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هل اإليمان بالقدر من مسائل اإليمان عند اإلمام البخاري؟
دراسة من خالل حديث جبريل
Buhârî’ye Göre “Kader” İmanın Şartlarından mıdır?
“Cibril Hadisi” Bağlamında Bir İnceleme
According to Bukhari Is "Destiny"Condition of faith?
An Analysis in the Context of "Jibril’s Hadith
*

Nour Alhila

ّ ال ُم
:لخص
 في جواب النبي صلى هللا، وحديث جبريل من أهم األحاديث التي استندوا عليها،يع ُّد اإليمان بالقدر من أركان أو شروط اإليمان في كتب العقائد عند أهل السنة
َّ  إال أن اإلمام البخاري في صحيحه لم يخرج أ،كبير من المصادر التي خرجتها
ي حديث
جمع
 وهذه اللفظة واردة في،عليه وسلم أن اإليمان بالقدر من اإليمان
ٍ
ٍ
 والذي،" وإلى جانب ذلك فقد كان من الضروري تناول إخراج البخاري للفظة "اإليمان بالقدر" في مصنفه "خلق أفعال العباد.يشتمل على لفظ اإليمان بالقدر
. في محاول ٍة للوقوف على رأيه في هذه المسألة،أفرده لمسألة القدر التي برزت في عصره
 إلى جانب بيان عقيدته في اإليمان،فيهدف هذا البحث إلى محاولة الكشف عن علة اإلمام البخاري في عدم تخريج األحاديث المشتملة على لفظ اإليمان بالقدر
.بالقدر في ظل حديث جبريل
الكلمات المفتاحيَّة
. القدرية، كتاب القدر، البخاري، حديث جبريل،اإليمان بالقدر
Öz
Kadere iman Ehl-i sünnetin akaid kitaplarında imanın şartları arasında sayılır. Bu inancın dayanağı ise Cibril hadisi
olarak bilinen iman ve İslam’ın şartlarının sayıldığı hadisteki “kadere inanmandır” ibaresidir. Hemen hemen bütün
hadis kaynaklarında tahric edilen bu hadisin Buhari versiyonunda söz konusu ibare bulunmamaktadır. Buhari’nin kader
konusunu müstakil olarak ele aldığı ‘Halku Efali’l-İbad’ adlı eserinde de bu anlama gelebilecek bir ifadenin geçmemesi
onun kader konusundaki görüşünü incelemeyi gerekli kılmıştır. Bu araştırma hem Cibril hadisi’ni “kadere iman” ifadesi
açasından incelemeyi hem de Buhari’nin kader anlayışını ortaya koymayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler
Kadere iman, Cibril hadisi, Buhari, Kitâbu’l-Kader, Kaderiyye
Abstract
Belief in destiny is counted among the conditions of belief in the creed books of Ahl Al-Sunnah. The basis of this belief is
the phrase "believing in destiny" in the hadith, known as Jibril’s hadith in reply to the prophet Muhammad PBUH, stating
that Iman/belief in destiny is out of Iman. Yet imam Bukhari did not relate to any hadith stating the phrase “belief in
destiny” in his Sahih. In addition, the Bukhari related to the phrase “belief in destiny” in one of his works named "Halku
Efali'l-Ibad", in which he dealt with the subject of destiny separately, made it necessary to examine his opinion on destiny.
This research aims to examine the reasons that led Imam bukhari not to relate to the hadiths that stated “belief in
destiny” phrases, beside highlighting his own belief in believing in destiny under the mentioned Jibril’s Hadith.
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Extended Summary
Jibril’s Hadith is a well-known hadith in teaching Islam, with faith at its head.
However, Bukhari did not derive the hadith from the way in which the word of belief in
predestination appeared in both places that he discussed in his Sahih. Rather, he derived
from the hadith of Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, from the ways in which
the phrase “belief in predestination” was not proven. He stated that the reason for Ibn
Omar’s famous narration of the hadith was to respond to those who denied predestination
in his time. His narration became the most famous interpretation and was widely adopted
in commentaries.
Predestination is an important theological point on which various classifications
were established. Discussions revolved around the concept, while differences involving
different sects were eventually woven around it. Muslim scholars responded to and
affirmed these discussions, and belief in predestination became one of the pillars of faith
in all sects of Islam, according to later scholars.
None of the scholars, however, explained why Bukhari did not include this narration
in his Sahih by explaining the reasons calling for that, especially since the Qadariyah
sect had a strong voice in favor of a doctrine of free will in the time of Imam Bukhari.
Finally, Bukhari wrote a book in response to the free-will advocating Qadariyah sect and
its beliefs, although some contemporaries considered Bukhari not to have disproved it.
The scholars challenged his method as an ineffective way of questioning Jibril’s Hadith.
Some scholars responded to this criticism by weakening the position of Bukhari’s work,
describing it as an incomplete narration.
This analysis leads us to certain questions that require answers, as follows:
Why did Bukhari prefer in his Sahih to extract the narration of Abu Hurairah, may
Allah be pleased with him, over the narration of Ibn Omar, which includes the word “faith
in predestination” and mentions a supporting reason for this inclusion, thereby distancing
the delusion from its narrator. Why did Bukhari prefer the methods of Abu Hurairah’s
hadith that are free of the word “faith” as the basis on which it was to be proven? Was
the word “faith in predestination” proven in the hadith of Abu Hurayrah? Is the narration
adopted by Bukhari in his Sahih incomplete and weak as Bakr Tatali notes in his study?
Is faith in predestination mentioned in the other Sahih collections, such as the Book
of Predestination, which Bukhari created for examining this issue, or the Book of Unity?
Also, did Bukhari reveal in his independent work Creating the Actions of the People that
the word “faith in predestination” was the underlying reason for his composition? Was
this the reason the issue of predestination erupted in the era of Bukhari? Further, did
Bukhari see fate as an independent issue of belief or as a pillar of faith in the event that
faith was one of the chapters of belief? Note that the hadith of Omar states in it: “You
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believe in predestination.” Was Bukhari not seeing it as an issue of faith? This difference
is especially pertinent because the issue of fate during the period of the emergence of the
Qadariyah sect occupied such a large area of theological discussion. That is, it did so until
Bukhari wrote his works responding to it.
This research aims to reveal Imam Bukhari’s reason for not extracting the hadiths that
contain the word “faith in predestination,” as well as explaining his belief in predestination
in the light of Jibril’s Hadith, by answering the questions above.
The author’s research for this paper demonstrated that what is established from the
