من
تكون تلك الكتابات له ً
شيوخ اإلسالم الداعني إىل التجديد يف كل علم من علومه" .
( )1

وبعد ا ّطالعي عىل بعض الشبهات وعىل من أثارها مجعت عدد ًا من األسامء
هلؤالء الطاعنني ،مع ذكر نبذة موجزة عن أبرز ما قيل عن البخاري ،فمنهم:

( )1مكانة الصحيحني ،خليل مال خاطر(،ص.)301 :
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 .1ابن قرناس ،ذكر أن احلديث يف صحيح البخاري عبارة عن قصص وأساطري ،وليس
أقوال الرسول  ،وطعن يف بعض أحاديثه.
 .2أمحد عبده ماهر ،قال عن اإلمام البخاري "كذاب وسيدخل النار" ،وأنه"قام بتحريف
كتاب اهلل عمد ًا".
 .3تركي احلمد ،حيث زعم أن صحيح البخاري يتناقض مع القرآن الكريم.
 .4مجال البنا ،قام برد وتضعيف جمموعة كبرية من أحاديث صحيح البخاري.
 .5حسني غيب غالمي ،زعم أن اإلمام البخاري مل يكمل الصحيح بنفسه.
 .6رشيد أيالل ،حيث قال" :صحيح البخاري اسطورة وستنتهي ،وهو ليس صحيحا
ويتناقض مع العلم والعقل والرسول منع تدوين كالمه".
 .7زكريا أوزون ،له كتاب اسمه" :جناية البخاري انقاذ الدين من إمام املحدثني".
 .8سامر إسالمبويل ،قام بتضعيف بعض أحاديث الصحيحني بحجة خمالفتها للقرآن
الكريم.
 .9عدنان إبراهيم ،بث خطب وحمارضات سار فيها عىل منهج من سبقه بتحكيم العقل يف
احلكم عىل األحاديث ،وقام بتضعيف جمموعة من أحاديث صحيح البخاري.
 .10حممد الغزايل ،حيث قام برد بعض أحاديث الصحيحني بحجة خمالفتها العقل.
 .11حممد صادق النجمي ،وقد اهتم البخاري بالطائفية وكراهية بيت آل النبوة.
 .12حممود أبو رية ،حتدث حول اإلرسائيليات ،وطعن يف السنة واستهزأ بعدد من الصحابة
وقلل من شأهنم.
 .13نيازي عز الدين ،ادعى بوجود أحاديث موضوعة يف صحيح البخاري.
 .14وسيم يوسف ،حيث قال ":إن بعض األحداث يف صحيح البخاري ال تتوافق مع
القرآن الكريم ،وال جيب أن نقول إن هذا الكتاب "ال ريب فيه" ،أي ال شك فيه ألن بذلك
األمر سنجعله بمنزلة القرآن.
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ثاني ًا :الدوافع واألسباب التي دفعتهم للطعن يف البخاري وصحيحه:
بعد القراءة والبحث وحضور الدورات العلمية املتخصصة يف هذا املوضوع وقفت عىل
بعض ممن ردوا عىل هؤالء الطاعنني املعارصين ذاكرين أبرز األسباب التي قد دفعتهم للطعن
خاصا وأرسدها بشكل رسيع:
يف البخاري وصحيحه وغريه ،مما جعلني أخصص هلا مطل ًبا ً

فقد ذكر الدكتور يارس الشاميل هذه األسباب كالتايل :
()1

 .1اجلهل بعلوم احلديث وقواعد اجلرح والتعديل.
 .2عدم وجود منهجية منضبطة عند كثري ممن يتعرضون لنقد األحاديث.
 .3التأثر بمنهج املعتزلة.

وقال نمراوي أنه يوجد عدة أسباب ومنطلقات للطعن بالصحيحني ،منها :
()2

 .1ما كان بعد اجتهاد علمي وألسباب علمية خمتلفة مع حسن النية.
 .2اجلهل بعلم احلديث ،وهذا كان من املعارصين فقط.
 .3الطعن والتشكيك بالسنة النبوية.
 .4التأثر باملدرسة العقلية.
 .5منطلقات عقدية كاملعتزلة واحلداثيني والشيعة.

وذكر الدكتور حممد السيد حممد عبده أسباب أخرى للحداثيني والشيعة
املعارصون فكانت كالتايل :
()3

ً
أوال :أسباب احلداثيون:
 .1االعتامد الكيل عىل العقل.
( )1الواضح يف مناهج املحدثني ،يارس شاميل( ،ص)100 :
( )2شبهة بعض املعارصين حول الصحيحني بروايتهم للمختلطني ،أكرم نمراوي(،ص)80 :
( )3شبهات املشككني حول صحيح البخاري ،حممد السيد( ،ص)166 :
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 .2الطعن يف طريقة تدوين احلديث النبوي.
 .3زعمهم أن األحاديث النبوية تراث وليس وح ًيا.

ثاني ًا :الشيعة املعارصون:
 .1إسقاط صورة وعقل وذكاء اإلمام البخاري من أعني أهل السنة عنه.
 .2التشكيك يف كتاب اإلمام البخاري.
فنجد تشابه كبري وتكرار يف ذكر هذه األسباب وذلك يف أكثر من كتاب؛ لذا سأكتفي بذكر
هذه األسباب.
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املطلـــــب الثالث :تعريف موجز باإلمام البخاري:
أوالً :اسمه ،ونسبه ،وكنيته:
اسمه ونسبه :حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري  ،ابن املغرية بن
( )1

بردزبه ،وقيل :بذدزبه ،وهي لفظة بخارية ،معناها الزراع .
()2

وكنيته :أبو عبد اهلل .
( )3

ثاني ًا :مولده ،وحياته:
مولده :ولد يوم اجلمعة بعد صالة اجلمعة لثالث عرشة ليلة خلت من شهر شوال سنة أربع
وتسعني ومائة .
( )4

أما حياته :ولد يف بخارى ،ونشأ يتيام .
( )5

قال شمس الدين الكرماين" :أبوه إسامعيل كان من خيار الناس ،وأمه كانت جمابة الدعوة،
وكان البخاري رمحه اهلل قد ذهب برصه وهو صغري ،فرأت أمه يف املنام إبراهيم اخلليل عليه
بصريا...
السالم وقال :يا هذه قد ر ّد اهلل عىل ابنك برصه؛ لكثرة دعائك ،أو بكائك ،فأصبح
ً
وأهلم حفظ احلديث يف صغره وهو ابن عرش سنني أو ّ
حج به أبوه ،فرجع أبوه وهو أقام
أقل ،ثم ّ
بمكة املكرمة يف طلب العلم ...وقد ورث من أبيه ً
ماال ،وكان يتصدّ ق به ،وربام كان يأيت عليه
هنار ال يأكل فيه وإنام كان يأكل أحيا ًنا لوزتني أو ثال ًثا ،وكان خيتم يف كل ثالث ليال ،وكان
خرجت هذا الصحيح من زهاء ستامئة ألف حديث ،وقال :ما
حفظه اهلل يف غاية الكامل ،وقالّ :
( )1تاريخ بغداد ،اخلطيب البغدادي.)5 /2( ،
( )2سري أعالم النبالء ،الذهبي (.)391 /12
( )3تاريخ بغداد ،اخلطيب البغدادي.)5 /2( ،
( )4املصدر السابق.)6 /2( ،
( )5األعالم ،الزركيل.)34 /6( ،
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وضعت يف كتايب هذا حدي ًثا إال اغتسلت قبل ذلك وص ّليت ركعتني ،وقيل كان ذلك بمكة
املرشفة" .
( )1

كام قال أمحد بن سيار املروزي" :حممد بن إسامعيل طلب العلم ،وجالس الناس ،ورحل يف
احلديث ومهر فيه ،وأبرص ،وكان حسن املعرفة ،حسن احلفظ ،وكان يتفقه" .
()2

وجاء يف األعالم :أنه أقام يف بخارى ،فتعصب عليه مجاعة ورموه بالتهم ،فأخرج إىل خ ْرتنْك
(من قرى سمرقند) فامت فيها .
( )3

ثالث ًا :طلبه للعلم ،ورحالته:
رحل رحالت واسعة يف طلب احلديث إىل أمصار اإلسالم ،وكتب عن شيوخ متوافرات
وأئمة متكاثرات .
( )4

كام رحل يف طلب العلم إىل سائر حمدثي األمصار ،وكتب بخراسان ،واجلبال ،ومدن العراق
كلها ،وباحلجاز والشام ومرص .
()5

رابع ًا :أبرز شيوخه ،وتالميذه:
أبرز شيوخه :لقد أخذ البخاري عن شيوخ كثريين قد ذكرهم من ترجم للبخاري ومنهم
ابن حجر حيث ذكر بعض شيوخه مثل :
( )6

• عبيد اهلل بن موسى.

( )1الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري ،شمس الدين الكرماين.)11 /1( ،
( )2هتذيب التهذيب ،ابن حجر (.)48 /9
( )3األعالم ،للزركيل.)34 /6( ،
( )4الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري ،شمس الدين الكرماين.)11 /1( ،
( )5تاريخ بغداد ،اخلطيب البغدادي.)5 /2( ،
( )6هتذيب التهذيب ،ابن حجر.)47 /9( ،
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• حممد بن عبد اهلل األنصاري.
• عفان.
• أيب عاصم النبيل.
• مكي بن إبراهيم.
• أيب املغرية.
• أيب مسهر.
• أمحد بن خالد الوهبي.
أما أبرز تالميذه :روى عنه خالئق كثريون نحو من مائة ألف أو يزيدون ،أو ينقصون،
وكرمه الفضالء هناية اإلجالل والتكريم ،حتى ّ
مسلام صاحب
أن ً
وع ّظمه العلامء غاية التعظيمّ ،
الصحيح كلام دخل عليه يسلم ويقول :دعني أقبل رجليك يا طبيب احلديث يف علله ،ويا أستاذ
األستاذين ،ويا سيد املحدّ ثني .
()1

وقد ذكر ابن حجر أبرزهم ،وهم :
()2

• الرتمذي.
• مسلم.
• النسائي.
• أبو زرعة.
• أبو حاتم.
• إبراهيم احلريب.
• ابن أيب الدنيا.

