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اإىل كل من اأعيته تناق�ضات وخرافات املرويات 

وحار اأمره بني متحي�ضها اأو تقدي�ضها

اأهدي هذا الكتاب

إهداء

امل�ؤلف
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احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات وال�صالة وال�صالم على ر�صولنا الكرمي حممد بن 

عبد اهلل الذي و�صفه الباري �صبحانه وتعاىل بقوله:"وما اأر�صلناك اإال رحمة للعاملني".

وبعد،
يعي�ش العامل الإ�س��امي اليوم، حركة غري م�س��بوقة يف انتق��اد الرتاث الديني، 
تناولت جميع املرويات املن�سوبة للر�سول الكرمي، باملناق�سة والتمحي�ش، على اأو�سع 
نطاق، مل��ا حملته هاته املرويات من تناق�سات، وخراف��ات، ومعار�سة ملقت�سيات 
املنط��ق والعقل، ومعار�ستها اأي�س��ا ل�رصيح الن�سو�ش القراآني��ة، يف الكثري من 
امل�سام��ن، ب��ل اإن النقا���ش انتقل من الو�س��ط الفكري، الذي ي�س��م العديد من 
املثقفن والباحثن، اإىل الو�سط الديني اأي�سا داخل بع�ش املوؤ�س�سات ذات الطابع 
الديني، حيث تخرج من هاته املوؤ�س�سات فقهاء وحمدثون -من الأزهر مثا- بداأوا 
يناق�س��ون هاته املروي��ات  وميح�سونها، وياأخذون منها ويدع��ون  وينتقدون، فتم 
التعام��ل مع هاته الن�سو�ش، على اأ�سا�ش انها ن�سو�ش تاريخية، ل قد�سية لها، و 
�رصع هوؤلء يف متحي�سها بنف�ش الآليات العلمية والعقانية  التي يتم بها مناق�سة 

ومتحي�ش الن�سو�ش التاريخية.
ومما �ساعد على هاته احلركة الفكرية بخ�سو�ش انتقاد الرتاث الديني، ما يعي�سه 
العامل اليوم  من ثورة علمية غري م�سبوقة اأي�سا، جعلت العقل الب�رصي  يتبواأ مكانة 
ال�سي��ادة والريادة يف جميع املجالت، فاحت��ا م�ستقبل الب�رصية جمعاء، على اآفاق 
وا�سعة من التقدم املذهل يف �ستى ميادين احلياة، بل اإِن تقدم الو�سائل والو�سائط 
والتكنولوجي��ا العلمية مكنت الب�رصية من التعرف على املا�سي يف كلياته، وحتى 

ت�صدير
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ال�سحيق منه، وكاأنها تعي�ش تلك الع�سور البائدة، كما �ساعدت تلك الو�سائل على 
التحقق من م�سداقية الروايات التاريخية، و الأعمال املنجزة  يف هذا ال�سدد قبل 

قرون.
ومن الكت��ب الرتاثية التي لقيت انتقادا كبريا منذ تاأليفها كتاب »اجلامع امل�سند 
ال�سحي��ح املخت�رص من اأُمور ر�س��ول الله �سلى الله عليه و�سّل��م و�سننه واأيامه« 
ال�سهري باجلامع ال�سحيح اأو �سحيح البخاري،  حيث اأجُنزت العديد من الدرا�سات 
والبحوث والتحقيقات التي تناولته بالنتقاد، لإبراز الأحاديث  والآثار الواردة فيه، 
�سيم��ا الأحاديث املناق�سة للعقل  والعلم والقراآن، والأحاديث املنحولة واملاأخوذة 
م��ن الإ�رصائيليات، وغريها من البحوث الت��ي �سار معها »�سحيح البخاري« من 

اأكرث الكتب اإثارة للجدل على مّر التاريخ  الإ�سامي.
ورغم احلمل��ة القوية التي واجهها �سحيح البخاري م��ن حيث انتقاد م�سامن 
الأحادي��ث الواردة فيه، ومن حي��ث  انتقاد بع�ش رجاله الذين  روى عنهم موؤلف 
الكتاب اأحاديثه، ومن حيث النتقادات التي وجهت ملحمد بن ا�سماعيل البخاري 
نف�سه، اإل اأن فئ��ة ال�سيوخ والفقهاء واملحدثن ظلت يف جمملها متم�سكة باجلامع 
ال�سحيح على اأ�سا�ش اأن كل ما فيه �سحيح، واأنه اأ�سح الكتب بعد كتاب الله، بل 
مت  حمل �ساح التف�سيق والتكفري والزندقة يف وجه كل من ينكر اأحاديث يف هذا 
الكتاب اأو يوجه اإليها �سهام انتقاداته، حتى لو عار�ست متونها كتاب الله املوحى 
اإىل نبيه، ف�سار لدينا كتاب فوق النقد، وفوق العلم، وفوق العقل، بل فوق القراآن 

نف�سه  لدى معظم ال�سيوخ مع كامل الأ�سف.
واأن��ا كغريي من الباحثن توجه��ت يف بداياتي اإىل التنقيب يف هاته الأحاديث 
املروية يف �سحيح البخاري، فوجدت اأن املئات منها حتبل بكوارث خطرية، فمنها 
م��ا ي�سيء اإىل مقام الألوهية، ومنها م��ا ي�سيء اإىل مقام النبوة، منها ما ي�سيء اإىل 
مق��ام الإن�س��ان نف�سه واملراأة على وجه اخل�سو���ش، اإىل اأن ملع يف تفكريي �سوؤال 
بخ�سو���ش اأ�سالة كتاب "اجلامع امل�سن��د ال�سحيح املخت�رص من اأُمور ر�سول الله 
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�سلى الل��ه عليه و�سّلم و�سننه واأيامه" ال�سهري ب�سحي��ح البخاري، ليربز ال�سوؤال 
حول من األف �سحيح البخاري؟!!

ه��ذا ال�سوؤال املحوري قد يب��دو يف اأول وهلة �سوؤال بلي��دا وعجيبا، لأن موؤلف 
�سحي��ح البخاري معروف وهو ال�سي��خ حممد بن اإ�سماعيل البخ��اري، لكن بعد 
ق��راءة هذا البحث الذي اأقدمه ب��ن يديكم اأيتها القارئة، اأيه��ا القارئ، �ستت�سح 
لكم��ا م�رصوعية ال�سوؤال ال��ذي طرحناه لإ�سقاط ا�سط��ورة �سحيح البخاري من 
برجها املبني على خرافة تقدي�ش الرجال، ورفعهم اإىل مكانة تفوق مكانة الأنبياء.
وق��د اأفردت ف�سلن كاملن من ه��ذا الكتاب ملناق�سة ما اأطلقت عليه اآفة تدوين 
احلديث واآفة علم احلديث، لنقف جميعا على  عيوب هذا الذي يطلق عليه »علم« 
احلدي��ث،  كمدخل اأ�سا�ش ملناق�س��ة العاقة التي تربط ال�سي��خ البخاري بكتاب 
"ال�سحي��ح" املن�سوب اإليه، كما اأفردت ف�سا اآخر لإبراز الأ�ساطري التي ن�سجت 
ح��ول كتاب اجلام��ع ال�سحيح للبخ��اري، وح��ول ال�سيخ  حممد ب��ن اإ�سماعيل 
البخ��اري، وقد وقفنا عليه��ا لتمحي�سها، واإبراز تفاهته��ا وتهافتها لنخل�ش اإىل 
باقي ف�س��ول كتابنا، ونقوم بعر���ش وت�رصيح للمخطوطات املوج��ودة بن اأيدينا 
ل�سحي��ح البخاري، وما قال��ه اأئمة اجلرح والتعديل من احلف��اظ واملحدثن "اأهل 
الخت�سا���ش" بخ�سو�ش هاته الن�سخ املخطوطة، لنق��ف على حقائق �سادمة مت 
تغييبه��ا  اأو اإخفاوؤها ب�سكل خطري من طرف هوؤلء ال�سيوخ، ونخل�ش يف النهاية 
اإىل اأن ه��ذا الكت��اب ب�سكله احلايل موؤلفه جمهول، ول تربط��ه اأي عاقة بال�سيخ 

البخاري.
ف��اإىل ف�سول الكتاب، واأطلب م��ن القارئة الكرمية والق��ارئ الكرمي، اأن ي�سرب 
علينا اإىل حن اإنهاء ف�سوله، وبعد ذلك ليحكم بناء على ما قدمناه وما حت�سل لديه 

من خال الحتكام اإىل العقل واملنطق ال�سليم، وبالله التوفيق.

يف مراك�ش �سبيحة ي�م ال�سبت 24 �ستنرب من �سنة 2016
 ر�سيد بن حميد اأيالل
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كتاب العقل

{تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين} )�صدق اهلل العظيم(

لعل الكثري من املهتمن واملتتبعن لإ�سدارات »دار الوطن« لل�سحافة والطباعة 
والن���رص، يرتقبون منها اإبداعا فكريا جديدا – كما عّودته��م دائما- ي�سّلط اأنوار 
احلق على ظلمات الباطل، فتتا�سى خرافات ال�سال واأ�ساطريه، باأقاٍم جريئة ل 
تخ��اف يف احلّق لومة لئم. حتّرك الرِبك الآ�سنة، وت��رّج الأدمغة املتكّل�سة، ب�ساح 
العل��م، باحلّجة الدامغة والرباه��ن املنطقية القوّية امل�ستمّدة م��ن كتاب الله الذي      
{ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد} )ف�سلت 

42( {إّنا نحن نّزلنا الذكر وإنا له لحافظون} )احلجر 9(
وهاهي اليوم بعد كتاب الع�رص "نظرية اآذان الأنعام درا�سة قراآنية علمية لأبحاث 
داروي��ن يف اخللق والتط��ور" وكتاب الق��رن "اأمي كاملة عقل ودي��ن" للمرحوم 
الدكتور عماد ح�سن، وكتاب املو�سم "واأنذر ع�سريتك الأقربن" للباحث الأ�ستاذ، 
مم��دوح كو�سباي، و"�رصاق الله، الإ�سام ال�سيا�سي يف املغرب، تاأمات يف الن�ساأة 

واخلطاب والأداء" لاأ�ستاذ الباحث اإدري�ش هاين.
تق��ّدم دار الوط��ن لقرائها الكرام �رصخة حق من جب��ال الأطل�ش الكبري، تعرّب 
ع��ن موقف جيل جديد م��ن املفّكرين والباحثن الذين عق��دوا العزم على ن�رصة 
دي��ن الإ�سام، دين الله، دين ال�سام، دين املحب��ة والإخاء، وعلى تربئة الر�سول 
امل�سطف��ى �سلى الله عليه واآله و�سلم من ك��ذب الأّفاكن وخفافي�ش فقه الّظام، 

الذين يحّرفون الكام عن موا�سعه لي�سرتوا باآيات الله ثمنا قليا.

مقدمة النا�رش 
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اإن��ه املوؤّلف اجلدي��د كتاب العقل »�سحي��ح البخاري« نهاي��ة اأ�سطورة للباحث 
الأ�ست��اذ ر�سيد اأيال الذي يقدم فيه املوؤّل��ف الأدلة والوثائق التي ل تقبل ال�ّسك 
عل��ى اأن )حممد بن اإ�سماعيل البخاري( ل عاقة له بجل اإن مل نقل بكّل ما ُن�سب 

له يف ما ي�سمى »�سحيح البخاري« .
الكث��ري من الأ�ساط��ري واحلكايات اخلرافية ن�سجت حول ه��ذا "ال�سحيح" غري 
�سحيح��ة، خا�سة واأن��ه ل يوجد اإجماع حتى ب��ن ال�سلفي��ن اأنف�سهم على هذا 
الكت��اب )ال�سحيح(، واإذا كان الباحث مل ياأت ب�س��يء من عنده، فاإنه بذل  جهدا 
م�سني��ا يف البح��ث والتنقيب، الذي اأخ��ذ منه �سنوات من الوق��ت، وا�ستطاع اأن 
يجم��ع ما تو�سل اإليه من م�س��ادر اأهل ال�سلف ما مل ي�سبقه اإليه اأحد، فخرج بهذا 

الكتاب اجلامع عن كتاب: 
اجلام��ع امل�سند ال�سحي��ح املخت�رص من اأمور ر�سول الله �سل��ى الله عليه و�سلم 
و�سننه واأيامه  الذي ا�ستهر ب: »�سحيح البخاري«، ويعتربه كثري من علماء الأمة 
م��ع الأ�س��ف »اأ�سح كتاب بعد كتاب الل��ه تعاىل« وهو ما يفن��ده الكاتب بالدليل 
واحلجة القاطعة حيث ل يوجد اإجماع على �سحة كل ما دون يف هذا »ال�سحيح«
  اإنن��ا يف حاج��ة ما�سة ملثل هذه الدرا�سات التي جتلي الغبار عما علق يف اأذهان 
اأبن��اء الأمة الإ�سامية عرب ق��رون من الزمن خلت، وما و�س��ل اإلينا عرب موؤلفات 
وم�سنف��ات جمهولة امل�سدر اأحيانا، وجمهولة الن�سب اأي�سا، وبهذا الو�سف تعترب 
مث��ل ه��ذه امل�سنفات لقيطة، وقد اآن الأوان لإعادة النظ��ر يف حمتواها، خا�سة ما 
ين�سب يف �سفحاتها اإىل ر�سول الله حممد بن عبد الله �سلى الله عليه واآله و�سلم.
اإن هن��اك اأحاديث واأق��وال ي�ستحيل اأن ينطق بها ر�س��ول الرحمة والهدى، اأما 
�سخ�سي��ة الإمام البخاري – يف حالة وجود �سخ�سية بهذا ال�سم – فقد اأحيطت 
بهال��ة من التعظيم والتقدي���ش لدرجة اأنه مينع عليك اأن تفك��ر حتى يف نقدها اأو 
القرتاب منها، ولعل الكثريين �سوف ي�سارعون اإىل ممار�سة هواياتهم املف�سلة يف 
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ال�س��ب وال�ستم واللعن، لكننا نطلب م��ن هوؤلء اأن يتحلوا بقليل من ال�سرب حتى 
اإمتام قراءة هذا املوؤلف ومن ثم احلكم عليه مبا ي�ستحق، اإ�سادة اأو ازدراء..

واأن��ا اأدع��و الباحثن املنقبن يف بطون كتب ال��رتاث، اإىل اأن يقارنوا بن الديانة 
الزرادي�ستي��ة التي كان مهدها باد فار�ش قبل جميء الإ�سام، وبن بع�ش ما ورد 
يف كتاب "�سحيح البخاري" �سيما يف م�ساألة »املعراج«، ليقفوا على تاأثري الديانة 
ب��ل الديانات والتقاليد الفار�سية القدمية على ه��ذا الكتاب وت�سبعه اأي�سا ببع�ش 
العادات التي كانت معروفة لدى اأهل فار�ش، �سيما اإيران التي اأ�سحت يف ما بعد 

�سيعية �سفوية.
ومن هنا اأ�سك اأن هذا البخاري و�سحيحه اإمنا هو جزء من ت�سويه الفر�ش لاإ�سام 
وت��راث امل�سلمن الديني، ومما نراه �سمن هذا الت�سوي��ه املتعمد الذي انطلى على 
عامة امل�سلمن ال�سيعة، ما ميار�ش من طقو�ش غريبة عن الإ�سام عموما ومذهب اآل 
البيت خ�سو�سا، مثل: التطبري خ��ال مو�سم عا�سوراء، الذي يف�سي اإىل اإحداث 
اآلم خط��رية يف ج�سد الن�سان من �رصب بال�سيوف عل��ى الروؤو�ش واللْطم على 
ال�س��دور، وكذلك وجوب ال�ساة على الرتبة احل�سيني��ة اإلخ.. ذلك من اخلرافات 
والأ�ساطري التي ما اأنزل الله بها من �سلطان. ول هي من مذهب اآل البيت الطاهر.
اإنها دعوة �سادقه و�سادمة يف نف�ش الوقت من اأجل تطهري كتب الرتاث ال�سنية 
وال�سيعي��ة على ال�س��واء من اخلرافات والرته��ات. والع��ودة اإىل املنبع الإ�سامي 
ال�سايف: الق��راآن الكرمي، الذي حن عجزوا عن حتريفه راح��وا يوؤلفون ما اأ�سموه 

بالأحاديث كذبا وافرتاء على ر�سول الله �سلى الله عليه واآله و�سلم.
  لنتاأمل معا هذه الآيات: 

{وََم�ا ِمْن َدابَّ�ٍة ِف�ي األَرِْض واَل َطاِئرٍ َيِطي�رُ ِبَجَناَحْي�ِه ِإال أَُم�ٌم أَْمَثالُكُْم َما 
َفرَّْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ُثمَّ ِإَلى رَبِِّهْم ُيْحَشرُوَن )38( } )�سورة الأنعام( 

{أََفَل َيَتَدبَّرُوَن اْلقُْرآَن أَْم َعَلى قُلُوٍب أَْقَفالَُها} )�سورة حممد 24( 
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اِلَحاِت  رُ اْلُمؤِْمِنيَن الَِّذيَن َيْعَملُوَن الصَّ {ِإنَّ هذا اْلقُْرآَن َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَْقَوُم وَُيَبشِّ
أَنَّ َلُهْم أَْجًرا َكِبيًرا } )�سورة الإ�رصاء 9( 

ا َجاَءُهْم َوِإنَّهُ َلِكَتاٌب َعزِيزٌ * اَل َيأِْتيِه اْلَباِطلُ  ْكرِ َلمَّ {ِإنَّ الَِّذيَن َكَفرُوا ِبالذِّ
ِمْن َبْيِن َيَدْيِه واََل ِمْن َخْلِفِه َتْنزِيلٌ ِمْن َحِكيٍم َحِميد} )�سورة ف�سلت 41-42(. 

{..اْلَي�ْوَم أَْكَمْلُت َلكُْم ِديَنكُ�ْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيكُ�ْم ِنْعَمِتي وَرَِضيُت 
ْثٍم َفِإنَّ اللََّه َغفُورٌ  ِ ْس�َلَم ِديًنا َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيرَ ُمَتَجاِنٍف لِّ َلكُُم اْلِ

رَِّحيم ٌ } )�سورة املائدة 3(

{ِتْلَك آَياُت اللَِّه َنْتلُوَها َعَلْيَك ِباْلَحقِّ َفِبأَيِّ َحِديٍث َبْعَد اللَِّه َوآَياِتِه ُيؤِْمُنوَن )6( وَْيلٌ 
لِّكُلِّ أَفَّاٍك أَِثيٍم )7( َيْسَمُع آَياِت اللَِّه ُتْتَلى َعَلْيِه ُثمَّ ُيِصرُّ ُمْسَتْكِبًرا َكأَن لَّْم 

رُْه ِبَعَذاٍب أَِليٍم )8(} )�صورة اجلاثية(. َيْسَمْعَها َفَبشِّ

عبد النبي ال�رشاط
مدير دار ال�طن

الرباط يف ي�م اجلمعة 10 مار�ش 2017   
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منع«الر�صول«لل�صحابة«من«تدوين«كالمه««

اأن�صار«احلديث«يخالفون«احلديث««

عذر«اأقبح«من«زلة««

ال�صنة«قا�صية«على«الكتاب««

ال�صنة«نا�صخة«للقراآن««

حرب«املرويات««

الف�صل الأول: اآفة تدوين احلديث
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منع الرسول للصحابة من تدوين كالمه:

ل ميك��ن اأن نناق�ش  كتاب اجلامع ال�سحيح  قب��ل اأن نقف جميعا من خال هذا 
الف�س��ل عل��ى ظروف تدوين احلديث ب�س��كل عام، ون�ساأة ما اأطل��ق عليه من بعد 
»عل��م« احلديث، حيث يظن  عوام النا�ش اأن احلديث وحي كان مرادفا للقراآن من 
حي��ث الن��زول، واأن الر�سول اأمر بتدوينه اإىل جانب الق��راآن، غري اأن احلقيقة غري 
ذل��ك، فقد حكى العديد من رواة احلديث اأنف�سهم منع ر�سول الله �سحابته الكرام 
م��ن تدوين كامه، ونحن بعجالة �سنورد بع�ش الأحاديث التي يعتربها املحدثون 
�سحيح��ة، والتي متنع تدوي��ن الأحاديث، كما �سنورد بع���ش الآثار عن �سحابته 
الكرام واخللفاء الرا�سدين من بعده، تربز كيف حافظوا على طاعة اأمره �سلى الله 

عليه واآله و�سلم يف منع  كتابة احلديث.
فق��د روى اأحمد وم�سلم والرتم��ذي والن�سائي والدارمي"�سي��خ البخاري" من 
حدي��ث عن اب��ي �سعيد اخلدري اأن ر�سول الله ق��ال: "ل تكتبوا عني  �سيئا �سوى 

القراآن، ومن كتب عني غري القراآن فليمحه".
وروى م�سلم يف �سحيحه عن اأبي �سعيد اخلدري قال: "جهدنا بالنبي �سلى الله 
علي��ه و�سلم اأن ي��اأذن لنا يف الكتابة فاأبى" )4/2298( كت��اب الزهد والرقائق باب 
التثب��ت يف احلدي��ث وحكم كتابة العل��م، من طريق زيد بن اأ�سل��م، عن عطاء بن 

ي�سار، عن اأبي �سعيد اخلدري عن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم به.
اخل��دري  �سعي��د  اأب��ي  ع��ن  البخ��اري-  �سي��خ  -وه��و  الدارم��ي  واأخ��رج 
 باأنه��م ا�ستاأذن��وا النب��ي �سل��ى الل��ه علي��ه و�سل��م يف الكتاب��ة فلم ي��اأذن لهم.
وق��د �سار اخللفاء الرا�سدون على نف�ش النه��ج يف عدم كتابة احلديث، حيث ورد 
يف تذك��رة احلفاظ للذهبي "من مرا�سيل ابن اأبي مليكة" اأن اأبا بكر ال�سديق جمع 
النا�ش بعد وفاة نبيهم فقال: اإنكم حتدثون عن ر�سول الله اأحاديث تختلفون فيها، 
والنا�ش بعدكم اأ�سد اختافا، فا حتدثوا عن ر�سول الله �سيئا، فمن �ساألكم  فقولوا 
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بينن��ا وبينكم كت��اب الله« )تذكرة احلّفاظ 1: 2 3، حّجّي��ة ال�سّنة: 394. ويف رواية 
ع��ن طريق مالك ب��ن اأن�ش اأن عمر قال عندما عدل عن كتابة ال�سنة: "ل كتاب مع 

كتاب الله"(
واأخرج احلافظ بن عبد الرب  بثاثة اأ�سانيد يف جامع بيان العلم  واحلافظ الذهبي 
يف تذك��رة احلف��اظ عن قرظة بن كعب اأنه قال: "ملا �سرين��ا عمر اإىل العراق م�سى 
معنا عمر اإىل �رصار، ثم قال: اأتدرون مل �سيعتكم؟ قلنا: اأردت اأن ت�سيعنا وتكرمنا. 
ق��ال: اإن مع ذلك حلاجة، اإنكم تاأتون اأهل قرية لهم دوي بالقراآن كدوي النحل فا 
ت�سدوه��م بالأحاديث عن ر�سول الله واأنا �رصيكك��م قال قرظة: فما حدثت بعده 

حديثا عن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم".
وورد يف طبق��ات بن �سع��د: "اأن الأحاديث كرثت على عه��د عمر بن اخلطاب 
فاأن�س��د النا�ش اأن ياأتوه بها  فلما اأتوه به��ا اأمر بتحريقها"، الطبقات الكربى لبن 

�سعد رقم احلديث 5987
وروى احلافظ بن عبد الرب والبيهقي يف املدخل عن عروة اأن عمر اأراد اأن يكتب 
ال�س��ن فا�ست�سار اأ�سحاب النبي- كم��ا عند البيهقي- فاأ�س��اروا عليه اأن يكتبها 
فطف��ق عمر ي�ستخري الله �سهرا، ثم اأ�سبح يوما وق��د عزم الله له، فقال اإين كنت 
اأري��د اأن اأكت��ب ال�سن، واإين ذكرت قوم��ا كانوا قبلكم كتبوا كتب��ا فاأكبوا عليها 
وتركوا كتاب الله، واإين والله ل اأ�سوب كتاب الله ب�سيء اأبدا. ويف رواية البيهقي 
"ل األب�ش كتاب الله ب�سيء اأبدا". املدخل اإىل  ال�سن الكربى للبيهقي رقم احلديث 

.590
وفعا من هنا جاءت اآفة احلديث و�سدق تكهن عمر بن اخلطاب، فكل ال�سيوخ 
والفقه��اء ومنذ اأن بداأ ع�رص التدوين، اإىل ي��وم النا�ش هذا،  انكبوا على احلديث 

وهجروا كتاب الله، ل�سالح مرويات ظنية الثبوت يف غالبيتها.
ويف تاري��خ ابن ع�ساكر ورد عن عثمان بن عفان اأنه قال: "ل يحل لأحد يروي 
حديثا مل ي�سمع به يف عهد اأبي بكر ول يف عهد عمر"  )تاريخ دم�سق لبن ع�ساكر 
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رق��م احلديث 40116، م�سيا على ما نهجه اخلليفتان من قبله يف عدم تدوين كام 
امل�سطفى.(