narration of Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, is that Bukhari did not actually
use the term belief in predestination. The chains of transmission of the narrations that
Bukhari did not derive previously, such as the hadith of Omar as indicated by Ibn Hajar,
were themselves not free from defects, problems, and criticism that distanced them from
the condition of Bukhari in his Sahih. Bukhari’s action in not following the paths of the
narration of Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, in which the phrase “belief
in predestination” was not proven, is an indication that this wording is likely not to be
proven from the hadith of Abu Hurairah, may Allah be pleased with him.
This study also showed that Bukhari maintained the established wording of the
companion even when he narrated from his path and did not include any extraneous
words, even if it was selected from the narrations of the other companions in the hadith.
This author concludes that Bukhari believed that predestination is an independent
issue of belief because of his contention that belief in predestination is an issue of
faith that cannot be confirmed. Bukhari did not refer in his Sahih to the word “belief in
predestination” in the chapters or the suspensions, or even in the follow-ups, which is
preferred when a word is proven by a path that is not ordinarily on its condition, and in the
case of the presence of the hadith and its chain of transmission. He did cite the narration
that includes the word “faith in predestination” from the narrations of Abu Hurairah and
Abu Dhar outside of the Sahih, in his book Creating the Actions of the People, which is
based on this issue, and as al-Lalka’i called it, is viewed as “the response to Qadariyah
sect.” However, Bukhari’s consideration of this particular narration was in the context of
proving the naming of Islam and faith as actions. The wording of Ibn Omar’s narration
from Omar were not sufficiently derived to allow one to stand on them. Bukhari also
created a complete book in his collection that he called the “Book of Predestination.”
Although he did not narrate Jibril’s Hadith in this book, he nonetheless narrates other
hadiths that do affirm predestination, not just a belief in predestination.
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المقدمة
الحمد لله حمدًا كثيرا طيبًا مبار ًكا فيه ،والصالة والسالم على المبعوث هاديًا ومبشرًا ونذيرًا ،وعلى آله
وصحبه الطيبين ،أما بعد:
يعتبر حديث جبريل من األحاديث المشهورة في تعليم الدين ،والتي كان اإليمان على رأسها ،إال َّ
أن
البخاري لم يخرج الحديث من الطريق الذي جاء فيه لفظ اإليمان بالقدر ،في كال الموضعين الذين أخرجهما
في صحيحه؛ بل أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ،من الطرق التي لم يثبت فيها لفظ اإليمان
بالقدر ،في حين كان سبب رواية ابن عمر رضي الله عنهما المشهورة للحديث هو الرد على من أنكر القدر
في زمانه ،وروايته هي األشهر ،خاصةً في كتب الشروح.
والقدر مسألةٌ مهمةٌ من مسائل الدين التي أقيمت عليها التصانيف ،ودارت حولها المناقشات ،ونسجت
حولها االختالفات من الفرق المختلفة ،وتصدى علماء المسلمين للرد واإلثبات ،واإليمان بالقدر ركن من
أركان اإليمان – على حد تعبير المتأخرين.-
ولم يتناول أح ٌد من العلماء تعليل عدم إخراج البخاري لهذه الرواية في صحيحه ،ببيان األسباب الداعية
إلى ذلك ،ال سيما وأن فرقة القدرية كان لها صوتها في زمن اإلمام البخاري حتى ألف كتابًا في الرد عليها،
وما تعتقده ،في حين اعتبر بعض المعاصرين عدم تخريج البخاري لها طريقًا للتشكيك في حديث جبريل
اآلتي تخريجه والكالم عليه ،وقام بعضهم – كما سيأتي -بالرد عليهم بتضعيف رواية البخاري ،ووصفها
بالرواية الناقصة.
وهذا يقودنا إلى أسئل ٍة تطرح نفسها متطلبةً اإلجابة عليها ،وهي:
لماذا رجَّح البخاريُّ في جامعه الصحيح تخريج رواية أبي هريرة رضي الله عنه على رواية ابن عمر،
عن عمر رضي الله عنهما التي تشتمل على لفظ اإليمان بالقدر ،وتحتوي على سبب إيراد ،والذي يبعد الوهم
عن راويها ،ولماذا رجح طرق حديث أبي هريرة الخالية من لفظ اإليمان بالقدر على الطرق التي أُثبت فيها؟
وهل ثبت لفظ اإليمان بالقدر في حديث أبي هريرة؟ وهل الرواية التي اعتمدها البخاري في صحيحه ناقصة
وضعيفة كما قال بكر ططلي في دراسته؟
ومن جه ٍة أخرى هل أتى ذكر اإليمان بالقدر في كتب الجامع الصحيح األخرى ،مثل كتاب القدر الذي
أقامه البخاري من أجل هذا األمر أو كتاب التوحيد؟ وهل أخرج البخاري لفظة «اإليمان بالقدر» في مصنفه
المستقل «خلق أفعال العباد» ،حيث كان سبب تأليفه مسألة القدر التي نشبت في عصر البخاري؟ وعليه فهل
كان البخاريُّ يرى القدر مسألةً مستقلةً من مسائل العقيدة أم مسألةً أو ركنًا من أركان اإليمان في حال كان
اإليمان أحد أبواب العقائد؛ ألن حديث عمر فيه« :تؤمن بالقدر» ،فهل كان ال يراه مسألةً من مسائل اإليمان؟
خاصة وأن مسألة القدر بظهور فرقة القدرية ،احتلت مساحةً واسعةً من النقاش في عصر البخاري حتى
ألفت من أجلها المؤلفات.
هذا ما حاولنا اإلجابة عنه في البحث ،موازنين ومقاربين بين ما وقفنا عليه من األدلة ،وذلك في ثالثة مطالب:
المطلب األول :تعريف القدر
المطلب الثاني :تخريج الحديث
المطلب الثالث :دراسة روايات الحديث
المطلب الرابع :عقيدة البخاري في القدر.
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المطلب األول :تعريف القدر
ً
أول :لغةً :القاف والدال والراء أص ٌل صحيح يدلُّ على َم ْبلَغ ال َّشيء و ُكنهه ونهايته .فالقدر مبل ُغ ك ِّل شيء.
يقال :قَ ْدرُه كذا ،أي مبل ُغه .وكذلك القَدَر .وقَد ُ
َرت ال ّشي َء أَ ْق ِدرُه وأَ ْق ُدرُه من التقدير ،ويأتي القدر بمعنى التعظيم،
()1
كما في قوله تعالىَ ) :و َما قَ َدرُوا اللَّهَ َح َّ
ق قَ ْد ِر ِه( ،أي ما عظموا الله حق تعظيمه ،ويأتي بمعنى الحكم والقضاء .
ثانيًا :اصطالحًا :هو تقدير الله تعالى األشياء في القدم ،وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده،
وعلى صفات مخصوصة ،وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته له ،ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها(.)2
المطلب الثاني :تخريج الحديث
لما كانت الدراسة قائمةً على محاولة تفسير عدم تخريج البخاري للرواية التي تشتمل على اإليمان بالقدر،
كانت العمدةُ في التخريج الرواية التي اعتمدها البخاريُّ في صحيحه ،وهي رواية أبي هريرة رضي الله
صلَّى اللهُ
عنه التي أخرجها في موضعين دون لفظ اإليمان بالقدر ،ولفظها في الموضع األول :كان النَّبِ ُّي َ
الي َمانُ أَ ْن تُ ْؤ ِمنَ بِالل ِه َو َم َلئِ َكتِ ِه َوبِلِقَائِ ِه
الي َمانُ ؟ قَا َلِ ْ :
اس فَأَتَاهُ ِجب ِْريلُ ،فَقَا َلَ :ما ْ ِ
ار ًزا يو ًما للنَّ ِ
َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم بَ ِ
ث.»...
َو ُر ُسلِ ِه َوتُ ْؤ ِمنَ بِ ْالبَ ْع ِ
ث
«الي َمانُ أَ ْن تُ ْؤ ِمنَ بِالل ِه َو َم َلئِ َكتِ ِه َو ُكتُبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه َولِقَائِ ِه َوتُ ْؤ ِمنَ بِ ْالبَ ْع ِ
ولفظها في الموضع الثاني :قَا َلِ ْ :
ْال ِخ ِر».
وسيتم مقارنة الطرق عنه بها ،إلى جانب ما جاء عن الصحابة اآلخرين .وجاء تقسيم التخريج إلى قسمين
أساسيين كما يلي:
ً
أول :الطرق التي جاء فيها لفظ القدر:
.1