( )1الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري ،شمس الدين الكرماين.)11 /1( ،
( )2هتذيب التهذيب ،ابن حجر.)48-47 /9( ،
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• حممد بن يوسف الفربري.

سادس ًا :مكانته ،وثناء العلامء عليه:
"قال بندار :حفاظ الدنيا أربعة :أبو زرعة بالري ،ومسلم بنيسابور ،والدارمي بسمرقند،
والبخاري ببخارى.
وقال ابن عدي :كان ابن صاعد ،إذا ذكر البخاري يقول الكبش النطاح" .
( )1

كام ذكر شمس الدين الكرماين بعض أقوال العلامء وثناؤهم عىل هذا اإلمام اجلليل كالتايل :
( )2

وقال أبو عيسى الرتمذي" :مل أر مثله وجعله اهلل زين هذه األمة".
وقال أبو نعيم" :إنه فقيه هذه األمة".
وقال حممد بن بشار ":وكان علامء مكة يقولون هو إمامنا وفقيهنا وفقيه خراسان".
وقال ابن املديني" :ما هو رأى مثل نفسه".
وقال ابن خزيمة" :ما حتت أديم السامء أعلم باحلديث منه وأحفظ".
وقال بعضهم هو آية من آيات اهلل يميش عىل وجه األرض ،ونحو ذلك.

خامس ًا :مؤلفاته:
له عدة مؤلفات ذكر أبرزها السيوطي وهي :
( )3

• اجلامع الصحيح.
• التاريخ الكبري.
• األدب املفرد.
• القراءة خلف اإلمام.

( )1طبقات احلفاظ ،السيوطي( ،ص.)253 :
( )2الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري ،الكرماين.)11 /1( ،
( )3طبقات احلفاظ ،السيوطي( ،ص.)253 :
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وذكر الزركيل إضافة لتلك املؤلفات :
( )1

• الضعفاء.
• خلق أفعال العباد.

سادس ًا :وفاته:
تويف ليلة السبت عند صالة العشاء ليلة الفطر ،ودفن يوم الفطر بعد صالة الظهر يوم السبت
لغرة شوال من سنة ست ومخسني ومائتني ،عاش اثنتني وستني سنة إال ثالثة عرش يوما .
( )2



( )1األعالم ،الزركيل.)34 /6( ،
( )2تاريخ بغداد ،اخلطيب البغدادي.)6 /2( ،
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املطلـــــب الرابع :تعريف موجز بالصحيح ومكانته:
أوالً :اسمه العلمي ،وموضوعه:
اسمه العلمي :اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهلل  وسنته وأيامه .
( )1

صحيحا ،هذا أصل
موضوعه :تقرر أنه التزم فيه الصحة وأنه ال يورد فيه إال حدي ًثا
ً
موضوعه ،وهو مستفاد من تسميته إياه اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهلل  وسننه
وأيامه .
()2

ثاني ًا :مميزاته ومكانته العلمية:
مل حيظ كتاب من الكتب بمثل ما حظيه اجلامع الصحيح من املكانة املتميزة ،واملنزلة الرفيعة،
فال نكاد نسمع عن مكان يف العامل وصل فيه اإلسالم إال ونجد صحيح البخاري فيه ،فلم حيصل
قط وعىل امتداد التاريخ أن نال أي مصنف من املصنفات أو أي مؤلف من املؤلفني ما ناله هذا
الكتاب وصاحبه .
( )3

وفيام ييل بعض املميزات التي متيز هبا صحيح البخاري ،حتى جعله حيتل هذه املكانة املرموقة
الرفيعة بني كتب السنة:
 .1كان البخاري يقول ما أدخلت يف كتايب اجلامع اال ما صح ،وتركت من الصحيح حتى
ال يطول (.)4
 .2ويقول ما وضعت يف كتاب الصحيح حديثا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتني (.)5

( )1هدي الساري ،ابن حجر( ،ص.)8 :
( )2املصدر السابق.
( )3سرية اإلمام البخاري سيد الفقهاء وإمام املحدثني ،املباركفوري.)317 /1( ،
( )4هدي الساري ،ابن حجر( ،ص.)7 :
( )5املصدر السابق( ،ص.)489 :
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 .3وعنه أنه قال صنفت اجلامع من ستامئة ألف حديث يف ست عرشة سنة وجعلته حجة
فيام بيني وبني اهلل (.)1
 .4كام قال صنفت كتايب اجلامع يف املسجد احلرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت اهلل
تعاىل وصليت ركعتني وتيقنت صحته (.)2
أيضا أنه ملا صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه عىل بن املديني وأمحد بن حنبل وحييى
ً .5
بن معني وغريهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة (.)3

ثالث ًا :مدة تأليفه وأسباب ذلك:
مدة تأليفه :قيل صنف اجلامع يف ست عرشة سنة واهلل أعلم بذلك .
()4

أسباب التأليف :يف أسباب تأليفه لصحيحه عدة أقوال لإلمام البخاري سوف أذكرها
بإجياز:
خمترصا لصحيح سنة
 .1قال البخاري :كنا عند إسحاق بن راهويه فقال لو مجعتم كتا ًبا
ً
رسول اهلل  قال فوقع ذلك يف قلبي فأخذت يف مجع اجلامع الصحيح (.)5
 .2وقال :رأيت النبي  وكأنني واقف بني يديه وبيدي مروحة اذب هبا عنه فسألت
بعض املعربين فقال يل أنت تذب عنه الكذب فهو الذي محلني عىل إخراج اجلامع
الصحيح (.)6

رابع ًا :رشوطه:

( )1هدي الساري ،ابن حجر( ،ص.)7 :
( )2املصدر السابق.
( )3املصدر السابق( ،ص.)489 :
( )4الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري ،شمس الدين الكرماين.)12 /1( ،
( )5هدي الساري ،ابن حجر( ،ص.)7 :
( )6املصدر السابق.

-20-

ذكر لنا املقديس عن رشوطه حيث قال" :اعلم أن البخاري ومسلم ومن ذكرنا بعدهم مل
ٍ
خرج يف كتايب ما يكون عىل الرشط الفالين ،وإنَّام
ينقل عن واحد منهم أنه قال :رشطت أن أ ِّ
يعرف ذلك من سرب كتبهم ،فيعلم بذلك رشط كل رجل منهم ،فاعلم أن رشط البخاري
ٍ
اختالف بني
ومسلم أن خيرجا احلديث املتفق عىل ثقة نقلته إىل الصحايب املشهور ،من غري
ً
متصال غري مقطوع ،فإن كان للصحايب راويان فصاعدً ا
الثقات األثبات ،ويكون إسناده
فحسن ،وإن مل يكن له إال ٍ
مسلام
راو واحد إذا صح الطريق إىل ذلك الراوي أخرجاه ،إال أن ً
ٍ
لشبهة وقعت يف نفسه"(.)1
أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم؛

خامس ًا :عدد أحاديثه:
مجع نحو ست مئة ألف حديث اختار منها يف صحيحه ما وثق برواته .
( )2

ويف تفصيل ذلك" :عدد كتب اجلامع :مائة ويشء ،وعدد األبواب :ثالثة آالف وأربعامئة
ومخسون با ًبا مع اختالف قليل يف نسخ األصول ،وعدد األحاديث املسندة فيه :سبعة آالف
ومائتان ومخسة وسبعون حدي ًثا ،واملكررات منه :قريب النصف ،فأحاديثه بدون التكرار:
تقارب أربعة آالف ،وعدد مشاخيه الذين خرج عنهم فيه :مائتان وتسعة وثامنون ،وعدد من
أيضا بمشايخ مل تقع الرواية
تفرد بالرواية عنهم دون مسلم :مائة وأربعة وثالثون ،وتفرد ً
ّ
عنهم كبقية أصحاب الكتب اخلمسة إال بالواسطة ،ووقع له اثنان وعرشون حدي ًثا عال ًيا
رفي ًعا ثالثي اإلسناد .
( )3

واختصارا:
سادس ًا :عناية العلامء به رشح ًا
ً

( )1رشوط األئمة الستة ،ابن طاهر املقديس( ،ص.)17 :
( )2األعالم ،للزركيل (.)34 /6
( )3الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري ،شمس الدين الكرماين.)13-12 /1( ،
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مل حيظ كتاب بعد كتاب اهلل من العناية ما حظيه صحيح البخاري ،وكانت هذه العناية
جهود ًا علمية دقيقة يف خدمة هذا الكتاب ،فقد انتقل إلينا صحيح البخاري من مؤلفه إىل
عرصنا عرب أيد علمية أمينة ،سام ًعا أو إجاز ًة ،أو مناول ًة ،وميزوا بني الروايات املختلفة
والنسخ وما بينها من فروق معزوة إىل أصحاهبا ،وهذه االختالفات سببها اختالف األوقات
التي يسمع فيها تالميذ البخاري منه ،أو لبعض أخطاء النساخ.

وأشهر هذه الروايات ذكرها أبو بكر كايف كالتايل:

()1

 .1رواية أيب ذر :عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن عبد الرمحن اهلروي احلافظ.
 .2رواية ابن السكن :أبو عيل سعيد بن عثامن احلافظ.
 .3رواية األصييل :أبو حممد عبد اهلل بن إبراهيم األصييل.
 .4رواية النسفي :أبو إسحاق إبراهيم بن معقل النسفي.
والروايات الثالث األوىل كلها عن طريق الفربري ،أما الرواية الرابعة فهي للنسفي عن
البخاري ،وقد سمع بعضه ،وأجاز له من أول كتاب األحكام إىل آخر الكتاب.
وقد ذكرها الذهبي بإجياز فقال" :روى صحيح البخاري مجاعة ،منهم :الفربري ،ومحاد
بن شاكر ،وإبراهيم بن معقل ،وطاهر بن حممد بن خملد النسفيان"

( )2

وقد اهتم علامء آخرون برشح صحيح البخاري ومن أبرز من قام هبذا العمل:

()3

• اإلمام أمحد بن حممد اخلطايب( ،ت 386هـ).
• حممد بن يوسف الكرماين( ،ت 788هـ) ،يف كتابه " الكواكب الدراري " وهو مطبوع.
• اإلمام احلافظ أمحد بن حجر العسقالين( ،ت 852هـ) ،يف كتابه " فتح الباري ".