هذا غي�ش من في�ش الأحاديث والآثار التي تدل دللة قطعية على منع الر�سول 
لأ�سحاب��ة من تدوين كامه، بل اإن املنع بلغ درجة الت�سديد، من خال الن�سو�ش 
الت��ي اأوردناها، وكعادة كل روايات تاريخية خا�سع��ة لأهواء الب�رص وم�ساحلهم، 
واأهدافهم ال�سخ�سية، مت اإيجاد و�سنع اأحاديث اأخرى تاأذن بتدوين كام الر�سول، 
ورغ��م اأن ال�سطراب وا�س��ح والتناق�ش جلي بن الن�سو���ش احلديثية امل�سددة 
على من��ع كتابة كام الر�سول، وب��ن الن�سو�ش احلديثية املجي��زة للكتابة، ورغم 
اأن الكث��ري من املحدثن حاولوا جاهدين اأن يربروا ه��ذا التناق�ش حينا، واأحيانا 
اأخرى يعمدون اإىل ت�سعيف بع�ش هاته الأحاديث امل�سددة على املنع، اأو يحاولون 
اللجوء اإىل الن�سخ مهربا، غري اأن اأحاديث منع التدوين والكتابة، تبقى هي الأقوى 
والأكرث ح�سورا، وهذا ما يف�رص اإعرا�ش اخللفاء الرا�سدين ومعهم جمع غفري من 

ال�سحابة عن تدوين احلديث.
وهن��ا ارتاأيت اأن اأنقل لكم م��ا اأورده املفكر  امل�رصي حممود اأبو رية رحمه الله 
يف كتابه »اأ�سواء على ال�سنة املحمدية« نقا عن الفقيه املحدث ر�سيد ر�سا رحمه 
الله �ساحب املنار يف املوازنة واملقارنة بن اأحاديث منع كتابة احلديث، والأحاديث 
املجي��زة له، قال ر�سيد ر�سا: »اإن اأ�سح م��ا ورد يف املنع من كتابة احلديث ما رواه 
اأحم��د يف م�سنده وم�سلم يف �سحيحه وابن عبد الرب يف كتاب العلم وغريهم عن 
اأبي �سعيد اخلدري مرفوعا: "ل تكتبوا عني غري القراآن ومن كتب عني غري القراآن 

فليمحه"«.
واإن اأ�سح ما ورد يف الإذن، حديث اأبي هريرة يف ال�سحيحن وغريهما مرفوعا: 
"اكتب��وا لأبي �ساه" وهو ل يعار���ش حديث اأبي �سعيد وما يف معناه على قاعدتنا 
التي مدارها على اأن نهيه �سلى الله عليه و�سلم عن كتابة حديثه مراد به األ تتخذ 
دين��ا عاما كالقراآن، وذلك اأن ما اأمر بكتابته لأبي �ساه هو خطبة خطبها �سلى الله 
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علي��ه واآله و�سلم يوم فتح مكة، مو�سوعها حترمي مكة ولقطة احلرم، وهذا من بيانه 
�سلى الله عليه واآله و�سلم  للقراآن الذي �رصح به يوم الفتح، و�رصح  به يف حجة 
الوداع واأمر بتبليغه، فهو خا�ش م�ستثنى من النهي العام. وقد �رصح البخاري يف 
ب��اب اللقطة من �سحيحه باأن اأبا �ساه اليمن��ي طلب اأن تكتب له اخلطبة املذكورة، 

فاأمر �سلى الله عليه واآله و�سلم باإجابة طلبه«انتهى.
اإذن فح�س��ب حتليل الفقيه املحدث ر�سيد ر�سا، فاإن املنع ين�سب بالأ�سا�ش على 
تدوي��ن كام الر�سول على اأ�سا�ش اأنه دين، اإذ ل وحي اإل القراآن، ول كتاب اأنزل 
عل��ى النا�ش باعتب��اره وحيا اإل كتب الله املنزلة على اأنبيائ��ه والتي منها القراآن، 
بالإ�ساف��ة اإىل اأن بيان الر�سول الذي األق��اه بخ�سو�ش فتح مكة، هو بيان �سيا�سي 

لقائد دولة ولي�ش لر�سول، فا وجود للر�سالة يف خطبته اإل من حيث البيان.
اإذن فق��د حت��ّول تدوين احلدي��ث اإىل اآفة، جعلت امل�سلم��ن يبتعدون عن كتاب 
الل��ه، واأ�سبح الت�رصيع يوؤخذ بالأ�سا�ش من احلدي��ث بدل القراآن، فان�سغل النا�ش 
باحلدي��ث وجمعه وال�ستنباط منه، يف حن مل يعد للقراآن دور اإل يف ال�ست�سهاد 
للن���ش احلديثي، فغدت املروي��ات الب�رصية ال�رصفة هي اأ�سا���ش الت�رصيع، وهي 
الدي��ن، رغم اأن هناك منع من ط��رف الر�سول وا�سح من تدوي��ن هاته املرويات، 
حي��ث اأن الله مل يتكف��ل اإل بحفظ  كتابه املوحى اإىل عب��ده ونبيه، في�سهل على 
ذوي النفو���ش اخلبيثة اأن ت��ّزور وتغري يف الدين كيفما �ساءت حتت م�سمى ال�سنة، 
اأو احلدي��ث، وهذا �سيحيلنا على اأمر هام ج��دا وهو: كيف يخالف اأن�سار احلديث، 

الن�سو�ش احلديثية التي اأمامهم؟
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أنصار الحديث يخالفون الحديث:

ي�سيبني العجب املمزوج باحلرية، من العقلية التي يتمتع بها رواة احلديث  ومدونوه 
وحمقق��وه والذين يطلق عليهم »حمدثون«، كي��ف اأنهم يجيزون لأنف�سهم تدوين 
هاته الأحادي��ث، وينربون للدفاع عنها، وميح�سون رجالها، ويدر�سون اأ�سانيدها، 
ويقعدون القواعد مل�سطلح احلديث، ويكفرون من ينكرها، اأو يف�سقونه ويزندقونه 
يف اأف�سل الظروف، وبعدها يطلعون بوجوههم الوقحة على النا�ش لي�رصدوا عليهم 
اأحاديث واآثار يف  منع كتابة وتدوين  الأحاديث، يف »�سكيزوفرينيا« غريبة جدا، 

حتط من قدر هوؤلء عند ذوي العقل الراجح، والفكر امل�ستنري.
لكن الأمر لي�ش بهاته الب�ساطة، فاملحدث مع الفقيه امل�ستنبط لاأحكام ال�رصعية 
م��ن هات��ه الأحاديث، يحاول اأن يربر موقفه بعلل واهي��ة، �سنقف عليها بعد قليل 
عندما نناق���ش الأعذار والتربيرات التي يوردها هوؤلء يف معر�ش �سحكهم على 

العقل الإن�ساين الراف�ش للتناق�ش.
والأخطر من ذلك اأن هوؤلء ال�سيوخ مل يطرحوا على اأنف�سهم، ولو حلظة يف خلوة 
م��ع الذات، مل��اذا تاأخر تدوين ال�سنة  حلوايل مائة �سن��ة  على وفاة الر�سول �سلى 
الل��ه عليه و�سلم، وهي بهات��ه القيمة يف الت�رصيع؟  لي�ش باعتبارها مبينة ومف�سلة 
مل��ا يف القراآن، بل باعتبارها قا�سية ونا�سخة ملا يف كتاب الله عند التعار�ش، فهي 
يف خطابهم الأ�سل الثاين من اأ�سول الت�رصيع بعد القراآن، لكن يف الواقع العملي 

التطبيقي جند اأنها الأوىل، وكتاب الله لديهم تابع لها خانع!.
ومل يكتف هوؤلء ال�سيوخ برواية وتدوين اأحاديث منع الر�سول كتابة الأحاديث، 
بل رووا اأي�س��ا اأحاديث يف ف�سل القراآن جتعله الأ�سل، وتربز مكانته من الدين، 
و�سنورد هنا جمموعة من الأحاديث التي رواها املحدثون اأنف�سهم يف هذا ال�ساأن.
روى ابن ماجة )215( واأحمد )11870( عن اأن�ش بن مالك ر�سي الله عنه َقال: َقال 
ه،  ��ه َعليه و�سلم: )اإن ِلله اأهلن من النا�ش( قالوا: يا ر�سول اللَّ ر�س��ول الله �سلى اللَّ
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ُتُه( و�سححه الألباين يف "�سحيح  ِه َوَخا�سَّ َمْن ُهْم؟ َقاَل:)ُهْم اأَْه��ُل اْلُقْراآِن، اأَْهُل اللَّ
ابن ماجة".

حدي��ث اأبي اأمامة الباهلي قال �سمع��ت ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم يقول: 
)اقروؤوا القراآن فاإنه ياأتي يوم القيامة �سفيعًا لأ�سحابه(. )�سحيح م�سلم:1343(.

ع��ن عب��د الله بن عم��رو قال: ق��ال ر�سول الله �سل��ى الله عليه و�سل��م: )يقال 
ل�ساح��ب القراآن اإقراأ وارتق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فاإن منزلتك عند اآخر 

اآية تقروؤها(. )�سحيح اجلامع 8122(.
حدي��ث جاب��ر ر�سي الله عنه كان ر�سول الله �سلى الل��ه عليه و�سلم يجمع بن 
الرجلن من قتلى اأحد يف ثوب واحد ثم يقول: اأيهم اأكرث اأخذًا للقراآن؟ فاإذا اأ�سري 

اإىل اأحدهما قدمه يف اللحد. )�سحيح البخاري:1283(.
حدي��ث اأب��ى هريرة عن النب��ي �سلى الله علي��ه و�سلم قال )م��ا اجتمع قوم يف 
بي��ت من بيوت الل��ه يتلون كتاب الل��ه ويتدار�سونه فيما بينه��م اإل نزلت عليهم 
ال�سكين��ة وغ�سيتهم الرحمة وحفتهم املائكة وذكرهم الله فيمن عنده(. )�سحيح 

م�سلم:2699(.
قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم )من قراأ حرفًا من كتاب الله فله به ح�سنة، 
واحل�سن��ة بع�رص اأمثالها ل اأق��ول )امل( حرف ولكن: األف ح��رف ولم حرف، وميم 

حرف(. )�سحيح اجلامع: 6469(.
ق��ال ر�سول الل��ه �سلى الله عليه و�سل��م )اإن من اإجال الله اإك��رام ذي ال�سيبة 
امل�سل��م وحامل القراآن غري الغايل فيه واجلايف عنه واإكرام ذي ال�سلطان املق�سط(. 

)ح�سن( )�سحيح اجلامع:2199(.
عن النبي �سلى الله عليه و�سلم قال: )يجيء �ساحب القراآن يوم القيامة، فيقول: 
ي��ا رب حله، فيلب�ش تاج الكرامة. ثم يقول: ي��ا رب زده فيلب�ش حلة الكرامة، ثم 
يقول: يا رب ار�ش عنه، فيقال اقراأ وارق ويزاد بكل اآية ح�سنة(.)ح�سن( )�سحيح 

اجلامع:8030(.
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قال عمر: اأما اإن نبيكم �سلى الله عليه و�سلم قد قال: )اإن الله يرفع بهذا الكتاب 
اأقوام��ًا وي�سع به اآخرين (. )�سحيح م�سلم: 817(. )يرفع بهذا الكتاب(: اأي بقراءته 

والعمل به )وي�سع به(: اأي بالإعرا�ش عنه وترك العمل مبقت�ساه.
ع��ن النبي �سلى الله عليه و�سلم قال: )خريكم من تعلم القراآن وعلمه(. )�سحيح 

البخاري: 4739(
ق��ال طلحة بن م�رصف: �ساألت عب��د الله بن اأبي اأوفى: هل كان النبي �سلى الله 
علي��ه و�سلم اأو�س��ى؟ فقال: ل. فقلت: كي��ف كتب على النا�ش الو�سي��ة اأو اأمروا 

بالو�سية؟ قال: )اأو�سى بكتاب الله(. )�سحيح البخاري: 2548(.
ق��ال احلافظ ابن حجر الع�سقاين يف فتح الباري: قوله )كيف كتب على النا�ش 
الو�سي��ة( اأو كيف )اأمروا بالو�سية( اأي كيف يوؤمر امل�سلمون ب�سيء ول يفعله النبي 

�سلى الله عليه و�سلم.
حدي��ث ابن عبا�ش: اأن النبي �سلى الله عليه و�سل��م دخل قربًا ليًا. فاأ�رصج له 
�رصاج فاأخذه من قبل القبلة وقال: ) رحمك الله اإن كنت لأواهًا تاء للقراآن ( وكرب 

عليه اأربعًا. )قال الرتمذي: حديث ح�سن (
ق��ال ر�سول الل��ه �سلى الله عليه و�سل��م )مثل املوؤمن الذي يق��راأ القراآن كمثل 
الأترج��ة، ريحها طيب وطعمها طي��ب. ومثل املوؤمن الذي ل يق��راأ القراآن كمثل 
التم��رة، ل ريح لها وطعمها حلو. ومثل املنافق ال��ذي يقراأ القراآن مثل الريحانة، 
ريحها طي��ب وطعمها مر، ومثل املنافق الذي ل يقراأ القراآن كمثل احلنظلة، لي�ش 

لها ريح وطعمها مر(. )البخاري وم�سلم(
ع��ن النب��ي �سلى الله عليه و�سلم ق��ال: )مثل الذي يقراأ الق��راآن وهو حافظ له 
م��ع ال�سفرة الكرام، ومثل الذي يقراأ وهو يتعاه��ده، وهو عليه �سديد فله اأجران(. 

)البخاري وم�سلم(
حديث اأبي هريرة كان يقول: قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم )ما اأذن الله 

ل�سيء ما اأذن لنبي يتغنى بالقراآن (. )البخاري وم�سلم(
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ع��ن عقبة بن عام��ر اجلهني قال: خرج علينا ر�سول الل��ه �سلى الله عليه و�سلم 
ونح��ن يف ال�سفة فقال: )اأيكم يحب اأن يغ��دو اإىل بطحان والعقيق فياأخذ ناقتن 
كوماوي��ن زهراوين بغ��ري اإثم بالله ول قطع )قطيعة( رح��م؟( قالوا: كلنا يا ر�سول 
الله، قال: )فلئن يغدو اأحدكم كل يوم اإىل امل�سجد فيتعلم اآيتن من كتاب الله خرٌي 

له من ناقتن واإن ثاث فثاث مثل اأعدادهن من الإبل(. )رواه م�سلم: 803(
ق��ال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: )اإذا ق��راأ ابن اآدم ال�سجدة ف�سجد اعتزل 
ال�سيطان يبكي يقول: يا ويله( ويف رواية )يا ويلي( )اأمر ابن اآدم بال�سجود ف�سجد 

فله اجلنة واأمرت بال�سجود فاأبيت فلي النار(. )�سحيح م�سلم:81(
اإن الر�س��ول �سل��ى الله علي��ه و�سلم خرج عل��ى حلقة من اأ�سحاب��ه فقال: )ما 
يجل�سك��م؟( فقالوا: جل�سنا نذكر الل��ه تعاىل ونحمده على ما هدانا لاإ�سام، ومن 
علينا ب��ه. فقال: )اأتاين جربيل علي��ه ال�سام فاأخربين اأن الل��ه تعاىل يباهي بكم 

املائكة(. )�سحيح م�سلم:2701(
الغري��ب اأن نف�ش رواة ه��ذه الأحاديث هم الذين ل يقيم��ون وزنا لكتاب الله، 
ويرفع��ون الأحادي��ث فوق كام الل��ه الذي ل ياأتيه الباطل م��ن بن يديه ول من 

خلفه. 
الأحاديث التي مت الإختاف فيها اختافا كبريا، وت�رصبت اإليها خرافات وطوام، 
ما زالت اأُمتنا تدفع ثمنها غاليا اإىل يومنا هذا، وما »داع�ش« التي نبتت بن ظهرانينا 
اإل نت��اج هاته املرويات املن�سوبة لر�سول الله زورا وبهتانا، حيث مت �سحب القراآن 
م��ن ال�ساح��ة ل�سالح هاته املرويات، ومل يكفهم كتاب الل��ه، يقول الله تعاىل يف 
حمك��م كتابه {أوَلْم َيْكِفِهْم أَنَّا أَْنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ُيْتَلى َعَلْيِهْم ِإنَّ ِفي ذِلَك 

َلرَْحَمًة وَِذْكرَى ِلَقْوٍم ُيؤِْمُنوَن} )العنكبوت-اأية:51(
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عذر أقبح من زلة

حاول��ت البحث عن الأ�سباب التي جعلت هوؤلء يدونون الأحاديث، �سدا على 
اأمر الر�سول الكرمي، ويرفعونها اإىل املكان العلي ال�سني، فوق كل �سيء، حتى فوق 
كام الله،  فوجدت  لديهم اأعذارا واهية اأقل ما يقال عنها، اأنها عذر اأقبح من زلة، 

كما �ستقفون معي خال مناق�سة اأعذار هوؤلء.
اأول ع��ذر يقدمه ال�سيوخ يف مواجهة الأحاديث املانعة لكتابة احلديث، هي اأنها 
من�سوخة بالأحاديث املبيحة للكتابة، وهذا تف�سري غريب من طرف هوؤلء ال�سيوخ، 
فهم يحاولون تف�سري واإيجاد حلول لكل ورطة يقعون فيها، بتجزيئها عن ال�سياق 
العام لاأدلة الواردة يف هذا ال�ساأن، بحيت اأنه لو كان هناك فعا نا�سخا ومن�سوخا 
يف هات��ه الق�سية، ف��الأوىل اأن تن�سخ اأحاديث املنع اأحادي��ث الإباحة، باعتبار اأن 
اخللف��اء الرا�سدي��ن �ساروا على نهج منع كتابة الأحادي��ث، فيكون الدليل هنا اأن 
جمه��ور ال�سحابة واخللفاء الرا�سدين مل ينته اإىل علمهم اأنه قبل وفاة الر�سول مت 
ن�س��خ حديث منع الكتابة، ل�سالح الإباحة، واإل جلمعوا احاديث الر�سول ودونوها 
يف دواوي��ن وكتب، كما فعلوا بخ�سو�ش القراآن الكرمي، لكنهم نهجوا عك�ش هذا 
و�س��اروا على نهج من��ع تدوين احلديث، بل اإن عمر ب��ن اخلطاب قام بحرق ن�سخ 
احلدي��ث املكتوبة بعد جمعها، فكيف يكون حديث املن��ع من�سوخا بالإباحة، رغم 

ا�ستمرار هوؤلء اخللفاء يف منع كتابة احلديث؟!!
واإذا كان جواب اأحد �سيوخهم اأن بع�ش ال�سحابة قام فعا بكتابة حديث ر�سول 
الل��ه، فنق��ول له اأثبت ذلك من خ��ال تدوينة واحدة لأحد ال�سحاب��ة، اإذ لو كان 
ال�سحاب��ة يعتربون  كام ر�سول الله دينا لدون��وه، واإذا كانوا فعا كتبوا اأحاديث 

ر�سول الله، فاأرونا ماذا كتبوا، وما دونوا؟
وم��ن الأعذار الغريبة جدا، واخلطرية جدا، والتي ي�ستدل بها هوؤلء لتف�سري منع 
الر�س��ول لكتاب��ة كامه هي قولهم:  "اإن منع احلديث ج��اء يف �سدر نزول الوحي 
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حت��ى ل يختلط عل��ى النا�ش كام الر�سول بكام الله ف��ا مييزون هذا عن ذاك"، 
وهذا كام خطري جدا، يلغي �سمنيا الإعجاز الباغي لكام الله، مبعنى اأن العرب 
اآن��ذاك وهم جهابذة اللغة و�سادتها، واأبناء بجدتها، ميكن اأن ل مييزوا بن كام الله 
املعج��ز لكل الب�رص، وب��ن كام الب�رص، وهم الذين �ُسح��روا بباغته وبيانه، حتى 
و�سف��وا ر�سول الله بال�ساحر، وحتى قال في��ه اأف�سح ف�سحاء العرب يف اجلاهلية 
قولت��ه امل�سهورة التي حكاه��ا ابن ه�سام يف �سريته »والل��ه اإن لقوله حلاوة، واإن 
اأ�سل��ه لعذق، واإن فرعه جلناة - قال ابن ه�سام: ويقال لغدق - وما اأنتم بقائلن من 

هذا �سيئا اإل عرف اأنه باطل«.
اإن ه��وؤلء ال�سيوخ الذين يبحثون عن اأي دلي��ل كيفما كان، من اأجل تربير اآفة 
تدوي��ن احلدي��ث، ليقعون يف املح��ذور واملحظور، فهم بذلك يتهم��ون كتاب الله 
مب�ساوات��ه لكام الب�رص، وهذا انتقا�ش وا�س��ح  يف حق كام الله، رغم اأننا هنا ل 
نطع��ن يف نياته��م احل�سنة، بل نعترب تربيراتهم الواهي��ة �رصبا من العذر الذي هو 

اأقبح من الزلة.
وم��ن الأعذار الت��ي احتجوا بها اأي�سا: "اأن املنع ج��اء بخ�سو�ش كتابة احلديث 
م��ع القراآن يف نف�ش ال�سحيفة"، وهذا من العجي��ب الغريب، لأن ال�سوؤال املتبادر 
اإىل الذه��ن ف��ور �سماع هذا العذر، هو من اأين جاء ب��ه قائلوه، يف حن اأن اأبا بكر 
ال�سدي��ق وعمر بن اخلطاب وغريهم م��ن ال�سحابة قد بينوا العلل الوا�سحة التي 
كان��ت وراء منع كتابة احلديث، وهي اأن يك��ون كتاب اآخر مع كتاب الله، اأو حتى 
ل ين�سغ��ل النا�ش عن كتاب الله، بكام ر�سوله، يف حن اأن ُخلق ر�سول الله كان 
هو القراآن كما يف حديث اأمنا عائ�سة، فكل �سمائله واأخاقه-�سلى الله عليه واآله 
و�سلم- كانت  تطبيق��ا عمليا للقراآن، مبعنى اأنه كان باإمكان اأي مّطلع على القراآن، 

اأن يعرف �سمائل امل�سطفى من خال كام الله.
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السنة قاضية عىل القرآن:

م��ن يقراأ هذا العنوان �سي�س��اب بالده�سة  يف اأول وهلة، حيث اأن املنطق يقول: 
اإذا كان الق��راآن هو اأول اأ�سل من اأ�سول الت�رصي��ع بالتفاق، وهو كام الله الذي 
ل ياأتي��ه الباطل من بن يديه ول من خملفه، فكيف �ساغ لهوؤلء القول باأن ال�سنة 

قا�سية على الكتاب؟!
ويف هذا روى الدارمي يف �سننه عن يحيى بن اأبي كثري اأنه قال: »ال�سنة قا�سية 

على القراآن، ولي�ش القراآن بقا�ش على ال�سنة«.
قال الزرك�سي يف كتابه البح��ر املحيط: )م�ساألة ]حاجة الكتاب اإىل ال�سنة[ قال 
الأوزاع��ي: الكت��اب اأحوج اإىل ال�سنة من ال�سنة اإىل الكت��اب. قال اأبو عمر: يريد 
اأنه��ا تق�سي عليه، وتبن املراد منه، وقال يحيى ب��ن اأبي كثري: ال�سنة قا�سية على 

الكتاب(.
اإذن من خال هذه النق��ول جند اأن هوؤلء ال�سيوخ اعتربوا املرويات املاأثورة عن 
النب��ي، وهي يف غالبها العام ظنية الثبوت، قا�سي��ة وحاكمة على القراآن القطعي 
الثبوت، وه��ذا كام فيه خبء معناه لي�ست لنا عقول، فمن يتجراأ على هذا القول 
بهذا ال�سكل، وبدون اأن يرف له جفن، �ساأ�سك يف عقله اإن مل اأ�سك يف اإميانه، لذلك  
فق��د ورد يف كت��اب جامع بيان العلم وف�سله لبن عبد ال��رب، اأن  الإمام اأحمد بن 
حنبل  ملا �سئل عن القول باأن ال�سنة قا�سية على الكتاب قال: »ما اأج�رص على هذا  

اأن اأقوله بل اأقول اأن ال�سنة تف�رص القراآن وتبينه«.
ول زال يف ع�رصن��ا ه��ذا من يرفع احلديث اإىل مرتبة اأعلى من القراآن، واإن كان 
ي��ردد كالببغاء مقولة اأن القراآن ه��و الأ�سل الأول للت�رصيع، لأن��ه عمليا يكذبها 
بجعل��ه ال�سنة قا�سية على القراآن، مبعنى اأنه اإذا وجدت ن�سا يف احلديث يتعار�ش 
جمل��ة وتف�سيا مع القراآن فاحلديث هن��ا قا�ش على القراآن، وهذا ما يف�رص اتباع 
العدي��د من ال�سيوخ م��ا ورد يف الأحاديث، �ساربن بُعر���ش احلائط كل الآيات 
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والأحكام الوا�سحة الواردة يف القراآن، وميكن اأن ن�رصب العديد من الأمثلة لذلك.
"عن اب��ن عمر ر�س��ي الله تعاىل عنهم��ا اأن ر�سول الله �سلى الل��ه عليه و�سلم 
قال: اأمرت اأن اأقاتل النا�ش حتى ي�سهدوا اأن ل اإله اإل الله، واأن حممدا ر�سول الله، 
ويقيم��وا ال�ساة، ويوؤتوا الزكاة، فاإذا فعل��وا ذلك، ع�سموا مني دماءهم واأموالهم، 

اإل بحق الإ�سام، وح�سابهم على الله تعاىل رواه البخاري وم�سلم". 
يِن َقد تََّبيََّن  هذا احلديث يخالف جملة وتف�سيا قوله تعاىل: {اَل ِإْكرَ اَه ِفي الدِّ
اُغوِت وَُيؤِْمن ِبالل�ِه َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعرْ َوِة  الرُّ ْش�ُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمن َيْكفُرْ  ِبالطَّ