من حديث أبي هريرة

أخرجه مسلم عن زهير بن حرب( ،)3والفريابي عن عثمان بن أبي شيبة( ،)4وإسحاق بن إبراهيم في

1

الجوهري ،إسماعيل بن حماد الجوهري الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية :دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة الرابعة،
1990م ،)350/3( ،وابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكريا معجم مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السالم محمد هارون ،دار
الفكر ،بيروت1399 ،هـ1979 ،م ،)62/5( ،وابن منظور ،محمد بن كرم بن منظور ،لسان العرب ،دار المعارف ،القاهرة،
(.)3548/5

2

انظر :ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر الحنبلي ،شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ،تصحيح
محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي ،مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض ،ص ،29:والمحمود ،عبد الرحمن بن صالح،
القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه ،دار الوطن ،الرياض ،ط1418 ،2هـ1997 ،م ،ص،39:
.40

3

مسلم ،ابن الحجاج القشيري النيسابوري ،الصحيح ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،ط1374 ،1هـ
 1991م )1( ،كتاب اإليمان )1( ،باب بيان اإليمان واإلسالم واإلحسان ووجوب اإليمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى،(.)10/7

4

الفِرْ يابِي ،أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن كتاب القدر ،تحقيق عبد الله بن حمد المنصور ،الرياض ،أضواء السلف ،ط،1
 1418هـ 1997 -م ،حديث رقم (.)213
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مسنده( ،)5وابن منده( ،)6والبيهقي( )7من طريق إسحاق ،ثالثتهم عن جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن
القعقاع ،وأخرجه البيهقي من طريق عثمان بن أبي شيبة ،عن جرير بن عبد الحميد( ،)8عن أبي حيان،
كالهما – عمارة وأبو حيان  -عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي.
وأخرجه الفريابي من طريق شهر بن حوشب(.)9
كالهما -أبو زرعة وشهر_ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم(.)10
.2

من حديث أبي هريرة مقرونًا

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده( ،)11والبخاري في خلق أفعال العباد عن محمد بن سالم( ،)12والنسائي
عن محمد بن قدامة( ،)13والبزار عن يوسف بن موسى( ،)14أربعتهم عن جرير بن عبد الحميد ،عن أبي فروة،
عن أبي زرعة ،عن أبي هريرة وأبي ذر.
وأخرجه ابن بطة( ،)15والعقيلي( )16من طريق سعيد المقبري ،عن أبي هريرة ،ومن طريق عبد الله بن
دينار ،عن ابن عمر ،قارنًا في المتن بين أبي هريرة وابن عمر.
.3

من غير حديث أبي هريرة

أخرجه مسلم من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر ،عن عبد الله ابن عمر ،عن
أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما(.)17
5

ابن راهويه ،إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي ،المسند ،تحقيق عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي ،المدينة المنورة ،مكتبة
اإليمان ،ط.)166/211/1( ،1991 – 1412 ،1

6

ابن منده ،محمد بن إسحاق بن يحيى العبدي ،اإليمان ،تحقيق علي بن محمد بن ناصر الفقيهي ،بيروت ،مؤسسة الرسالة،
ط1406 ،2هـ.)16/152/1( ،

7

البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين ،القضاء والقدر ،تحقيق صالح الدين بن عباس شكر ،الرياض ،مكتبة الرشد ،ط1426 ،1هـ
2005 -م.)415/2( ،

8

البيهقي ،القضاء والقدر.)406/1( ،

9

الفِرْ يابِي ،القدر ،رقم (.)209

 10ابن بطة ،عبيد الله بن محمد العكبري ،اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ،ومجانبة الفرق المذمومة ،تحقيق رضا بن نعسان
معطي ،الرياض ،دار الراية ،ط1415 ،2هـ 1994 -ه.)832/645/1( ،
 11إسحاق بن راهويه ،المسند.)167 /212/1( ،
 12البخاري ،محمد بن إسماعيل ،خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل ،تحقيق فهد بن سليمان الفهيد ،الرياض،
دار أطلس الخضراء ،ط1425 ،1هـ 2005 -م.)198/103/2( ،
 13النسائي ،أحمد بن شعيب ،سنن النسائي ،حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد ناصر الدين األلباني ،اعتنى به مشهور
الس َْل ِم.)4991( ،
ان َو َش َرائِ ِع ِهِ )6( ،
ان َو ْ ِ
الي َم ِ
صفَةُ ْ ِ
الي َم ِ
بن حسن آل سلمان ،الرياض ،مكتبة المعارف ،طِ )47( ،1كتَاب ْ ِ
 14البزار ،أحمد بن عمرو البحر الزخار المعروف بمسند البزار ،تحقيق عادل بن سعد ،المدينة المنورة ،مكتبة العلوم والحكم،
ط1427 ،1هـ 2006 -م.)4025/419/9( ،
 15العقيلي ،محمد بن عمرو ،الضعفاء الكبير ،كما في المخطوط (ق ،)247الظاهرية رقم ،1153 :حديث  .362ولكن في
المطبوع من تحقيق حمدي السلفي ،الرياض ،دار الصميعي ،ط1420 ،1هـ 2000 -م ،)789/3( ،ومن تحقيق عبد المعطي
أمين قلعجي ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط1404 ،1هـ 1984 -م ،)30/3( ،ومن تحقيق السرساوي ،القاهرة ،منية سمنود،
دار مجد اإلسالم ،مكتبة دار ابن عباس ،ط1429 ،1هـ 2008 -م ،)490/3( ،وجاء عندهم عبد الله بن عمرو وليس عمر،
ومن المعلوم أن عبد الله بن دينار الذي يروي عنه عبد الملك بن قدامة هو مولى ابن عمر وراويه.
 16العقيلي ،الضعفاء الكبير.)490/3( ،
 17مسلم ،الصحيح ( )1كتاب اإليمان )1( ،باب بيان اإليمان واإلسالم واإلحسان ووجوب اإليمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى.)8/1( ،
488

هل اإليمان بالقدر من مسائل اإليمان عند اإلمام البخاري؟ دراسة من خالل حديث جبريل Alhila /

وقد عزا الطيبي ثبوت هذه اللفظة إلى البخاري من هذا الطريق ،فقال« :وعن البخاري ومسلم ،عن عمر
وأبي هريرة« :أن تؤمن بالقدر خيره وشره» ،الحديث المستفيض»( .)18وهذه اللفظة ليست عند البخاري.
وأخرجه البزار من طريق الضحاك بن نبراس ،عن ثابت ،عن أنس(.)19
وأخرجه أبو عوانة في صحيحه عن خالد بن يزيد ،عن إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيْس بن أبي حازم
عن جرير البجلي(.)20
وأخرجه أحمد من طريق شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما( ،)21وأبي عامر األشعري(.)22
ثانيًا :الطرق التي لم يثبت فيها لفظ القدر:
.1

