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 :للكتاب الفنية املعلومات
 الكتاب:  عنوان
 . عليها والرد البخاري صحيح حول اإلمامية الشيعة وشبهات  طعون
 املؤلف:  اسم

 . العزازي يوسف عادل دكتورال
 واترخيها:  الطبعة  رقم

 . م2021 /هـــ1442 عام ،العربية مصر مجهورية  ، ابملنصورة اللؤلؤة دار ،األوىل الطبعة
 الكتاب:  حجم

 . صفحة (2489) صفحاته وعدد ،جملدات  أربع يف الكتاب  يقع
 الكتاب:  أصل
  أصول   كلية  ،الشريف  األزهر  امعةجب  ، الدكتوراه  العاملية  درجة  لنيل  املؤلف  هبا  متقد    علمية  رسالة

 . م2021 /هــ 1441 سنة ،وعلومه احلديث قسم ،ابلقاهرة الدين
 وهدفه:  البحث مشكلة

  عز  هللا   وتعهد   ،كله  الدين  على  ليظهره  احلق  ودين  ابهلدى   وسلم  عليه  هللا   صلى  رسوله  هللا  أرسل
  ولذا   ، كالقرآن  حمفوظة  والسنة   {، َلححاِفظ ونح   لحه    وحِإّنَ   الذ ِْكرح   ن حَزْلنحا  َنحْن    ِإّنَ }  فقال:  الدين   هذا  حبفظ  وجل
  من   بعض  حاول  وملا   ، مجعها  يف  والنفيس  الغايل  وبذلوا   ،حفظها  على  قاموا  رجاًل   هلا  وجل  عز  هللا   هّيأ

  والكذب  الوضع أو والنقصان  ابلزايدة وسلم عليه هللا صلى النيب سنة على يتعدى  أن نفسه له  توسوس
  صيانة   ؛عنها  ابلدفاع  والنقاد  اجلهابذة   من  النجباء  األبرار  األتقياء   السادة  األجالء  العلماء  هؤلء  قام

د ث   أو  ،كذب   إليه   ينسب  أن  وسلم  عليه   هللا  صلى  النيب  ملقام   فجمعوا  ،حديثه   من  ليس  مبا   عنه   ُيح
 . منها  الضعيف من الصحيح لتمييز الدقيقة القواعد ووضعوا  ،عليها احفاظً  ودونوها ،السنة

  ومستخرجات  ومستدركات   وأجزاء  ومعاجم  وسنن  ومسانيد  جوامع  من  حوهلا   مؤلفاهتم  وتنوعت
 .وأرضاهم عنهم هللا فرضي ،وغريها

  وأب  احملدثني  وسيد  احلديث  يف  املؤمنني  أمري  احلجة  اإلمام  اعلمً   وأجلهم  اقدرً   أعظمهم  من  وكان
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 .الصحيح" "اجلامع :كتابه   صنف  الذي ،هللا   رمحه البخاري إبراهيم بن إمساعيل بن  حممد هللا عبد
 أدي   حتت  احلديث  يف  كتاب   صحأ  هو  "البخاري  صحيح"  أن  على  ا وحديثً   قدميا  العلماء  واتفق

 .السماء
  ول   وأسانيده،   رجاله  يف   ونظرا  وشرًحا،   دراسة  العلماء،   اهتمام   حمل    البخاري«  »صحيح   زال  ول

  اختيار   يف  ره تبحّ   وشدة  فهمه  وعمق  ملنهجه   ومعرفة  قوة   إل  تزيده   ل   اليت  النقدية  الدراسة   من  ذلك   مينع
 والقواعد   العلمي  للمنهج  خاضعة  العلم  طور   عن  خترج   ل  لكنها  . ئهاوانتقا  واألحاديث  األسانيد
  علينا   خيرج  من  والبدع  األهواء  أهل  من  جند  ذلك   ومع  . العلماء  جهابذة   عليها   اتفق  اليت  ، احلديثية
 . عديدة وشبهات  شىت بطعون

 ابلطعن  الكتاب   هذا  قيمة   من  صالتنقّ   ُياولون  الذين   اإلمامية  الشيعة  فرقة   :الطاعنني  هؤلء  ومن
 إببعاد   همأهداف    ذلك   وراء  من  قوافيحقّ   السنة،  أهل   قلوب   يف  مكانته   من  لوا يقلّ   لكي  فه؛مؤلّ   ويف  فيه

 .الرابين املنهج هذا عن الناس
 البحث: أمهية

 اآليت: ف  البحث أمهية تكمن
  من  ا،مجيعً   عليها  أتى   حىت  ،اإلمامية  فرقة  من  املعاصرين  شبهات   معظم  تتبع   الباحث   أن  -1
 مثل:  املعاصرة كتبهم  خالل