اْلوُْثَقى اَل انِفَصاَم َلَها َواللَّ�هُ َس�ِميٌع َعِلي�ٌم} )�سورة البقرة اأية 256(، وقوله تعاىل:      

اِلِميَن  {وَقُِل اْلَحقُّ ِمن رَّبِّكُْم َفَمن َشاء َفْلُيؤِْمن وََمن َشاء َفْلَيْكفُرْ ِإنَّا أَْعَتْدَنا ِللظَّ
َنارًا أََحاَط ِبِهْم ُس�َراِدقَُها َوِإن َيْس�َتِغيُثوا ُيَغاُثوا ِبَماء َكاْلُمْهِل َيْش�ِوي اْلوُُجوَه 

�َراُب وََس�اءْت ُمرَْتَفًقا} )�سورة الكهف الآية 29(. وقوله تعاىل: {َوَلْو َش�اَء  ِبْئَس الشَّ
رَبُّ�َك َلََمَن َمْن ِف�ي إالرِْض كُلُُّهْم َجِميًعا أََفأَْنَت ُتْك�رُِه النَّاَس َحتَّى َيكُوُنوا 

ُمؤِْمِنيَن} )يون�ش: 99(.
لك��ن هوؤلء ي�رصب��ون بهاته الآيات عر���ش احلائط ويقولون ل��ك بكل وقاحة 
وج��راأة عل��ى الله، ال�سنة قا�سية عل��ى الكتاب، ويبقى حك��م احلديث هو النافذ، 
ويتجلى يف قتال النا�ش حتى ي�سهدوا اأن ل اإله اإل الله واأن حممدا ر�سول الله.... 
احلدي��ث، اأما اأنا فاأقول وقلبي مطمئن باأن هذا ال��كام مل يفه به ر�سول الله الذي 
كان خلقه القراآن، والذي قال عنه الله تعاىل يف حمكم تنزيله: {وََما أَرَْس�ْلَناَك إال 

رَْحَمًة ِلْلَعاَلِميَن} )الأنبياء:107(
عن عائ�سة ر�سي الله عنها؛ اأنها قالت: »كان فيما اأنزل من القراآن: ع�رص ر�سعات 
معلومات يحرمن. ثم ن�سخن: بخم�ش معلومات. فتويف ر�سول الله �سلى الله عليه 
و�سل��م وهن فيما يقراأ من القراآن«. )�سحيح م�سل��م: كتاب الر�ساع؛ باب التحرمي 

بخم�ش ر�سعات(.
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فه��ذا احلدي��ث املن�س��وب اإىل اأمنا عائ�س��ة يتهم الق��راآن بالتحري��ف والتزوير 
ك�رَ َوِإنَّا َلهُ  رغ��م اأن الل��ه تعاىل يق��ول يف حمكم كتاب��ه: {ِإنَّا َنح�ُن َنزَّلَن�ا الذِّ
َلَحاِفُظوَن} )احلجر:10(، فه��ي تقول ح�سب ن�ش هذا احلديث ان ر�سول الله مات 
واآي��ة التحرمي بخم�ش ر�سعات مما يتلى من القراآن، واأي دار�ش ميكنه التاأكد اأنه ل 
توج��د اآية قراآنية واحدة يف كتاب الله بهذا املعنى، وبهاته الدللة، لكن املرويات 
الغريب��ة كهاته والقادح��ة يف �سدقية القراآن ل جم��ال ملناق�ستها من طرف هوؤلء 
م��ع كام��ل الأ�سف، وميكننا اأن ناأت��ي بع�رصات بل مئات الأحادي��ث التي تعار�ش 
الق��راآن جملة وتف�سيا، و ت�سيء اأي�سا اإىل مق��ام الألوهية والر�سالة معا، واملاحتة 
م��ن م�ستنقع اخلرافة، وامل�سادم��ة للعلم والعقل، من كتب احلديث مبا فيها �سحيح 

البخاري، لكن اكتفينا بهذين املثالن ليعرف القارئ ماذا نق�سد.
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السنة ناسخة للقرآن:

بعد اأن حكموا باأن ال�سنة قا�سية على الكتاب، مبعنى اأنها مبينة ومف�رصة وحاكمة، 
مل يج��دوا خمرجا لإزاحة التناق�سات الوا�سحة للحديث يف مواجهة القراآن، اإل 
اأن يحكموا ب��اأن ال�سنة نا�سخة للقراآن، وهم بذلك عملوا اأي�سا على تكري�ش مبداأ 
ال�سي��ادة املطلق��ة للمرويات على كتاب الله، فلم يعد ل��ه اأي دور يف حياة النا�ش 
اإل اأن يتلى لطرد ال�سياطن، اأو ي�سرتقى به لدفع الأمرا�ش، اأو للق�ساء املربم على 
الع��ن واحل�سد، اأي اأنهم ربطوه باخلراف��ة، وجعلوا منه و�سيلة لا�سرتزاق، يف حن 
اأن كتاب الله جاء لي�سكل نربا�ش حياتنا، وهدى �سبيلنا، ومنجاة لنا من ال�سال، 

وجامعا لنا من الفرقة.
وم��ن هذا القبيل بوب اخلطيب البغ��دادي رحمه الله يف كتابه »الكفاية يف علم 
الرواي��ة« )�ش/23( بقول��ه: »باب ما جاء يف الت�سوية بن حك��م كتاب الله تعاىل، 
وحكم �سنة ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم، يف وجوب العمل، ولزوم التكليف«
واأورد حتت��ه حديث املقدام بن معد يكرب، اأن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم 
ق��ال: "األ اإين اأوتيت من القراآن ومثله معه.. احلديث". رواه الرتمذي )2664( وقال: 

ح�سن غريب من هذا الوجه. وح�سنه الألباين يف "ال�سل�سلة ال�سحيحة "2870.
ويف مناق�س��ة هذا احلدي��ث والتعقيب عليه للكاتب الأري��ب حممود اأبو رية يف 
كتاب��ه اأ�سواء على ال�سنة املحمدي��ة ما يريح النف�ش ويرتاح اإليه العقل، اأنقله عنه 

رحمه الله.
»األ واإين اأوتي��ت الكتاب ومثله معه« ويف رواي��ة: "األ اإين اأوتيت القراآن ومثله 
مع��ه". وهذا احلديث من اأغرب م��ا قذفته الرواية يف �سيلها! لأن النبي اإذا كان قد 
اأوت��ى مث��ل "الكتاب" اأو "مثل القراآن" فمعنى ذلك اأنه ق��د اأوتي ذلك ليكون متاما 
عل��ى الق��راآن واإكمال له لبيان  دينه و�رصيعته – واإذا كان الأمر كذلك فِلَم مَلْ يعن 
النب��ي بكتابة ه��ذا املثل  يف حياته، كما عني بكتابة القراآن؟ ومل مل يجعل له كّتابا 
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يقيدونه عند نزول��ه، كما جعل للقراآن كتابا؟ ومل اقت�رص يف النهي عن كتابة غري 
الق��راآن واأغفل هذا امِلثل فقال:  "ل تكتبوا عني �سيئا غري القراآن" و مل يقل وغري 

ما اأوتيته معه وهو "مثله!!".
و هنا يجوز ل�سائل اأن ي�ساأل:

ه��ل ي�س��ح اأن يدع النبي ن�سف ما اأوحاه الله اإليه يغ��دو بن الأذهان بغري قيد، 
مي�سكه هذا وين�ساه ذاك، ويتزيد فيه ذلك! مما ي�سيب غري املدّون يف كتاب حمفوظ؟ 
وهل يك��ون الر�سول بعمله هذا قد بلغ الر�سالة عل��ى وجهها واأدى الأمانة كاملة 
اإىل اأهلها، واأين كان هذا احلديث عندما قال النبي يف مر�سه الأخري الذي انقلب 
بعده اإىل ربه، و بعد اأن نزلت الآية: {اْلَيْوَم أَْكَمْلُت َلكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت 
َعَلْيكُ�ْم ِنْعَمِت�ي وَرَِضيُت َلكُُم الس�لم ِديًنا} )املائدة-اآي��ة:3(. اإين والله ما 
مت�سك��وا علي ب�سيء، اإين مل اأحل اإل ما اأحل القراآن ومل اأحرم اإل ما حرم القران1، 
ث��م اأين كان ه��ذا احلديث عندما ق��ال اأبو بك��ر للنا�ش: بيننا وبينك��م كتاب الله 

فا�ستحلوا حاله وحرموا حرامه!
ومل مل ي�سف��ق عمر من �سي��اع هذا "املثل"، وهو بزعمهم ن�س��ف ما اأوحى الله 
ب��ه اإىل النبي، فيذكره لأبي بك��ر عندما فزع يف اأن يجمع القراآن ويكتبه بعد وقعة 

اليمامة؟!
ث��م اأين كان هذا املثل عندم��ا اأجابت عائ�سة يف ُخلق النب��ي، اإذ كان عليها اأن 

تقول كان خلقه القراآن ومثله معه؟ ولكنها اكتفت بقولها: كان خلقه القراآن!
واأي��ن ذهبت عناية ال�سحابة بهذا "املثل" فلم يكتبوه كما كتبوا القراآن يف زمن 

اأبي بكر وعندما ن�سخ يف عهد عثمان ووزعت ن�سخه على الأم�سار؟
اإل اإنه��م باإهماله��م ه��ذا الأمر اخلطري اإمن��ا يكونون قد ترك��وا »ن�سف الوحي« 

1- �ش 322 ج 4 �سريةه�سام.
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بغ��ري تدوين، وي�سبحون بذلك من الآثمن. انته��ى "من كتاب اأ�سواء على ال�سنة 
املحمدية".

ومهم��ا بحثت عن حل لهذا اخلب��ل الذي يروونه وين�سبون��ه اإىل الر�سول، فلن 
يعت��دل لديك مي��زان، ولن ي�ستقي��م لديك منط��ق، �سيما اإذا علم��ت اأن ال�سيوخ 
املتقدمن اختلفوا اختافا كبريا يف م�ساألة اأن ال�سنة تن�سخ القراآن، لكن املتاأخرين 
اأو معظمهم ياأخذون من هذا الختاف �سماعة يهربون بها من كتاب الله، في�سعون 
فت��وى فقيه الذي يجب اأن يكون يف مكان��ه الن�سبي يف املكان املطلق، وهنا اأنقل 
لكم ما جاء عن ال�سيخ حممد �سالح املنجد امل�رصف العام على موقع اإ�سامكا على 

https://islamqa.info/ar/138742 هذا الرابط
يقول: "واأما م�ساألة ن�سخ ال�سنة لن�سو�ش القراآن الكرمي، فقد اختلف فيها العلماء 

على قولن:
الق��ول الأول: ل يجوز ن�سخ ال�سنة الآحادية لن�سو�ش القراآن الكرمي: وهو قول 

جماهري الأ�سولين.
ب��ل اإن ال�سافعي يف "الر�سالة" )���ش/109-106( واأحمد رحمهما الله اختارا عدم 

جواز ن�سخ ال�سنة املتواترة للقراآن الكرمي، واختاره اأي�سا ابن قدامة، وابن تيمية.
ميك��ن مراجعة امل�ساألة بتو�سع يف: "البح��ر املحيط" للزرك�سي ال�سافعي )-5/262

)272
القول الثاين: يجوز ن�س��خ ال�سنة الآحادية لن�سو�ش القراآن الكرمي، واإليه ذهب 
بع���ش الأ�سولين من احلنفية كم��ا يف ")3/62(، وهو اختي��ار ال�سبكي يف "جمع 
اجلوام��ع" )�ش/57( حيث ق��ال: "والن�سخ بالقراآن لقراآن و�سن��ة، وبال�سنة للقراآن، 

وقيل ميتنع بالآحاد، واحلق مل يقع اإل باملتواترة" انتهى.
وهو اختيار العامة حممد الأمن ال�سنقيطي رحمه الله، حيث يقول:

»ال��ذي يظه��ر لنا اأنه ال�س��واب: هو اأن اأخب��ار الآحاد ال�سحيح��ة يجوز ن�سخ 
املتواتر بها اإذا ثبت تاأخرها عنه، واأنه ل معار�سة بينهما، لأن املتواتر حق، وال�سنة 
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الواردة بعده اإمنا بينت �سيئا جديدا مل يكن موجودا قبل، فا معار�سة بينهما البتة 
لختاف زمنهما.

فقوله تعاىل: {قُلْ اَل أَِجُد ِفي َما أوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمهُ إال أَْن َيكُوَن 
َمْيَت�ًة أو َدًما َمْس�فُوًحا أو َلْحَم ِخْنزِيرٍ َفِإنَّهُ رِْجٌس أو ِفْس�ًقا أُِهلَّ ِلَغْي�رِ اللَِّه ِبِه َفَمِن 

اْضُطرَّ َغْيرَ َباٍغ واََل َعاٍد َفِإنَّ رَبََّك َغفُورٌ رَِحيٌم} )الآية 145 �سور الأنعام(
ي��دل بدللة املطابقة دللة �رصيح��ة على اإباحة حلوم احلم��ر الأهلية، ل�رصاحة 

احل�رص بالنفي والإثبات يف الآية بذلك.
ف��اإذا �رصح النبي �سلى الله عليه و�سل��م بعد ذلك يوم خيرب يف حديث �سحيح 
ب��اأن حلوم احلمر الأهلية غري مباحة، فا معار�سة البتة بن ذلك احلديث ال�سحيح، 
وبن تل��ك الآية النازلة قبله ب�سنن، لأن احلدي��ث دل على حترمي جديد، والآية ما 

نفت جتدد �سيء يف امل�ستقبل كما هو وا�سح.
فالتحقي��ق - اإن �س��اء الله - هو جواز ن�سخ املتواتر بالآح��اد ال�سحيحة الثابت 
تاأخرها عنه، واإن خالف فيه جمهور الأ�سولين" انتهى. "اأ�سواء البيان" )2/451.452(
ه��ذا منوذج �سارخ عن �سي��وخ اليوم الذين مييلون اإىل اإق�س��اء القراآن والتمكن 
للمروي��ات، وقولهم على الله ور�سوله بهتان��ا عظيما، فحتى بعد �رصده لاختاف 
الكب��ري بن الفقهاء يف ه��ذا ال�ساأن، اإل اأنه اأظهر ميوله للن�س��خ معتربا اإياه الراأي 

ال�سديد بعد التحقيق طبعا، واأي حتقيق !!!
وهن��ا اأت�ساءل واحلرقة تعت���رص قلبي وتغت�سب عقلي اغت�ساب��ا، اإذا كان كتاب 
الل��ه الذي م�سدره املطلق الانهائي، �ساحب العلم الكلي، ُين�سخ وُتلغى اأحكامه 
ل�سالح مرويات ب�رصية ن�سبية يف كل �سيء، حتى لو �سحت ن�سبتها اإىل الر�سول 
الك��رمي، فما معنى نزول ه��ذا الكتاب اإلينا، وما الفائدة من��ه، وهو غري قائم بذاته 
ويحت��اج اإىل غريه، مما هو اأقل منه منزلة باأ�س��واط اإن �سّح التعبري، واإل فاإن كام 

الله ل يقارن بغريه، تعاىل الله عما ي�سفون.
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حرب املرويات:

بعد اأن متزقت اأمة امل�سلمن مزعا متفرقة، �سيعة و�سنة، ومرجئة وخوارج، وقدرية 
وجربي��ة، وغريها من الطوائ��ف واملذاهب، حاولت كل طائف��ة اأو مذهب، اأن جتد 
له��ا موقعا يف املرويات، يع�سد به��ا كل متمذهب مذهبه اأو طائفته، ملا مل يجد ما 
ي�سعفه ويحقق اأغرا�سه يف كتاب الله، فكرثت الروايات والآثار املن�سوبة للر�سول 
�سل��ى الله عليه و�سلم، التي ابتدعها واختلقه��ا كل مذهب لتعزيز موقفه الديني 
اأو ال�سيا�س��ي، �سيما مع بزوغ التع�سب للعرقي��ات والأفكار والتوجهات ال�سائدة 
اآن��ذاك، لت�ستع��ل ب�سكل خطري ح��رب املرويات املن�سوب��ة زورا وبهتانا للر�سول، 
وتن�ساف اإىل اأطراف هاته احلرب ديانات اأخرى كاليهودية وامل�سيحية واملجو�سية، 
وكل هاته امللل والنحل واملذاهب والطوائف والعرقيات ا�ستغلت تف�سي املرويات 
التي بلغت مئات الألوف من الأحادي��ث املت�ساربة املتناق�سة، وكلها من�سوبة اإىل 

الر�سول الكرمي ليتم تغييب القراآن تغييبا نهائيا، وحتل حمله اآفة تدوين احلديث.
فقد األف ابن حجر الهيتمي ر�سالة �سماها مبلغ الأرب يف فخر العرب، ذكر فيها 
الأحادي��ث الواردة يف ف�سل الع��رب والنهي عن بغ�سهم مما ق��د يكون قريبا مما 

ذكرت، واإليك بع�ش هذه الأحاديث:
روى احلاكم والبيهقي عن ابن عمر - ر�سي الله تعاىل عنهما - قال: قال ر�سول 
الل��ه �سلى الل��ه تعاىل عليه و�سحبه و�سلم: ملا خلق الل��ه اخللق اختار العرب، ثم 
اخت��ار من العرب قري�سا، ث��م اختار من قري�ش بني ها�سم، ث��م اختارين من بني 

ها�سم، فاأنا خرية من خرية »�سكت عنه الذهبي«.
واأخرج احلاك��م يف امل�ستدرك والطرباين يف املعجم الكب��ري والأو�سط عن ابن 
عمر ق��ال: قال ر�سول الله  �سلى الل��ه عليه و�سلم: وخلق اخللق فاختار من اخللق 
بن��ي اآدم، واختار من بني اآدم الع��رب، واختار من العرب م�رص، واختار من م�رص 
قري�س��ا، واختار من قري���ش بني ها�سم، واختارين من بني ها�س��م، فاأنا خيار اإىل 
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خيار، فمن اأحب العرب فبحبي اأحبهم، ومن اأبغ�ش العرب فببغ�سي اأبغ�سهم.
قال الهيثمي: وفيه حماد بن واقد وهو �سعيف يعترب به، وبقية رجاله وثقوا.

وقال الهيتمي يف مبل��غ الأرب: حديث �سنده ل باأ�ش به، واإن تكلم اجلمهور يف 
غري واحد من روات�ه.

واأخرج الط��رباين يف املعجم الأو�سط عن اأبي هريرة قال: قال ر�سول الله �سلى 
الله عليه و�سلم: اإن الله حن خلق اخللق بعث جربيل، فق�سم النا�ش ق�سمن، فق�سم 
الع��رب ق�سما، وق�سم العجم ق�سما، وكانت خ��رية الله يف العرب، ثم ق�سم العرب 
ق�سمن، فق�سم اليمن ق�سما، وق�سم م�رص ق�سما، وق�سم قري�سا ق�سما، وكانت خرية 
الله يف قري�ش، ثم اأخرجني من خري ما اأنا منه. قال الهيتمي يف مبلغ الأرب: �سنده 

ح�سن
وروى م�سلم وغ��ريه عن واثلة بن الأ�سقع يقول �سمع��ت ر�سول الله �سلى الله 
عليه و�سل��م يقول: اإن الله ا�سطفى كنانة من ولد اإ�سماعيل، وا�سطفى قري�سا من 

كنانة، وا�سطفى من قري�ش بني ها�سم، وا�سطفاين من بني ها�سم.
واأخرج الرتم��ذي واحلاكم وغريهما عن �سلمان قال: ق��ال يل ر�سول الله �سلى 
الل��ه عليه و�سلم:  يا �سلم��ان؛ ل تبغ�سني فتفارق دينك. قلت: يا ر�سول الله كيف 
اأبغ�س��ك وبك هدانا الل��ه! قال: تبغ�ش الع��رب فتبغ�سني قال: هذا حديث ح�سن 
غريب وقال احلاكم: ه��ذا حديث �سحيح الإ�سن��اد ومل يخرجاه وقال الذهبي يف 
التلخي�ش: قابو�ش بن اأبي ظبيان تكلم فيه واأخرج احلاكم والطرباين عن اأن�ش ر�سي 
الل��ه عنه قال: قال ر�سول الله �سلى الله علي��ه و�سلم: حب قري�ش اإميان وبغ�سهم 
كفر، وحب العرب اإميان وبغ�سهم كفر، فمن اأحب العرب فقد اأحبني، ومن اأبغ�ش 

العرب فقد اأبغ�سني.
فهات��ه الأحادي��ث تتعار�ش �سكا وم�سمونا وب�سكل وا�س��ح وم�ستفز مع قوله 
تعاىل يف �س��ورة احلجرات:{َي�ا أيَها النَّ�اُس ِإنَّا َخَلْقَناكُ�ْم ِمْن َذَك�رٍ َوأُْنَثى 
وََجَعْلَناكُْم ُش�ُعوبًا وََقَباِئلَ لَتَعارَفُوا ِإنَّ أَْكرََمكُْم ِعْنَد اللَِّه أَْتَقاكُْم ِإنَّ اللََّه 



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

36
ــــ

ــــ

َعِليٌم َخِبيرٌ } )13(
لك��ن مع من نتحدث ومن نحاور؟ اأمع اأنا���ش يعتربون تلك الروايات التاريخية 
والتي ل ميكن اأن تتج��اوز كونها تراثا، »يعتربونها«  قا�سية على القراآن ونا�سخة 

له، لغية لأحكامه وناق�سة لها، األ �ساء ما يزرون.
ومن املرويات اأي�سا ب�ساأن تق�سيم املجتمع اإىل فئات ورتب وتخ�س�سات ب�سكل 
غري��ب ما روته هات��ه الأحاديث الوا�سح��ة الو�سع، واأنها تخ��دم م�سلحة فريق 
�سد اآخر، فق��د اأخرج الإمام احمد بن حنبل يف امل�سند والطرباين يف الكبري عن 
عتب��ة بن عبيد اأن النبي �سلى الله عليه و�سلم قال »اخلافة يف قري�ش واحلكم يف 

الأن�سار والدعوة يف احلب�سة« )قال الهيتمي رجاله ثقاة(.
واأخ��رج الرتمذي عن اأب��ي هريرة اأنه قال: قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم 

»امللك يف قري�ش والق�ساء يف الأن�سار والآذان يف احلب�سة«.
ويف البخ��اري عن عائ�سة ر�س��ي الله عنها قالت: راأيت النب��ي �سل الله عليه 
و�سل��م ي�سرتين بثوبه واأن��ا اأنظر اإىل احلب�س��ة وهم يلعب��ون يف امل�سجد فزجرهم 
عم��ر فقال النبي �سلى الل��ه عليه و�سلم »دعوهم اأمنًا بني اأرِفدة«، يعني من الأمن 

)اأخرجه البخاري كتاب العيدين(.
وعن اأن�ش بن مالك ر�سي الله عنه قال: ملا قدم ر�سول الله �سل الله عليه و�سلم 
املدين��ة لعبت احلب�سة بحرابه��م فرحا بذلك )حديث �سحي��ح اأخرجه اأبو داوود(. 
وعن ابن عمر ر�سي الله عنهما اأن حب�سيا دفن باملدينة فقال ر�سول الله �سل الله 

عليه و�سلم »دفن يف الطينة التي خلق منها«
وه��ا اأنتم هوؤلء قد لحظتم كيف متت �سناع��ة اأحاديث، ليتم تق�سيم الأدوار بن 
العرقيات والفئات املكونة للمجتمع امل�سلم با�سم الر�سول، ب�سكل غريب وم�سحك، 

ل ينطلي اإل على ال�سذج، اأو على من و�سع غ�ساوة على عينيه وعقله معا.
اأما عند ال�سيعة فنجد مرويات تبعث على الده�سة والعجب، حيث جند يف تاريخ 
مدين��ة دم�سق ج1 �ش131 رقم 180 روى بن ع�ساكر باإ�سناده عن يحيى بن عبدالله 
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ب��ن احل�سن عن اأبيه عن جعفر ابن حمّمد ع��ن اأبيهما عن جدهما قال ر�سول الله 
�سّل��ى الله عليه واآله و�سّلم: »اإن يف الفردو�ش لعين��ًا اأحلى من ال�سهد، واألن من 
الزبد، واأبرد من الثلج، واأطيب من امل�سك، فيها طينة خلقنا الله منها، وخلق منها 
�سيعتنا، فمن مل يكن من تلك الطينة فلي�ش منا ول من �سيعتنا، وهي امليثاق الذي 

اأخذ الله عّزوجل عليه ولية علي بن اأبي طالب«
وروى الكنج��ي باإ�سناده عن عبد الرحمن بن ع��وف اأنه قال: »األ ت�ساألوين قبل 
اأن ت�سوب الأحاديث الأباطيل قال: قال ر�سول الله �سّلى الله عليه واآله و�سّلم اأنا 
ال�سج��رة وفاطمة فرعها وعلي لقاحها واحل�سن واحل�س��ن ثمرها و�سيعتنا ورقها، 
وال�سجرة اأ�سلها يف جنة عدن، والأ�سل والفرع واللقاح والورق يف اجلنة، اأخرجه 