( )1منهج اإلمام البخاري ،أبو بكر كايف( ،ص.)58 :
( )2سري أعالم النبالء ،الذهبي.)82 /10(،
( )3منهج اإلمام البخاري ،أبو بكر كايف( ،ص.)61-60 :
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• حممود بن أمحد العيني( ،ت 855هـ) ،يف كتابه " عمدة القاري ".
• أمحد بن حممد بن أيب بكر القسطالين( ،ت 923هـ) ،يف كتابه " إرشاد الساري".
رشحا للجامع الصحيح،
وقد ذكر فؤاد سزكني يف كتابه " تاريخ الرتاث العريب " (ً )56
بعضها خمطوط وبعضها قد طبع عدة مرات كالكتب السابقة ،وقد انرصف بعض العلامء إىل
ضبط أسامء الرواة الوارد ذكرهم يف اجلامع الصحيح ،والكالم عليهم جرح ًا وتعديالً.
وقد أثمرت هذه اجلهود كتب ًا كثرية يف هذا املجال أذكر منها ما ييل:
• أسامي من روى عنهم البخاري ،لعبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل اجلرجاين،
(ت365هـ).
• اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد ،أليب نرص أمحد بن حممد الكالباذي،
(ت398هـ).
• ذكر أسامء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم،
للدارقطني( ،ت 385هـ).
• تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد به كل واحد منهام ،أليب عبد اهلل احلاكم
النيسابوري( ،ت 405هـ).
• تقيد املهمل ومتيز املشكل ،أليب عيل الغساين اجلياين( ،ت 409هـ).
• اجلمع بني رجال الصحيحني ،أليب الفضل حممد بن طاهر املقديس املعروف بابن
القيرساين (ت 507هـ).
• املعلم بأسامي شيوخ البخاري ومسلم ملحمد بن إسامعيل بن خلفون( ،ت636هـ)،
وهو خمطوط.
• رجال البخاري ومسلم ،ألمحد بن موسى اهلكاري( ،ت 763هـ) .
• قرة العني يف ضبط أسامء رجال الصحيحني ،لعبد الغني البحراين( ،ت1174هـ) وهو
مطبوع.
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املبحث األول
الشبهات املثارة حول اإلمام البخاري
 وفيه مطلبان:

 املطلب األول :اهتام رشيد أيالل لإلمام البخاري ابلتدليس.
 املطلب الثاين :قول حممد صادق النجمي أبن اإلمام البخاري ضعيف التوحيد.
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املطلـــــب األول :اهتام رشيد أيالل لإلمام البخاري بالتدليس:
ً
أوال :الشبهة:
يقول إن بعض العلامء قد اهتموا اإلمام البخاري بالتدليس وذكر منهم احلافظ الذهبي وأشار
ذاكرا رقم اجلزء والصفحة.
إىل موضع هذا االهتام بزعمه أنه قال ذلك يف سري أعالم النبالء ً

مصدر الصورة

( )1

ثان ًيا :من هو قائلها:
رشيد بن محيد أيالل ،كاتب وباحث ،من املغرب ،مواليد سنة 1974م ،ممن يصفون أنفسهم
بالعقالنيني ،وله قناة يف اليوتيوب ،وصفحة يف الفيسبوك ،يطعن ويشكك فيهام عن الدين
والسنة والعلامء املسلمون ،فحسبي اهلل ونعم الوكيل.

ثال ًثا :الرد عىل هذه الشبهة:
رد عليه يوسف سمرين يف كتابه حتت عنوان" :باحث غري باحث" ،حيث قال" :وعالمات
التعجب من هذا الكاتب ،وكأنه ظفر بام مل يظفر به أحد ،فيقال له :التدليس الذي قصده هنا
مدلسا وفق اصطالح
الذهبي ليس هو التدليس الذي يقدح يف الرواية ،وجيعل صاحبها
ً

( )1صحيح البخاري هناية أسطورة ،رشيد أيالل( ،ص.)51 :
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املحدثني ،فيقولون يف املدلس" :سمي بذلك لكون الراوي مل يسم من حدثه ،وأوهم سامعه
للحديث ممن مل حيدثه به"  ،ومن التدليس ما يسمى تدليس الشيوخ ،وهو" أن يصف شيخه بام
( )1

مل يشتهر به ،من اسم ،أو لقب أو كنية أو نسبة إهيا ًما للتكثري غال ًبا ،وقد يفعل ذلك لضعف
شيخه" .
()2

والبخاري مل يفعل هذا ليستكثر ،فشيوخه كثر ،وليس الذهيل بضعيف حتى خيشى من هذا،
ومل يوهم أنه سمع حديث ًا ليس منه ،فال تشنيع يف كل هذا وليس هو التدليس االصطالحي ،وإنام
كان هذا ملا بني البخاري والذهيل ،وهذا وإن ذكره الكاتب يف سياق ذم ،فهو املدح عىل التحقيق،
حيث إن البخاري وإن أخطأ عليه الذهيل ،ورماه بام ليس فيه ،فإن البخاري مل يسقط رواية
قادرا أن يرميه بالضعف ،فعلم أن هذا الكاتب ال يدري ما ينقله ،حيث
الذهيل ّ
حلق نفسه ،وكان ً
إنه ينقل واحدة من مناقب البخاري من حيث ال يريد .
()3

كام رد عليه عبد احلميد بن حممد املري يف كتابه املخصص للرد عىل شبهات رشيد أيالل حتت
عنوان" :البخاري متهم بالتدليس!" حيث ذكر أقوال العلامء يف التدليس فقال" :قال الزركيش
( )4

 رمحه اهلل – واعلم أهنم قد يفعلون ذلك – أي تدليس اسم الشيخ  -ال لقادح يف الشيخ ،بلملعنى عند الراوي ،مثل :حممد بن حييى بن عبد اهلل بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهيل
النيسابوري اإلمام املشهور ،يروي عنه البخاري يف الصحيح وال يرصح بنسبه ،بل ينسبه مرة
إىل جده ومرة إىل أبيه.

( )1نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر ،ابن حجر( ،ص.)103 :
( )2تعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس ،ابن حجر( ،ص.)17 :
( )3بيع الوهم ،يوسف سمرين( ،ص.)47 :
( )4بؤس التنوير ،عبد احلميد بن حممد املري( ،ص.)298 :
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قال النسائي :هو ثقة مأمون ،وإنام فعل ذلك للفتنة الواقعة بينه وبينه فيام حكاه اخلطيب يف
تارخيه ،وقول الذهيل :من كان خيتلف إىل هذا الرجل فال خيتلف إلينا.
قال ابن املنري" :وإنام أهبم البخاري اسمه يف الصحيح ألنه ملا اقتىض التحقيق عنده أن تبقى
روايته عنه خشية كتم العلم ،وعذره يف قدحه فيه بالتأويل خيش عىل الناس أن يقعوا فيه ،فإنه
قد عدّ د من جرحه ،وذلك يوهم أنه صدقه عىل نفسه فيجر ذلك ،وهنا إىل البخاري ،فأخفى
اسمه وغطى وسمه وما كتم عليه ،فجمع بني املصلحتني ،واهلل أعلم بمراده" .
()1

قال أبو زرعة ويل الدين أمحد بن عبد الرحيم يف كتابه (املدلسني) :حممد بن إسامعيل بن
ابراهيم البخاري صاحب الصحيح ،قال أبو عبد اهلل بن منده :قوله يف صحيحه قال فالن
تدليس ،وما علمنا البن منده مواف ًقا عىل ذلك ،ومل ينسب أحد البخاري إىل يشء من التدليس .
( )2

قال برهان الدين العجمي" :وقد أجاب شيخنا عن هذا يف النكت عىل ابن الصالح يف النوع
احلادي عرش ،وقد نقل شيخنا قبل القراءة عىل الشيخ عن أيب احلسن القطان يف تدليس الشيوخ
أنه قال :وأما البخاري فذاك عنه باطل .
( )3



( )1النكت عىل مقدمة ابن الصالح ،الزركيش.)80-79/ 2( ،
( )2املدلسني ،ابن العراقي( ،ص.)83-82 :
( )3التبيني ألسامء املدلسني ،ابن العجمي( ،ص.)49 :
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املطلـــب الثاين :قول حممد صادق النجمي بأن اإلمام البخاري ضعيف
التوحيد:
ً
أوال :الشبهة:
ذكر أحد الطاعنني يف صحيح البخاري أن اإلمام البخاري ضعيف التوحيد ،ودليله أنه روى
حديث يدل عىل جتسيم اهلل تعاىل ،وأنه يف حاجة إىل مكان ،وهذا احلديث عن أيب هريرة ريض
اهلل عنه :أن رسول اهلل  قال(( :ينزل ربنا تبارك وتعالی كل ليلة إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلث
الليل اآلخر يقول :من يدعوين ،فأستجيب له من يسألني فأعطيه ،من يستغفرين فأغفر له)) .
()1

ثم قال املستفاد من هذا احلديث وغريه من األحاديث األخرى املذكورة يف الصحاح ما ييل:
 .1جتسيم اهلل تعاىل.
 .2حاجة اهلل إىل املكان.
 .3حاجة اهلل إىل اجلهة ،كام ذهب متكلمو العامة مثل :ابن قتيبة وابن عبد الرب إىل القول حول
اهلل باجلهتية ،وقد اعتمدوا يف إثبات نظريتهم وعقيدهتم هذه عىل األحاديث املروية عندهم يف
الصحاح .
( )2

 .4حتديد اهلل تعاىل بحدود بحيث حيتاج إىل تغيري مكانه ،وأن يتنقل من حمل إىل حمل آخر .
()3

 .5إن هذا احلديث ينايف ويباين مس ّلامت العقل والقرآن حول التوحيد .
( )4

( )1أخرجه البخاري ،كتاب التهجد ،باب الدعاء يف الصالة من آخر الليل ،حديث رقم .1145
( )2عمدة القاري ،العيني.)199/7( ،
( )3أضواء عىل الصحيحني ،النجمي( ،ص.)164 :
( )4املصدر السابق ( ،ص.)165 :
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ثان ًيا :من هو قائلها:
الباحث الشيعي حممد صادق النّجمي ،موطنه إيران ،اهتم البخاري ومسلم بالطائفية،
وكراهية بيت آل النبوة.