من حديث أبي هريرة

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده( ،)23والبخاري من طريقه( )24عن جرير ،وأخرجه عن مسدد(،)25
ومسلم عن زهير بن حرب( ،)26وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه( ،)27وعنه مسلم( ،)28وابن ماجه( ،)29ثالثتهم
عن إسماعيل بن إبراهيم ،وأخرجه مسلم من طريق محمد بن بشر( ،)30وأخرجه أبو عوانة من طريق حماد
بن أسامة( ،)31وأبو نعيم األصفهاني من طريق عمر بن عمران( ،)32خمستهم عن أبي حيان التيمي ،وأخرجه
 18الطيبي ،شرف الدين الحسين بن عبد الله ،فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب ،دبي ،تحقيق بإشراف محمد عبد الرحيم
سلطان العلماء ،جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ،ط1434 ،1هـ 2013 -م.)589/13( ،
 19البزار ،المسند.)6951/334/13( ،
 20أبو عوانة ،يعقوب بن إسحاق اإلسفرائيني ،مسند أبي عوانة ،تحقيق أيمن عارف الدمشقي ،بيروت ،دار المعرفة ،ط،1
1419هـ 1998 -م.)11/41/1( ،
 21أحمد بن حنبل ،المسند.)2924/94/5( ،
 22أحمد بن حنبل ،المسند.)17502 /45/29( ،
 23إسحاق بن راهويه ،المسند.)167/212/1( ،
 24البخاري ،أبو عبد الله ،محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،باعتماد النسخة السلطانية ،ترقيم وتبويب وفقًا للمعجم المفهرس
آن )1( ،بَابُ
ير ْالقُرْ ِ
وتحفة األشراف محمد نزار تميم ،وهيثم نزار تميم ،بيروت ،دار األرقم بن أبي األرقمِ )65( ،كتَابُ تَ ْف ِس ِ
قَوْ لِ ِه )إِنَّ اللهَ ِع ْن َدهُ ِع ْل ُم السَّا َع ِة(.)4777( ،
ان
َال ِجب ِْري َل النَّبِ َّي َ
ان )38/37( ،بَابُ ُسؤ ِ
ان َو ِْالس َْل ِم َو ِْالحْ َس ِ
صلَّى اللهُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ع َِن ِْالي َم ِ
 25البخاري ،الصحيحِ )2( ،كتَابُ ِْالي َم ِ
صلَّى اللهُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم لَهُ.)50( ،
ان النَّبِ ِّي َ
َو ِع ْل ِم السَّا َع ِة َوبَيَ ِ
 26مسلم ،الصحيح )1( ،كتاب اإليمان )1( ،باب بيان اإليمان واإلسالم واإلحسان ووجوب اإليمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى،
(.)9/5
 27ابن أبي شيبة ،أبو بكر ،عبد الله بن محمد العبسي (ت235هـ) ،المصنف ،تحقيق محمد عوامة ،شركة دار القبلة ،مؤسسة
علوم القرآن ،جدة ،سوريا ،ط1427 ،1هـ2006 ،م.)30945/573/15( ،
 28مسلم ،الصحيح )1( ،كتاب اإليمان )1( ،باب بيان اإليمان واإلسالم واإلحسان ووجوب اإليمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى،
(.)9/5
 29ابن ماجه ،محمد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه ،حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد ناصر الدين األلباني ،اعتنى
به مشهور بن حسن آل سلمان ،الرياض ،مكتبة المعارف ،ط ،1المقدمة )9( ،باب في اإليمان.)64( ،
 30مسلم ،الصحيح )1( ،كتاب اإليمان )1( ،باب بيان اإليمان واإلسالم واإلحسان ووجوب اإليمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى،
(.)9/6
 31أبو عوانة ،المسند.)7/37/1( ،
 32أبو نعيم ،أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق األصبهاني ،المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلم ،تحقيق محمد حسن
محمد حسن إسماعيل الشافعي ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط1417 ،1هـ 1996 -م.)85/103/1( ،
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أبو نعيم األصفهاني من طريق يحيى بن أيوب البجلي( ،)33كالهما – أبو حيان ويحيى بن أيوب -عن أبي
زرعة بن عمرو بن جرير البجلي ،عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
.2

من غير حديث أبي هريرة

ً
مرسل من طريق أبي قالبة عن عمرو بن عنبسة(.)34
أخرجه أحمد
وأخرجه الحارث بن أسامة في مسنده من طريق سفيان الثوري( ،)35والبيهقي من طريق سفيان أيضًا،
ومن طريق حماد بن زيد ،كالهما – سفيان وحماد -عن أيوب السختياني ،عن أبي قالبة ،عن رجل من أهل
الشام من أهل اإلسالم ،عن أبيه ،عن النبي صلى الله عليه وسلم(.)36
وأخرجه المروزي من طريق الربيع بن أنس ،عن أنس(.)37
المطلب الثالث :دراسة روايات الحديث:
مما يُلحظ على رواية أبي هريرة أن مدارها على أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي ،إال ما جاء من
رواية الفريابي من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة ،وهو كثير اإلرسال واألوهام( ،)38ومن رواية ابن
بطة من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة ،وقد روى ابن بطة لفظه عن أبي هريرة وابن عمر ،وقال ابن
بطة معلقًا عليه« :وأما حديث عبد الله بن دينار ،عن ابن عمرو المقبري ،عن أبي هريرة وافق فيه سليمان
خلل في اإلسناد من جهة المؤلف أو من جهة
بن بريدة ،ولم يذكرا فيه عمر رحمه الله»( ،)39مما يدل على ٍ
النساخ حيث رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر ،وال يوجد في اإلسناد من اسمه ابن عمرو المقبري،
ومن جهة الرواية ،حيث جعل رواية ابن عمر وأبي هريرة بنفس اللفظ على خالف الروايات المتقدمة .وما
كان أيضًا من رواية يحيى بن أيوب البجلي عن أبي زرعة.
وأَ َع َّل الدارقطني الروايات عن أبي هريرة غير رواية أبي زرعة التي صححها( ،)40وقال ابن حجر :ولم
أر هذا الحديث من رواية أبي هريرة إال عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير هذا عنه ،ولم يخرجه البخاري
إال من طريق أبي حيان عنه(.)41
 33أبو نعيم ،المسند المستخرج.)85/103 /1( ،
 34أحمد بن حنبل ،المسند.)17027/251/28( ،
 35الهيثمي ،أبو الحسن علي بن أبي بكر ،بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ،تحقيق حسين أحمد صالح الباكري ،المدينة
المنورة ،الجامعة اإلسالمية ،ط1413 ،1هـ 1992 -م.)13/158/1( ،
 36البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين ،شعب اإليمان ،تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول ،بيروت ،دار الكتب العلمية1410 ،هـ،
(.)22/55/1
 37المروزي ،أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج ،تعظيم قدر الصالة ،تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي ،المدينة
المنورة ،مكتبة الدار ،ط1406 ،1هـ.)391/1( ،
 38ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن محمد الرازي ،الجرح والتعديل ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي1372 ،هـ 1952 -م،
( ،)383 /4ابن حجر ،أحمد بن علي العسقالني ،تقريب التهذيب ،تحقيق محمد عوامة ،حلب ،دار الرشيد ،ط1411 ،3هـ -
1991م ،رقم (.)2830
 39ابن بطة ،اإلبانة.)832/645/1( ،
 40الدارقطني ،علي بن عمر ،العلل الواردة في األحاديث النبوية ،تحقيق محفوظ الرحمن السلفي ،الرياض ،دار طيبة1985 ،ه
 1405هـ.)278/8( ، 41ابن حجر ،أحمد بن علي العسقالني ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،تحقيق عادل مرشد ،وأحمد برهوم ،بإشراف الشيخ
شعيب األرنؤوط ،دمشق ،الحجاز ،الرسالة العالمية ،ط1434 ،1هـ 2013 -م ،)246/1( ،والنكت على صحيح البخاري،
تحقيق هشام بن علي ال َّس ِعيدني ،ونادر مصطفى محمود ،القاهرة ،المكتبة اإلسالمية ،ط1426 ،1هـ 2005 -م.)503/1( ،
490

هل اإليمان بالقدر من مسائل اإليمان عند اإلمام البخاري؟ دراسة من خالل حديث جبريل Alhila /