حمدث دم�سق يف مناقبه بطرق �ستى.
اإن هات��ن الروايت��ن هما منوذج ب�سي��ط فقط من في�ش اخلراف��ات لدى اإخواننا 
ال�سيع��ة، وال��ذي تقابله اأحاديث اأخ��رى لدى ال�سنة جتعل الّدي��ن التم�سَك ب�سنة 
الر�س��ول و�سنة اخللف��اء، وتقد�ش ال�سحابة وجتعلهم ف��وق كل انتقا�ش اأو انتقاد، 
ومن��ه ما ج��اء يف �سحيح البخ��اري عن العربا�ش ب��ن �ساري��ة ، قال: �سلى لنا 
ر�س��ول الل��ه �سلى الله عليه و�سلم �ساة ال�سبح، ث��م اأقبل علينا فوعظنا موعظة 
وجل��ت منها القلوب وذرف��ت منها العيون، فقلن��ا: يا ر�سول الل��ه كاأنها موعظة 
مودع فاأو�سنا، ق��ال: "اأو�سيكم بتقوى الله، وال�سمع والطاعة واإن اأّمر عليكم عبٌد 
حب�سي، فاإنه من يع�ش منكم ف�سريى اختافا كثريا، فعليكم ب�سنتي، و�سنة اخللفاء 
الرا�سدي��ن املهدين ع�سوا عليه��ا بالنواجذ، واإياكم وحمدث��ات الأمور، فاإن كل 
بدع��ة �سالة". هذا احلديث يدع��و اإىل جانب اأن هناك �سنة لر�س��ول الله واجبة 
التب��اع، باأن هناك اأي�س��ا للخلفاء الرا�سدين �سنة يج��ب اتباعها والع�ش عليها 
بالنواج��ذ، وبالت��ايل فهنا يتم رفعه��م اإىل مقام النبوة ب�سكل كب��ري، تنطوي عليه 
طيات احلديث »�سنتي و�سنة اخللفاء الرا�سدين....« ثم ي�ستخل�ش منه اأي�سا طاعة 
احلاك��م طاعة عمياء مطلقة، ورف�ش معار�سته وع�سيان��ه لأي �سبب« وفيه اأي�سا 
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التعري���ش باحلب�سة وذوي الب���رصة ال�سمراء اأو ال�سوداء كم��ا يف حديث اآخر يف 
�سحي��ح البخاري« قال ر�س��ول الله �سلى الله عليه و�سلم ا�سمع��وا واأطيعوا واإن 

ا�ستعمل عليكم عبد حب�سي كاأن راأ�سه زبيبة«.
ع��ن عبد الله بن مغفل املزين _ر�سي الله عنه_ ق��ال: قال ر�سول الله -�سلى 
الله عليه و�سلم- )الله الله يف اأ�سحابي الله الله يف اأ�سحابي ل تتخذوهم غر�سا 
بعدي فمن اأحبهم فبحبي اأحبهم ومن اأبغ�سهم فببغ�سي اأبغ�سهم ومن اآذاهم فقد 
اآذاين ومن اآذاين فقد اآذى الله تبارك وتعاىل ومن اآذى الله فيو�سك اأن ياأخذه( رواه 
اأحم��د 5/54 والرتمذي )3862( والبيهقي يف ال�سع��ب 2/191 وقال الرتمذي: )هذا 

حديث غريب ل نعرفه اإل من هذا الوجه( ا.ه�.
وميك��ن اأن من�س��ي يف هذا ب��دون نهاية، فكل فئ��ة من املجتمع املك��ون للدولة 
الإ�سامية اآنذاك حاولت اأن جتد لها مكانا يبوئها ما ت�سبو اإليه من خال اختاق 
رواي��ات واأحاديث واآثار، ومل تقف عند هذا احلد بل حاولت كل فئة اأن جتد للفئة 
املناوئة لها من الأحاديث والآثار ما تذمها به، وتكفرها به وتدخلها به اإىل جهنم 

وبئ�ش القرار.
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احلديث«يف«القراآن««

لي�س«علما««

اأكذوبة«»علم««الرجال««

رواية«احلديث«باملعنى««

جناية«احلديث««

الف�صل الثاين: اآفة علم احلديث





�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

41
ــــ

ــــ

الحديث يف القرآن:

ُيع��رف »علماء« احلديث م�سطلح حديث باأنه: "م��ا اأ�سيف اإىل النبي �سلى الله 
عليه و�سلم من قول اأو فعل، اأو تقرير، اأو و�سف َخْلقي اأو ُخُلقي".

واحلديث بهذا املعنى خا���ش باملرفوع اإىل النبي �سلى الله عليه و�سلم، على ما 
ثن وَجروا عليه يف كتبهم، غ��ري اأن البع�ش من هوؤلء  ذه��ب اإليه كثري م��ن املحدِّ
املحدثن م��ن ُيدِخل يف تعريف احلديث اأق��واَل ال�سحابة والتابع��ن واأفعالهم!!!، 
ثن؛ فقد جمعوا يف كتبهم بن اأقوال النبي �سلى  وي�سهد لهذا �سنيع جمهور املحدِّ
الله عليه و�سلم واأفعال��ه وتقريراته، واأقوال ال�سحابة والتابعن واأفعالهم، ولك اأن 
تتعجب من هذا، ويحق لك اأن تطرح ال�سوؤال املجهري الذي بدون طرحه لن تت�سح 
ال��روؤى والت�س��ورات: اإذا كان احلديث الذي يخرج من ف��م الر�سول واأفعاله التي 
يق��وم بها وتقريراته اأي�سا، دينا باعتب��اره الأ�سوة احل�سنة لنا، فما عاقة ال�سحابة 
بذلك وما عاقة التابعن؟!!! �سوى اأن تكون معادلة تقدي�ش هوؤلء واعتبار اأقوالهم 
واأفعاله��م دينا يجب اتباعه، و�سّن��ة ي�سنّت بها، اإىل جانب �سّنة ر�سول الله، فنكون 
اإزاء اأنبي��اء اآخرين غري نبينا  حممد �سل��ى الله عليه و�سلم، �سنعوا الّدين ب�سكله 
احلايل، وهم فئ��ة ال�سحابة على خمتلف طبقاتهم واأنواعهم وت�سنيفاتهم وعلمهم 

وجهلهم ونفاقهم و�سدقهم وف�سقهم واإميانهم واإلخ...
لك��ن يبقى ال�سوؤال الذي يفر�ش نف�سه وباإحلاح هو: ما هو تاأ�سيل هاته الكلمة؟ 
�سيم��ا اإذا علمنا اأن معنى احلدي��ث يف اللغة كما يف ل�سان العرب لبن منظور هو: 
"اجلديد من الأ�سياء، نقي�ش القدمي، وُيطَلق على الكام، قليله وكثريه لأنه يحدث 

د �سيًئا ف�سيًئا، وجمعه اأحاديث". ويتجدَّ
اأم��ا اإذا رجعن��ا اإىل كلمة »حديث«  فنجدها باملعنى الّلغ��وي  يف القراآن، كهاته 

الآيات:
{وََق�ْد َن�زَّلَ َعَلْيكُْم ِف�ي اْلِكَت�اِب أَْن ِإَذا َس�ِمْعُتْم آيات اللَّ�ِه ُيْكَفرُ ِبَها 
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وَُيْس�َتْهَزأُ ِبَها َفل َتْقُع�ُدوا َمَعُهْم َحتَّى َيُخوُض�وا ِفي َحِديٍث َغْي�رِِه ِإنَّكُْم ِإذًا 

ِمْثلُُهْم ِإنَّ اللََّه َجاِمُع اْلُمَناِفِقيَن َواْلَكاِفرِيَن ِفي َجَهنَّم} )الن�ساء: الآية 140(.

{َيوَْمِئٍذ َيَودُّ الَِّذيَن َكَفرُوْا وََعَصُوْا الرَُّسولَ َلْو ُتَسوَّى ِبِهُم إالرُْض واََل َيْكُتُموَن 
اللََّه َحِديًثا} )الن�ساء42(.

{َوِإَذا رَأي�َت الَِّذيَن َيُخوُضوَن ِفي أياِتَنا َفأَْعرِْض َعْنُهْم َحتَّى َيُخوُضوْا ِفي َحِديٍث 
اِلِميَن}  ْكرَى َمَع اْلَقْوِم الظَّ ا ُينِسَينََّك الشَّ�ْيَطاُن َفَل َتْقُعْد َبْعَد الذِّ َغْيرِِه َوِإمَّ

)الآنعام: 68(
لك��ن يف معظم اآيات القراآن جاءت لفظة حديث مبعنى كام الله، وجاءت و�سفا 

اأي�سا لكتابه املنزل على نبيه، و من مثل هاته الآيات:
{ِتْل�َك آيات اللَِّه َنْتلُوَه�ا َعَلْيَك ِباْلَحقِّ َفِب�أي َحِديٍث َبْعَد اللَِّه َوأياِت�ِه ُيؤِْمُنوَن} 

)اجلاثية:6(

{اللَّهُ ال ِإَلَه إال ُهَو َلَيْجَمَعنَّكُْم إلى َيْوِم اْلِقَياَمِة اَل رَْيَب ِفيِه وََمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه 
َحِديًثا} )الن�ساء:87(

{َلَق�ْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة أِلوِلي إالْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا ُيْفَترَى َوَلِكْن 

َتْصِدي�َق الَِّذي َبْي�َن َيَدْيِه وََتْفِصيلَ كُلِّ َش�ْيٍء وَُه�دًى وَرَْحَمًة ِلَق�ْوٍم ُيؤِْمُنوَن} 
)يو�سف:111(

{َفَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعَلى آَثارِِهْم ِإْن َلْم ُيؤِْمُنوا ِبهَذا اْلَحِديِث أََسًفا} )الكهف:6(
{أََفِمْن َهَذا اْلَحِديِث َتْعَجُبوَن )59( وََتْضَحكُوَن واََل َتْبكُوَن} )النجم 60(

ُبوَن}  { أََفِبَهَذا اْلَحِديِث أَْنُتْم ُمْدِهُنوَن )81( وََتْجَعلُوَن رِزَْقكُْم أَنَّكُْم ُتَكذِّ
)الواقعة 82( 

{اللَّهُ َنزَّلَ أَْحَس�َن اْلَحِديِث ِكَتاًبا ُمَتَشاِبًها َمَثاِنَي َتْقَش�ِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الَِّذيَن 
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َيْخَشْوَن رَبَُّهْم ُثمَّ َتِليُن ُجلُوُدُهْم وَقُلُوُبُهْم إلى ِذْكرِ اللَِّه َذِلَك ُهَدى اللَِّه َيْهِدي ِبِه 

َمْن َيَشاءُ وََمْن ُيْضِلِل اللَّهُ َفَما َلهُ ِمْن َهاد} )الزمر23(
اإىل غري ذلك من الآيات، التي لها دللة وا�سحة على اأن احلديث هو مطلق كام 
الله املنزل على اأنبيائه، واأنه كتاب الله املوحى اأي�سا اإىل نبيه حممد �سلى الله عليه 
واآله و�سلم، لكن علماء احلديث ومن �سار على دربهم ل يعرفون للحديث معنى اإل 
كام الر�سول وال�سحابة والتابع��ن، واأحوالهم واأخبارهم واأيامهم و�سننهم، حتى 
اأن��ك اإذا اأطلقت كلمة حديث فاإنه بالبداهة اأ�سب��ح املق�سود بها هو �سنة الر�سول 
وال�سحاب��ة والتابعن، اأي خمتلف اأفع��ال واأقوال وتقري��رات الر�سول وال�سحابة 
والتابع��ن، واأي�سا ما يتعلق باأو�ساف��ه و�سريته، قبل اأو بعد النبوة، يف حن اأن الله 
نع��ت كتاب��ه القراآن باحلديث، فلم يتورع هوؤلء عل��ى توقري كلمة احلديث التي مت 
اإعطاوؤه��ا معنى من لدن الله �سبحانه وتع��اىل، بالإ�سافة اإىل معناها اللغوي، وهو 

كام الله.
فيكون معنى احلديث يف كتاب الله غري معناه عند املحدثن والفقهاء وال�سيوخ، 
يف حن اأن الأ�سل املتعارف عليه هو اأن القراآن يعترب الأ�سل الديني الأول عندنا، 
واأن مع��اين ال�سطاحات الديني��ة يجب اأن توؤخذ عن الق��راآن، لكن واقع احلال 
ينب��ئ بغري ما يدعي هوؤلء ال�سيوخ، فكيف جاز له��م اأن ي�سفوا كام ر�سول الله 
باحلدي��ث، كا�سط��اح خا�ش به ل بغريه، يف حن اأن الل��ه يف كتابه يعطي املعنى 

ال�سطاحي احلقيقي لكلمة »احلديث« وهو كام الله.
وم��ن هنا يربز لكل ذي لّب حكيم، اأن فقه ه��وؤلء وفهمهم ل عاقة له بالقراآن 
الكرمي، واأن دينهم ل ياأخذونه اإل من روايات تاريخية ل قد�سية لها، حتى �سدق 
فيهم قول الله عز وجل: {وََقالَ الرَُّسولُ َيا رَبِّ ِإنَّ َقوِْمي اتََّخُذوا َهَذا اْلقُْرآَن َمْهُجورً} 

)الفرقان: 30(.
ق��ال ابن القيم يف كتابه  "الفوائد": "وهج��ر القراآن اأنواع: اأحدها: هجر �سماعه 
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والإمي��ان به والإ�سغاء اإليه. والثاين: هج��ر العمل به والوقوف عند حاله وحرامه، 
واإن قراأه واآمن به. والثالث: هجر حتكيمه والتحاكم اإليه يف اأ�سول الدين وفروعه، 
واعتق��اد اأنه ل يفيد اليقن، واأن اأدلت��ه لفظية ل حت�سل العلم. والرابع: هجر تدبره 

وتفهمه، ومعرفة ما اأراد املتكلم به منه".
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ليس علما:

ل ميك��ن اأن يتن��ازل امل�ستغل باحلديث عن و�سف »ع��امل« لأنه يظن ظنا جازما، 
ب��اأن م��ا ي�ستغل به يعترب علم��ا، كالفيزي��اء والكيمياء والفلك والط��ب والزراعة 

واجليولوجيا، وغريها من العلوم املعروفة.
ويف هذا ال�سدد يقول الدكتور عماد ح�سن رحمه الله، يف مقالة له ن�رصها على 
�سفحته الفي�سبوكية بعنوان خرافة علم الرجال ما يلي: "يف الع�رص احلديث حيث 
تراكمت املعرف��ة الإن�سانية مبقدار كاٍف لت�سنيف العلوم املختلفة فاإن اللفظ يطلق 
على جم��ال من جمالت املعرف��ة الإن�سانية الذي ا�ستوف��ى �رصوطا حمددة حتى 

يطلق عليه لفظ »ع��لم«..... من اأهم هذه ال�رصوط:
اأول: وح��دة املو�س��وع يف العلم املعني مث��ا علم الكيمياء ه��و العلم املخت�ش 
بالتفاع��ات بن ذرات العنا�رص املختلفة، وعلم الإحياء هو العلم املخت�ش بطبيعة 
املخلوق��ات احلية، وعل��م الفلك يخت�ش بطبيعة اأجرام ال�سم��اء، وعلم اجليولوجيا 
يخت���ش بطبيعة الأر�ش وهكذا. ويف هذا ال�سي��اق، فا ميكن ت�سمية علم الإحياء 
باإ�سم علم الريا�سيات املعني بالأرقام واحل�ساب، لأنه هنا يحدث لب�ش يف ا�ستبدال 
الأ�سم��اء التي مت التعارف عليها واأ�سبحت حك��ر لكل علم، ول ميكن و�سف علم 
اجليولوجي��ا بعلم الجتماع، لأنه ل عاق��ة له بالجتماع، ولأنه فيه �رصقة ا�سم له 
مدل��ول متفق عليه �سابقا وهكذا فاملجال املعريف ليكون علما لبد اأن يحمل ِا�سما 

مييزه ويخ�سه ويعك�ش خ�سو�سياته" انتهى.
ولفظ��ة احلديث لها معاين متعددة، منه��ا ما اأ�سلفنا يف الآيات ال�سابقة اأنها تدل 
عل��ى كام الل��ه، فهل امل�ستغلون باحلديث ي�ستغلون عل��ى كام الله اأم على كام 
الر�سول واأفعاله واأقواله، اأم على اأفعال واأقوال ال�سحابة والتابعن، اأم ماذا؟ ناهيك 
ع��ن الختاف الكبري يف قواعد هذا الذي يروق ل�سيوخه اأن يطلقوا عليه »علما« 
مع العلم اأنه حتى كلمة قواعد هاته تبدو بعيدة كل البعد عن �ستم هذا واتهام ذاك 
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ومدح ه��ذا وذم ذاك، وو�سف هذا باملجهول والآخر بامل�سهور واملعروف، وتكذيب 
ه��ذا وت�سدي��ق ذاك، وهلّم جّرا، فنح��ن يف النهاية جند اأنف�سن��ا يف دوامة كبرية 

عنوانها »التجريح والتعديل« تختلف فيها الآراء، وتتحكم فيها الأهواء.
ثم ي�سيف الدكتور عماد ح�سن يف نف�ش امل�سدر بقوله: »ثانيا: ل بد للمنهج الذي 
يقوم عليه العلم املعني اأن يكون قابا لاختبار يف م�سداقيته: فعلم الكيمياء مثا 
يقوم على اإجراء تفاعات بن عنا�رص خمتلفة يف ظروف حمددة لتنتج ناجتا حمددا 
اأي جترب��ة كيميائية لتكون علمية يجب اأن تكون قابلة لاختبار يف الهند وال�سن 
كم��ا هي قابلة لاختبار يف ال�سودان وكينيا يف اأي زمن من الأزمان. مثا: التحام 
ذرت��ي هيدورجن مع ذرة اأك�سوجن ينتج عنه جزيء املاء. هذه العملية الكيميائية 
يج��ب اأن يكون متاحا للجميع اإجراوؤها حتى تكت�سب امل�سداقية العلمية واإل فاإن 
اأي ادع��اء باإنتاج منتوج نتيجة تفاعل كيمائي حدث مرة واحدة وف�سل النا�ش يف 
اختبار املنهج الذي قام عليه يعترب خبطا ع�سوائيا ول ي�ستويف ال�رصط العلمي.... 
وهن��ا تندرج حركات ال�سحرة واحلواة البهلوانية التي تقوم على اخلداع ول ميكن 
اختبار منهجها، يف هذا ال�سياق فاإن ظاهرة تناقل الأقوال بن م�سل�سل من الأفراد 
بينه��م عقود من الزمن متتد يف امل�سل�سل الواحد )�سن��د احلديث( اإىل ت�سع اأجيال 
يف غال��ب الروايات لي���ش اإل خرافة واأكذوبة، لأن عل��م النف�ش وعلم الجتماع 
احلديث��ن اأثبتا اأن هذه الظاهرة لي�ست من طبيعة الب���رص ول ميكن حدوثها اأبدا... 
يكفي��ك فقط اأن تهم�ش يف اأذن تلميذ يف بداية الف�سل بجملة طويلة وتطلب منه 
اأن يهم���ش به��ا يف اأذن جاره وتنظر كيف تتغري الألف��اظ واملحتوى حينما ت�سل 

اجلملة للتلميذ الأخري يف الف�سل...
ف��اإذا كان الأمر م�ستحي��ا يف نف�ش الف�سل حتت �سقف واح��د ويف بيئة وزمن 
واح��د فم��ن اخلرافة ت�سديق اأن فان��ا روى عن فان وق��ال اأن فانا قال له عن 
ف��ان وووووووووو اإىل ن�سبة القول للنبي عرب عدد م��ن القرون... مع العلم اأن ما 
يزعم��ه كهن��ة علم الرجال من حفظ روايات النبي ق��د مت يف ظروف كان التباعد 
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اجلغ��رايف والزماين والبيئة الجتماعية واملتغ��ريات ال�سيا�سية من اأعقد ما عرفته 
الإن�ساني��ة، وي�ستحيل معه حدوث هذه الظاه��رة، ول نن�سى اأن ناأخذ يف العتبار 
اخلا�سي��ة العربية �سالفة الذكر من ع�س��ق املدح والهجاء التي ميزت ذلك املجتمع 
والت��ي قام عليها جرح اأو تعديل الرواة ح�سب الأهواء... فظاهرة تناقل الروايات 
كما هي  لي�ست اإل اأكرب اأكذوبة يف تاريخ الأديان يف العامل بينما ادعاء م�سداقية 
اجل��رح والتعديل للرواة اأ�سا كان من خ�سائ�ش العرب الذميمة يف التهويل يف 
مدح من يحبونه وذم من يختلفون معه، مما يجعل الأمر م�ستحيا اأن يكون اجلرح 
والتعديل يعك�ش حقيقة ال��رواة كما يتوهم اأهل احلديث اليوم، واإمنا يعك�ش فقط 

تقلب الأهواء يف مدح وذم النا�ش لبع�سها البع�ش �سابقا وحاليا«. انتهى
وهذا ما يف�رص اختاف املحدثن يف الرجال، فهذا موثق من طرف فان وجمروح 
يف نظ��ر ِعّان، وهكذا... وهذا ما يف�رص اأي�سا الختاف الكبري للحديث من طرق 

عدة، حيث يختلف اللفظ من راو اإىل اآخر.
ثم ي�سيف الدكتور عماد ح�سن يف نف�ش مقالته » ثالثا: يجب اأن تكون التجربة 
قابلة لإعادة الإنتاج، هنا تكون املق�سلة لأن الدعاء باأن هناك اأجيال تناقلت اأقوال 
النبي ظاهرة مل حتدث يف اأي جمتمع اآخر بل ومل تتكرر حتى يف املجتمع امل�سلم... 
يكفين��ا اأن ن�س��ري اإىل اأن اأح��داث رابعة الأخرية التي وقعت عل��ى م�سمع ومراأى 
فر بو�سائل الت�سال  الع��امل، يف زمن تقل�ست فيه امل�سافات بن النا���ش اإىل ال�سِّ
فر نتيج��ة حفظ ال�سجَات  احلديث��ة وتقّل�ش في��ه البعد الزماين اأي�س��ا اإىل ال�سّ
امل�سورة وامل�سموعة، اإل اأن اجلميع اليوم ل يعرف بال�سبط ماذا حدث يف رابعة يف 
تلك الأيام، لأن كل منرب اإعامي روى احلدث بال�سوت وال�سورة من وجهة نظره، 
وم��ا اأكرث ت�سارب وجهات النظر تلك... لو كانت اإمكانية التناقل الدقيق لاأخبار 
حقيق��ة لكنا قد علمنا حقيقة واحدة و�ساهدنا حدثا واحدا، لكن الأهواء املختلفة 
�سجل��ت و�سورت احلدث كيف ت�ساء فاأ�سب��ح لدينا من املتناق�سات ما ل ي�سدق 
ع��ن حدث عا�رصناه، فكي��ف ن�سدق اأن البيئة العربية الت��ي اقتتل فيها اأ�سحاب 
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النب��ي فورا بع��د موته وذابت فيها فجاأة ح�سارات فار���ش والروم وم�رص واليمن 
يف زم��ن كان نقل اخلرب فيه بن الكوفة واملدينة ي�ستغرق اأ�سابيع؟ كيف بنا ن�سدق 
اأنه ويف ذلك الظرف وتلك البيئة مت تناقل اأخبار النبي عرب م�سل�سل رجال اختلف 
النا�ش يف جتريحهم وتعديله��م وعرب عدد من القرون اإىل زمن التدوين. الظاهرة 
كانت اأكذوبة مت توريثها وتقدي�سها وترهيب النا�ش من نقدها لكنها مل حتدث ول 

حتدث اليوم ول ميكن حدوثها يف املجتمع الإن�ساين.« انتهى.
ل��كل ما �سبق ل ميكننا باأي ح��ال من الأحوال اعتبار خراف��ة »احلديث« علما، 
لأنها ل متلك م��ن العلم �سيئا، ومنهجها منهج اأه��واء، واأ�سلوبها انتقائي مزاجي، 
يخ�س��ع لأقوال الرجال، والتي مبقت�ساه��ا يتم احلكم على رجال اآخرين بال�ساح 

اأو بالطاح.
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أكذوبة »علم« الرجال:

ل ميك��ن اأن نتحدث عما يطل��ق عليه ا�سم »علم« احلدي��ث، دون اأن نتطرق اإىل 
اإ�سن��اد احلدي��ث، ول ميكن اأن نناق���ش الإ�سناد دون اأن نقف عل��ى ما يطلق عليه 
اأي�س��ا »علم الرج��ال« اأو »علم طبق��ات الرجال« الذي يعترب اأح��د فروع »علم« 
الرج��ال، وقد اأحببت اأن اأ�سّدر مناق�ست��ي لهاته الق�سية بنقل عن الدكتور اأحمد 
�سبح��ي من�سور م��ن مقال له ن�رص �سنة 2005 على موقع احل��وار املتمدن اأي قبل 
11 �سن��ة، بعنوان »الإ�سناد يف احلديث« يق��ول اأحمد �سبحي من�سور: "فى ع�رص 
اخلليفة املاأمون كان ال�ساع��ر العتابى ي�سري فى �سوارع بغداد، فدخل ال�سوق وهو 
ي��اأكل الطعام، وكان ذلك يخالف املروءة اأو "الإتيكيت" لدى اأرباب الطبقة العليا، 
ولذلك احت��ج عليه �سديقه قائا »اأتاأكل الطعام فى ال�سوق ويراك النا�ش؟« فقال 
ل��ه العتابى �ساخرا: "وهل اأولئك نا�ش؟ اإنهم بقر"، فاحتج �سديق العتابى وزجمر، 
فق��ال ل��ه العتابى: "�ساأريك اإن كانوا نا�سا اأم بقرا" ث��م �سعد اإىل الربوة ونادى فى 
النا���ش: "ياقوم هلم��وا اأحدثكم عن ر�سول الله )�سلى الل��ه عليه و�سلم(، فتدافع 
اإلي��ه النا�ش واجتمعوا حوله، واأقبل يحدثهم يقول: روى فان عن فان عن فان 
اأن ر�س��ول الله )�سلى الله عليه و�سلم( قال: وظل يخرج من حديث اإىل اآخر وقد 
تعلق��ت به العق��ول والقلوب والعيون، و�سيطر على امل�ستمع��ن، اإذا حرك يده ميينا 
حترك��ت روؤو�سهم ميين��ا، واإذا اأوماأ براأ�سه ي�سارا التفتوا ي�س��ارا، اإىل اأن قال لهم...
وروى غري واحد )اأى اأكرث من واحد( اأنه �سلى الله عليه و�سلم قال: )اإذا بلغ ل�سان 
اأحدك��م اأرنبة اأنفه دخل اجلن��ة( و�سكت... فاإذا بكل واحد م��ن امل�ستمعن يخرج 
ل�سان��ه يحاول اأن ي�سل ب��ه اإىل اأنفه، واأ�سبح منظرهم جميع��ا م�سحكا، فالتفت 