 . (1)خليل  جواد حملمد  البخاري« صحيح يف واريتامل »کشف
 . (2) أيضا له البخاري« أربكت احلميدي  و»رواايت 
 .(3) جنمي  صادق حملمد الصحيحني« على و»أضواء
  غالمي   غيث  حلسني  الفكري«  واجتاهه  حياته  يف  دراسة  اجلامع  وصحيحه  البخاري  و»اإلمام

 

 . م200٦  / هـ142٦الطبعة األوىل، ( دار اإلرشاد، لندن،  1)
 . م2004-هـ14٥2 ، سنة( طبعته شبكة الفكر، الطبعة األوىل2)
 . هـ1419( مؤسسة املعارف اإلسالمية، قم، إيران، الطبعة األوىل 3)
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 . (4) اهلرساوي
 .(٥)امليالين احلسيين لعلي امليزان« يف و»الصحيحان

 والرجال   احلديث  يف  وأصولية  فقهية   دراسة  ..اجلامع  وصحيحه   البخاري  يف  الصراح  و»القول
 . (٦) األصبهاين جواد حممد بن  هللا لفتح الصحيح«،  وكتابه البخاري حول السنة أهل وعقائد

  إلمساعيل   الصحيحني«  أحاديث  لبعض  تطبيقية  دراسة  ..احلديث  منت  نقد  قواعد  تفعيل  و»حنو
 .الكردي

 . (7)النفيس راسم  ألمحد العنكبوت« و»بيت
 . احلسين معروف هلاشم «للبخاري والصحيح للكليين الكايف يف دراسات »و

  هلم   أخرى   كتب  احتوته  ما  إىل  ابإلضافة   هذا  البحث،  أثناء  هلا  سيشار  اليت  املؤلفات   من  وغريها
 :مثل طعون، من

 .الدين شرف احلسني لعبد »املراجعات« کتاب:
 .أيضا له  هريرة« »أبو وكتاب:
 . أيضا له امليزان« يف  عائشة »أحاديث وكتاب:
 . الورداين لصاحل واحملدثني« الفقهاء ضد الرسول عن »دفاع :وكتاب 

  النباطي   العاملي  يونس   بن   علي  حممد  أليب  التقدي«  مستحقي  إىل  املستقيم  »الصراط  وكتاب:
 . البياضي

  علي بن للهامشي «احلقيقي حجمهم يف الصحابة» وكتاب:
  ، تلبيساهتم  فكشف  ،ة شب  شبهة   عليها  تىأو   ت،وضوعاامل  لىع  ورتبها   ،الطعون  هذه   الباحث  تتبع

 

 . هـ14٥2إيران، الطبعة األوىل سنة  - ( دليل قم، طهران 4)
 . هـ1427( مركز احلقائق اإلسالمية، طبعة أوىل، سنة ٥)
قم  (٦) التوحيد،  الدين،   -  توزيع مكتبة  فيه رسالة ابلرد عليه يف كلية أصول  إيران، بدون اتريخ، وقد سجلت 

 .ومتت مناقشها
 . م2009-ه 1430دار احملجة البيضاء، الطبعة األوىل   (7)
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  .القواعد من بنياهنم على وأتى ،قواعدهم فساد وبنّي 
  صلى   النيب  سنة  وهو  العلماء،  إبمجاع  اإلسالم  مصادر  من   الثاين  ابملصدر  قيتعلّ   البحث  أن  -2

 . وسلم عليه هللا
 لإلمام  الصحيح"  "اجلامع  كتاب   وهو  وجل  عز  هللا   كتاب   بعد  كتاب   أبصح  قيتعلّ   البحث  أن  -3

 .البخاري
 البحث: منهج 
  ، النقدي  الستقرائي  املنهج  وهو   فيه   سلكه  الذي   املنهج   وبني  ،حبثه  يف  منهجه  عن  الباحث  تكلم

  وأبطلها   عليها  رد  مث  ،بها ورتّ   شبهة  مائيت  من  أكثر  فجمع  ،القوم  يتناقلها  اليت  الشبهات   أهم  على  وأتى
 . واحدة  واحدةً 
 هذا  يف  والتعديل  اجلرح  أئمة   من  النقاد  أقوال  الباحث   يبني   ابلراوي   متعلقة  الشبهة   كانت  إذاو 
 . الراوي هلذا  البخاري ختريج طريقة ذكر مع ،والتعديل اجلرح قواعد امراعيً  ،الراوي