البيهقي في القضاء والقدر بعد روايته الحديث من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير ،عن
وعلَّق
ُّ
أبي حيان ،عن أبي زرعة ،عن أبي هريرة ،بقوله :رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم،
عن جرير ،إال أنه لم يحفظ إسحاق لفظ اإليمان بالقدر فيه ،وحفظه عثمان بن أبي شيبة وهو حجة .ورواه
أيضًا جرير بن عبد الحميد ،عن عمارة بن القعقاع ،عن أبي زرعة ،ومن ذلك الوجه حفظه إسحاق عنه (.)42
أما ما حكم فيه البيهقي على إسحاق بن راهويه أنه لم يحفظه عن جرير ،فإن جرير لم يتفرد بهذا الوجه
عن أبي حيان التيمي ،فقد رواه محمد بن بشر الكوفي وهو ثقة حافظ ،وكان أحفظ من كان في الكوفة(،)43
ورواه إسماعيل بن علية ،وكان إليه المنتهى في التثبت في البصرة( ،)44وكذا رواه حماد بن أسامة (،)45
وعليه فإن الحكم على إسحاق أنه لم يحفظ لفظ اإليمان بالقدر للقول بثبوته من رواية جرير ليس في محله،
وإن إسحاق بن راهويه حجة( )46كما عثمان بن أبي شيبة.
وإن مقارنته بما رواه إسحاق بن راهويه عن جرير عن عمارة بن القعقاع فيها نظر ،فإن الخلل ال يبدو
من إسحاق بن إبراهيم «ابن راهويه» كما هو مفهو ٌم من كالم البيهقي؛ ألن جرير يرويه عن شيخين مختلفين،
وهما أبو حيان التيمي ،وعُمارة بن القعقاع ،وهما المداران الفرعيان للحديث ،وهذا واض ٌح من كالم إسحاق
بن راهويه نفسه حين روى كال الطريقين متعاقبين في مسنده ،حيث قال بعد رواية طريق جرير عن عمارة
بن القعقاع« :فذكر مثله وزاد« :ويؤمن بالبعث وبالقدر كله» ،)47(»...فإن ابن راهويه يثبت سماعه من جرير
الحديث بدون ذكر «اإليمان بالقدر» ،كما سمعه بثبوتها.
َر
وما قاله ابن رجب من أن مسل ًما خرجه بسياق أتم من هذا ،وفيه في خصال اإليمانَ « :وتُ ْؤ ِمنَ بِ ْالقَد ِ
ُكلِّ ِه»( ،)48فهو طريق عمارة بن القعقاع ،وهو غير الطريق الذي أخرجه البخاري وأخرجه مسلم نفسه أيضًا
في صحيحه بدون لفظ اإليمان بالقدر.
وطريق عُمارة بن القعقاع مداره على جرير بن عبد الحميد ،ولم يتابعه أحد على إثبات اإليمان بالقدر من
رواية أبي هريرة ،فليس االختالف الحاصل من إسحاق بن إبراهيم ،إنما األمر على جرير في هذا الطريق،
فليس األمر على إسحاق أو على عثمان بن أبي شيبة ،وجرير بن عبد الحميد ممن وصف باالختالط الذي
هو سوء الحفظ في آخر عمره ،ووصفه بعضهم بذلك دون تقييده بما وقع في آخر عمره ،ومنهم البيهقي
نفسه ،حين رجح حديث غيره عليه في مقارنة في موضع من سننه(.)49
 42البيهقي ،القضاء والقدر.)406/1( ،
 43يحيى بن معين ،التاريخ رواية العباس بن مح ّمد الدُّوريّ ،تحقيق الدكتور أحمد محمد سيف ،مكة المكرمة ،مركز البحث
العلمي بجامعة أم القرى1399 ،هـ ،)268 /3( ،المزي ،أبو الحجاج يوسف بن الزكي (ت742هـ) ،تهذيب الكمال ،تحقيق
بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة ،ط1403 ،1هـ _ 1983م.)522 /24( ،
 44ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)154 /2( ،
 45ابن سعد ،محمد الزهري ،الطبقات الكبير ،تحقيق علي محمد عمر ،مكتبة الخانجي ،القاهرة1421 ،هـ -2001م،)517/8( ،
ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)132/3( ،
 46ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)209 /2( ،الخطيب البغدادي ،أحمد بن علي ،تاريخ مدينة السالم ،تحقيق بشار عواد
معروف ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي1422 ،هـ 2001 -م.)349 ،348/6( ،
 47إسحاق بن راهويه ،المسند.)212/1( ،
 48ابن رجب ،عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الحنبلي ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم ،تحقيق
شعيب األرناؤوط ،إبراهيم باجس ،بيروت مؤسسة الرسالة ،ط1422 ،7هـ 2001 -م.)97/1( ،
 49أحمد بن حنبل ،ابن محمد الشيباني ،العلل ومعرفة الرجال ،تحقيق وصي الله عباس ،الرياض ،دار الخاني ،ط1422 ،2هـ -
2001م ،)543 /1( ،البيهقي ،أحمد بن الحسين ،السنن الكبير ،تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي ،الجيزة ،مركز هجر
للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية ،ط 1432 ،1هـ  2011 -م ،)19 /12( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ،رقم (.)916
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وجرير أيضًا هو مدار الرواية التي جمعت بين أبي هريرة وأبي ذر في الحديث ،والتي فيها لفظ اإليمان
بالقدر ،ومما يلحظ في تخريج هذه الرواية أن البزار أخرج الحديث في مسند أبي ذر ،رواية أبي زرعة بن
عمر عنه ،وقال عقبه« :وهذا الكالم ال نعلمه يروى عن أبي ذر إال من هذا الوجه بهذا اإلسناد إال إسناد
ضعيف رواه السري بن إسماعيل فخلط في إسناده ،وهذا الحديث ال نعلم رواه عن أبي فروة بهذا اإلسناد
إال جرير»( .)50وأبو فروة عروة بن الحارث الهمداني( )51لم يحتج به البخاري؛ بل روى له مقرونًا بغيره
في الصحيح.
وعليه فإن الرواية اختلفت عن جرير ،فتارة يرويه من حديث أبي هريرة وهو المشهور ،ولكنه رواه من
طريقين وهما طريق أبي حيان التيمي عن أبي زرعة ،وطريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة ،وتفرد
إشكال فيما تفرد به.
بالثاني ،وتارةً يجمع بين أبي هريرة وأبي ذر ،مما يُلمح إلى
ٍ
وأشار ابن حجر إلى وقوع زيادة لفظة اإليمان بالقدر في حديث أبي هريرة ،حيث قال« :فائدة؛ زاد
اإلسماعيلي في مستخرجه هنا« :وتؤمن بالقدر» وهي في رواية أبي فروة أيضًا»( .)52وروى البيهقي الحديث
من طريق اإلسماعيلي وقد تقدم ،وفيه عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن أبي حيان ،ورواية البخاري عن
إسحاق بن راهويه عن جرير ،ولم يتابع أح ٌد عثمان بن أبي شيبة على لفظة اإليمان بالقدر من هذا الطريق،
وأخرجه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة ،عن جرير ،به ،وأحاله على الرواية التي قبله ،بقوله« :وذكر
نحو هذا الخبر»( ،)53وتلك الرواية ال تشتمل إال على اإلسالم ،فليس فيها ذكر اإليمان ،حتى تتم المقارنة.
ومن الالفت لالنتباه أن طرق أبي زرعة الخالية عن اإليمان بالقدر ،رُويت قَ ْب َل البخاريِّ ،كما عند أبي
بكر بن أبي شيبة في المصنف ،وعند إسحاق بن راهويه في المسند ،وكذا في المسند عند أحمد بن حنبل،
والبخاري رواه عن األَ َّولَي ِْن في الصحيح ،فالبخاري رواه على الوجه الذي تلقاه.
وأما رواية عمر رضي الله عنه ،فلم يخرجها البخاري الختالف فيه على بعض رواته؛ كما عل َّل ذلك
ابن حجر ،فمشهوره رواية كهمس بن الحسن ،عن عبد الله بن بريدة ،عن يحيى بن يعمر ،عن عبد الله بن
عمر ،عن أبيه عمر بن الخطاب ،رواه عن كهمس جماعة من الحفاظ ،وتابعه مطر الوراق عن عبد الله بن
بريدة ،وتابعه سليمان التيمي عن يحيى بن يعمر ،وكذا رواه عثمان بن غياث عن عبد الله بن بريدة؛ لكنه
قال :عن يحيى بن يعمر ،وحميد بن عبد الرحمن معًا عن ابن عمر عن عمر زاد فيه حميدًا ،وحميد له في
الرواية المشهورة ذكر ال رواية(.)54
وأما رواية أنس بن مالك رضي الله عنه ،ففيها الضحاك بن نبراس ،وهو لين الحديث(.)55