العتابى اإىل �سديقه �ساخرا وقال: اأمل اأقل لك اإنهم بقر؟« انتهى.
اإن ن�سب��ة حديث للر�سول �سل��ى الله عليه و�سلم قائم��ة بالأ�سا�ش على ال�سك 
الكبري، لذلك فور اأن يقول لك قائل حديثا ين�سبه للر�سول فانك �ست�ساأله مبا�رصة 
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ع��ن اإ�سناد احلديث »العنعنة« ومن هن��ا مت اخرتاع الإ�سناد املت�سكل من جمموعة 
من ال��رواة ي�سمونهم رجال احلديث، لين�ساأ بعد ذلك م��ا مت ال�سطاح عليه بعلم 
الرج��ال ال��ذي ه��و يف تعريفهم »عل��م يبحث فيه ع��ن جرح ال��رواة وتعديلهم 
باألف��اظ خم�سو�س��ة وعن مراتب تل��ك الألفاظ، ويطلق علي��ه اأي�سا "علم رجال 
احلديث" وي�سم��ى اأي�سا "علم اجلرح والتعديل" هو اأحد ف��روع "علم احلديث"، 
يبحث فيه عن اأحوال رواة احلديث من حيث ات�سافهم ب�رصائط قبول رواياتهم اأو 
عدمه. وقيل يف تعريفه اأي�سا: هو علم و�سع لت�سخي�ش رواة احلديث، ذاتا وو�سفا، 

ومدحا وقدحا«.
يق��ول الدكتور اأحمد �سبحي من�سور يف نف�ش امل�سدر ال�سابق: "ولذلك اختلف 
علم��اء اجلرح والتعدي��ل فى مدح راو اأو جتريحه، وفى اإثب��ات حديث ما اأو نفيه، 
فالإم��ام م�سلم ف��ى �سحيحه مل يكتف مبا قال��ه البخارى اأ�ست��اذه ومل ياأخذ بكل 
اأحاديثه ومل يرتك ما تركه البخارى من اأحاديث، فجاء �سحيح م�سلم خمتلفا عن 
�سحي��ح البخارى، ثم جاء احلاكم فا�ستدرك على البخارى وم�سلم، وقبلهم جميعا 
كان اأحم��د بن حنبل خمتلفا فى م�سنده، ثم ج��اء املتاأخرون اأكرث اختافا. ولأنها 
ق�سي��ة علمية عندهم تقوم على الختاف فى وجهات النظر، فاإن اأحدا مل يحكم 

بتكفري اأحد... اإذ هى اأمور ظنية بحثية اإن�سانية ولي�ست اأمور العقيدة والدين«.
فلنفر���ش جدل اأن م�سل��م روى يف �سحيحه حديثا عن �سل�سلة من الرواة تبلغ 
�ست��ة اأجيال مثا، ف�سيك��ون بالبداهة اآخرهم هو من راآه ال�سيخ م�سلم مبا�رصة، اأما 
اخلم�س��ة الآخرين فلم يرهم ومل يلتق بهم، فكيف ميكن عقا وعلما وبداهة اإثبات 
اأنهم فعا رووا عن ر�سول الله هذا احلديث الذي ادعى م�سلم اأنه نقله عن �سيخه، 
فح�س��ن الظن بال�سخ�ش والراأي يف ال�سخ�ش باأنه �سادق يف نقله، ل ي�سمن اأنه 
�س��ادق فعا واأنه تقي حقا، لأن الب���رص ل ميكنهم ال�سق على قلوب النا�ش ملعرفة 
حقائقها، فالتقوى وال�ساح من البواطن التي ل يعلمها اإل الله، وحتى اإذا اأمكن 
لل��راوي احلكم ن�سبيا على �سيخه الذي عا�رصه واأخذ عنه فكيف ميكنه احلكم على 
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اأ�سخا�ش مل يرهم ومل يلتق بهم، وبهذا اأ�سبح فعا »علم الرجال« اأكذوبة وخرافة، 
ل عاقة لها باملنطق والعقل، وباملنهج العلمي ال�سائب الراجح.

ثم اإن »علم« الرجال ان�سب على درا�سة رجال احلديث دون النظر يف املنت -وهو 
الأهم- فبداأوا يجرح��ون على هواهم، متاأثرين بالع�سبي��ة املذهبية، وبال�سائعات 
اأحيانا، حتى اأن احلافظ الذهبي اتهم  ال�سيخ البخاري بالتدلي�ش حيث قال  يف �سري 
 اأع��ام النباء »ترجمة الذهلي« ج12 / 275 عند تعداد الرواة عن الذهلي ما ن�سه:
�ُسُه كثريًا!!!، ل  )روى عن��ه خائق، منهم:... وحممد بن اإ�سماعي��ل البخاري، وُيدلِّ
يق��ول: حمم��د بن يحي��ى!! بل يقول حممد فق��ط!! اأو حممد بن خال��د!! اأو حممد 
ي ا�سمه، ملكاِن الواقع بينهما!!! غفر الله لهما(  بن عبدالله، َين�سب��ُه اإىل اجلّد، وُيَعمِّ

انتهى بعينه.
بل اأن بع�سهم اتهم البخاري يف عقيدته ون�سب اإليه قول يفيد اأن القراآن خملوق 
بلفظه، وجند اأّن رجال وثقهم البخاري �سّعفهم اآخرون، ورجال �سعفهم البخاري 
وثقه��م اآخرون، واأي�س��ا تعديل وجتريح الرجال خ�سع لاأه��واء املذهبية، فرجال 
ال�سنة املوثقون  لديهم ي�سعفهم ال�سيعة، ورواة ال�سيعة  املوثقون لديهم ي�سعفهم 
ال�سنة وهكذا، لنخل�ش يف النهاية اإىل اأن علم الرجال اأكذوبة تاريخية مت التهويل 

ب�ساأنها من اأجل ن�سبة اأحاديث للر�سول هو بريء من اأغلبها.
اإن عل��م الرج��ال يعني بب�ساط��ة اأن املحدثن ي�ستدلون عل��ى احلقيقة بالرجال، 
ويهتم��ون مب��ن قال اأكرث مما قال، وهن��ا يحق لنا اأن ن�س��األ كل ذي عقل ح�سيف، 
هل كان ال�سحابة كلهم عدول، وكلهم اأتقياء، وكلهم على مرتبة واحدة من العلم 
والإمي��ان، اأم هم يف احلقيقة اأ�سناف واأن��واع، يجب اأخذ احليطة واحلذر عند الأخذ 

منهم وعنهم؟
جمرد طرح هذا ال�سوؤال ي�ساوي حملة م�سعرة، اأ�سلحتها قنابل التكفري، و�سواريخ 
التف�سي��ق، وقذائف الزندقة، ل مينحك املقل��د فر�سة لت�رصح موقفك وتقدم اأدلتك، 
لأنه مل ُي��ربَّ على النقا�ش واملحاججة واملحاورة، ب��ل ُبرمج على القذف وال�سّب 
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وي��رى يف ذلك قربى يتقرب به��ا اإىل الله، وعبادة يتعبد بها لله،... ومتى كان لعن 
النا�ش واإهانتهم وتلب اأعرا�سهم من القربات؟ !!

وملن يقد�ش ال�سحابة ما عليه اإل قراءة القراآن، �سيما �سورة التوبة التي ي�سميها 
البع�ش بالفا�سحة، فقد ورد فيها كثريا من النتقاد لهم، واأظهرت حقائق العديد 
�ش املقّلد اأن ترجع اإىل الأحاديث التي ُت�سميها �سحيحة  منهم، بل ميكنك اأيها املقّدْ
لتق��ف على راأي ال�سحاب��ة يف بع�سهم البع�ش، لت�سدم من حج��م ال�سهام التي 

وجهها هوؤلء لبع�سهم البع�ش.
وهن��ا اأنقل لكم ما اأورده الكاتب زكريا اأوزو يف كتابه »جناية البخاري« �ش20، 
نقا من تاريخ الذهبي وكتاب العقد الفريد لبن عبد ربه، حول راأي اخلليفة عمر بن 
اخلطاب يف ال�سحابي اأبي هريرة، يقول: »وحن تويف النبى وله اخلليفة عمر )عام 
20 ه�( على البحرين بعد وفاة العاء بن احل�رصمى و�رصعان ما عزله ووىل مكانه 
عثمان بن اأبى العا�ش الثقفى، اأما ال�سبب فى ذلك فكان عندما اأجاب اخلليفة عمر 
باأنه-اأبو هريرة- ميلك ع�رصين األفا من بيت مال البحرين ح�سل عليها من التجارة 
)بقول��ه كنت اأجتر( وكان رد اخلليفة عمر: »ع��دوا لله والإ�سام، عدوا لله ولكتابه، 
�رصق��ت م��ال الله، حن ا�ستعملتك عل��ى البحرين واأنت با نعل��ن ما رجعت بك 
اأميمة )اأمه( اإل لرعاية احلمري« و�رصبه بالدرة حتى اأدماه. وقد منعه متاما عن رواية 
 احلديث النبوى بقوله: )لترتكن احلديث اأو لأحلقنك باأر�ش القرود اأو باأر�ش دو�ش(. 
ويوؤك��د اأبو هريرة ذلك فيق��ول: »ما كنت اأ�ستطيع اأن اأقول ق��ال ر�سول الله حتى 
قب�ش عمر« اأو: لو كنت اأحدث فى زمان عمر مثل ما اأحدثكم ل�رصبنى مبخفقته«. 

انتهى.
ولك اأن تعجب من راأي ال�سحابة »العدول كلهم« يف بع�سهم البع�ش، حيث مننع 
نح��ن من قول اأب�سط من ه��ذا واأقله عن بع�سهم، لكن من ي�ستعمل عقله ولو ملرة 

واحدة ليقف على هاته الأكذوبة امل�سماة »علم الرجال« ؟...من؟.
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رواية الحديث باملعنى

يظن معظم النا�ش اأن الأحاديث التي ترد يف كتب احلديث عن ر�سول الله، اأنها 
واردة عنه باللفظ واملعنى كما قالها الر�سول، يف حن اأن معظمها وارد باملعنى، اأي 
كم��ا فهمه رواة احلديث، ولي�ش بلفظه كما قاله الر�سول، ويف هذا قال ابن رجب: 
»اختاف األفاظ الرواية ي��دل على اأنهم كانوا يروون احلديث باملعنى ول يراعون 

اللفظ اإذ املعنى واحد«. من كام املازري يف املعلم )2/145(.
ق��ال املعلمي: )اخل��اف بالرواية مما ل يغ��ري املعنى، كالتق��دمي والتاأخري واإبدال 
كلمة باأخ��رى مرادفة لها وجعل ال�سمائر التي للمخاط��ب للمتكلم. وغريه فهذا 
م��ن الرواية باملعنى. وكانت �سائع��ة بينهم فا ت�رص( عمارة القبور )175( بت�رصف. 

وانظر تهذيب الآثار )-1/426عمر( للطربي.
وه��ذا الن�ش يفيد اأن الرواية باملعنى كانت �سائ��دة ومعروفة لدى رواة احلديث 
ب�س��كل عادي جدا وماألوف، ويرون اأن الرواية باملعنى ل ت�رص، و�سنقف بعد قليل 

على هذا الأمر لرنى كيف ت�رص الرواية باملعنى.
وق��د اأورد اأبو ّرية يف كتابه اأ�سواء على ال�سنة املحمدية جمموعة من الأحاديث 
التي اختلف ال�سحابة ب�ساأن دللتها وروايتها، انقلها لك اأيها القرئ الكرمي لتقف 

على بع�ش هاته احلقائق املغيبة من طرف العديد من ال�سيوخ.
»واأخ��رج م�سلم عنه«يق�سد بن �سريين«: لقد اأت��ى على النا�ش زمان وما ي�ساأل 
عن اإ�سناد حديث، فلما وقعت الفتنة �سئل عن اإ�سناد احلديث.. ويف �سن الرتمذي 
عن��ه: كان��وا يف الزمن الأول ل ي�ساأل��ون عن الإ�سناد! فلما وقع��ت الفتنة، �ساألوا 
ع��ن الإ�سناد، اإن الرجل ليحدثني فما اأتهمه ولك��ن اأتهم من هو فوقه. وقد روى 
التابع��ون عن "تابع��ي التابعن". ومن رواي��ة التابعن عن تابع��ي التابعن.. رواية 
الزه��ري، ويحيى ب��ن �سعيد الأن�ساري ع��ن مالك وهو تلميذهم��ا ومن الطريف 
للفطن كما قال ال�سيوطي يف األفيته - اأن يروي ال�سحابي عن تابعي، عن �سحابي 
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اآخ��ر حديثا، ومن ذلك حديث ال�سائب بن يزي��د ال�سحابي عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري التابعي عن عمر بن اخلطاب عن النبي )�سلى الله عليه و�سلم "من نام 
عن حزبه اأو عن �سيء منه فقراأه فيما بن �ساة الفجر و�ساة الظهر، كتب له كاأمنا 
قراأه يف الليل" رواه م�سلم يف كتابه، ومن ذلك حديث "ل ي�ستوي القاعدون". وقد 

جمع احلافظ العراقي من ذلك ع�رصين حديثا.

نقد ال�ضحابة بع�ضهم لبع�ض:

مل يق��ف الأم��ر بال�سحاب��ة عند ت�سديده��م يف قبول الأخبار م��ن اإخوانهم يف 
حب��ة كم��ا اأ�سلفنا، ولكنه جت��اوز ذلك اإىل اأن ينقد بع�سه��م بع�سا. ولقد كان  ال�سّ
عم��ر وعلي وعثمان وعائ�سة واب��ن عبا�ش وغريهم من ال�سحابة يت�سفحون على 
اإخوانه��م يف ال�سحبة، وي�سّكون يف بع�ش م��ا يروونه عن الر�سول ويرّدونه على 
اأ�سحاب��ه. عن حممود بن الربيع - وكان ممن عقل عن ر�سول الله وهو �سغري - اأنه 
�سم��ع عتبان بن مالك الأن�ساري وكان ممن �سهد بدرا، اأن ر�سول الله قال: اإن الله 
ح��رم النار على من قال: ل اإله اإل الله يبغي بها وجه الله - وكان الر�سول يف دار 
عتب��ان فحدثها قوما فيهم اأبو اأيوب �ساحب ر�سول الله - فاأنكرها على اأبو اأيوب 
وقال: والله ما اأظن ر�سول الله قد قال ما قلت! وقد ا�ستدلت املرجئة بهذا احلديث 
ونحوه على مذهبهم. وردت عائ�سة حديث عمر وابن عمر: "اإن امليت يعذب ببكاء 
اأهله علي��ه"، فقالت: اإنكم لتحدثون عن غري كاذبن ولكن ال�سمع يخطئ والله ما 
ح��ّدث ر�سول الله اأن الله يعذب املوؤمن ببكاء اأهله عليه! وقالت: ح�سبكم القراآن: 
{واََل َت�زِرُ َوازِرٌَة وِزْرَ أُْخ�رَى} )الزمر: 7( ويف رواي��ة اأنها ملا �سمعت اأن ابن عمر يحدث 
بهذا احلديث قالت: وهل اإمنا قال: اإنه ليعذب بخطيئته وذنبه، واإن اأهله ليبكون عليه 
"ويف رواي��ة ثالثة: اإنه مل يكذب ولكنه ن�سي اأو اأخطاأ وقالت مثل قوله )ابن عمر( 
اإن ر�س��ول الله قام على القليب وفيه قتلى بدر من امل�رصكن فقال: اإنهم لي�سمعون 
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ما اأقول. وقالت: اإمنا قال: اإنهم الآن يعلمون اأن ما كنت اأقوله لهم حق، ثم قراأت
ن ِفي اْلقُُبورِ}  {ِإنََّك ال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى}) �سورة النمل :  اأية 80 ( ، {وََما أَنَت ِبُمْسِمٍع مَّ
)22 فاطر( حن تبوءوا مقاعدهم من النار... واحلديثان يف البخاري وم�سلم وغريهما. 
وردت عائ�سة كذلك حديث روؤية النبي لرّبه ليلة الإ�رصاء الذي رواه ال�سيخان عن 
عامر بن م�رصوق، الذي قال لعائ�سة: يا اأمتاه. هل راأى حممٌد ربَّه؟ فقالت: لقد قف 
�سع��ري مما قلت! اأين اأن��ت من ثاث من حدثكم فقد كذب: من حدثك اأن حممدا 
راأى رّب��ه فقد كذب، ثم ق��راأت: {ال تدركه األبصار وهو ي�درك األبصار وهو 
الل�طيف الخبير})الأنعام الآية 103( {وََما َكاَن ِلَبَشرٍ أَن ُيَكلَِّمهُ اللَّهُ إال وَْحيًا 

أو ِمن وَرَاِء ِحَجاٍب} )ال�سورىالآية 51( ومن حدثك اأنه يعلم ما يف غد فقد كذب، ثم 

قراأت: {وما تدري نفس ماذا تكس�ب غدا})لقمان الآي��ة 34(، ومن حدثك اأنه 
كتم �سيئا فقد كذب، ثم قراأت: {يا أيها الرس�ول بلغ ما أنزل إليك من ربك})املائدة 

الآية 67(
وي�سيف اأبو رّية يف نف�ش امل�سدر "عد نهي النبي عن كتابته" "اأي احلديث"يح�سب 
التي  الر�سول  اأحاديث  اأن  باخلربة،  عندهم  علم  ول  بالعلم،  لهم  خربة  ل  الذين 
يقروؤونها يف الكتب، اأو ي�سمعونها ممن يتحدثون بها، قد جاءت �سحيحة املبنى 
حمكمة التاأليف، واأن األفاظها قد و�سلت اإىل الرواة م�سونة كما نطق النبي بها، 
با حتريف فيها ول تبديل. وكذلك يح�سبون اأن ال�سحابة ومن جاء من بعدهم، 
قد  التدوين،  اإىل زمن  و�سلم(  الله عليه  )�سلى  النبي  اأحاديث  ممن حملوا عنهم 
نقلوا هذه الأحاديث بن�سها كما �سمعوها، واأدوها على وجهها كما تلقوها، فلم 
ينلها تغيري ول اعرتاها تبديل، ومما وقر يف اأذهان النا�ش اأن هوؤلء الرواة قد كانوا 
جميعا �سنفا خا�سا بن بني اآدم يف جودة احلفظ، وكمال ال�سبط وقوة الذاكرة، 
الب�رص  اأذهان  عليه  فطرت  ما  غري  خا�سة  �سورة  على  فطرت  قد  اأذهانهم  واأن 
ي�سذ  ول  كلمة،  منه  تفلت  فا  األواحها،  على  ينق�ش  ي�سمعونه  ما  فكل  جميعا، 



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

56
ــــ

ــــ

عنه حرف. ولقد كان ول جرم لهذا الفهم اأثر بالغ يف اأفكار �سيوخ الدين - اإل 
من ع�سم ربك - فاعتقدوا اأن هذه الأحاديث يف منزلة اآيات الكتاب العزيز، من 
وجوب الت�سليم بها، وفر�ش الإذعان لأحكامها، بحيث ياأثم اأو يرتد اأو يف�سق من 
يخالفها، وي�ستتاب من اأنكرها اأو �سك فيها. من اأجل ذلك راأينا اأن ن�سبع القول 
يف هذا الأمر، ليعلم النا�ش وجه احلق فيه، ويدركوا اأن الأحاديث التي جاءتهم 
عن ر�سول الله �سلوات الله عليه قد رويت عنه مبعناها، ملا مل ي�ستطيعوا اأن ياأتوا 
بها على حقيقة مبناها، لن�سيان اأ�سلها اأو مل�سي الزمن عليها يف اأذهانهم عندما 
رووها، واأن كل راو قد روى ما بقي يف ذهنه من هذا املعنى بعد اأن عجزت ذاكرته 
عن �سبط األفاظه. ومل يكونوا قد عنوا يف اأول الأمر بتدوينه، وعلى اأن الأمر قد 
جرى على رواية احلديث باملعنى، حتى مل يختلف يف ذلك اأحد من العارفن، فقد 
وقع الختاف بعد ذلك بن العلماء يف اأمر هذه الرواية، فمنهم من منعها ومنهم 
من اأجازها، ولأن هذا الأمر مما يجب بيانه لأهميته راأينا اأن نذكر هنا طرفا من اأدلة 
هوؤلء وهوؤلء، ومل جند اأحدا عر�ش بتحقيق �سامل لهذا الأمر مثل العامة ال�سيخ 
احلديث  رواية  قاله:  ما  وهاك  النظر"  "توجيه  النفي�ش  كتابه  اجلزائري يف  طاهر 
باملعنى واختاف العلماء يف ذلك "اختلف العلماء يف رواية احلديث باملعنى. فذهب 
قوم اإىل عدم جواز ذلك مطلقا منهم ابن �سريين وثعلب واأبو بكر الرازي، ويروى 
ذلك عن ابن عمر. وذهب الأكرثون اإىل جواز ذلك -اإذا كان الراوي عارفا بدقائق 
اللفظ  اأبدل  فاإذا  معانيها  يحيل  مبا  بينها، خبريا  التفاوت  مبقدار  ب�سريا  الألفاظ 
بلغه  الذي  اللفظ  ملعنى  مطابقا  معناه  يكون  بحيث  مقامه  اآخر  بلفظ  بلغه  الذي 
جاز ذلك. وقد تعر�ش لهذه امل�ساألة علماء الأ�سول -وملا كانت من امل�سائل املهمة 
جدا فقد اأحببت اأن اأروي من عباراتهم هنا ما يكون فيه الكفاية: قال اأبو اإ�سحاق 
ال�سريازي يف اللمع: والختيار يف الرواية اأن يروى اخلرب بلفظه، لقوله �سلى الله 

عليه و�سلم ن�رص الله امراأ �سمع مقالتي فوعاها ثم اأداها كما �سمع"
»وق��ال وكيع  ع��ن الربيع بن �سبيح عن احل�سن ق��ال: اإذا اأ�سبت املعنى اأجزاأك، 
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وق��ال: اإن مل يكن املعنى وا�سعا فقد هل��ك النا�ش، واإمنا تفا�سل اأهل العلم باحلفظ 
والإتق��ان والتثبت عند ال�سماع - مع اأنه مل ي�سلم من اخلطاأ والغلط كبري اأحد من 
الأئم��ة. وقال �سفيان الث��وري  اإن قلت اإين اأحدثكم كم��ا �سمعت فا ت�سدقوين 
فاإمن��ا ه��و املعنى، وقيل له: يا اأب��ا عبد الله، حدثنا كما �سمعت. ق��ال: والله ما اإليه 
�سبي��ل، وما هو اإل املعاين. ومن قوله: لو اأردن��ا اأن نحدثكم باحلديث كما �سمعناه 
م��ا حدثناكم بحديث واح��د! وقد قال الثقات م��ن العلم��اء: اإن الأوىل هو اإيراد 
احلدي��ث باألفاظ��ه دون الت�رصف في��ه. ولكن اأنى ذلك وقد ج��رى الأمر على غري 
الأوىل! قال القا�سي عيا���ش: »ينبغي �سد باب الرواية باملعنى لئا يت�سلط من ل 
يح�سن ممن يظن اأنه يح�سن، كما وقع لكثري من الرواية قدميا وحديثا والله املوفق! 
ومم��ا ذكره املحققون، اأن الرواية باملعن��ى ل تكون فيما يتعبد فيه باللفظ كالتكبري 
والت�سه��دات. على اأن الت�سهدات قد وردت باألف��اظ خمتلفة واإليك اأكرثها. �سيغ 
الت�سهدات ت�سهد بن م�سعود: يف ال�سحيحن عن عبد الله بن م�سعود قال: علمني 
ر�س��ول الل��ه الت�سهد وكفي بكفه كم��ا يعلمني ال�سورة من الق��راآن: التحيات لله 
وال�سلوات والطيبات ال�سام عليك اأيها النبي ورحمة الله وبركاته، ال�سام علينا 
وعلى عباد الله ال�ساحلن. اأ�سهد اأن ل اإله اإل الله واأ�سهد اأن حممدا عبده ور�سوله 
- وكذل��ك رواه اأ�سحاب ال�س��ن-. ويف رواية: "ولقنيه كلمة كلمة" ويف رواية: اإذا 
قل��ت هذا، اأو ق�سيت ه��ذا فقد ق�سيت �ساتك - وقد اخت��اره اأبو حنيفة واأحمد 
واأ�سح��اب احلديث واأكرث العلماء ت�سهد ابن عبا�ش: روى م�سلم واأ�سحاب ال�سن 
ع��ن ابن عبا���ش وكذلك روى ال�سافعي يف الأم ق��ال: كان ر�سول الله يعلمنا كما 
يعلمن��ا ال�سورة من القراآن فيقول، قولوا: التحي��ات املباركات ال�سلوات الطيبات 
لل��ه، ال�سام عليك اأيها النبي ورحمة الله وبركات��ه ال�سام علينا وعلى عباد الله 
ال�ساحل��ن. اأ�سه��د اأن ل اإله اإل الله واأ�سه��د اأن حممدا ر�سول الل��ه. ت�سهد عمر 
ب��ن اخلط��اب: روى مالك يف املوطاأ عن ابن �سهاب ع��ن عروة ابن الزبري عن عبد 
الرحم��ن بن عبد القاري اأنه �سمع عمر بن اخلط��اب وهو على املنرب يقول، قولوا: 