 البحث:  من اهلدف
 عليها.  والرد مستقلة البخاري بصحيح املتعلقة الشيعة طعون وأبرز أهم وإحصاء مجع -1
  البخاري أمانة يف طعنهم مثل قبل، من ابلرد  أحد هلا تعرضي ول قبل، من  تكن ل طعون إبراز -2

 احلميدي. شيخه مروايت  يف
 يطعنون  ممن  اإلسالم  أعداء  من  غريهم  مع  بعضها  توافق  اليت  منهم،  املعاصرين  كتب  على  الرد  -3

 السنة. يف
 من ذلك  وبيان فيه،  ابلطعن أحق هم علينا به يطعنون ما وأن كتبهم  خالل من  زيفهم كشف  -4

 مصادرهم. 
 قواهلم.أ حكاية عند السنة أهل على دليسهموت كذهبم  وفضح أمانتهم عدم بيان -٥

 البحث:  خطة
 :اآليت النحو على ذلك  وبيان  وخامتة،  أبواب،  ومثانية مقدمة، يف حبثه الباحث جعل
 .فيه هومنهج البحث، وخطة له، هاختيار  وسبب املوضوع، أمهية فيها فذكر  املقدمة: أما
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  .الكتاب لعنوان العلمية املصطلحات حترير األول: الباب
 :فصالن وفيه

  :األول الفصل
  .الشيعة ومعىن ،الشبهة معىن فشرح الكتاب، عنوان  مصطلحات  معىن شرح

  الثاين: الفصل
 :احلديثية ومصادرها نشأهتا الشيعة عن الباحث فيه تكلم

 .اجلامع وصحيحه هللا رمحه البخاري اإلمام الثاين: الباب
 :فصالن وفيه

 هللا. رمحه البخاري ماملإل الباحث ترجم وفيه األول: الفصل
 .السنة علماء عند منزلته وبيان البخاري، بصحيح الباحث عرف وفيه الثاين: الفصل

  .وكتابه البخاري اإلمام شخص على اإلمامية الشيعة طعون الثالث: الباب
 :فصالن وفيه

 الرتمجــة يف ابلــوهم كرميــه  البخــاري؛ اإلمــام شــخص علــى اإلماميــة الشــيعة طعــون األول: الفص  ل
 البخاري على طعنهم على الردو  ،هللا رمحه للبخاري نسبه فيما عقدة ابن كالم  على والرد ،الرواة لبعض

 .ديثهح تركا حامت وأاب زرعة أاب أن شبهة دفعو  ،وحفظه عدالته يف
 .البخاري اإلمام إىل الصحيح كتاب   نسبة توثيق يف الشيعة طعون على الرد وفيه :الثاين الفصل
 .هللا رمحه البخاري منهج  حول اإلمامية الشيعة شبهات الرابع: الباب
 :فصالن وفيه

  (البخــاري أربكــت احلميــدي روايــة) الرافضــي كتــاب   علــى لــرداب الباحــث قــام وفيــه األول: الفص  ل
 الرواية. يف البخاري أمانة على لطعنهم كنموذج

 .الضعفاء عن يروي أنه البخاري لإلمام اإلمامية الشيعة اهتام على رد الثاين: الفصل



   

 

 

7 

 »الضـعفاء« کتـاب   يف هللا رمحه البخاري ذكرهم الذين الرواة  من  موقفهم  على  لردل  الباحث  وجعله
 .راوايً  عشر ستة وعددهم الصحيح«، »اجلامع يف هلم وروى
 »اجلــامع يف هللا رمحــه البخــاري هلــم وروى جبــرح، فــيهم تكلــم الــذين الــرواة مــن مــوقفهم علــى الــردو 

 .راوايً  وعشرون تسعة  وعددهم الصحيح«،
 .والشيعة البخاري بني البيت آل اخلامس: الباب
 :فصول ثالثة وفيه

 والشيعة. السنة بني البيت آبل املقصود الباحث حقق وفيه األول: الفصل
 شـبهة علـى ردو  ،وفضـائلهم ،وخصائصـهم ،البيـت آل أحاديـث الباحـث  فيـه  ذكـر  الث  اين:  الفصل

 عنها. هللا رضي فاطمة مروايت  من البخاري إكثار عدم
 منزلة  بيان مع ،هللا رمحه الصادق جعفر من البخاري موقف  لبيان الباحث جعله  الثالث: الفصل

 والشيعة. السنة أهل عند الصادق جعفر
 عنهم. هللا رضي ابلصحابة يتعلق فيما الشيعة طعون على الرد السادس: الباب
 :فصالن وفيه

 فعـرف عـنهم، هللا رضـي الصـحابة علـى الشـيعة طعـن علـى الـرد يف  الباحـث  جعلـه  :األول  الفصل
 .احلوض حديث شبهة على ورد ،فضلهم وذكر ،عدالتهم وبني ،ةابلصحاب