 50البزار ،المسند.)4025/420/9( ،
 51وهو ثقة .انظر :ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)398 /6( ،وابن حجر ،تقريب التهذيب ،رقم (.)4559
 52ابن حجر ،فتح الباري.)252/1( ،
 53أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاني ،السنن ،حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد ناصر الدين األلباني ،اعتنى به
َر.)4698( ،
مشهور بن حسن آل سلمان ،الرياض ،مكتبة المعارف ،ط )35( ،1كتاب السنة )17( ،باب فِي ْالقَد ِ
 54ابن حجر ،فتح الباري.)247 ،246/1( ،
 55يحيى بن معين ،سؤاالت ابن الجنيد إبراهيم بن عبـد الله الختلي ،تحقيق أحمد مح ّمد نور سيف ،مكتبة الدار ،المدينة المنورة،
ط1408 ،1ﻫ 1988 -م ،ص ،392 :وابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)460/4( ،والدارقطني ،علي بن عمر ،سؤاالت
السلمي محمد بن الحسين السلمي (412هـ) للدارقطني ،تحقيق فريق من الباحثين ،بإشراف وعناية سعد بن عبد الله الحميد
وخالد بن عبد الرحمن الجريسي ،ط1427 ،1هـ ،ص.198 :
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وأما رواية جرير البجلي رضي الله عنه ففي إسناده خالد بن يزيد ،وهو العمري ،وال يصلح للصحيح(،)56
حيث كذبه يحيى بن معين أبو حاتم( ،)57وقال البخاري :ذاهب الحديث( ،)58وقال ابن حبان :يروى الموضوعات
عن األثبات(.)59
وأما رواية ابن عباس ،وأبي عامر األشعري رضي الله عنهما فرواها عنهما شهر بن حوشب ،وهو كثير
اإلرسال واألوهام كما تقدم ،وليس من رجال البخاري ،فهو ليس على شرطه ،وحسن ابن حجر إسناديهما(.)60
والروايات األخرى التي لم يثبت فيها لفظ اإليمان بالقدر من غير حديث أبي هريرة ،رواية أبي قالبة
عن عمرو بن عنبسة مرسلة ،والثانية عن أبي قالبة ،عن رجل ،عن أبيه ،فيها را ٍو مجهول ،وأما رواية
أنس بن مالك ،فرواها عنه الربيع بن أنس ،وهو صدوق له أوهام( ،)61وهو كما قال ابن حبان« :كل ما في
أخباره من المناكير إنما هي من جهة أبى جعفر الرازي»( ،)62وهو الراوي عنه في هذا الطريق ،والربيع
ليس من رجال البخاري.
خلل ونقد يبعدها عن شرط البخاري
وهكذا فإن الروايات التي لم يخرجها البخاري لم تسلم أسانيدُها من ٍ
في صحيحه ،وكذا حديث عمر كما بين ذلك ابن حجر فيما تقدم ،وصنيع البخاري في عدم تخريج طرق
رواية أبي هريرة رضي الله عنه التي لم يثبت فيها لفظ اإليمان بالقدر إشارة منه إلى ترجيح عدم ثبوت هذا
اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ،وهو الظاهر من دراسة األسانيد كما سبق.
المطلب الرابع :عقيدة البخاري في القدر:
من خالل التخريج السابق لحديث جبريل بنا ًء على رواية البخاري ،كان ال بد من تناول عقيدة اإلمام
البخاري في القدر؛ إذ إن اكتفاءه بتخريج الرواية غير المشتملة على لفظ اإليمان بالقدر أم ٌر يستدعي الوقوف
عند عقيدته في القدر ،هل يراه مسألةً من مسائل اإليمان ،أم هل يعده مسألةً من مسائل العقيدة؟! أم ال يرى
كليهما؟!
االحتمال الثالث يرده كتاب القدر من صحيح البخاري ،واألحاديث التي رواها فيه ،وكذا تصنيفه المستقل
لكتاب خلق أفعال العباد واشتماله على إثبات القدر.
أما االحتماالن األوالن فلإلجابة عليهما ال بد من استعراض كيفية تعامل البخاري مع موضوع القدر،
واألحاديث التي جاء فيها من خالل الجامع الصحيح ً
أول ،ثم من خالل تصانيفه األخرى.
لم يخرج حديث جبريل المشهور إال من طريق أبي هريرة من الطرق الخالية عن لفظ اإليمان بالقدر ،ولم
يخرج رواية عمر بن الخطاب وهي األشهر ،وقد اعتمد عليها الكثير من الشراح في شروحهم ،وفيها زيادة من
 56ابن حجر ،فتح الباري.)247/1( ،
 57ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)360/3( ،
 58البخاري ،أبو عبد الله ،محمد بن إسماعيل ،التاريخ الكبير ،تحقيق هاشم الندوي وآخرون ،دار المعارف العثمانية ،حيدر أباد،
(.)184/3
 59ابن حبان ،المجروحين من المحدثين ،محمد البستي ،تحقيق محمد بن إنسان فرحات ،دار اللؤلؤة ،بيروت2016 ،م،
(.)285 ،284 /1
 60ابن حجر ،فتح الباري.)247/1( ،
 61ابن حجر ،تقريب التهذيب ،رقم (.)1882
 62ابن حبان ،محمد البستي ،مشاهير علماء األمصار ،مكتبة ابن الجوزي ،الدمام ،ص.203 :
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حيث سبب اإليراد الذي يتعلق بإثبات القدر ،والرد على معبد الجهني الذي كان يتكلم في القدر في ذلك الوقت،
وجاء فيه قول ابن عمر قبل أن يروي الحديث عن أبيه« :والذي يحلف به عبد الله بن عمر؛ لو أن ألحدهم
مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر» ،وهو أول حديث أسنده مسل ٌم في الصحيح بعد المقدمة.
والبخاري اجتنبه في صحيحه ألسباب نقدي ٍة في إسناده ،كما تقدم من إجابة ابن حجر ،وهو الظاهر ،فإنه
يرجح أص َّح الصحيح في جامعه كما هو معلوم ،وإن الناظر في صنيع البخاري في جامعه ليجد هذا الجواب
كاف في نفسه؛ ألمور:
غير
ٍ
ً
أول :في الصحيح مثل هذا االختالف على الرواة الحادث في رواية ابن عمر ،عن عمر رضي الله
عنهما ،وللبخاري منهجه في التعامل مع مثل هذه األسانيد في صحيحه ،إلى جانب أن الحديث مسن ٌد عنده
كما رواه في «خلق أفعال العباد».
ثانيًا :لم يُشر البخاري في صحيحه إلى لفظ اإليمان بالقدر في األبواب أو في المعلقات ،أو في المتابعات ،كما
ق ليس على شرطه( ،)63وفي حال وجود الحديث عنده بإسناده كما تقدم.
يفعل عند ترجيحه ثبوت ٍ
لفظ من طري ٍ
ثالثًا :أخرج البخاري العديد من األحاديث التي لها عالقة باإليمان ،وبوب عليها ببيان أنها من اإليمان،
مثل :باب من اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه ،وباب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من اإليمان،
وباب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من اإليمان ،وباب الحياء من اإليمان ،وباب