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

58
ــــ

ــــ

التحيات الزاكي��ات لله، الطيبات ال�سلوات لله. ورواية ال�رصخ�سي يف املب�سوط: 
التحي��ات الناميات الزاكيات املباركات الطيبات لله. ق��ال مالك: اأف�سل الت�سهد 
ت�سهد عمر بن اخلطاب، لأن عمر قاله على املنرب مبح�رص من ال�سحابة فلم ينكروه 
علي��ه اإجماع��ا، ورواه اأبو داود واب��ن مردويه مرفوعا. ت�سهد اأب��ي �سعيد اخلدري: 
التحيات ال�سلوات الطيبات ال�سام عليك اأيها النبي ورحمة الله وبركاته ال�سام 
علين��ا وعلى عباد الله ال�ساحلن اأ�سهد اأن ل اإله اإل الله واأ�سهد اأن حممدا ر�سول 
الله. قال اأبو �سعي��د: وكنا ل نكتب اإل القراآن والت�سهد! ت�سهد جابر: ويف حديث 
جاب��ر املرفوع عند الن�سائي واب��ن ماجة والرتمذي يف العل��ل بلفظ: كان ر�سول 
الل��ه يعلمنا الت�سهد كما يعلمنا ال�سورة من القراآن »با�سم الله وبالله التحيات اإلخ 
و�سحح��ه احلاكم. ت�سهد عائ�سة: روى مالك يف املوطاأ عن عائ�سة زوج النبي اأنها 
كان��ت تقول اإذا ت�سهدت: التحي��ات الطيبات الزاكيات لل��ه. فت�سقط )لله( عقب 

التحيات وال�سلوات«.
وم��ن الأمثلة التي اأوردها اأبو رّية يف نف���ش امل�سدر »روى م�سلم عن طلحة بن 
عبي��د الله: جاء رجل اإىل ر�سول الله من اأهل جند ثائر الراأ�ش، ن�سمع دوي �سوته 
ول نفقه ما يقول، حتى دنا من ر�سول الله فاإذا هو ي�ساأل عن الإ�سام، فقال ر�سول 
الل��ه: خم�ش �سل��وات يف اليوم والليلة. فقال: هل علّي غريه��ن؟ فقال: ل، اإل اأن 
تط��وع، و�سيام �سهر رم�سان، فقال: هل عل��ي غريه؟ فقال: ل اإل اأن تطوع. وذكر 
ل��ه ر�س��ول الله الزكاة. فقال، هل علّي غريها؟ فق��ال: ل، اإل اأن تطوع، قال: فاأدبر 
الرجل وهو يقول: والله ل اأزيد على هذا ول اأنق�ش منه. فقال ر�سول الله اأفلح اإن 
�سدق ويف رواية اأخرى اأفلح واأبيه اإن �سدق، ويف رواية ثالثة دخل اجلنة واأبيه اإن 
�س��دق. وعن اأبي هريرة يف حدي��ث جربيل. قال ر�سول الله: �سلوين فهابوه فجاء 
رج��ل فجل�ش عند ركبتي��ه وقال: يا ر�سول الله ما الإ�س��ام؟ قال: ل ت�رصك بالله 
�سيئ��ا. وتقيم ال�ساة، وتوؤت��ي الزكاة، وت�سوم رم�سان. ق��ال: �سدقت، ثم قال: يا 
ر�س��ول الله ما الإميان؟ قال: اأن توؤمن بالله ومائكته وكتابه ولقائه ور�سله، وتوؤمن 



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

59
ــــ

ــــ

بالغي��ب، وتوؤمن بالقدر كله قال: �سدقت، قال: يا ر�سول الله ما الإح�سان؟ قال اأن 
تخ�س��ى الله كاأنك تراه، فاإن��ك اإن مل تكن تراه فاإنه يراك اإلخ. وقد تكلمنا عن هذا 
احلدي��ث يف كتابنا "�سيخ امل�سرية" فريجع اإلي��ه ويقراأ ما قاله الدكتور طه ح�سن 
فيه. وعن اأبي اأيوب قال: جاء رجل اإىل النبي فقال: ُدلَّني على عمل اأعمله يدنيني 
م��ن اجلن��ة ويباعدين من النار. قال: تعب��د الله ل ت�رصك به �سيئ��ا، وتقيم ال�ساة 

وتوؤتي الزكاة، وت�سل ذا رحمك. قال ر�سول الله: اإن مت�ّسك مبا اأمر به دخل اجلنة.
وعن الأعم�ش عن اأبي �سالح واأبي �سفيان عن جابر قال: قال النعمان بن توقل: 

يا ر�سول الله مبثله، وزادا فيه، ومل اأزد على ذلك �سيئا. حديث زوجتكها مبا معك.
ج��اءت اإمراأة اإىل النبي واأرادت اأن تهب نف�سها له، فتقدم رجل فقال: يا ر�سول 
الله: اأنكحنيها؟ ومل يكن معه من املهر غري بع�ش القراآن، فقال له النبي: اأنكحتكها 
مبا معك من القراآن، ويف رواية: “ قد زوجتكها مبا معك من القراآن“ ويف رواية ثالثة: 
“زوجتكه��ا على ما معك“ ويف رواية رابع��ة: “قد ملكتكها مبا معك“، ويف رواية 
خام�سة: “قد ملكتكه��ا مبا معك من القراآن“ ويف رواية �ساد�سة: “اأنكحتكها على 
اأن تقرئه��ا وتعلمها“، ويف رواية �سابعة: “اأمكناكها“. ويف رواية ثامنة: “خذها مبا 
مع��ك“ فهذه اختافات ثمانية -يف لفظة واحدة. قال اب��ن دقيق العيد: هذه لفظة 
واح��دة يف ق�سة واحدة واختلف فيها مع احتاد خمرج احلديث! وقال العائي: من 
املعل��وم اأن النبي مل يقل هذه الألفاظ كلها تلك ال�ساعة فلم يبق اإل اأن يكون قال 
لفظة منها، وعرب عنه بقية الرواة باملعنى، فمن قال باأن النكاح ينعقد بلفظ التملك 
ثم احتج مبجيئه يف هذا احلديث، اإذا عور�ش ببقية الألفاظ مل ينته�ش احتجاجه! 
ف��اإن جزم باأنه هو الذي تلفظ به النب��ي -ومن قال غريه ذكره باملعنى! - قلبه عليه 
خمالفه وادعى �سد دعواه، فلم يبق اإل الرتجيح باأمر خارجي. وهذا احلديث ومثله 
كان مما دعا �سيبويه وغريه اإىل عدم جعلهم احلديث من �سواهدهم يف اإثبات اللغة 

والنحو كما �سرتاه يف حمله من هذا الكتاب”انتهى.
اإن رواي��ة احلدي��ث باملعنى لتفيد مب��ا ل يدع جمال لل�س��ك اأن ال�سحابي يروي 
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فهم��ه لكام الر�سول وين�سبه للر�سول، والتابعي ي��روي فهمه ملا فهمه ال�سحابي 
م��ن كام الر�سول ومن روى ع��ن التابعي فهو يروي فهمه اأي�سا عن فهم التابعي 
لفه��م ال�سحابي عن ر�سول الل��ه، وهكذا تت�سع حلقات فهم م��ن فهم عّمن فهم 
عّم��ن فهم عّمن فهم عّمن فهم عن ر�س��ول الله، ح�سب ات�ساع �سل�سلة الرواة يف 
�سن��د احلديث، ليربز ال�سوؤال مرة اأخرى هل نحن اأم��ام كام للر�سول مبا�رصة، اأم 
نحن اأمام فهم الرواة عن بع�سهم البع�ش اإىل ر�سول الله؟ مع التنبيه على اختاف 
القدرات العقلية والفكري��ة وال�ستيعابية لدى كل واحد من الرواة، فلي�سوا على 
ق��دم امل�ساواة يف ه��ذا اإن قمنا بغ�ش الطرف عن م�ستوى ال��ورع لدى كل واحد 
منه��م، ليكون اجل��واب الذي يفر�ش نف�سه، اأننا اإزاء فه��م ملعنى كام ر�سول الله، 
وله��ذا وجدنا ال�سط��راب يف رواية العديد من الأحادي��ث، اإذن نحن ل�سنا اأمام 
حديث لر�س��ول الله بل يف مواجهة اأحاديث من�سوبة لر�سول الله �سلى الله عليه 

و�سلم.
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جناية الحديث

اإن اأعظ��م جناية جناها احلديث، هي الت�سبب يف هج��ر كتاب الله ليحل حمّله، 
عل��ى م�ستوى الت�رصيع، وعل��ى م�ستوى العقيدة، وعلى م�ست��وى العبادات، حتى 
اأ�سبح لدينا دين اآخر ماأخوذ من احلديث ل عاقة له بالقراآن، بل اإن احلديث اتهم 
القراآن بالنق�ش والزيادة والتحريف غري ما مرة يف مرويات تعج بها كتب احلديث، 
فكانت اجلناية العظمى التي اأورثنا اإياها احلديث، هو تغييب كتاب الله من امل�سهد 
الديني تغييبا يكاد يكون تاما، اإل من بع�ش املظاهر والطقو�ش ال�سكلية، واملرتبطة 

اأ�سا�سا باخلرافات.
وهن��ا ارتاأيت اأن اأقدم اإليك –اأختي القارئة اأخي القارئ-مناذج مما جناه احلديث 

على القراآن وعلى اأمة الإ�سام، وعلى الب�رصية جمعاء.
فف��ي �سحيح م�سلم جند باب التحرمي بخم�ش ر�سع��ات 1452، حدثنا يحيى بن 
يحي��ى قال قراأت على مالك عن عبد الله بن اأب��ي بكر عن عمرة عن عائ�سة اأنها 
قالت كان فيما اأنزل من القراآن ع�رص ر�سعات معلومات يحرمن ثم ن�سخن بخم�ش 

معلومات فتويف ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم وهن فيما يقراأ من القراآن.
وهنا ي��ربز ال�سوؤال املح��وري، اإذا كان هذا �سحيحا فاأين ه��ي هاته الآية التي 
ين�س��ب اإىل اأمنا عائ�سة اأنها قالت بها، واإن الر�سول الأكرم �سلى الله عليه و�سلم 
م��ات وهي تقراأ م��ن القراآن، األي�ش ه��ذا اتهام �رصيح ول لب�ش في��ه لكتاب الله 
وو�سم��ه بالتحريف والنق�سان، لكننا لزلنا يف ع�رصنا هذا جند من ل ميلك اجلراأة 
للق��ول بجراءة و�سجاعة اأن هذا افرتاء بن على اأمن��ا عائ�سة  وافرتاء على ر�سول 
الل��ه، وكذب وبهتان عل��ى كتاب الله الذي تكفل الله بحفظ��ه من كل حتريف اأو 

زيادة اأو نق�سان.
ويف �سحي��ح م�سلم اأي�سا اجل��زء 2 ال�سفحة 726 حديث 1740 رقم احلديث جند: 
حدثن��ي �سويد بن �سعي��د حدثنا علي بن م�سهر عن داود ع��ن اأبي حرب بن اأبي 
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الأ�س��ود عن اأبيه قال بعث اأبو مو�سى الأ�سعري اإىل قراء اأهل الب�رصة فدخل عليه 
ثاث مائة رجل قد قراأوا القراآن فقال اأنتم خيار اأهل الب�رصة وقراوؤهم فاتلوه ول 
يطولن عليكم الأمد فتق�سوا قلوبكم كما ق�ست قلوب من كان قبلكم، واإنا كنا نقراأ 
�سورة كنا ن�سبهها يف الطول وال�سدة برباءة فاأن�سيتها غري اأين قد حفظت منها لو 
كان لب��ن اآدم واديان من مال لبتغى واديا ثالثا ول مياأ جوف ابن اآدم اإل الرتاب، 
وكن��ا نقراأ �سورة كنا ن�سبهها باإحدى امل�سبح��ات فاأن�سيتها غري اأين حفظت منها 
يا اأيها الذين اآمن��وا مل تقولون ما ل تفعلون فتكتب �سهادة يف اأعناقكم فت�ساألون 

عنها يوم القيامة.
وقريب من هذا جنده يف �سحيح البخاري اأي�سا كتاب الرقاق حديث رقم 5957، 
حدثني حممد اأخربنا خملد اأخربنا ابن جريج قال �سمعت عطاء يقول �سمعت ابن 
عبا���ش يقول �سمعت ر�سول الله �سل��ى الله عليه و�سلم يقول لو اأن لبن اآدم مثل 
واد مال لأحب اأن له اإليه مثله ول مياأ عن ابن اآدم اإل الرتاب ويتوب الله على من 
ت��اب قال ابن عبا�ش فا اأدري من الق��راآن هو اأم ل قال و�سمعت ابن الزبري يقول 

ذلك على املنرب.
واأعج��ب! كيف لب��ن عبا�ش حرب هاته الأمة اأن ل مييز ب��ن كام الله املنزل من 
لدنه وبن كام الب�رص؟، بل اإن يف رواية م�سلم اأن هناك �سورة طويلة عري�سة لكن 
ال�سحاب��ي ن�سيها، وت�ساهي يف طولها �سورة ب��راءة، األي�ش هذا ادعاء �رصيح من 
ال�سحيحن باأن القراآن نق�ست منه �سورة، تعاىل الله عما ي�سفون وجل كتابه عما 

يفرتون.
اأخ��رج البخاري وم�سلم باإ�سنادهما عن ابن عبا�ش، قال: خطب عمر بن اخلطاب 
خطبت��ه بع��د مرجعه من اآخر حجة حجه��ا، قال فيها: اإن الل��ه بعث حممدًا )�ش( 
باحل��ق واأنزل عليه الكتاب فكان مما اأنزل علي��ه الله اآية الرجم. فقراأناها وعقلناها 
ووعيناه��ا فلذا رجم ر�س��ول الله )�ش( ورجمن��ا بعده. فاأخ�س��ى اإن طال بالنا�ش 
الزم��ان اأن يقول قائل: والله ماجند اآية الرجم يف كتاب الله في�سلوا برتك فري�سة 
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اأنزله��ا الل��ه. )البخاري ج8 �ش208 ب��اب رجم احلبلى حديث رق��م 6328 وم�سلم 
ج4���ش167 وج5�ش116( كذلك ن�سب اإىل عمر: اإنا كنا نق��راأ فيما نقراأ من كتاب 
الل��ه اأن ل ترغبوا عن اآبائكم فاإنه كفر بكم اأن ترغبوا عن اآبائكم. اأو اأن كفرًا بكم 
اأن ترغبوا ع�ن اآبائكم. البخاري ج8�ش208 حديث رقم 6328 عن عمر قال: )لول 
اأن يق��ول النا�ش اأن عمر زاد يف كتاب الله لكتبت اآية الرجم بيدي( )البخاري ج4 
�ش152و135 باب ال�سهادة عن��د احلاكم يف ولآية الق�ساء( ولعل القارئ �سي�سدم 
م��ن هذا الذي �رصدن��اه الآن نقا من ال�سحيحن و�سي�س��دم اأي�سا من الأ�سلوب 
الركي��ك ملا يو�سف باأنها كانت اآية من كتاب الله، اآي��ة رجم ال�سيخ وال�سيخة اإذا 
زنيا، و�سي�سبعنا بع�ش املقلدة بكام كبري متعرج عن ن�سخ التاوة الذي جاءت به 

خميلتهم لتمرير وتربير هذا الهراء.
ويف نف�ش ال�سياق جند:

حدثن��ا مو�س��ى عن اأبي عوانة عن مغرية عن اإبراهيم ع��ن علقمة: دخلت ال�سام 
ف�سلي��ت ركعتن فقلت اللهم ي�رص يل جلي�سا فراأي��ت �سيخا مقبا فلما دنا قلت: 
اأرج��و اأن يك��ون ا�ستجاب قال من اأين اأنت قلت من اأه��ل الكوفة قال اأفلم يكن 
فيك��م �ساحب النعلن والو�ساد واملطهرة اأومل يكن فيكم الذي اأجري من ال�سيطان 
اأومل يك��ن فيكم �ساحب ال�رص ال��ذي ل يعلمه غريه، كيف قراأ ابن اأم عبد والليل، 
فق��راأت والليل اإذا يغ�سى والنه��ار اإذا جتلى والذكر والأنثى، ق��ال: اأقراأنيهاالنبي 
�سل��ى الله عليه و�سل��م فاُه اإىل يف فما زال هوؤلء حت��ى كادوا يردوين. البخاري 

حديث رقم 3477 وانظر نحوه رقم 4562.
اأين ذهبت “وما خلق” ف�ستان بن والذكر والأنثى وبن وما خلق الذكر والأنثى 

تعاىل الله عما يفرتون. 
وقري��ب من هذا م��ا ن�س��ب لأم املوؤمنن عائ�س��ة “يف فتح الب��اري لبن حجر 
الع�سق��اين اأن��ه روى م�سلم عن عائ�س��ة اأنها اأملت يف م�سحفه��ا )حافظوا على 
ال�سل��وات وال�س��اة الو�سطى-و�س��اة الع�رص-قالت: �سمعتها م��ن ر�سول الله 
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)���ش((. )فتح الباري يف ���رصح البخاري ج 8 �ش 158( وعند البخاري اأي�سا “يف 
كت��اب ف�سائل القراآن باب ن�سيان القراآن وكذلك ب��اب من ل يرى باأ�سًا اأن يقول 
ها، باب الأمر  �س��ورة كذا وك��ذا واأخرج م�سلم يف كتاب �ساة امل�سافري��ن َوِق�رَصِ
بتعه��د القراآن وكراهة ق��ول ن�سيت اآية كذا.. عن عائ�سة قال��ت: �سمع ر�سول الله 
)���ش( رجًا يقراأ يف �س��ورة بالليل، فقال: يرحمه الله لق��د اأذكرين اآية كذا وكذا 

كنت اأُن�سيتها من �سورة كذا وكذا.
ولع��ل القارئ احل�سيف والعاقل الأريب من خال هذا الأ�سلوب املبهم من كذا 
وك��ذا اإىل كذا وكذا، لي�سل اإىل اأن هذا جمرد افرتاء على نبي الرحمة، الذي كلف 
بتبلي��غ الوحي للنا���ش كل النا�ش، فكيف لهذا الر�سول الك��رمي اأن ين�سى اآية من 
كتاب رب��ه، فيتذكرها من �سخ�ش اآخ��ر من اأفراد اأمته، غري��ب اأمر هوؤلء الذين 
يقبلون مثل هذا الكام على نبيهم، خمافة اأن يكذبوا كتابا ل نعرف من األفه اأ�سا، 
ومل تثب��ت ن�سبت��ه اإىل البخاري اأ�س��ا كما �سنقف بعد قليل م��ن خال الف�سول 

القادمة من هذا الكتاب.
اإنن��ا جند اأنف�سنا م�سطرين لرف�ش ه��ذا الغثاء، كما جند اأنف�سنا م�سطرين اأي�سا 
لل�س��رب على ما ينعتنا به ه��وؤلء الذين مل ينق�ش اإميانهم، بق��در ما نق�ش علمهم 
وعقله��م عن العقل ع��ن الله والفهم عن ر�سوله الك��رمي الأكرم، فكل التاأويات 
التي مت�سحت بالن�سخ مهربا لتربير ما جاء يف ال�سحاح باءت بالف�سل اأمام احلقيقة 
ال�سلب��ة الت��ي ل تقبل اجلدل، وهي اأن الأحاديث ل تقبل ه��ذا التاأويل، ما ن�سب 
لأم املوؤمنن عائ�سة يف اآي��ة الر�سعات املحرمات ب�رصيح القول تفيد باأن الر�سول 
م��ات وهي مما يتل��ى من كتاب الله حتى اأكلتها الداج��ن وهي حتت �رصيرها، وما 
ن�س��ب لعمر بن اخلطاب اأي�سا من اآية ال�سي��خ وال�سيخة حتى اأنه كاد اأن ي�سيفها 
اإىل الق��راآن لكن خوفه من النا�ش ح��ال دون ذلك، اإننا بقبولنا لهذا الذي نتحدث 
عنه لن�سجع امللحدين على حتدينا، وننفر النا�ش اأي�سا من ديننا فهلموا يا اأحباب 
الر�س��ول الأكرم اإىل هبة اإميانية اإح�ساني��ة، مبناها ومعناها ينطلق من القراآن الذي 
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ل ياأتيه الباطل من بن يديه ول من خلفه، وحكمتها العقل الطاهر النقي املت�سبع 
ببه��اء الق��راآن ومنطقه اجللي الذي قال عن��ه العباقرة والفا�سف��ة والباحثون باأن 
عقانيته �سل��دة كال�سخر، هلموا اإذن، فا جمال للرج��وع، هلموا اإذن فا جمال 

للرتاخي، هلموا اإذن لننبذ عنا اأ�ساطري املا�سي اإىل عقانية احلا�رص.
ومم��ا جناه احلديث على اأمتنا هو اأنه جعلها اأمة متخلفة توؤمن باخلرافة وتناه�ش 
العل��م، وتنب��ذ العقل، وم��ن النماذج احلديثي��ة التي منثل بها عل��ى م�سائب كتب 

احلديث وما تزخر بها من تفاهات وخرافات واأ�ساطريما يلي:
م��ن الغرائب امل�سحكة يف �سحيح البخ��اري هذا احلديث الذي ين�سب فيه اإىل 
نب��ي الرحمة اأنه اأم��ر بقتل الوزغ »اأب��و بري�ش« عند امل�سارق��ة اأو »تقليت« عند 
املغاربة، وهو نوع من ال�سحايل تعي�ش يف �سقوف املنازل القدمية اأو املهجورة، لأنها 
ح�س��ب �سحيح البخاري كانت تنفخ النار على �سيدن��ا اإبراهيم عليه وعلى نبينا 
َثَنا  اأف�س��ل ال�سلوات واأزكى الت�سليم، هل ميك��ن ت�سديق هذا الهراء؟ 3359 - َحدَّ
َنا اْبُن ُجَرْيٍج، َع��ْن َعْبِد احَلِميِد ْبِن  ْخرَبَ ِه ْبُن ُمو�َسى، اأو اْبُن �َس��َاٍم َعْنُه، اأَ ُعَبْي��ُد اللَّ
لَّى  ِه �سَ ُه َعْنَها، اأَنَّ َر�ُسوَل اللَّ َي اللَّ يٍك َر�سِ ِب، َعْن اأُمِّ �رَصِ ، َعْن �َسِعيِد ْبِن املُ�َسيِّ ُجَبرْيٍ

َاُم«. َم، »اأََمَر ِبَقْتِل الَوَزِغ، َوَقاَل: َكاَن َيْنُفُخ َعَلى اإِْبَراِهيَم َعَلْيِه ال�سَّ اللُه َعَلْيِه َو�َسلَّ
ِه ْبِن  وورد يف �سحي��ح البخ��اري باب: ما يتقى من �سوؤم املراأة، 5093 َعْن َعْبِد اللَّ
وؤُْم يِف املَْراأَِة  َم َقاَل: »ال�سُّ ُه َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اللَّ ِه �سَ ُه َعْنُهَما اأَنَّ َر�ُسوَل اللَّ َي اللَّ ُعَمَر َر�سِ
« فهل يعقل اأن يقول ر�سولنا الكرمي ذل��ك وهو يتلو قوله تعاىل  اِر َوالفَر���شِ َوال��دَّ
ا وَُهَو َكِظيٌم َيَتَوارَى ِمَن اْلَقْوِم ِمن  رَ أََحُدُهْم ِباألنَثى َظلَّ وَْجُههُ ُمْسَودًّ »َوِإَذا ُبشِّ
هُ ِفي التَُّراِب إال َساَء َما َيْحكُُموَن«  رَ ِبِه  أيْمِسكُهُ َعَلى ُهوٍن أَْم َيُدسُّ ُسوِء َما ُبشِّ
)النحل الآية 59( وهل ي�سّبه ر�سولنا املراأة بالفر�ش والدار، اأي باحليوان وباجلماد األ 
�س��اء ما يحكم به �سحيح البخاري يف هذا، األ �ساء وحا�سا ر�سولنا اأن يقول ذلك 
وه��و الذي يقول: »ما اأكرمهن اإل كرمي وم��ا اأهانهن اإل لئيم« فهل يكون الر�سول 