ثال ًثا :الرد عىل هذه الشبهة:
ذكر هذه الشبهة حممد السيد حممد عبده كنموذج من نامذج شبهات الطاعنني يف البخاري،
ورد عليها كالتايل " :قوله بأن عامة أهل السنة من متكلميهم والواقفني عىل ظواهر النصوص،
جانبه الصواب ويدل عىل أن صاحبه مل يقرأ ما كتبه علامء أهل السنة حتى حيكم هذا احلكم
اخلاطئ ،فاحلكم عىل اليشء فرع من تصوره.
وقد رأينا صاحب هذه الفرية حيكم عىل أهل احلديث وعلامء العقيدة مثل اإلمام ابن حجر
واإلمام النووي ،واإلمام القرطبي ،واإلمام البيهقي ،وغريهم بأهنم جمسمة وأهنم يقولون
باملكان واالنتقال اهلل تعاىل  -تعاىل اهلل عن ذلك .فانظر ماذا قال اإلمام ابن حجر وغريه من علامء
أهل احلديث وأهل العقيدة عن هذا احلديث.
قال احلافظ ابن حجر العسقالين يف رشحه عىل البخاري" :وقال ابن العريب النزول راجع
إىل أفعاله ال إىل ذاته؛ بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره وهنيه" ،ثم قال" :واحلاصل أنه
تأوله بوجهني :إما بأن املعنى ينزل أمره أو امللك بأمره ،وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف
بالداعني واإلجابة هلم ونحوه".
وحكى ابن فورك أن بعض املشايخ ضبطه بضم أوله عىل حذف املفعول أي ينزل ملكا قال
احلافظ ويقويه ما رواه النسائي من طريق األغر عن أيب هريرة وأيب سعيد" :أن اهلل يمهل حتى
يميض شطر الليل األول ثم يأمر مناد ًيا يقول هل من داع فيستجاب له ...احلديث» ،وحديث
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عثامن بن أيب العاص عند أمحد" :ينادي مناد هل من داع يستجاب له ...احلديث» ،قال القرطبي:
"وكذا يرتفع اإلشكال".
وقال البيضاوي" :وملا ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن اجلسمية والتحيز امتنع عليه
النزول عىل معنى االنتقال من موضع إىل موضع أخفض منه ،فاملراد نور رمحته ".انتهى كالم
احلافظ ابن حجر" .
( )1

ويف رشح اإلمام الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك فقد نقل ما نقله ابن حجر عن ابن العريب
وابن فورك وزاد ما نصه" :وكذا حكی عن مالك أنه أوله بنزول رمحته وأمره أو مالئكته كام
يقال فعل امللك كذا أي أتباعه بأمره ".انتهى كالم الزرقاين .
( )2

وقال اإلمام أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي (ت 458ه) صاحب السنن يف كتابه األسامء
والصفات عند ذكر هذا احلديث" :أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ ،قال سمعت أبا حممد أمحد بن
عبد اهلل املزين يقول :حديث النزول قد ثبت عن رسول اهلل ال من وجوه صحيحة وورد يف
التنزيل ما يصدقه وهو قوله تعاىل( :وجاء ربك) والنزول واملجيء صفتان منفيتان عن اهلل تعاىل
من طريق احلركة واالنتقال من حال إىل حال ،بل مها صفتان من صفات اهلل تعاىل بال تشبيه،
علوا كبريا .قلت :وكان أبو سليامن اخلطايب
جل اهلل تعاىل عام تقوله املعطلة لصفاته واملشبهة هبا ً
رمحه اهلل يقول :إنام ينكر هذا وما أشبهه من احلديث من يقيس األمور يف ذلك بام يشاهده من
النزول الذي هو تدل من أعىل إىل أسفل وانتقال من فوق إىل حتت وهذه صفة األجسام
واألشباح ،فأما نزول من ال تستويل عليه صفات األجسام فإن هذه املعاين غري متومهة فيه وإنام
هو خرب عن قدرته ورأفته بعباده وعطفه عليهم واستجابته دعاءهم ومغفرته هلم يفعل ما يشاء

( )1فتح الباري ،ابن حجر.)31 /3( ،
( )2رشح الزرقاين عىل املوطأ ،الزرقاين( ،ص.)34 :

-30-

ال يتوجه عىل صفاته كيفية وال عىل أفعاله كمية سبحانه "ليس كمثله يشء وهو السميع البصري"
انتهى كالم البيهقي .
( )1

ثم ذكر إمام الشافعية يف عرصه األدلة العقلية املوافقة للرشع عىل هذه الصفة  -النزول -
بدر الدين بن مجاعة (ت ۷۲۷ه) يف كتابه إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل ما نصه:
"اعلم أن النزول الذي هو االنتقال من علو إىل سفل ال جيوز محل احلديث عليه ،لوجوه:
األول :النزول من صفات األجسام واملحدثات وحيتاج إىل ثالثة :منتقل ،ومنتقل عنه،
ومنتقل إليه ،وذلك عىل اهلل تعاىل حمال.
الثاين :لو كان النزول لذاته حقيقة لتجددت له يف كل يوم وليلة حركات عديدة تستوعب
الليل كله ،وتنقالت كثرية ،ألن ثلث الليل يتجدد عىل أهل األرض مع اللحظات شيئا فشيئا،
فيلزم انتقاله يف السامء الدنيا ليال هنارا ،من قوم إىل قوم ،وعوده إىل العرش يف كل حلظة عىل
قوهلم ،ونزوله فيها إىل سامء الدنيا ،وال يقول ذلك ذو لب وحتصيل .
( )2

مما سبق يتضح أن أهل احلديث وعلامء العقيدة مل يقولوا بالتجسيم أو حتديد املكان اهلل تعاىل،
أو تعطيل
صفة من صفات اهلل تعاىل ،كام يفعل صاحب هذا الزعم؛ فهو يتناول العقيدة عىل مذهب
املعتزلة يف نفي صفات اهلل تعاىل.
أما ما جاء عن اإلمام ابن عبد الرب يف كتابه "التمهيد" فهو كام قال الدكتور سعيد فودة:
" الشيخ ابن عبد الرب ،بوجه إمجايل موافق ألهل السنة ،فهو ينفي االنتقال وال أعتقد أنه قائل
بحلول احلوادث بذ ات اهلل تعاىل .إال أنه يف بعض األحوال يذهب مذهب اإلمام ابن تيمية يف

( )1األسامء والصفات ،البيهقي( ،ص.)568 :
( )2إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل ،ابن مجاعة( ،ص.)164 :
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أن النصوص التي يوهم ظاهرها التشبيه تؤخذ عىل احلقيقة وليس عىل املجاز ،كحديث النزول.
ولذا ال يصح احلكم عليه بذلك عىل اإلطالق أنه يقول بلزوم اجلسمية  ،-بل بتقييد وتفصيل
بحسب كل قول صدر منه .وهذا ظاهر من كالمه يف كتاب التمهيد" .
( )1

فمام قاله يف رشح حديث النزول (وذلك يف مفهوم االستواء)" :وفيه دليل عىل أن اهلل عز
وجل يف السامء عىل العرش من فوق سبع سموات كام قالت اجلامعة" .
()2

أيضا" :واالستواء معلوم يف اللغة ومفهوم وهو العلو واالرتفاع عىل اليشء
وقال ً
واالستقرار والتمكن فيه .......قال أبو عمر :االستواء االستقرار يف العلو "اه
وقال را ًدا عىل املعتزلة" :وأما احتجاجهم لو كان يف مكان ألشبه املخلوقات ألن ما أحاطت
به األمكنة واحتوته خملوق فيشء ال يلزم وال معنى له ،ألنه عز وجل ليس كمثله يشء من
خلقه" .
( )3

ثم قال " :وقد قال املسلمون وكل ذي عقل أنه ال يعقل كائن ال يف مكان منا وما ليس يف
مكان فهو عدم") اه .فهذا من غلطه ألنه لزوم قوله إثبات اهلل تعاىل املكان.
ويف موضع آخر يوافق فيه مذهب األشاعرة واملاتريدية يف التفويض (التأويل اإلمجايل).
فيقول" :هو نفيه لتغري احلال عىل اهلل تعاىل واالنتقال" أما االنتقال وتغري احلال فال سبيل إىل
إطالق ذلك عليه"(.)4

( )1مقال للدكتور سعيد فودة حول عقيدة اإلمام ابن عبد الرب ،معتقد االمام ابن عبدالرب. (aslein.net) ،
( )2انظر :التمهيد ملا يف املوطأ ،ابن عبد الرب.)129/7( ،
( )3املصدر السابق.)135/7( ،
( )4املصدر السابق.)136/7( ،
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أيضا نفي أن اهلل تعاىل جسم ونفي احلركة عنه جل شأنه فقال يف نفس
وما قاله وهو صحيح ً
الصفحة" :فلام ثبت أنه ليس بجسم وال جوهر مل جيب أن يكون جميئه حركة وال نقلة"(.)1


( )1انظر :التمهيد ملا يف املوطأ ،ابن عبد الرب.)137/7( ،
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املبحث الثاين
الشبهات املثارة حول صحيح البخاري
 وفيه مطلبان:

 املطلب األول :سؤال رشيد أيالل عن النسخة األصلية من الصحيح.
 املطلب الثاين :قول حسني غيب غالمي أبن البخاري مل يكمل الصحيح بنفسه.
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املطلب األول :سؤال رشيد أيالل عن النسخة األصلية من الصحيح:
ً
أوال :الشبهة:
فإنه يف كتاب له حتت عنوان "من ألف صحيح البخاري؟" ،بدأ يعرض شي ًئا من نسخ
صحيح البخاري ليحكم بعدها بأنه كتاب غريب املصدر جمهول األثر.

مصدر الصورة

( )1

ثان ًيا :من هو قائلها:
رشيد بن محيد أيالل ،تقدم ذكره يف املبحث األول.