 علـــى فـــرد ،أبعيـــاهنم صـــحابةال بعـــض علـــى طعـــوهنم علـــى الـــرد يف الباحـــث جعلـــه :الث   اين الفص   ل
  عنهم. هللا رضي عمر وابن وعائشة هريرة وأيب ومعاوية وعلي وعثمان وعمر بكر أيب يف طعنهم

 .والسالم الصالة عليهم األنبياء بعصمة يتعلق فيما طعنهم على الرد السابع: الباب
 فصالن: وفيه

 علـى فـرد وسـلم، علـيهم هللا صـلى حممـد نبينـا غـري ابألنبيـاء يتعلـق فيمـا طعوهنم رد األول:  الفصل
 السالم. عليهم ويوسف ويونس وأيوب  وسليمان وموسى وإبراهيم آدم يف طعنهم
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 حادثـة يف طعـنهم مثـل ،وسـلم عليـه هللا صـلى حممـد  بسيدان  يتعلق  فيما  طعوهنم  رد  :الثاين  الفصل
 وســلم عليــه هللا صــلى بشــمائله املتعلقــة واألحاديــث ،اجلــاريتني وغنــاء ،الســحر وحــديث ،الصــدر شــق

 وسلم. عليه هللا صلى به املتعلقة األحاديث  من وغريها

 .البخاري أحاديث على أخرى شبهات من متفرقات الثامن: الباب
 :فصول ثالثة وفيه

 علــي أحقيــة علــى هبــا يســتدلون الــيت األحاديــث بعــض علــى شــبهاهتم علــى الــرد األول: الفص  ل
 .وسلم عليه هللا صلى النيب بعد ابخلالفة عنه هللا رضي

 طعن شبهةو  ،الفأر مسخ شبهة مثل ،العقل تنايف أهنا يزعمون أحاديث من مناذج  :الثاين الفصل
 .املولود جنب يف الشيطان

 ،للمعــوذتني مســعود بــنا إنكــار كشــبهة  ،ابلقــرآن يتعلــق فيمــا طعــوهنم علــى الــرد الثال  ث: الفص  ل
 القرآن. مجع أحاديث على وشبهتهم

 البحـث خامتـة وجعلـه ،القيامـة يـوم رهبـم املـؤمنني  رؤاي  حـديث  علـى  طعـنهم  إبطـال  :الرابع  الفصل
 اجلنة. يف رؤيته هللا يرزقه أن رجاءً 

 :والتوصيات النتائج 
 .السابقة املباحث من مبحث كل  وخالصة النتائج فيها املؤلف ذكر

 الكتاب: مميزات
 منها: ،أمور بعدة الكتاب هذا متيز
 إمكانيـــة يــزعم مــن كــل  علــى حجــة فهــي ،الشـــريف األزهــر مــن خرجــت علميــة رســالة كونــه  :أوًل 
 .والشيعة السنة بني التقارب 
 مـا إىل الشـبهات  هـذه ورتـب ،اإلماميـة شـبهات  الباحـث تتبع فقد ،والتبويب الرتتيب حسن  :ااثنيً 

 يتعلــق مــا وإىل ،فيــه ومنهجــه نفســه ابلكتــاب  يتعلــق مــا وإىل ،هللا رمحــه البخــاري اإلمــام بشــخص يتعلــق
 .اومتنً  اسندً  ابألحاديث

 يف طعــنهم مثــل ،قبــل مــن ابلــردّ  أحــد هلــا يتعــرض ول ،قبــل مــن تكــن ل طعــوانً  الباحــث أبــرز :ااثلث  ً 
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 .احلميدي شيخه ملروايت  البخاري أمانة
 ممـــن اإلســـالم أعـــداء مـــن غـــريهم مـــع هابعضـــح  توافـــقي الـــيت ،مـــنهم املعاصـــرين كتـــب  علـــى ردّ  :ارابع   ً 
 .السنة يف يطعنون

 ابلطعــن أحــق هــم الســنة أهــل علــى بــه يطعنــون مــا وأن ،كتــبهم  خــالل مــن زيفهــم كشــف  :اخامس  ً 
 .مصادرهم من ذلك  وبيان ،فيه

ــدم بـــني :اسادس   ً  ــانتهم عـ ــح ،النقـــل يف أمـ ــذهبم  وفضـ ــنة أهـــل علـــى وتدليســـهم كـ ــد السـ ــة عنـ  حكايـ
 .أقواهلم

 وسلم. وصحبه آله وعلى حممد، نبينا على هللا وصلى
 