لئيما وهو الكرمي؟!!!
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يف �سحي��ح البخ��اري يوؤكد املوؤلف اأن الله كتب عل��ى جميع الب�رص حظهم من 
الزن��ا، اأي اأن الب���رص م�سري ل خم��ري، وبالتايل فمبداأ الختي��ار الوا�سح يف قوله 
تع��اىل: {وهديناه النجدين فل اقتح�م العقبة} )البلد الآي��ات 11-10( اأ�سبح ل 
معنى له، والأخطر اأي�سا هنا اأنه مل يعد اأي معنى لقوله تعاىل: {وال تقربوا الزنا}، 
كي��ف ينهانا الله عن �س��يء قد كتبه علينا!!! بل ن�ستنتج من خال هذا احلديث اأن 
جمي��ع الر�سل لديهم حظهم م��ن الزنا باعتبارهم من بن��ي اآدم، مبن فيهم ر�سولنا 
الك��رمي، واأي�سا ال�سحابة الكرام وال�سلف ال�سالح، الكل له حظه من الزنا، فنحن 
زناة من ن�سل زناة، هذا هو احلديث يف اأ�سح الكتب كما يتبجحون:روى البخاري 
َه َكَتَب َعَلى  ��َم قال: )اإِنَّ اللَّ لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلَّ ِبيِّ �سَ )6243( ع��ن اأَبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَّ
�َساِن املَْنِطُق،  َظُر، َوِزَنا اللِّ اَلَة، َفِزَنا الَعْنِ النَّ َنا، اأَْدَرَك َذِلَك َل حَمَ ُه ِمَن الزِّ اْبِن اآَدَم َحظَّ

ُبُه(. ُه َوُيَكذِّ ُق َذِلَك ُكلَّ دِّ ْف�ُش مَتَنَّى َوَت�ْسَتِهي، َوالفْرُج ُي�سَ َوالنَّ
وُكت��ٌب مل تقف عند هذا احلّد بل عمدت اإىل الإ�ساءة لنبينا يف غري ما مرة كمثل 
ه��ذا احلدي��ث  يف �سحيح البخاري يته��م الر�سول فيه اأنه يدخ��ل على اأم حرام 
زوج عب��ادة ب��ن ال�سامت يف غيبة م��ن زوجها طبعا وياأكل عنده��ا وينام عندها 
وتفل��ي راأ�سه، اإذن فالر�سول يختلي بام��راأة يف غيبة زوجها، وينام عندها وياأكل، 
وتفل��ي راأ�سه من القمل، اأطه��ر النا�ش واأكمل النا�ش فيه قم��ل –حا�ساه-، لكن 
كالع��ادة �سينربي عباد الب�رص اإىل الدفاع عن ه��ذا التلفيق للر�سول و�سي�سبعوننا 
�سب��ا و�ستما، نقول لهم �سبابكم و�ستمكم يعود عليكم ونحن باملر�ساد للدفاع عن 
ر�سولنا الأعظم �سد روايات ت�سيء اإليه وتنتق�ش من نبوته واأخاقه واإليكم ن�ش 
احلدي��ث كما عند البخ��اري:)6600( حدثنا عبد الله بن يو�س��ف اأخربنا مالك عن 
اإ�سح��اق بن عبد الله بن اأب��ي طلحة اأنه �سمع اأن�ش بن مال��ك يقول: "كان ر�سول 
الله �سلى الله عليه و�سلم يدخل على اأم حرام بنت ملحان وكانت حتت عبادة بن 
ال�سام��ت فدخل عليها يوما فاأطعمته وجعل��ت تفلي راأ�سه فنام ر�سول الله �سلى 
الله عليه و�سلم ثم ا�ستيقظ وهو ي�سحك قالت: فقلت ما ي�سحكك يا ر�سول الله 
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قال: نا�ش من اأمتي عر�سوا علي غزاة يف �سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا 
على الأ�رصة اأو مثل امللوك على الأ�رصة، �سك اإ�سحاق، قالت: فقلت يا ر�سول الله 
اأدع الل��ه اأن يجعلني منهم فدعا لها ر�سول الل��ه �سلى الله عليه و�سلم، ثم و�سع 
راأ�س��ه ث��م ا�ستيقظ وهو ي�سحك فقلت ما ي�سحكك يا ر�س��ول الله قال نا�ش من 
اأمت��ي عر�س��وا علي غزاة يف �سبيل الله كما قال يف الأوىل قالت: فقلت يا ر�سول 
الله ادع الله اأن يجعلني منهم قال اأنت من الأولن فركبت البحر يف زمان معاوية 

بن اأبي �سفيان ف�رصعت عن دابتها حن خرجت من البحر فهلكت".
ومن الغرائب امل�سحكة والأ�ساطري الغريبة املغرقة يف اخلرافة واملوؤ�س�سة للجهل 
املطبق ما ورد يف �سحيح البخاري من�سوًبا للر�سول الكرمي �سلى الله عليه و�سلم 
باأنه اعترب الفاأر اأمة فقدت من بني اإ�رصائيل!!! خرافة من خرافات �سحيح البخاري 
امل�سحك��ة �سيدافع عنها اجلهاء ب�سكل غريب فقط لأنها وردت يف هذا الكتاب 
الذي يعج باخلرافات والإ�ساءات ملقام النبوة ومقام الألوهية ب�سكل غريب واإليكم 
ن���ش احلديث: )3129( حدثنا مو�س��ى بن اإ�سماعيل حدثن��ا وهيب عن خالد عن 
حممد عن اأبي هريرة ر�سي الله عنه عن النبي �سلى الله عليه و�سلم قال »فقدت 
اأم��ة من بني اإ�رصائيل ل يدرى ما فعلت واإين ل اأراها اإل الفاأر اإذا و�سع لها األبان 
الإبل مل ت�رصب واإذا و�سع لها األبان ال�ساء �رصبت فحدثت كعبا فقال اأنت �سمعت 

النبي �سلى الله عليه و�سلم يقوله قلت نعم قال يل مرارا فقلت اأفاأقراأ التوراة«.
وم��ن امل�سحكات ما ورد يف �سحي��ح البخاري من اأن قردة ق��د زنت فرجمها 
ق��ردة ورجمها التابعي عمرو بن ميم��ون »وهناك من يعتقد اأنه �سحابي« معهم. ما 
ه��ذا الذي يوجد يف اأ�سح كتاب بعد كتاب الله، فقد ورد يف احلديث رقم )3849( 
ِة ِقْرَدًة اْجَتَم��َع َعَلْيَها ِقَرَدٌة، َقْد َزَنْت،  اِهِليَّ ع��ن عمرو بن ميمون قال: )َراأيُت يِف اجْلَ
َفَرَجُموَه��ا، َفَرَجْمُتَها َمَعُهْم(. مع الإ�س��ارة اإىل اأن هذا احلديث يف البخاري �سعفه 

الألباين وغريه، ملن يعتقدون اأن كل ما يف �سحيح البخاري �سحيح.
حدي��ث اآخر حدي��ث غريب يف �سحيح البخاري يفن��ده العلم احلديث بطريقة 
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جلي��ة وقاطعة ووا�سحة، وهو حدي��ث غروب ال�سم�ش ال��وارد يف كتاب تف�سري 
الق��راآن من �سحيح البخاري )4524(، جاء فيه: »حدثن��ا اأبو نعيم حدثنا الأعم�ش 
ع��ن اإبراهيم التيمي عن اأبيه ع��ن اأبي ذر ر�سي الله عنه قال كنت مع النبي �سلى 
الل��ه عليه و�سلم يف امل�سجد عند غروب ال�سم�ش فقال يا اأبا ذر اأتدري اأين تغرب 
ال�سم�ش. قلت الله ور�سوله اأعلم قال فاإنها تذهب حتى ت�سجد حتت العر�ش. فذلك 
قوله تعاىل: {والش�مس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم})ي�ش الآية 
38( ه��ذا احلديث ي��ربز اأن ال�سم�ش عندما تغرب فاإنها تذهب لت�سجد حتت عر�ش 
الرحم��ن، وهذا وا�سح من خال احلديث وهو يتناق�ش م��ع العلم الذي يثبت اأن 
غ��روب ال�سم�ش على بع���ش املناطق، يعني اإ�رصاقها عل��ى مناطق اأخرى، حيث 
اأن الغ��روب وال���رصوق ناجت ع��ن دوران الأر�ش حول نف�سه��ا ولي�ش عن حركة 
ال�سم���ش، لكن م��ا زالت بع�ش الأفهام تقد�ش البخ��اري وتف�سل اأن تن�سب هذه 

اخلرافة للر�سول على اأن تن�سب اخلطاأ ملوؤلف ال�سحيح.
وم��ن الأحاديث املنتق�سة من قدر النب��ي يف �سحيح البخاري حديث يقول اإن 
ر�سول الله كان ميار�ش اجلن�ش مع ن�سائه الإحدى ع�رص خال �ساعة زمنية، �سبحان 
الل��ه، هل كان الراوي متتبعا متج�س�سا عل��ى حياة الر�سول �سلى الله عليه و�سلم 
اخلا�س��ة؟، وهل كان ر�سول الله اآلة جن�سية وحا�ساه؟، اقراأوا ن�ش احلديث كما يف 
�سحيح البخاري كتاب الغ�سل )265(. حدثنا حممد بن ب�سار، قال حدثنا معاذ بن 
ه�س��ام قال حدثني اأبي عن قت��ادة قال حدثنا اأن�ش بن مالك قال: كان النبي �سلى 
الل��ه علي��ه و�سلم يدور على ن�سائ��ه يف ال�ساعة الواحدة م��ن الليل والنهار وهن 
اإحدى ع�رصة قال قلت لأن�ش اأوكان يطيقه؟ قال كنا نتحدث اأنه اأعطي قوة ثاثن 

وقال �سعيد عن قتادة اإن اأن�سا حدثهم ت�سع ن�سوة«
م��ن باغات �سحيح البخاري يف اأول كتاب منه يتهم الر�سول مبحاولة النتحار 
-حا�س��اه �سلى الله علي��ه و�سلم-واإليكم ن�ش ما ورد ب�سحي��ح البخاري بكتاب 
التعب��ري باب اأول ما بدئ به ر�سول الله من الوح��ي الروؤيا ال�ساحلة باحلديث رقم 
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)6581( حت��ى حزن النبي �سلى الله عليه و�سلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي 
يرتدى من روؤو�ش �سواهق اجلبال. لكن ما زال البع�ش يعتقد اأن كل ما يف �سحيح 

البخاري �سحيح، اأفا تعقلون؟!!!!
حدي��ث يف �سحي��ح البخاري اأحت��دى اأن يفهم��ه اأي��ا كان، اأو ي�ستطيع �رصحه 
اعتمادا على ن�سه فقط، حتى اأبلغ النا�ش واأفقه النا�ش لن ي�ستطيع فهمه، وهو كما 
اأو�سح��ت يف �سحيح البخاري كتاب تف�سري القراآن ورقم احلديث )4693(. حدثنا 
عل��ي بن عبد الله، حدثن��ا �سفيان، حدثنا عبدة بن اأبي لباب��ة عن زر بن حبي�ش، 
وحدثن��ا عا�س��م عن زر قال: �ساألت اأبي بن كعب، قلت ي��ا اأبا املنذر اإن اأخاك ابن 
م�سع��ود يقول كذا وكذا، فقال اإين �ساأل��ت ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم فقال 

يل. قيل يل فقلت: قال فنحن نقول كما قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم !!!
كم��ا ليجب اأن نن�س��ى اأي�سا اأن كتب احلديث تخربنا كم��ا ورد يف �سري اأعام 
النباء للذهبي واملنتظم لبن اجلوزي اأن ال�سحابة اأهملوا دفن الر�سول ثاثة اأيام 

حتى انتفخ بطنه: »كانوا م�سغولن ب�سيء اأهم وهو احل�سول على كر�سي احلكم«
ب��ل اإن الفقهاء واملحدث��ن خالفوا القراآن وخالفوا العل��م وقالوا باأن مدة احلمل 

ميكن اأن ت�سل اإىل خم�ش �سنوات، !!!! هذا طبعا ا�ستنادا اإىل املرويات.
النق��ول الأخرية التي اأوردتها نقا من �سحي��ح البخاري، جتعلنا نطرح ال�سوؤال 
ح��ول من األف هذا الكتاب؟ وما عاق��ة ال�سيخ حممد بن ا�سماعيل البخاري بهذا 

الكتاب؟ هذا ما �سنكت�سفه جميعا من خال باقي ف�سول كتابنا هذا.
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ملاذا«البخاري؟««

�صرية«الأحالم««

الأ�صطورة««

اأ�صطورة«احلفظ«الأ�صطوري««

اأ�صطورة«�صحيح«البخاري««

الف�صل الثالث: اأ�صطورة البخاري
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ملاذا البخاري؟

بع��د اأن بين��ا يف عجال��ة خال الف�سل��ن ال�سابق��ن امل�ساكل املتعلق��ة بتدوين 
الأحادي��ث، وكيف كان ال�سحاب��ة يتوّرعون عن كتابتها وميتنع��ون عن تدوينها، 
وكيف �سار اخللفاء الرا�سدون على نف�ش النهج املاأمور به من طرف الر�سول �سلى 
الل��ه عليه واآله و�سلم، وكي��ف ا�سطربت الروايات بخ�سو���ش تدوين الأحاديث 
م��ن عدم تدوينها، وما هو الراأي الراجح واملرج��وح يف املو�سوع، ثم تطرقنا اإىل 
الظروف التي واكبت تدوين احلديث و�سجعت عليه، ونبهنا اإىل الآفة التي ت�سبب 
فيه��ا تدوين احلديث، لنخل�ش بعد ذل��ك اإىل مناق�سة ما ي�سمى بعلم احلديث، وما 
جن��اه على الإ�سام واأمة الإ�سام، وكيف مت �سحب القراآن من معرتك احلياة لتحل 
حمله املرويات، لن�رصع يف هذا الف�سل الذي �سنتطرق فيه اإىل اأ�سطورة البخاري، 
حي��ث �سنقف على جمموعة من اخلراف��ات املتعلقة ب�سخ�سية حممد بن اإ�سماعيل 
البخ��اري، و�سيقف القارئ من اأول وهلة عليها ليكت�سف بدون عناء، اأنها اأ�ساطري 
األ�سق��ت بهاته ال�سخ�سي��ة، فكانت مبثابة �سياج كهربائ��ي و�سع حولها، حتى ل 
يتجراأ اأح��د على انتقادها، اأو حتى على التفكري م��ن القرتاب منها بالتمحي�ش 

العقلي، الذي مييز اخلبيث من الطيب.
ولعل اأول �سوؤال �سنجابه به ونحن نناق�ش �سخ�سية البخاري والكتاب املن�سوب 
اإلي��ه ال�سهري باجلامع ال�سحيح اأو �سحيح البخ��اري، هو ملاذا البخاري؟ لتنت�سب 
حماكم التفتي�ش لتفت�ش وحتاكم النوايا، كما جرت العادة بذلك، وهي الطريقة التي 
يجاب��ه بها دعاة تقدي�ش ال�سيوخ، كل من يحاول ا�ستعمال فكره، وعقله، وي�سائل 

الن�سو�ش املوروثة حماول متحي�سها.
لك��ن رغم ذلك �سنحاول اإ�سفاء غليل ه��وؤلء مبجاراتهم، للجواب على �سوؤالهم 
امل�س��كك املعاند، لنقول لهم: »اإن بحثنا يف �سخ�سي��ة البخاري املوروثة والكتاب 
املن�س��وب اإلي��ه، ملن باب اهتمامنا بنق��د املوروث الديني، ال��ذي ورثناه عن اآبائنا 
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واأجدادنا من غري م�س��ورة مّنا، نحاول جهدنا اأن نتعرف عليه، لنقف على �سذراته 
اللماعة ال�ساحلة لع�رصنا وم�رصنا لانتفاع بها، ومتييز غثه من �سمينه، ومعقولته 

من خرافاته، وحقائقه من اأ�ساطريه.
ولع��ل ال�سخ�سية الديني��ة الأكرث تاأثريا يف  التاري��خ  الإ�سامي هي �سخ�سية 
»حمم��د بن اإ�سماعيل البخاري« ملا حملته م��ن مامح جعلت البع�ش يغايل فيها 
لريفعها اإىل مقام الأنبياء اأو اأكرث، وكذا الكتاب املن�سوب اإليه »�سحيح البخاري« 
ال��ذي مت رفعه اإىل م�ستوى اأن يقارن بكتاب الله لذلك ولهاته العتبارات اأرى اأن 
هات��ه ال�سخ�سية مل تعد ِملك نف�سها، ب��ل اأ�سبحت ملًكا لكل الباحثن واملهتمن، 
لينب�سوا فيها، ويقفوا حول حقيقة ما يثار حولها، وما مدى �سدقية وم�سداقية ما 
اأث��ر عنها من اآثار، وما روي عنها من اأخبار، لذلك نرى اأنه من حقنا اأن ن�ستدعي 
هاته ال�سخ�سية اإىل ع�رصنا لي�ش لأننا نريد ذلك، بل لأنها مت فر�سها علينا فر�سا 
من ال�سي��وخ عرب الع�سور، حتى حمل��ت لقب »اأمري املوؤمن��ن يف احلديث«، واأنا 
اأتعج��ب من هات��ه الألقاب لأت�ساءل: ومت��ى كانت للحديث اإم��ارة ليكون عليها 
اأمري، لكن كعادة كل م��ن يعمد اإىل �سناعة الأبطال الورقين على طريقة الإعام 
املعا���رص، فيمكن��ه اأن ي�سبغ على من يريد ما يريد، م��ا دام الأمر جمرد كام، وما 
دام الإغ��راق يف املديح �سفة عربية بامتياز، حت��ى اأن اخللفاء من الدول املتعاقبة 
على مدار التاريخ، كانوا يفتحون باطهم للمّداحن من ال�سعراء يتفّننون يف بديع 
الق��ول، وجميل الو�سف، وبهي املدي��ح، لينالوا حظوة لدى اخلليف��ة، اأو ينفحهم 
باأكيا�ش الذهب والف�سة، ويتبارون يف ذلك ويتناف�سون حتى رفعوا ممدوحيهم اإىل 
مق��ام اأعلى من مقام النبوة، فقط من اأج��ل احل�سول على ر�سى املمدوح، اأو على 

دراهمه!
وم��ن ذلك ما جاء يف كتاب العم��دة، اجلزء الثاين �سفحة )139( من حّب اخللفاء 
للمدي��ح ومبالغة ال�سعراء يف رفع املمدوحن اإىل مكان��ة الألوهية اأحيانا »اجتمع 
ال�سع��راء بب��اب املع�ت�سم، فبعث اإليهم: َمن كان منك��م ُيح�سن اأن يقول مثل قول 
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»الُنمريي« يف اأمرياملوؤمنن الر�سيد:
اإّن املكارَم واملَ�����عروَف اأودَي����ة                اأحّلك الله منه�����ا حيث جَتَتمُع
ُع ع�ت ِمَن الأقوام ُمتَّ�سِ اإذا رفعَت اأمرًا ف���الله راف����ُع���ه               وَمن َو�سَ
لوات اخَلم�ش َينتِفُع َمن مل يكن باأمن الله ُمعت��س�ِ�مًا                فَلي�َش بال�سَّ
اإن اأخَلَف الَغيُث مَل ُتخِلف اأن��اُمله               اأو�س����اق اأم��ٌر َذَكرناه َفي�َ�ّت�سُع

َفلَيدُخل. فقال »حممد بن وهب«: فينا َمن يقول خريًا ِمنه، واأن�سَد:
حى واأبو اإ�سحاق والَقَمُر َثاَثٌة ُت�رِصُق الدُّ نيا ِبَبهجتهم                   �َسم�ُش ال�سُّ
م�سامة الَذَكر يُث وال�سَّ حتكي اأَفاعيَله يف كّل ناِئ����لة                  الَغي���ُث واللَّ

لته«. فاأمر باإدخاله واأح�سَن �سِ
واإذا اطلعن��ا عما كتب يف ال�سي��خ البخاري جنده يف الغالب العام قريب من هذا 
املدي��ح املغايل ال��ذي ا�ستهر به العرب على مر الع�س��ور، فاإما اأن ميدح املرء حتى 
ي�سل اإىل عنان ال�سماء، اأو يهجى فينزل به الهجاء اإىل الدركات ال�سلفى، وهذا ما 

تاأ�س�ش عليه »علم الرجال« املتاأرجح بن ذم ومدح ل ثالث لهما.
لذلك يكون من حقنا اأن ل حتجبنا نغمات املديح عن معرفة احلقيقة البعيدة عن 
كل تزويق وتنميق، وحماباة ومغالة، يف �سخ�ش هو يف النهاية ب�رص ولي�ش ماكا 

مع�سوما عن اخلطاأ.
اإّن من الطوام الكربى التي جعلت اأمة بكاملها تقع يف املحظور هو قلبها احلقائق، 
وتقدي�سها للما�سي ورجاله، حتى �سارت الركبان مبقولة رّددت على الأل�سن بدون 
وع��ي من قائليه��ا، ول متحي�ش »اخلري يف اتباع من �سل��ف وال�رص يف ابتداع من 
خل��ف«، وبذلك اأ�سبحت اأمة املليار ت�سري اإىل الوراء، بدل اأن ت�سري اإىل الأمام، فا 
فهم اإل فهم ال�سلف، ول علم اإل علمهم، حتى غدا �سوؤال »هل لك �سلف يف هذا؟« 

من الأ�سئلة امللجمة حلرية الراأي، وحرية الفكر، التي هي اأ�سا�ش كل تقدم.
فيكف��ي اأن تق��راأ لبن كثري يف كت��اب البداية والنهاية ه��ذا الن�ش يف ال�سيخ 
البخاري، الذي �سننقله يف هذا الكتاب لتعرف كيف تنطلق الأل�سنة باملديح املغايل 
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يف الأ�سخا�ش لرتفعهم من منزلة الب�رص اإىل منزلة الأ�سطورة واخلرافة: »هو حممد 
بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن املغرية بن بردزبه اجلعفي مولهم اأبو عبدالله البخاري 
احلافظ اإمام اأهل احلديث يف زمانه واملقتدى به يف اأوانه واملقدم على �سائر اأ�رصابه 
واأقران��ه وكتابه ال�سحي��ح ي�ست�سقى بقراءت��ه الغمام واأجمع العلم��اء على قبوله 
و�سح��ة ما فيه وكذلك �سائر اأهل الإ�سام« "كت��اب البداية والنهاية")11/28-31( 

لاإمام احلافظ ابن كثري رحمه الله(.
ولهذا اأفردن��ا هذا الف�سل للوقوف على حقيقة ال�سي��خ البخاري لرنى كيف مت 
ت�سيي��ج حياته ب�سياج الأوهام واخلرافات غلوا يف �سخ�سه ويف الكتاب املن�سوب 
اإلي��ه، بدون ت��رك جمال لإعمال العقل واملنطق، وجاء م��ن بعد هوؤلء خلف اتبعوا 
م��ا قاله ال�سل��ف بدون النظر في��ه مبيزان العق��ل اأي�سا ف�ساع��ت اخلرافة ومتكنت 
وا�ستحكم��ت يف العقول، حتى ب��ات لديهم اأهون األف م��رة اأن ين�سب اخلطاأ اإىل 
احلبيب امل�سطفى من اأن ين�سب اإىل البخاري، و�سرنى ذلك جليا يف الكم الهائل 
م��ن ال�ستائ��م التي يواجه بها م��ن ينتقد �سحيح البخاري دفاع��ا عن �سول الله، 
ليثبت��وا اأن الإ�س��اءات يف حق نبينا داخ��ل هذا الكتاب �سحيح��ة وفعا قام بها 

الر�سول، والبخاري ل يخطئ »جل من ل يخطئ«.
لهاته الأ�سباب كان البخاري.
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سرية األحالم:

اإن الدار�ش ل�سرية البخاري كما تناقلتها كتب التاريخ وتراجم الرجال، �سيجدها 
ترّكز على جمموعة من الأحام لإبراز ف�سله وا�ستثنائيته ب�سكل غريب، والأغرب 
من��ه اأن من يورد هاته الأخبار التي ل تتجاوز كونها اأ�سغاث اأحام، يوردها على 

اأنها احلقيقة التي ل حقيقة بعدها.
ولعل القارئ �سي�ساب بالده�سة مل��ا �سنقف عليه من تقدي�ش لل�سيخ البخاري، 
املعتمد على اأحام، والتي م��ن املفرو�ش اإل يبنى عليها �سيء اأبدا، لكن ال�سيوخ 
بنوا معتقدهم يف البخاري وكتاب اجلامع ال�سحيح على هاته اخلرافات كما �سرنى.
تب��داأ اأول اخلراف��ات والأوه��ام امللت�سقة ب�س��رية ال�سيخ حممد ب��ن ا�سماعيل 
البخ��اري، عندم��ا كان طفا �سغريا، وفقد ب���رصه وروى املوؤرخون اأن ب�رصه فقد 
وه��و �سغري فراأت اأمه اإبراهي��م اخلليل عليه ال�سام يف املنام فقال لها: »يا هذه قد 
رد الله على ابنك ب�رصه لكرثة بكائك اأو لكرثة دعائك« فاأ�سبح وقد رد الله عليه 
ب���رصه! طبقات احلنابلة -ابن اأب��ي يعلى، اأبو احل�سن حممد ب��ن حممد )طبعة دار 
املعرف��ة: ج1 �ش274( وكنوز الذهب يف تاريخ حل��ب -�سبط ابن العجمي، اأبو ذر 

اأحمد بن اإبراهيم بن حممد بن خليل )طبعة دار القلم: ج2 �ش81(.
اإن اأول م��ا ياحظ يف هاته الق�سة هو اأن الإمام البخاري بلغت اأهميته الكربى، 
اأن اأوح��ى الل��ه اإىل اأمه عرب نبي الله اإبراهيم يف املنام، باأن ابنها قد ُردَّ اإليه ب�رصه، 
يف رواية ب�سبب بكائها ويف رواية اأخرى ب�سبب دعائها، وكاأن اأم البخاري كانت 