ثال ًثا :الرد عىل هذه الشبهة:

( )1صحيح البخاري هناية أسطورة ،رشيد أيالل( ،ص.)279 :
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كتب يوسف سمرين حتت عنوان " هل هي خصومة مع البخاري؟" انتقا ًدا عىل رشيد
( )1

أيالل بخصوص كتابه "صحيح البخاري هناية أسطورة" ورصح فيه أنه هبذا الكتاب هياجم
السنة بشكل عام وليس فقط هو جمرد خالف مع البخاري ،وذكر أمثلة عىل أحاديث نبوية
صحيحة قد طعن فيها رشيد أيالل وشكك يف صحتها ،ثم ذكر كالمه عىل عدم وجود نسخة
أصلية للصحيح ،وبعد ذلك رد عليه بالرد التايل:
" ما تقوله لو كان حجة ،فإن األمر يمتد إىل القرآن نفسه ،فيقدر أي أحد أن يقول أين هي
النسخة التي كانت عند حفصة؟ ،وأين هي اللخاف والرقاع ونحوها مما كتب عليه القرآن أول
مرة؟ ،ويظهر وقتها أن اخلصومة ليس مع السنة فحسب!
وإال فإن األمر ال يشرتط له نسخة موقعة من البخاري نفسه ،أو أن تبقى نسخة القرآن التي
أودعت عند حفصة ،فقد كان احلفظة موجودين ،وليس هذا يف القرآن فحسب ،بل وال احلديث
فحسب ،فحتى كتب الفقه ،كان هناك من املعتنني هبا ،واحلافظني هلا ،إىل درجة أن يقول القايض
الروياين عىل سبيل املثال" :لو احرتقت كتب الشافعي كنت أمليتها من حفظي!"

()2

وقد بلغ االعتناء بصحيح البخاري الغاية ،وممن يذكر يف مقدمة املعتنني به "املغاربة ،وما
عرف
عنهم من اهتامم بصحيح البخاري ورسعة قراءته والصرب عىل سامعه وإسامعه ،فريوى يف
ذلك العجب العجاب ،وممن يذكر يف هذا الباب احلافظ أبو عيل الصديف املتويف سنة 514ه ،فقد
كان مما أقام للحديث السوق العظيم ،الذي نفقت بضائعه ،فقد أسمع صهره ابن سعادة صحيح
البخاري ومسلم نحو ستني مرة يف مدة مخس وعرشين سنة" .
()3

( )1بيع الوهم ،يوسف سمرين( ،ص.)57 :
( )2الوايف بالوفيات ،صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي.)197/19( ،
( )3مدرسة اإلمام البخاري يف املغرب ،يوسف الكتاين.)319/1( ،
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وللعلامء أسانيدهم إىل صحيح البخاري ،فالعامل كان يقرأ البخاري عىل عامل ،وال يضري إن
كان العامل نسخة من الصحيح ،ثم قرأها عليه آخر ،ومل يقل للعامل أعطني نسختك ،فيكفي أنه
استنسخها لنفسه ،كام إن أحاديث الصحيح معروفة ،موزعة عىل كتب احلديث من غريه ،إىل
معرفة أن هذا من حديث الراوي الفالين ،وذلك ليس من حديثه ،وأي اختالف يف نسخة،
درجة ّ
جيري التنبيه عليه ،وتصحيحه أو تضعيفه بقواعد علمية ،ليس فيها حت ّكم وهوى.
ثم إنه بنتيجته هدم كل ما قاله من قبل ،فقد استدل عىل عدم اإلمجاع عىل صحيح البخاري،
بأن العلامء ن قدوا بعض أحاديثه ،وهنا يقول ال يدري لعلهم نقدوا غري أحاديثه! ،بل وطعن يف
البخاري من قبل يف أنه مرتوك تارة ،ومتهم يف عقيدته تارة أخرى ،فلم كل الصفحات السابقة،
إن كان جيهل من ألف صحيح البخاري؟!
ولو بقي املسفسط مع حجة أنه ال يقبل إثبات يشء إال بنسخ مو ّقعة من أصحاهبا ،يقال كيف
أصال أي حماكم للتوثيق ،بل يتناقل الناس أن فال ًنا ابن ٍ
به يثبت نسبه ،يف وقت مل يكن فيه ً
فالن،
فهل يطعن هو هبذا أيضا؟"

()1

كام رد عليه أيض ًا عبد احلميد بن حممد املري يف كتاب خصصه للرد عىل شبهات رشيد أيالل
حتت عنوان الشبهة" :أين نسخة البخاري األصلية" حيث قال ":لعل أقوى حجج الكاتب
( )2

زعمه أنه ال توجد نسخة لصحيح البخاري بخط صاحبه ،وأقام الدنيا ومل يقعدها ،وحتدى علامء
األمة أن يأتوا بنسخة بخطه ،وهو أمر مضحك ،يدل عىل كام أرشت سابقا إىل عدم متكنه من
علم املخطوطات و التحقيق فليس هناك عاقل وال باحث يف علم "الكوديكولوجي" زعم أن
ذلك رشط ،يعرف علامء املسلمني طريقتني لتلقي الطالب العلم واحلديث من الشيخ ،باللفظ
املسموع والكتاب املقروء ،أما اللفظ فأن يؤخذ العلم املسموع من لفظ الشيخ يمليه عىل الطلبة،
( )1بيع الوهم ،يوسف سمرين( ،ص.)59-57 :
( )2بؤس التنوير ،عبد احلميد بن حممد املري( ،ص.)423 :
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يستظهره من حفظه أو من كتابه ،أو يقرأ عليه الطلبة كتابه وهو يتابعهم مصححا ومقررا ،وأما
اخلط فأن يناول الشيخ نسخة مصححة من كتابه لطالب فيمتلكها ،أو يعريها له لينتسخ منها،
أو يرسلها إليه أو يويص له هبا ،وكل هذا مع اإلذن له بروايتها وهي اإلجازة ،وقد شدد العلامء
يف ضبط الكتاب وتصحيحه حف ًظا للسنة من التصحيف والتحريف والزيادة والنقص ،وقد بني
أوجه ذلك القايض عياض املالكي يف "اإلملاع" ألطف بيان وأحسنه" .
()1

ثم ذكر مجلة من املحدثني الفضالء الذين أخذوا عن البخاري وصحيحه ،وبعض الروايات
التي انترشت عند العلامء واعتمدوا عليها.
ومن خالل البحث يف املواقع واملدونات االلكرتونية وجدت مقالة لـرشيف حممد جابر

()2

حتت عنوان "أين اختفت نسخة صحيح البخاري األصلية؟" حيث قال ":يطرح بعض
وجيها" حول فقدان املخطوطة األصلية
"الباحثني" وبعض من حيملون لقب "دكتور" سؤاال " ً
لصحيح البخاري والتي كتبها بيده ،فهم يتساءلون :لو كان اإلمام البخاري قد كتب هذا
الكتاب فلامذا ال نجد النسخة األصلية التي خ ّطها بيده؟"

( )3

قسم ردوده عىل هذا السؤال الساذج حتت أربعة نقاط ،وأرى هبا خالصة الردود
ثم ّ
وكفايتها ،وسأذكرها باختصار.

ً
أوال :سذاجة السؤال:
من األمور املؤسفة أننا نعيش يف عرص يطرح فيه مثل هذا السؤال الساذج؛ إذ من الذي يسأل
عن النُّسخ األصلية للكتب اليوم؟ فإذا بدأنا بالقرآن الكريم ،فنحن نثق ثقة مطلقة بحفظ كتاب
اهلل ومع ذلك ال نجد بني أيدينا النسخة األصلية املكتوبة عىل عني الرسول  ،وال حتى النسخة
( )1بؤس التنوير ،عبد احلميد بن حممد املري( ،ص.)423 :
( )2كاتب ومرتجم وباحث يف الفكر واألدب من فلسطني ،وطالب ماجستري يف األدب العريب.
( )3أين اختفت نسخة صحيح البخاري األصلية؟)(aljazeera.net
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األصلية ملصحف عثامن! بل وعندما اكتشف العلامء يف أملانيا خمطوطة قديمة للقرآن تعود للعهد
الراشدي ،وأكّدوا أهنا مطابقة ملا بني يدينا من القرآن اليوم؛ مل يز ْد ذلك من يقيننا يف كتاب اهلل
ّ
شيئا! فإذا مضينا للكتب البرشية ،وجدنا ّ
السذج فقط هم من يعتربون وجود النسخة
أن
األصلية املكتوبة بخط الكاتب هو الدليل عىل صحة نسبة الكتاب إليه! كم كتابا قرأتم من
عرصنا هذا أو من عصور سالفة ال توجد له نسخة أصلية بخط الكاتب؟! ّ
إن وجود النسخة
اخلطية لكاتب الكتاب مل تكن يوما ولن تكون مرجعا يف إثبات موثوقية نسبة الكتاب إليه ،وعىل
هذا تواضع البرش منذ قرون ،ذلك ّ
أن مسالك إثبات النسبة للكاتب تتعلق بتواتر نقل الكتاب
وإثباته يف عدة مراجع ،وليس يف وجود نسخة الكاتب اخلطية.