الجهاد من اإليمان ،ولم يفعل ذلك بالنسبة للقدر.
رابعًا :احتج البخاري بالرواية المشتملة على لفظ اإليمان بالقدر من رواية أبي هريرة وأبي ذر رضي
الله عنهما ،في موضع آخر خارج الصحيح ،في كتابه خلق أفعال العباد ،الذي هو قائم على هذه المسألة،
حيث س َّماه الاللكائي «الرد على القدرية»( ،)64إال أن إخراج البخاري لهذه الرواية كان في إطار إثبات
ً
ً
كامل حتى نقف
أفعال ،ولم يخرج لفظ رواية ابن عمر ،عن عمر رضي الله عنهما
تسمية اإلسالم واإليمان
عليه ،فأخرجه من طريق مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر ،وبدون سبب اإليراد،
وهو ثابت في رواية مطر الوراق كما في الرواية عند مسلم ،وفيه بعض االختالف ،كما هو ظاهر من القَ ْد ِر
الذي أخرجه البخاري ،وهذا قد ذكره مسلم ،حين عطفه على رواية كهمس ،فقال« :وساقوا الحديث بمعنى
()66
حديث كهمس وإسناده ،وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف» .وحديث مطر أخرجه الطيالسي( )65والبزار
في مسنديهما ،وثبت عندهما لفظ اإليمان بالقدر.
ومن الالفت للنظر أن البخاري أخرج في خلق أفعال العباد عن موسى بن إسماعيل ،عن الضحاك بن
نبراس ،عن أنس رضي الله عنه ،عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بدون لفظ اإليمان بالقدر( ،)67وذلك
في ظل وجود الرواية المشتملة على اإليمان بالقدر في حديث أنس ،فقد أخرجه المروزي من طريق البخاري
عن حرمي بن حفص ،عن الضحاك بن نبراس ،به( ،)68بإثبات لفظ اإليمان بالقدر.
 63كما توصلت إليه في رسالتي الدكتواره الموسومة بـ «جهود المحدثين في ضبط ألفاظ الحديث ،صحيح البخاري أنموذجًا»،
والتي متوقع مناقشتها في حزيران 2021م.
 64الاللكائي ،هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ،تحقيق أحمد سعد حمدان ،الرياض ،دار طيبة ،ط1411 ،2هـ.)539/3( ،
 65الطيالسي ،المسند.)21/24/1( ،
 66البزار ،المسند.)5990/254/2( ،
 67البخاري ،خلق أفعال العباد.)200 /105/2( ،
 68الفريابي ،تعظيم قدر الصالة.)381 /389/1( ،
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وأخرج البخاري حديث أبي ذر وأبي هريرة ،في «خلق أفعال العباد» ،والذي يشمل إثبات لفظ اإليمان
بالقدر( .)69والبخاري في كتابه الرد على القدرية كان يسوق الروايات التي تشتمل على القدر للرد على من
أنكره  -كما هو مفهو ٌم من عنوان الكتاب في الرد على الجهمية التي تنكره ،ومما سماه به الاللكائي كما تقدم
 وليس إلثبات اإليمان بالقدر ،وهذا يفضي إلى الميل إلى ترجيح كفة إثباته القدر كمسألة من مسائل العقيدة.ً
يرو فيه حديث جبريل ،فساق فيه
كما وجعل البخاري كتابًا
كامل في جامعه سماه كتاب القدر ،وإن لم ِ
أحاديث تدل على ثبوت القدر ،وليس على اإليمان بالقدر ،مثل والحديث الذي رواه عن أبي هريرة قال :قال
صلَّى اللهُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ :
صحْ فَتَهَاَ ،و ْلتَ ْن ِكحْ فَإِ َّن لَهَا َما قُ ِّد َر
«ل تَسْأ َ ِل ْال َمرْ أَةُ طَ َل َ
ق أُ ْختِهَا لِتَ ْستَ ْف ِر َغ َ
َرسُو ُل الل ِه َ
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يل»( .)71والحديث الذي رواه
بِ َش ْي ٍء لَ ْم يَ ُك ْن قَ ْد قَدَّرْ تُهَُ ،ولَ ِك ْن ي ُْلقِي ِه ْالقَ َدرَُ ،وقَ ْد قَدَّرْ تُهُ لَهُ أَ ْست َْخ ِر ُج بِ ِه ِمنَ ْالبَ ِخ ِ
صلَّى اللهُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ،قَا َل :احْ تَ َّج آ َد ُم َو ُمو َسى ،فَقَا َل لَهُ ُمو َسى :يَا آ َد ُم أَ ْنتَ أَبُونَا َخيَّ ْبتَنَا
أبو هريرة ع َِن النَّبِ ِّي َ
ك بِيَ ِد ِه أَتَلُو ُمنِي َعلَى أَ ْم ٍر قَ َّد َرهُ اللهُ
ك اللهُ بِ َك َل ِم ِه َوخَطَّ لَ َ
َوأَ ْخ َرجْ تَنَا ِمنَ ْال َجنَّ ِة .قَا َل لَهُ آ َد ُم :يَا ُمو َسى اصْ طَفَا َ
َ َ ً ()72
ي قَ ْب َل أَ ْن يَ ْخلُقَنِي بِأَرْ بَ ِعينَ َسنَةً؟ فَ َح َّج آ َد ُم ُمو َسى فَ َح َّج آ َد ُم ُمو َسى ثلثا  .وقد جاء فيها وفي غيرها من
َعلَ َّ
كتاب القدر لفظ القدر صراحةً.
مما يؤيد أنه يرى القدر أمرًا من أمور العقيدة ،وليس من أمور اإليمان .ومن جهة أخرى فهذا دليل على
وجود الروايات التي تشتمل على لفظ اإليمان بالقدر عنده مسندةً ،ولكن لما كان الجامع الصحيح يشمل على
أعلى درجات الصحة ،ولما كانت الروايات األخرى للحديث المشتملة على لفظ اإليمان بالقدر ،تنزل عن
هذه الدرجات ،وقد تقدم الكالم في أسانيدها ،عزف عن إخراجها في الصحيح ،وهناك سبب آخر يلوح من
خالل صنيعه هذا ،فلعل البخاري لم يُرد توسيع دائرة الخالف بين أهل الحديث والقدرية في صحيحه خاصة
مع ذيوع هذه المسألة في عصره.
وإن الثابت من رواية أبي هريرة عدم إثبات اإليمان بالقدر في الحديث ،وهي الرواية األقوى من جهة
اإلسناد ،السبب الذي أدى إلى ترجيحها في الصحيح ،على األرجح من خالل ما هو معروف من صنيع البخاري.
وليس من الصواب تضعيف الرواية عن صحابي آخر لعدم ثبوت لفظة في حديثه وثبوتها في حديث
الصحابي اآلخر ،فلم تكن لفظة اإليمان بالقدر مقحمة في الحديث من قبل الرواة كما قال سليمان أتش(،)73
وعمر أيدن(.)74
كبير بذله في تخريج الروايات -من أن الرواية التي لم يرد
واألمر ليس كما قال بكر ططلي – بعد جه ٍد
ٍ
فيها لفظة اإليمان بالقدر قد رُويت ناقصة وأنها في عداد الروايات الضعيفة ،ووصفها في بعض المواضع
بالشاذة بحجة مخالفة المحفوظ(.)75
 69الفريابي ،خلق أفعال العباد.)198 /103/2( ،
 70البخاري ،الصحيح ،رقم (.)6601 ،6600
 71البخاري ،الصحيح ،رقم (.)6609
 72البخاري ،الصحيح ،رقم (.)6614
 73كتب ذلك في زاويتين في صحيفة الوطن تحت إطار الشبهات في حديث جبريل ،بتاريخ  1تشرين الثاني2010 ،م.
74