ثان ًيا :كيف نقل إلينا صحيح البخاري؟
شك ّ
ال ّ
أن اإلمام البخاري رمحه اهلل كتب جامعه الصحيح بخط يده ،ولكنه قرأه عىل مجع
غفري من التالميذ الذين كانوا يسمعونه منه ويكتبون الكتاب كامال ،ثم يطابقونه بعد االنتهاء
عىل نسخته ،بحيث تكون نسخهم طبق األصل عن نسخة البخاري .ثم جاء بعدهم جيل آخر
سمع الكتاب من تالميذ البخاري وقابلوا نسخهم عىل نسخ تالميذ البخاري ،وهكذا ،حتى
تواترت نسبة الكتاب ،ولو ضاع األصل الذي خ ّطه البخاري بيده فلن يعني ذلك شيئا؛ لكون
الكتاب قد انترش وفشا بني التالميذ ،وكثرت نسخه التي عىل ّ
كل منها إسنا ٌد يتصل بالبخاري،
وتطابقت مجيع نسخه بفضل اهللّ ...
إن تطابق روايات صحيح
وكتبت عليه الرشوحات،
ْ
البخاري ونسخه مع تباعد األقطار واختالف األزمنة وتعدّ د املصادر عن البخاري؛ هلو خري
دليل عىل تواتر الصحيح وموثوقية نقله عنه .ثم ّ
إن العلامء (كام هو حال معظم املنتجات
العلمية) تشتهر بينهم نسخة معينة أو عدة نسخ ،ال لكوهنا األصح أو ّ
ألن فيها ما ليس يف غريها،
بل تلك طبيعة األشياء .كام لو ّ
أن كاتبا معارصا كتب كتابا قبل عرشات السنني ،ثم طبعته عدة
دور للنرش ،ثم بعد عرشات السنني مل يبق عىل طباعته سوى إحدى تلك الدور ،واشتهر كتابه
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ألهنا األجود طباعة وحتقيقا مثال ،مع نفاد نسخ دور النرش األخرى أو إمهال
من طبعة تلك الدار ّ
طباعتها ،فال يعني هذا ّ
أن مضمون هذه الطبعة خمتلف عن بقية الطبعات!
وخالصة األمر يف هذا الباب ّ
أن صحيح البخاري قد نقل بالتواتر بعد مؤ ّلفه ،ومل يكن
حيرف دون أن ينكشف
باستطاعة أحد أصحاب النسخ أن يضع فيها حديثا مل يروه البخاري أو ّ
أمره؛ فالعلامء من خمتلف املذاهب لدهيم الصحيح ويعرفون ما فيه ،وأي رواية دخيلة سينكشف
أمرها الختالفها عام لدهيم ،وملعرفتهم باألسانيد والرجال.

ثال ًثا :وجود النسخة ليس أقوى مما هو موجود من نقل الصحيح اليوم!
لو افرتضنا ّ
أن منهج الرواية من عدة طرق ،ومقابلة نسخ التالميذ عىل نسخ شيوخهم،
وسامع اجليل الالحق من السابق وصوال إىل البخاري ..لو افرتضنا ّ
أن هذا املنهج كله مل يكن
موجودا يف تاريخ األمة ،وأنّنا حافظنا عىل نسخة خ ّطية ننسبها للبخاري؛ ملا كان ذلك أقوى مما
لدينا اآلن من صحيح البخاري! بل كان أضعف يف املوثوقية؛ ذلك أنك حتتاج حينذاك إىل توثيق
فأي
نسبة املخطوطة للبخاري ،وستكون عندك من طريق واحد لكوهنا نسخة واحدة فعل ّياّ ،
بصحة نسبتها للبخاري سيشكّك بام لدينا من صحيح البخاري كله اليوم!
تشكيك حينذاك
ّ
ولذلك فطريقة النقل التي اعتمدها العلامء هي أفضل الطرق العلمية التي كان باإلمكان من
خالهلا حفظ كتاب صنّفه صاحبه!

راب ًعا :ماذا لو ضاعت ّ
كل نسخ صحيح البخاري من العامل؟
ماذا لو افرتضنا أنّنا مجعنا نسخ البخاري ك ّلها ،املخطوطة (وهي باآلالف وعليها سامعات)
واملطبوعة وحرقناها ،وحذفنا أيضا كل ما يف شبكة اإلنرتنت منها ،باإلضافة إىل ما نقل عن
البخاري يف الرشوحات وكتب الفقه وغري ذلك ..فصحونا يوما ومل نجدْ ملا صنّفه البخاري
أثرا! نعم خت ّيلوا ذلك وإليكم املفاجأة :لو حدث هذا ملا نقص من سنّة رسول اهلل صىل اهلل عليه
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وس ّلم التي بني أيدينا يشء؛ ّ
فكل ما يف البخاري من األحاديث موجود ومبثوث وشائع يف غريه
من كتب احلديث والفقه!
نعم ،وهذه معلومة أخرى ال يعرفها من استغفلهم اخلطاب السطحي العاطفي الذي حتدّ ثنا
عنه يف تدوينة "من أين جاءوا بكل تلك األحاديث النبوية؟" ،فقد سبق البخاري من أصحاب
ٌ
أجيال من العلامء ،شكّلت كتبهم جزءا كبريا جدّ ا من مصادر كتابه ،بعضهم من شيوخه
احلديث
تفحصت روايات صحيح البخاري ستجدها مبثوثة
وبعضهم من شيوخ شيوخه .وإنّك لو ّ
ومروية باألسانيد يف كتب سابقة له والحقة...،فإذا اختفي البخاري ك ّله ،ال نسخته األصلية
فقط ،ملا أنقص ذلك شيئا من األحاديث الصحيحة ،فديننا ليس مبن ّيا عىل رجل واحد أو عىل
وجعلت
صحيح البخاري وحده ،وإن كانت له مكانته اجلليلة ملواصفات علمية اجتمعت فيه
ْ
العلامء يقدّ مونه عىل غريه ،فجزاه اهلل عن أ ّمة اإلسالم خري اجلزاء.
نستخلص من ّ
كل ما ذكرناه ّ
أن شبهة "أين النسخة األصلية من صحيح البخاري" هي
شبهة متهافتة ال يقول هبا إال من مت ّيز بالسطحية والضحالة الثقافية واجلهل بالرتاث اإلسالمي.
وإين ألحسب ّ
أن انتشار مثل هذه الشبهة هلو خري دليل عىل احلالة الثقافية والفكرية املرت ّدية التي
ّ
وصلت إليها أمتنا العربية واإلسالميةّ ،
وإن مثل هذه العقليات السطحية ال يمكنها أن تنهض
ْ
من التخلف احلضاري الذي يكتنف عاملنا العريب واإلسالمي .واألنكى من ذلك ّ
أن من ير ّدد
متنو ًرا" وباح ًثا يف الرتاث ،وهذا من املفارقات
مثل هذه الشبهة املتهافتة يظ ّن نفسه "عقالن ًيا" و" ّ
املضحكة! فمثل هذا حيتاج أوال إىل حمو أ ّمية يف احلديث ومصنّفاته وعلومه ،بل إىل إعادة دراسة
أدوات البحث العلمي والتفكري املنطقي قبل أن ّيردد مثل هذا الكالم املخجل!
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املطلـب الثاين :قول حسني غيب غالمي بأن البخاري مل يكمل الصحيح
بنفسه:
ً
أوال :الشبهة:
زعم أن اإلمام البخاري مل يكمل صحيحه بنفسه فقال يف كتيب له " :إن الصحيح مل يكتمل
عىل يد مؤلفه حممد بن إسامعيل البخاري ،وإنام اكتمل عىل يد اثنني من تالمذته :حممد بن يوسف
الفربري ،وحممد بن إبراهيم املستميل"
ويستدل عىل ذلك بام يىل:
 .1أهنام (الفربري واملستمىل) يرصحان بذلك قائلني :إهنام شاهدا يف الصحيح أورا ًقا
بيضاء "فأضفنا".
 .2أن ابن حجر اعرتف بوجود بياض يف صحيح البخاري وأنه أضيف إليه.
 .3توجد روايات يرد فيها حممد بن إسامعيل البخاري كحلقة يف سلسلة الرواة
واإلسناد ،بمعنى أن يتحول إىل ٍ
راو للحديث فقط كام هو احلال يف كتاب العلم.

مصدر الصورة

ثان ًيا :من هو قائلها:
( )1البخاري وصحيحه ،حسني غيب غالمي( ،ص.)12 :
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( )1

هو حسني غيب غالمي اهلرساوي ،عىل املذهب الشيعي ،موطنه هو إيران ،له صفحات عىل
مواقع التواصل االجتامعي ،يبث فيها سمومه ومعتقداته.
ثال ًثا :الرد عىل هذه الشبهة:
وللرد عليه استعنت برد الدكتور عمر نجار عيل عبد احلافظ يف بحث تقدم به للمؤمتر األول
خلدمة السنة النبوية بعنوان" :دفاع عن اإلمام البخاري وجامعه الصحيح" وقسمتها عىل نقاط
( )1

خمترصة كالتايل:
• إن دعوى أن البخاري مل يكمل صحيحه بنفسه واهنة كبيت العنكبوت ،وما نقله هو عن
البخاري :أنه مجعه يف مدة ترتاوح بني ستة عرش إىل ثامنية عرش عا ًما يرد عليه ،فالبخاري أتم
كتابه بنفسه ،ثم أخذ يتحدث عن كيفية مجعه ،وعن مدة مجعه ،وعن األحاديث التي أدخلها فيه،
أليس هو القائل" :ما أدخلت يف كتاب اجلامع إال ما صح وتركت من الصحاح حتى
ال يطول"(.)2
• لقد ختم البخاري كتابه بنفسه ،وشاع ذكر هذا الكتاب يف األجواء العلمية ،وتسابق إىل
روايته طالب املدارس احلديثية ،حتى أخذه عنه تسعون ألف ٍ
راو ،فقد ثبت عن الفربري أنه
كان يقول " :سمع كتاب الصحيح ملحمد بن إسامعيل تسعون ألف رجل ،فام بقي أحد يرويه
عنه غريى" ( ،)3وقد عقب احلافظ ابن حجر عىل هذا قائالً " :أطلق ذلك بنا ًء عىل ما يف علمه،
وقد تأخر بعده بتسع سنني أبو طلحة منصور بن حممد بن عىل بن قريبة البزدوي وكانت وفاته
سنة تسع وعرشين وثالث مائة " (.)4

( )1دفاع عن اإلمام البخاري وجامعه الصحيح ،عمر نجار عيل عبد احلافظ( ،ص.)9 :
( )2هتذيب األسامء واللغات ،النووي.)74/1( ،
( )3تاريخ بغداد ،اخلطيب البغدادي.)9/2( ،
( )4هدي الساري ،ابن حجر( ،ص.)678 :
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• وقد وصلت بعض الروايات يف حرص اآلخذين عنه إىل مائة ألف ،منهم كثري من أئمة
احلديث كاإلمام مسلم وأبى زرعة ،والرتمذي وابن خزيمة ( ،)1فامذا كانت تأخذ هذه اآلالف
منقوصا مل يكتمل بعد؟ أم أن الكتاب قد أمته صاحبه
عن اإلمام البخاري؟ هل كانت تأخذ كتا ًبا
ً
وأعلن إمتامه وعرضه عىل كبار حمدثي عرصه ( ،)2فطار بذكره الركبان ،وتسابق إىل أ ْخذه وسامعه
األعيان.
• نقول هذا مع علمنا أن مسألة عدم إمتام البخاري لكتابه لو صحت  -ما قدحت يف
البخاري ،وما نقصت من قدر الصحيح ،فكم من عامل بدأ ومل يتم ،وكم سبقت املنية حتقيق
كثريا جدً ا ،ومع ذلك أخذ الناس هذا القدر الذي تركه العامل دون متام
األمنية؟! حدث هذا ً
وانتفعوا به.
مهد
ثم أكمل الدكتور عمر وقال :ولكن الشيخ حسني غيب أراد أن ينفذ من ذلك إىل يشء َّ
أيضا  -لو صحت -
له ،وأ ْمر ب َّيت له بليل ،وهو أن تالميذ البخاري أضافوا إىل الكتاب ،وهذه ً
فال ضري أن يضيف التلميذ بعض مروياته إىل مرويات شيخه ،وجيعل ذلك كله يف كتاب واحد
 مع التمييز بني مروياته ومرويات شيخه فينتفع الناس باجلميع ،أي ضري يف ذلك؟ فكيفوهذه مل تصح كام أن سابقتها مل تصح؟! ثم نقف مع ما رآه أدلة عىل دعواه:
أوالً :قوله " :مها  -الفربري واملستميل  -يرصحان بذلك قائلني إهنام شاهدا يف الصحيح
أورا ًقا بيضاء " فأضفنا ":
ناقصا غري تام ،أما حتريفه ففي قوله" :شاهدا يف الصحيح
هكذا يأيت بالكالم حمر ًفا
ومبتورا ً
ً
أورا ًقا بيضاء" وصواهبا " :وأشياء مبيضة منها تراجم مل ي ْثبت بعدها شي ًئا ،ومنها أحاديث مل
يرتجم هلا".

( )1اإلمام البخاري وصحيحه ،عبد الغني عبد اخلالق( ،ص.)678 :
( )2عرض البخاري صحيحه عىل ابن املديني وحييى بن معني وأمحد بن حنبل وغريهم كام يف هتذيب التهذيب.)46/9( ،
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وهنا تظهر عدم أمانته يف النقل ،وإىل أي مدى تصل به عصبيته ! مما ال شك فيه أنك مدرك
خلطر التحريف وأثره اليسء عىل البحث العلمي.
إن الفارق شاسع بني ما خطه هذا الرجل بقلمه ،والذي يذكر فيه وجود أوراق كاملة بيضاء
يف صحيح البخاري ،وبني العبارة الصحيحة التي تذكر أن أشياء مبيضة منها تراجم مل يثبت
بعدها شي ًئا.
وأما البرت املتعمد والنقص املقصود فيتمثل يف وقوفه عند كلمة " :أضفنا " حذف املفعول
ليذهب خيال القارئ بعيدً ا ،فيظن الظنون فيام أضيف لصحيح البخاري...ومتام العبارة أو
املفعول الذى حذفه" :فأضفنا بعض ذلك إىل بعض" ،أي بعض األحاديث غري املعنونة  -أو
املرتمجة  -إىل الرتاجم التي ال أحاديث حتتها.
• ثم أنقل لك أهيا القارئ احلصيف متام العبارة التي هلهلها وصواب األلفاظ التي حرفها،
فهي يف مقدمة الفتح من مقول إبراهيم ابن أمحد املستميل قال" :انتسخت كتاب البخاري من
أصله الذى كان عند صاحبه حممد بن يوسف الفر ْبري ،فرأيت فيه أشياء مل تتم ،وأشياء مبيضة،
منها تراجم مل يثبت بعدها شي ًئا ،ومنها أحاديث مل يرتجم هلا فأضفنا بعض ذلك إىل بعض " (،)1
وقول املستميل هنا " :فرأيت فيه أشياء مل تتم " هذا عىل حسب ظنه ،أما صنيع البخاري فكله
مقصود ،ومما هو مقرر لدى العلامء أن منهج البخاري يف ترامجه ال يلزم وترية واحدة ،فمنها
الظاهرة ومنها اخلفية ،وقد أشار النووي إىل يشء من هذا التنوع يف قوله " :ليس مقصود
البخاري االقتصار عىل األحاديث فقط ،بل مراده االستنباط منها واالستدالل ألبواب أرادها،
كثريا من األبواب عن إسناد احلديث ،اقترص فيه عىل قوله" :فيه فالن عن
وهلذا املعنى أخىل ً
النبي  "أو نحو ذلك ،وقد يذكر املتن بغري إسناد ،وقد يورده معل ًقا ؛ وإنام يفعل هذا ألنه أراد

( )1هدي الساري ،ابن حجر( ،ص.)8 :
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االحتجاج للمسألة التي ترجم هلا ،وأشار إىل احلديث لكونه معلو ًما ،وقد يكون مما تقدم ،وربام
تقدم قري ًبا.
ويقع يف كثري من أبوابه األحاديث الكثرية ،ويف بعضها ما فيه حديث واحد ،ويف بعضها ما
فيه آية من كتاب اهلل وبعضها ال يشء فيه البتة ،وقد ادعى بعضهم أنه صنع ذلك عمدً ا ،وغرضه
أن يبني أنه مل يثبت عنده حديث برشطه يف املعنى الذي ترجم عليه.
ومن ثمة وقع يف بعض من نسخ الكتاب ضم باب مل يذكر فيه حديث إىل حديث مل يذكر فيه
باب ،فأشكل فهمه عىل الناظر فيه"( ،)1فيفهم من كالم اإلمام النووي أن مسألة الضم هذه
أيضا غري مسلمة كام سنعلم.
حدثت من بعض رواة الصحيح ال من اجلميع ،وهى ً
فدعوى نقص الكتاب غري صحيحة ،وكذلك ز ْعم ت ْركه بال تبييض غري مسلمة ،ويف هذا
يقول احلافظ ابن حجر " :وربام اكتفي  -أي البخاري  -أحيانًا بلفظ الرتمجة التي هي لفظ
أثرا أو آية ،فكأنه يقول :مل يصح يف الباب يشء عىل
حديث مل يصح عىل رشطه ،وأورد معها ً
رشطي ،وللغفلة عن هذه املقاصد الدقيقة اعتقد من مل يمعن النظر أنه ترك الكتاب بال تبييض،
ومن تأمل ظفر ،ومن جدَّ وجد"(.)2
ويبدو أن هذه الدعوى ليست من بنات أفكار حسني غيب غالمي ،ولكنه تلقفها  -بدون
إدراك  -من غريه ومل ينظر إىل أجوبة العلامء عليها ،فممن تعرض لذلك اإلمام بدر الدين بن
مجاعة يف كتابه (مناسبات تراجم البخاري) حيث قال" :وضمن تراجم بعض األبواب ما يبعد
فهمه من حديث ذلك الباب ،وأوقع ذلك بعض التباس عىل كثري من الناس :فبعضهم مصوب
له ومتعجب من حسن فهمه ،وبعض نسبه إىل التقصري يف فهمه وعلمه ،وهؤالء ما أنصفوا
مرارا عىل
ألهنم مل يعرفوه ،وبعض قال :مل يبيض الكتاب .وهو قول مردود ،فإنه أسمع الكتاب ً
طريقة أهل هذا الشأن ،وأخذه عنه األئمة األكابر من البلدان ،وبعض قال :جاء ذلك من حتريف
( )1هدي الساري ،ابن حجر( ،ص.)8 :
( )2املصدر السابق( ،ص.)15 :
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النساخ .وهو قول مردود فإنه مل يزل مرو ًيا من أئمة احلديث عىل رشطهم ،من تصحيحهم
له وضبطهم " (.)1
• فكل هذه الدعاوى نشأت عن عدم فهم لصنيع أبى عبد اهلل ،فاعرتضوا اعرتاض ٍ
شاب
غ ٍّر عىل شيخ جمرب أو مكْتهل ،وأوردها إيراد سعد وسعد مشتمل ،ما هكذا يا سعد تورد اإلبل،
كام قال احلافظ يف مقدمة الفتح (.)2

ثان ًيا :زعمه أن ابن حجر اعرتف بوجود بياض يف صحيح البخاري وأنه أضيف
إليه:
• بعد كالمه السابق املتعلق بدعوى عدم اكتامل صحيح البخاري ،وتدخل الرواة
باإلضافة ،قال" :فهذا ما نجده يف مقدمة فتح الباري التي فصل فيها ابن حجر ،ومل يرد عىل
ذلك ،معرت ًفا بوجود بياض يف صحيح البخاري ،وأنه أضيف إليه" (.)3
• الذي زعم وجوده يف الفتح ليس موجو ًدا فيه ،وقد سبق نقل ما هو موجود يف مقدمة
الفتح ،وظهر الفارق بني األصل والتحريف ،إال أننا نراه يف جرأة عىل اخللط واللبس يصف
احلافظ ابن حجر بأنه اعرتف بوجود بياض يف صحيح البخاري ،وأنه أضيف إليه.
• وقد مر بنا كالم احلافظ ابن حجر الذي يرد هذا االدعاء ،والقارئ أنبل وأفطن من أن
نعيده عليه مرة أخرى.