Aydın, Ömer, KUR’AN IŞIĞINDA KADER VE ÖZGÜRLÜK, Beyan Yayınları, İstanbul,
1998.

75

HADÎS TEKNİĞİ AÇISINDAN CİBRÎL HADÎSİ ve İSLÂM DÜŞÜNCESİNE
YANSIMALARI, s.79, 83, 96, 257.
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وإن هذا القول فيه إشارة إلى عدم محافظة البخاري على لفظ الحديث األصلي وروايته للرواية الناقصة
والتي تفتقر إلى لفظة مهمة تقوم عليها مسألة مهمة من مسائل العقيدة ،وبكر ططلي وإن نحى منح ًى جيدًا
في الرد على من يقول إن لفظة اإليمان بالقدر مقحمةٌ في الحديث ،من جهة جمع الطرق ودراسة األسانيد،
إال أن عمله افتقر إلى مقارنة الروايات في حال تعارضها عن الصحابي الواحد أو غيره ،في رواية أبي
هريرة رضي الله عنه ،وكذا النظر في حال األسانيد ،والترجيح بين الطرق عند االختالف ،ومعرفة منهج
المصنف في إخراج األحاديث وانتخابها في كتابه ،رغم وجودها عنده مسندة.
ب للترجيح في هذه المسألة عند البخاري ،مرجعه إلى أن تعليل النفي أصعب من
وإن ظهور أكثر من سب ٍ
تعليل اإلثبات ،فهذه اجتهادات في ترجيح الحكم على صنيع البخاري في الصحيح ،وخارجه في كتبه التي
ال يتعامل معها بناء على شرط الصحيح ،وإن عدم تناول العلماء والشراح السابقين – فيما وقفت عليه -لعدم
رواية البخاري ذلك ،إلشارة إلى عدم وقوع إشكال في ذلك.
النتائج
 .1إن الثابت من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عدم روايته للفظ اإليمان بالقدر.
 .2عدم إخراج البخاري للروايات التي ثبت فيها لفظ اإليمان بالقدر ،سواء من رواية أبي هريرة ،أو من
رواية الصحابة اآلخرين راج ٌع إلى إشكال في أسانيدها ،وعدم وصولها إلى أعلى شرط الصحيح.
 .3محافظة البخاري على اللفظ الثابت عن الصحابي إذا روى من طريقه ،وعدم إقحامه أي لفظ وإن كان
ثابتًا من روايات الصحابة اآلخرين في الحديث.
 .4اعتقاد البخاري أن القدر مسألة مستقلة من مسائل العقيدة ،أما اعتقاده أن اإليمان بالقدر أحد مسائل اإليمان
فغير مجزوم بتعليله.
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ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن محمد الرازي ،الجرح والتعديل ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي1372 ،هـ 1952 -م.
ابن أبي شيبة ،أبو بكر ،عبد الله بن محمد العبسي (ت235هـ) ،المصنف ،تحقيق محمد عوامة ،شركة دار القبلة ،مؤسسة علوم
القرآن ،جدة ،سوريا ،ط1427 ،1هـ2006 ،م.
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األرنؤوط ،دمشق ،الحجاز ،الرسالة العالمية ،ط1434 ،1هـ 2013 -م.
ابن راهويه ،إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي ،مسند إسحاق بن راهويه ،تحقيق عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي ،المدينة
المنورة ،مكتبة اإليمان ،ط.1991 – 1412 ،1
ابن رجب ،عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الحنبلي ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ،تحقيق شعيب
األرناؤوط ،إبراهيم باجس ،بيروت مؤسسة الرسالة ،ط1422 ،7هـ 2001 -م.
ابن سعد ،محمد الزهري ،الطبقات الكبير ،تحقيق علي محمد عمر ،مكتبة الخانجي ،القاهرة1421 ،هـ -2001م.
ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكريا معجم مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر ،بيروت1399 ،هـ1979 ،م.
ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر الحنبلي ،شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ،تصحيح محمد بدر الدين
أبو فراس النعساني الحلبي ،مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض.
ابن ماجه ،محمد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه ،حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد ناصر الدين األلباني ،اعتنى به
مشهور بن حسن آل سلمان ،الرياض ،مكتبة المعارف ،ط.1
ابن منده ،محمد بن إسحاق بن يحيى العبدي ،اإليمان ،تحقيق علي بن محمد بن ناصر الفقيهي ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ط1406 ،2هـ.
ابن منظور ،محمد بن كرم بن منظور ،لسان العرب ،دار المعارف ،القاهرة.
أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاني ،السنن ،حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد ناصر الدين األلباني ،اعتنى به مشهور
بن حسن آل سلمان ،الرياض ،مكتبة المعارف ،ط.1
أبو عوانة ،يعقوب بن إسحاق اإلسفرائيني ،مسند أبي عوانة تحقيق أيمن عارف الدمشقي ،بيروت ،دار المعرفة ،ط1419 ،1هـ
 1998م.أبو نعيم ،أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق األصبهاني ،المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلم ،تحقيق محمد حسن محمد
حسن إسماعيل الشافعي ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط1417 ،1هـ 1996 -م.
أحمد بن حنبل ،ابن محمد الشيباني ،العلل ومعرفة الرجال ،تحقيق وصي الله عباس ،الرياض ،دار الخاني ،ط1422 ،2هـ 2001 -م.
البخاري ،أبو عبد الله ،محمد بن إسماعيل ،التاريخ الكبير ،تحقيق هاشم الندوي وآخرون ،دار المعارف العثمانية ،حيدر أباد.
البخاري ،أبو عبد الله ،محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،باعتماد النسخة السلطانية ،ترقيم وتبويب وفقًا للمعجم المفهرس وتحفة
األشراف محمد نزار تميم ،وهيثم نزار تميم ،بيروت ،دار األرقم بن أبي األرقم.
البخاري ،محمد بن إسماعيل ،خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل ،تحقيق فهد بن سليمان الفهيد ،الرياض ،دار
أطلس الخضراء ،ط1425 ،1هـ 2005 -م.
البزار ،أحمد بن عمرو البحر الزخار المعروف بمسند البزار ،تحقيق عادل بن سعد ،المدينة المنورة ،مكتبة العلوم والحكم ،ط،1
1427هـ 2006 -م.
البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين ،القضاء والقدر ،تحقيق صالح الدين بن عباس شكر ،الرياض ،مكتبة الرشد ،ط1426 ،1هـ 2005 -م.
البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين ،شعب اإليمان ،تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول ،بيروت ،دار الكتب العلمية1410 ،هـ.
البيهقي ،أحمد بن الحسين ،السنن الكبير ،تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي ،الجيزة ،مركز هجر للبحوث والدراسات العربية
واإلسالمية ،ط 1432 ،1هـ  2011 -م.
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العلماء ،جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ،ط1434 ،1هـ 2013 -م.
العقيلي ،محمد بن عمرو ،الضعفاء الكبير ،تحقيق حمدي السلفي ،الرياض ،دار الصميعي ،ط1420 ،1هـ 2000 -م .وتحقيق عبد
المعطي أمين قلعجي ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط1404 ،1هـ 1984 -م .وتحقيق مازن السرساوي ،القاهرة ،منية سمنود،
دار مجد اإلسالم ،مكتبة دار ابن عباس ،ط1429 ،1هـ 2008 -م ،والمخطوط (ق ،)247الظاهرية رقم ،1153 :حديث .362
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هـ 1997 -م.
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المزي أبو الحجاج يوسف بن الزكي (ت742هـ) ،تهذيب الكمال ،تحقيق بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة ،ط1403 ،1هـ _
1983م.)522 /24( ،
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