( )1مناسبات تراجم البخاري ورقة 1ب نقالً عن كتاب اإلمام الرتمذي واملوازنة بني جامعه وبني الصحيحني ،نور الدين عرت،
(ص.)297:
( )2هدي الساري ،ابن حجر( ،ص.)14 :
( )3البخاري وصحيحه ،حسني غيب غالمي( ،ص.)11:
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ثال ًثا :قوله " :إننا نجد روايات يرد فيها حممد بن إسامعيل البخاري كحلقة يف
سلسلة الرواة واإلسناد ،بمعنى أن املؤلف يتحول إىل ٍ
راو للحديث فقط كام هو
احلال يف كتاب العلم" .
()1

• يف اهلامش كتب " :وما ورد يف كتاب "العلم" بام قال فيه" :حدثنا عبيد اهلل ،وأخربنا حممد
بن يوسف الفربري ،وحدثنا حممد بن إسامعيل البخاري قال :حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن
سفيان قال :إذا قرئ عىل املحدث  ....إلخ" (.)2
• ولعدم الدراية بكتب السنة ،وعدم معرفة مناهج املحدثني ،ظن أنه قد جاء بأمر جلل ،أو
أنه وقع عىل صيد ثمني ،وليس األمر كذلك.
• فام ذكر بعد هذا اإلسناد ليس حدي ًثا ،أو جز ًءا من حديث ،ولكنه قول لسفيان يبني فيه أنه
إذا قرئ عىل املحدث ال بأس أن يقول " حدثنا " ،وكأن الراوي عن الفربري أراد أن يميز هذا
اجلزء عن سابقه ،وقد نبه العالمة عبد السالم املباركفوري عىل علة الترصيح بمثل هذا يف
صحيح البخاري فقال" :يوجد يف صحيح البخاري عدة مواضع" :قال الفربري" وهي
املواضع التي يريد فيها الفربري أن يذكر بعض الفوائد عن رواية إمام املحدثني ،أو اإلسناد ،أو
أن هذا القدر بلغ إليه بواسطة ،ومل يسمعه من اإلمام البخاري مبارشة " .
( )3



( )1البخاري وصحيحه ،حسني غيب غالمي ( ،ص.)12:
( )2املصدر السابق.
( )3سرية اإلمام البخاري سيد الفقهاء وإمام املحدثني ،املباركفوري.)473 /1( ،
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اخلامتة
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ويف ختام هذا البحث أسأل اهلل أن يكون قد وفقني فيام طرحته واحلمد هلل والصالة عىل أرشف
األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني..
وسوف أوجز النتائج التي توصلت إليها من هذا البحث يف نقاط كالتايل:
• متيز اإلمام البخاري رمحه اهلل إىل جانب رسوخه يف علم احلديث بقوة فقهه ،فهو حمدث
بارع وفقيه ضليع.
• الشبهة وارد يرد عىل القلب حيول بينه وبني انكشاف احلق له.
• اجلهل بعلوم احلديث وقواعد اجلرح والتعديل من أبرز أسباب الطعن يف صحيح
البخاري.
• مل حيظ كتاب من الكتب بمثل ما حظيه اجلامع الصحيح من املكانة املتميزة ،واملنزلة
الرفيعة.
• قيل صنف اجلامع يف ست عرشة سنة واهلل أعلم بذلك.
• مجع البخاري نحو ست مئة ألف حديث اختار منها يف صحيحه ما وثق برواته.
• اهتام رشيد أيالل لإلمام البخاري بالتدليس.
• ذكر أحد الطاعنني يف صحيح البخاري أن اإلمام البخاري ضعيف التوحيد.
• سؤال رشيد أيالل عن النسخة األصلية من الصحيح.
• قول حسني غالمي بأن البخاري مل يكمل الصحيح بنفسه.
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الفهارس
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فهرس املصادر واملراجع:
• األسامء والصفات ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى البيهقي( ،ت 458 :هـ)،
حتقيق :عبدالرمحن عمرية ،ط ،1دار اجليل – بريوت 1417 ،هـ.
• أضواء عىل الصحيحني ،حممد صادق النجمي ،حتقيق وترمجة :حييى كامل البحراين،
ط ،1باسدار إسالم ،مؤسسة املعارف اإلسالمية1419 ،ه.
• األعالم ،خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس ،الزركيل الدمشقي( ،ت:
1396هـ) ،ط ،15دار العلم للماليني 2002 ،م.
• اإلمام البخاري وصحيحه ،عبد الغني عبد اخلالق ،ط ،1دار املنار للنرش1405 ،ه
• إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل ،بدر الدين ابن مجاعة ،ط ،1دار السالم –
مرص1410 ،ه.
• البخاري وصحيحه ،حسني غيب غالمي ،ترمجة كامل السيد ،ط ،2مركز األبحاث
العقائدية – إيران1423 ،ه.
• بؤس التنوير ،عبد احلميد بن حممد املري ،مركز قرطبة لدراسات احلضارة اإلسالمية،
اإلصدار األول2018 ،م.
• بيع الوهم ،يوسف سمرين.
• تاريخ بغداد وذيوله ،أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي
(ت463 :هـ) ،دراسة وحتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،1دار الكتب العلمية –
بريوت 1417،هـ.
• التبيني ألسامء املدلسني ،برهان الدين احللبي أبو الوفا إبراهيم بن حممد بن خليل
الطرابليس الشافعي سبط ابن العجمي (ت841 :هـ) ،حتقيق :حييى شفيق حسن ،ط ،1دار
الكتب العلمية – بريوت1406 ،هـ.
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• التدمرية :حتقيق اإلثبات لألسامء والصفات وحقيقة اجلمع بني القدر والرشع ،تقي
الدين أبو العباس أمحد احلنبيل الدمشقي( ،ت728 :هـ) ،حتقيق :حممد بن عودة السعوي ،ط،6
مكتبة العبيكان – الرياض1421 ،هـ 2000 /م
• تعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس للحافظ ابن حجر العسقالنى،
حتقيق :عاصم بن عبداهلل القريويت ،ط ،2مكتبة املنار – األردن.
• التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد
الرب بن عاصم النمري القرطبي (ت463 :هـ) ،حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي ،حممد عبد
الكبري البكري ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – املغرب 1387 ،هـ
• هتذيب األسامء واللغات ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي( ،ت676 :هـ)،
دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان.
• هتذيب التهذيب ،أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين
(ت852:هـ) ،ط ،1مطبعة دائرة املعارف النظامية -اهلند1326 ،هـ.
• دفاع عن اإلمام البخاري وجامعه الصحيح ،عمر نجار عيل عبد احلافظ.
• سري أعالم النبالء ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن قا ْيامز الذهبي
(ت748:هـ) ،حتقيق شعيب األرناؤوط ،ط1410 ،7ه.
• سرية اإلمام البخاري سيد الفقهاء وإمام املحدثني ،عبدالسالم املباركفوري ،ط ،8دار
الفتح – الشارقة1418 ،ه.
• شبهات املشككني حول صحيح البخاري ،حممد السيد حممد عبده.
• شبهة بعض املعارصين حول الصحيحني بروايتهم للمختلطني ،أكرم حممد إبراهيم
نمراوي ،مكتبة علوم احلديث النبوي.
• رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك ،الزرقاين ،دار اجليل – بريوت.
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• رشوط األئمة الستة ،احلافظ أبو الفضل حممد بن طاهر املقديس( ،ت715:ه) ،ط،1
دار الكتب العلمية -بريوت1405 ،ه.
• صحيح البخاري هناية أسطورة ،رشيد أيالل ،ط ،1دار الوطن للصحافة والطباعة
والنرش – املغرب2017 ،م.
• صحيح البخاري ،اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل  وسننه
وأيامه ،حممد ابن إسامعيل البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص النارص ،ط ،1دار طوق
النجاة– جدة.
• طبقات احلفاظ ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ) ،ط،1
دار الكتب العلمية – بريوت1403 ،ه.
• عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن
حسني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى (ت855 :هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
• فتح الباري ،ابن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب الدين اخلطيب ،دار الكتب السلفية.
• الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري ،حممد بن يوسف بن عيل بن سعيد،
شمس الدين الكرماين( ،ت786 :هـ) ،ط ،1دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت-
لبنان1356،هـ.
• لسان العرب ،حممد بن مكرم بن عىل ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري
الرويفعى اإلفريقى (ت711 :هـ) ،دار صادر – بريوت ،ط 1414 ،3هـ
• خمتار الصحاح ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،حتقيق :حممود خاطر ،مكتبة
لبنان نارشون– بريوت ،طبعة جديدة1415 ،ه – 1995م.
• مدرسة اإلمام البخاري يف املغرب ،يوسف الكتاين ،دار لسان العرب ،بريوت – لبنان.
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• املدلسني ،أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني الكردي الرازياين ثم املرصي ،أبو زرعة ويل
الدين ،ابن العراقي (ت826 :هـ) ،حتقيق :رفعت فوزي عبد املطلب ،نافذ حسني محاد ،ط،1
دار الوفاء1415 ،هـ.
• املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي ،أبو
العباس (ت770:هـ) ،املكتبة العلمية  -بريوت
• مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب
ابن قيم اجلوزية (ت 751 :هـ) ،حتقيق :عبد الرمحن بن حسن بن قائد ،راجعه :حم َّمدْ أ ْمجل
اإلصالحي ،سليامن بن عبداهلل العمري ،دار عامل الفوائد ،مكة املكرمة ،ط 1432 ،1هـ.
ْ
• مكانة الصحيحني ،خليل إبراهيم مال خاطر ،ط ،1املطبعة العربية احلديثة –
القاهرة1402،هـ.
• مناسبات تراجم البخاري ،نور الدين عرت.
• منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها (من خالل اجلامع الصحيح )،
أبو بكر كايف ،ط ،1دار ابن حزم  -بريوت 1422 ،هـ  2000 /م.
• نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر ،ابن حجر العسقالين ،حتقيق :عبداهلل بن ضيف اهلل
الرحييل ،ط2001 ،1م.
• النكت عىل مقدمة ابن الصالح ،أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر
الزركيش الشافعي( ،ت794 :هـ) ،حتقيق :زين العابدين بن حممد بال فريج ،ط ،1أضواء
السلف – الرياض1419،هـ.
• هدي الساري (مقدمة فتح الباري) ،أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين،
(ت852:هـ) ،دار املعرفة – بريوت 1379 ،هـ.
• الواضح يف مناهج املحدثني ،يارس شاميل ،ط ،3دار احلامد – عامن2006 ،م.
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• الوايف بالوفيات ،صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي ،حتقيق :أمحد األرنؤوط ،تركي
مصطفي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -لبنان ،ط۲۰۰۰ :1م.
• )(aljazeera.net
• )(aslein.net
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