نبية يوحى اإليها!!
ثم ملاذا اأوحى الله اإىل اأم البخاري اأن ابنها رجع اإليه ب�رصه عن طريق هذا احللم؟ 
اأمل يك��ن باإمكانها معرفة اأن ابنها حممد رجع اإليه ب�رصه مبجرد اأن يفتح هو عينيه 
فياحظ ذل��ك ويخرب اأمه؟!! ملاذا هاته امل�رصحية برمتها؟ فاملعروف اأن اأي �سخ�ش 
رج��ع اإليه ب���رصه ميكن اأن يعرف الأم��ر ب�سهولة ويخرب من كان��وا حوله، ثم ملاذا 
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اإبراهيم عليه ال�سام بال�سبط هو من حمل ر�سالة الإخبار لأم البخاري؟ اأَلأَّنه اأبو 
الأنبي��اء؟ ليتم اإيهام النا�ش ب��اأن البخاري كان له ات�سال بالنبوة؟ فقد كان باإمكان 
ال��راوي اأن يقول اإنها راأت النبي، ثم من اأخربه��ا اأن من راأته يف املنام-اإذا كانت 

فعا قد راأت-هو �سيدنا اإبراهيم اخلليل؟
ثم ما هذا ال�سطراب يف الروايات؟ مرة يقول لها من راأته يف املنام على اأ�سا�ش 
اأن��ه نبي الله اإبراهيم عليه ال�سام اأن ابنها ق��د رد اإليه ب�رصه ب�سبب بكائها، ومرة 
ب�سب��ب دعائها، و�ستان بن ال�سبب��ن، لكن اخلرافة وا�سحة م��ن خال الروايتن 
اللت��ن مت اختاقهم��ا فقط لإظه��ار اأن هناك رعاي��ة غيبية، كان��ت ترعى الطفل 
البخاري لتجعل منه اأ�سطورة فيما بعد، ولي�ش هناك من و�سيلة لإ�سفاء ذلك البعد 
الأ�سط��وري على البخ��اري اإل الروؤى والأحام، التي متح��ورت عليها �سرية هذا 
الرج��ل، فاملعلوم املقطوع به اأن �سواهد التاريخ يجب اأن تكون مبنية على حقائق 
ل خراف��ات، فكيف ميكن التحقق من �سدق هات��ه الرواية تاريخيا؟ ما من �سبيل، 
لأن��ه ل ميك��ن اأن تفت�ش يف اأحام النا�ش، لذلك يكون اأم��ر ت�سديق هاته اخلرافة 
اأي�س��ا مبني على انعدام الدلي��ل، وبالتايل يكون قبوله��ا وت�سديقها جمرد وهم، 
ول ميك��ن باأي حال من الأحوال ال�ست�سهاد بن�ش كه��ذا على اأ�سا�ش اأنه حقيقة 

تاريخية.
والغريب اأن �سرية الإمام البخاري كان ح�سور الأحام فيها ب�سكل كبري ومّطرد، 
وكل هات��ه الأح��ام ت�سب يف اإطار اإب��راز البخاري على اأن��ه �سخ�ش اأ�سطوري 
وخ��رايف وله ات�سال بالغيب يوؤي��ده، وتقدم هاته الأحام للنا�ش على اأ�سا�ش اأنها 
حقائق تاريخية مع كامل الأ�سف، بل جتد من ي�سدقها ويطبل لها، وي�ست�سهد بها 

يف مواطن الدفاع عن �سخ�ش البخاري.
ويف نف���ش �سي��اق �سناع��ة الأ�سطورة اأورد ج��ال الدين ال�سيوط��ي يف كتابه 
تدري��ب الراوي اجل��زء الأول ال�سفحة رق��م 92 يف معر�ش حديث��ه عن اأ�سباب 
تدوي��ن البخاري للجامع ال�سحيح ما ن�سه: »)الثانية( )من م�سائل ال�سحيح )اأول 
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م�سن��ف يف ال�سحيح املجرد �سحي��ح ( الإمام حممد ب��ن اإ�سماعيل )البخاري( ، 
وال�سب��ب يف ذلك ما رواه عن��ه اإبراهيم بن معقل الن�سفي ق��ال: كنا عند اإ�سحاق 
ب��ن راهويه فق��ال: لو جمعت��م كتابا خمت���رصا ل�سحي��ح �سنة النب��ي �سلى الله 
 علي��ه واآل��ه و�سلم قال: فوقع ذل��ك يف قلبي، فاأخذت يف جم��ع اجلامع ال�سحيح. 
وعن��ه اأي�سا قال: راأيت ر�سول الله �سلى الل��ه عليه و�سلم وكاأنني واقف بن يديه 
وبي��دي مروحة اأذب عنه، ف�ساألت بع�ش املعربين فقال يل: اأنت تذب عنه الكذب، 
فهو الذي  حملني على اإخراج اجلامع ال�سحيح. قال: واألفته يف ب�سع ع�رصة �سنة«.
اإذن لزال��ت حلقات الأحام تتوا�سل فبعد اأن راأت اأم البخاري اإبراهيم اخلليل 
يخربه��ا باأن ابنها رد اإليه ب���رصه، لت�ستيقظ �سباحا فتجد ابنه��ا فعا قد رد اإليه 
ب�رصه، ب�سبب بكائها ح�سب رواية وب�سبب دعائها ح�سب رواية اأخرى، جند هاته 
املرة البخاري نف�سه ين�سب اإليه املوؤرخون اأنه راأى حلما، مفاده اأنه يذب عن وجه 
الر�سول بوا�سطة مروحة، فيخربه معرب الروؤى اأنه يذب عن النبي الكذب!! فكانت 
هاته الق�سة املتعلقة بحلم اأي�سا هي ال�سبب يف تاأليف البخاري للجامع ال�سحيح، 
فلو مل يحلم البخ��اري بنف�سه يذب »الذباب«-لأنه ل يذب عن الوجه اإل الذباب 
واحل���رصات الطائرة مثل البعو�ش- عن وجه الر�س��ول –ح�سب هاته الرواية- ملا 
كنا الآن »ننعم« بالإ�سام، ول�ساع الإ�سام، لأنه يف نظرهم ل اإ�سام بدون �سحيح 
البخاري، يف حن اأن الرواية الأخرى تخربنا اأن �سبب تاأليف البخاري لهذا الكتاب 
هو ما دار يف جمل�ش اإ�سحاق بن راهويه، الذي طلب من رواد جمل�سه اأن يجمعوا 
كتابا خمت�رصا ل�سحي��ح �سنة النبي �سلى الله عليه و�سلم، فكان ذلك ال�سبب يف 

اأن البخاري األف اجلامع ال�سحيح.
ول نعل��م نحن اأي الروايتن ن�سدق، وكلتاهما من�سوب��ة لل�سيخ البخاري، لكن 
العديد من �سيوخنا اليوم مييلون اإىل رواية الأحام، لأنها تتفق كثريا مع �سخ�سية 
العدي��د منهم والت��ي متيل اإىل الأحام والروؤى واخلراف��ات ب�سكل غريب، ولأنها 
اأي�س��ا تتفق م��ع ال�سخ�سية الأ�سطوري��ة لل�سيخ البخاري، فلن تت��م حلقة »اأمري 
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املوؤمن��ن يف احلدي��ث« اإن مل تبداأ بحلم له عاقة بالبخ��اري واأمه، بر�سالة من اأبي 
الأنبياء اإبراهيم عليه ال�سام، لها عنه عندما كان هو �سبيا، ويتو�سط عقد الأحام 
حل��م ذب الذباب عن وجه النبي، والطريف يف الق�سة، اأن الذباب هو رمز الكذب 
على ر�سول الله، وقد ن�سي "علماء" اجلرح والتعديل، اأن ي�سيفوا ا�سم الذباب اإىل 
م�سطلح احلدي��ث وم�سطلح جتريح الرجال، فبدل اأن يقال هذا رجل كذاب، كان 
عليه��م اأن يقولوا هذا رجل ذب��اب، تطبيقا حللم البخاري، وتعبري معرب الروؤى باأنه 

يذب عن ر�سول الله الكذب »الذباب«.
الأح��ام املوؤ�س�سة لأ�سطورة البخاري مل تق��ف عند هذا احلد، بل تعدته اإىل من 
ي��دورون يف فل��ك ال�سيخ البخاري، وم��ن كي�ش هاته اخلرافات م��ا اأورده ال�سيخ 
حممد �سادق النجمي -اأ�سواء على ال�سحيحن -رقم ال�سفحة: )78( نقا عن اأبي 
زي��د املروزي اأنه قال: كنت نائمًا بن الركن واملق��ام فراأيت النبي )�ش( يف املنام، 
فق��ال يل: يا اأبا زيد، اإىل متى تدر�ش كتاب ال�سافعي ول تدر�ش كتابي؟ فقلت: يا 
ر�س��ول الله )���ش( وما كتابك؟، قال: جامع حممد ب��ن اإ�سماعيل البخاري«، راجع 

اأي�سا مقدمة كتاب الفتح لبن حجر الع�سقاين الف�سل الأول.
اإذن م�سل�سل الأحام هذا كل حلقاته تدور حول اأ�ساطري تتجه لتعطي م�سداقية 
اأي�س��ا للبخ��اري ولل�سحيح املن�سوب اإلي��ه، وهاته املرة من �سخ���ش مل ي�ساهد 
البخاري ومل يعا�رصه بل هو تلميذ تلميذه »املروزي«، الذي تقول الرواية اأنه راأى 
ر�س��ول الله يف الن��وم ي�ساأله منكرا عليه درا�سة كت��اب ال�سافعي، ويطلب منه اأن 
يعمد اإىل درا�سة كتاب الر�سول الكرمي الذي لي�ش اإل كتاب البخاري، ويف الوقت 
الذي كان الكل ينتظر اأن يتحدث الر�سول يف احللم عن القراآن لأنه الكتاب الذي 
جاء به الر�سول من لدن الله وحيا منزل عليه من العلي القدير، لكننا جند الر�سول 
–يف احللم طبع��ا- يخربنا عن املفاجاأة الكربى وهي اأن كتاب الر�سول هو اجلامع 
ال�سحيح ملحمد بن ا�سماعيل البخاري، وتنتهي حلقتنا هذه من م�سل�سل الأحام 

املوؤ�س�سة لأ�سطورة البخاري اأو ل�سرية البخاري. 
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اإن وقاح��ة الراوي و�سل��ت به اإىل اأن ين�سب عرب خراف��ة حلم، لكتاب جمهول 
املوؤل��ف اأ�سا -كم��ا �سنقف على ذلك م��ن خال الف�سلن القادم��ن- باأنه كتاب 
لر�س��ول الل��ه، وبالتايل يكتم��ل ال�سي��اج الكهربائي حول البخ��اري وال�سحيح 
املن�سوب اإليه، فكل تكذيب ل�سحي��ح البخاري اأو لبع�ش مروياته، �سُيعّد تكذيبا 
مبا�رصا للر�سول الكرمي، اأو لي�ش الكتاب هو كتاب الر�سول حقا؟!، بن�ش ال�سهادة 
املاأخ��وذة من ر�سول الله نف�س��ه يف حلم راآه �سخ�ش مل يولد اإل بعد وفاة الر�سول 
بح��وايل ثاثمائة �سنة، لكنها اخلرافة تفعل فعلها عندما جتد من ي�سدقها، وكتب 
التاريخ تعج مبثل هاته اخلرافات املاأخوذة عن ادعاء بحلم، ومع ذلك يتبجح متبجح 
ليعت��رب هذا علم��ا!! ويحمل اأ�سلحة التكفري ليوجهها لكل م��ن اأراد اإعمال العقل 
وا�ستعماله، ومل��ن اأراد اأن ميار�ش اإن�سانيته التي ل قيمة لها بدون ا�ستعمال العقل، 
النعم��ة الربانية التي حباها الل��ه لنا، والتي هي مناط التكليف يف الإن�سان، والتي 
ح��ث الله على ا�ستعمالها يف حمكم كتابه مرات ومرات وذم الذين ل ي�ستعملون 

عقولهم و�سبههم بالآنعام بل اأ�سل.
»إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين ال يعقلون« )�سورة الآنفال، الآية 22(

حلق��ات م�سل�سل الأحام املوؤ�س�سة لأ�سطورة البخ��اري جندها اأي�سا يف كتاب 
مقدم��ة فتح الباري والتي عنونها �ساحب الكت��اب احلافظ ابن حجر الع�سقاين 
ب »ه��دي ال�ساري« حي��ث يروي هذا الأثر يف الف�س��ل الأول من املقدمة: »قال 
�سمع��ت الفربري يقول �سمعت حممد بن اأبي ح��امت البخاري الوراق يقول: راأيت 
النبي �سلى الله عليه و�سلم يف النوم كاأنه مي�سي وحممد بن اإ�سماعيل مي�سي خلفه 
فكلم��ا رفع النبي �سلى الل��ه عليه و�سلم قدمه و�سع حممد بن اإ�سماعيل قدمه يف 

ذلك املو�سع«.
حل��م اآخر يزيد »الفولتات« الكهربائية يف ه��ذا ال�سياج الذي يحيط بالبخاري 
وبالكت��اب املن�سوب اإليه وكلها اأحام تربز اأن البخاري كان على خطى الر�سول، 
لتوؤكد اأن كل م��ا مت تدوينه يف كتاب »اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�رص من اأُمور 
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ر�س��ول الله �سلى الله عليه و�سّلم و�سنن��ه واأيامه« -وهو الإ�سم احلقيقي ل�سحيح 
البخاري-�سحيح ول يت�رصب اإليه ال�سك، ب�سهادة ماذا اأو من؟ هل ب�سهادة الأحام 
التي راآها هوؤلء الأ�سخا�ش، اأو التي ادعى هوؤلء اأنهم راأوها، اأو التي ن�سب لهوؤلء 
الأ�سخا�ش اأنهم راأوها يف نومهم؟، اأم ب�سهادة ر�سول الله، الذي راأى اأنه مل يكمل 
الر�سال��ة ومل يوؤد الأمانة –حا�ساه-فاأر�سل ر�سائله ع��رب الأحام اإىل اأمته، ليوؤكد 
على اأن �سحيح البخاري يذب عن ر�سول الله الكذب، واأنه على خطاه ي�سري حذو 
الق��دة بالقدة، واأن �سحيح البخاري هو الكت��اب الوحيد للر�سول �سلى الله عليه 
و�سلم؟. هذا الكام على غرابته، وعلى حماقته، فاإنه الكام امل�ستخل�ش من رواية 

هاته الروايات اخلرافية يف كتب احلديث عن البخاري مع كامل الأ�سف.
اإن م��ن يقف على هاته اخلرافات لأول مرة �سينده�ش من هول املفاجاأة، فالكثري 
م��ن النا�ش الذين ي�سمعون عن �سخ�سية البخاري، يظنون اأن الأدلة املقدمة على 
علم��ه و�ساحه ونبوغه، هي اأدلة علمية، وحقائق موؤيدة بال�سواهد التاريخية، ومل 
يكون��وا يعلمون اأنها جم��رد اأ�سغاث اأحام مت ت�سخيمها اأو مت اختاقها. فاإذا كان 
املق��رر لدى الفقهاء اأن ال��روؤى ل يبتنى عليها ت�رصيع، ف��اإن املحدثن بنوا عليها 
معتقدات، واعتربوها من حقائق التاريخ رغم اأنفه، واعتربوها من العلم رغم اأنفه 

اأي�سا.
حل��م اتباع البخاري خلط��وات الر�سول بعد خروجه من ق��ربه، مل تكن »روؤيا« 
خا�س��ة مبحمد بن اأبي ح��امت البخاري الوراق، بل هي »روؤي��ا« راآها اأي�سا جنم بن 
ف�سي��ل ح�سب ما رواه الفرب��ري اأي�سا، ونقله ابن حج��ر الع�سقاين يف الف�سل 
الأول م��ن مقدم��ة كتاب فت��ح الباري، فنف�ش ال��راوي يروي نف���ش الق�سة عن 

�سخ�سن خمتلفن، حمورها اأنهما راأيا البخاري يف املنام يتبع خطوات الر�سول.
فمحاولة ال�ستدلل على اأن البخاري كان �سخ�سا ملتزما باتباع الر�سول اتباعا 
تام��ا، وما رواه عن الر�سول �سحيح متاما، بداأت بخرافة الأحام والروؤى، ووجدت 

من ي�سدق هذا العبث، امل�ستهزئ بالعقول مع كامل اأ�سفنا ال�سديد.
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وق��د اأ�سهم يف تقبل هاته الروؤى والأحام اأحاديث رويت يف �سحيح البخاري 
اأي�س��ا ل�ستكمال حلق��ات ال�ستح��كام والتحكم يف العقول، لتتقب��ل مثل هاته 
اخلراف��ات ومنها حديث جاء فيه "اإذا اقرتَب الزم��اُن ملْ َتَكْد ُروؤيا املوؤمن تكذُب، 
وروؤيا املوؤمِن جزٌء من �ستٍة واأربعَن جزءًا من النبوِة" متفق عليه )البخاري / 2263( 

من حديث اأبى هريرة.
بل اإن الروؤيا دليل على �سدق رائيها، وبالتايل فقد مت �سنع اأحاديث يف �سحيح 
البخاري اأي�سا ت�سري على نف���ش املنوال، وعلى خطى التحكم وال�ستحكام التي 
َدُقُكْم حديثًا« )متفق عليه(  َدُقُكْم ُروؤيا: اأ�سْ اأ�رصنا اإليها، مثل حديث جاء فيه: »اأ�سْ

)البخاري / 2263( من حديث اأبى هريرة.
ب��ل يف �سحيح البخ��اري اأن النبوة مل تنته متاما كما يقول الق��راآن، بل بقي من 
النب��وة �سيء اآخر وهو ال��روؤى، ولا�ستدلل على ذلك مت و�سع حديث كهذا الذي 
اُت« قالوا: وما املب�رصاُت؟  ِة اإل املُب�رصَّ ُبوَّ ين�سب للر�سول فيه اأنه قال: »مَل يبَق مَن النُّ

قال: »الروؤيا ال�ساحلُة( » اأخرجه الإمام البخاري( )6990( من حديث اأبى هريرة.
فرغ��م بع�ش الأ�سوات التي حاول��ت تنبيه النا�ش اإىل اأن ال��روؤى والأحام ل 
مي اليماين -رحمه الله  يحت��ج بها ول ت�سلح للمحاججة، كمثل قول العّامة املُعلِّ
تع��اىل: »اتفق اأهل العلم على اأّن الروؤيا ل ت�سلح للحجة، واإمنا هي تب�سري وتنبيه، 
وت�سلح لا�ستئنا�ش بها اإذا وافقت ُحّج��ة �رصعية �سحيحة« »التنكيل« )2/242(. 
رغ��م كل ذلك اإل اأن عّباد الأ�سخا�ش، يقدمون هاته الأحام التي اأوردناها �سمن 
�سخ�سية حممد ب��ن ا�سماعيل البخاري، وكاأنها حقيق��ة تاريخية ل غبار عليها، 

لكن من يتعظ؟!
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األسطورة

كان��ت بداية الأ�سطورة مع �سل�سلة من الأحام وال��روؤى واملنامات التي طبعت 
�سرية البخاري، مم��ا جعل هاته ال�سرية تعتمد على اخلرافة وت�سبح بذلك اأ�سطورة 
م��ن الأ�ساطري التي تكون الي��ق بحكايات اجلدات لاأطفال، ب��دل اأن تدر�ش يف 
املعاه��د واجلامعات، على اأ�سا�ش اأنها جزء م��ن تاريخ اأعامنا و�سيوخنا، وبالتايل 

تاريخنا.
اإن الن�سي��ج الذي ن�سجت منه �س��رية الإمام البخاري كان عب��ارة عن اأ�ساطري، 
�سجعها الغلو يف �سخ�سية البخاري ويف ال�سحيح املن�سوب اإليه، و�سنعطي اأمثلة 
كث��رية يف هذا الباب على حتويل �سخ�سية ال�سي��خ البخاري من �سخ�سية عادية 
اإىل �سخ�سي��ة اأ�سطورية، ل ميك��ن اأن ي�سدق العقل بوجوده��ا، اإل يف الأفام اأو 

الأحام.
ومن مظاهر تقدي�ش ال�سيخ البخاري تقدي�سا غريبا موؤ�س�سا على هاته الأ�ساطري 
م��ا �ساأنقله لكم خال هذا الف�سل، و�ستتعجب اأيها القارئ من كام هوؤلء الذين 
يقدمون على اأنهم �سيوخ وفقهاء وحمدثون وعلماء، وكيف غالوا يف �سخ�سية هذا 

الرجل اإىل درجة التقدي�ش وجعله فوق قيا�ش الب�رص.
من هوؤلء الدكتور اأحمد عمر ها�سم، وهو رئي�ش �سابق جلامعة الأزهر بالقاهرة، 
وج��دت له ت�رصيحا عل��ى قناة اأزه��ري الف�سائي��ة، بربنامج »ا�ساأل��وا« جعلني 
اأ�ستغ��رب من املنطق الذي يحكم هوؤلء، فوج��دت اأن ل منطق يحكمهم، اإمنا هي 
اخلرافة الت��ي ع�س�ست يف الأنف�ش و�سيطرت على العق��ول فانظروا اإىل قول هذا 
الدكت��ور املتخ�س�ش يف »علم« احلديث فق��د قال: »لي�سح ملن يحاول النيل من 
الإم��ام البخاري اأن يقي�سه باملقيا�ش الب�رصي، لأن لله اأنبياء لهم معجزات واأولياء 
لهم كرامات و�سفوة لله، األ ترى اأن البخاري ملا كف ب�رصه وهو طفل وظلت اأمه 
تبك��ي وتدعو الله حتى راأت يف املن��ام اإبراهيم خليل الله عليه ال�سام يف الروؤية 
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يقول يا اأمة الله لقد رد الله نور عن ابنك اإليه، فراأت اأن الله قد اأعاد عليه ب�رصه. 
حفظ��ه لآلف الأحاديث وهو طفل، وحفظه لآلف الأحاديث وامتحان اأهل بغداد 
ل��ه، هذا احلفظ ل يكون اأمرا طبيعيا بل هو هبة م��ن الله لي�سون حديث ر�سوله« 

انتهى كام الدكتور اأحمد عمر ها�سم.
اإن الدكت��ور من خال كامه يدعونا اإىل اإيقاف عقولن��ا الب�رصية طبعا، بدعوته 
اأن ل ن�ستعم��ل القيا�ش الب�رصي، اإذا اأردنا احلديث ع��ن البخاري ومناق�سته، لأن 
البخ��اري هو من اأولياء الله و�سفوة الله، مبعنى اأن الأولياء وال�سفوة ل يخ�سعون 
يف �سريتهم للمنطق الب�رصي كالأنبياء، وهنا يحق لنا اأن ن�ساأل الدكتور: اإذن لأي 
منط��ق يخ�سعون؟ ومب��اذا ميكن اأن منح�ش �سريته��م؟ لن�ستخل�ش اجلواب من هذا 
الن���ش الذي نقلناه عنه م��ن ت�رصيح له على قناة اأزه��ري الف�سائية، بقوله: »األ 
ت��رى اأن البخاري ملا كف ب�رصه وهو طفل وظلت اأمه تبكي وتدعو الله حتى راأت 
يف املن��ام اإبراهيم خليل الله عليه ال�س��ام يف الروؤية يقول يا اأمة الله لقد رد الله 

نور عن ابنك اإليه، فراأت اأن الله قد اأعاد عليه ب�رصه«.
اإذن املنطق الذي يدعونا اإليه الدكتور الرئي�ش ال�سابق جلامعة الأزهر، هو منطق 
الروؤى والأحام، يعني اأن ناأخذ �سريته من هاته الأحام التي اتفق اأهل العلم كما 
روى لنا ذلك املعلمي باأنها غري �ساحلة لاحتجاج بها، لكن الدكتور ينافح ويدافع 

عن تقدي�سه للبخاري باعتباره فوق قيا�ش الب�رص، مبا يطلق عليه روؤيا.
والأخط��ر من هذا كله اأن ه��ذا ال�سيخ الأزهري املتخ�س���ش يف علم احلديث، 
يحك��م بطريق��ة جازمة باأن البخاري ويل الله ومن �سف��وة خلق الله، وكاأن الأمر 
يقيني ل يقبل ال�سك، مع العلم اأنه ل ميكن احلكم على �سخ�ش باأنه من اأولياء الله 
واأ�سفيائه، لأننا ل نعل��م الغيب ول ن�ستطيع ال�سق عن قلوب النا�ش، رغم ح�سن 
ظنن��ا بهم، لكن الدكتور ل يتحرج من الأمر م��ادام احلديث عن �سخ�سية ال�سيخ 
حمم��د بن ا�سماعيل البخاري، عجيبة اأخرى م��ن عجائب هذا الت�رصيح. وهو ما 
يناق���ش كام الله يف مثل هاتن الآيتن على الأقل: {َفَل تزكوا أَنفس�كم 
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ه�و أعلم بمن اتقى} )�سورة النجم الآية 32(، {والله يعلم المفس�د من المصلح} 
)�سورة البقرة الآية 220(.

وي�ست��دل الدكتور على اأن البخاري ل ميكن اإخ�ساع��ه للقيا�ش الب�رصي اأي�سا 
بحديث��ه عن احلف��ظ الأ�سطوري الذي متي��ز به البخاري حي��ث كان يحفظ اآلف 
الأحاديث وهو طفل �سغري، وامتحان اأهل بغداد له، معلا هاته الهبة الإلهية التي 

وهبها الله للبخاري بقوله »لي�سون الله حديث ر�سوله«.
اإن ال��كام بهاته الوثوقية عن الله، فيها من املجازف��ة ال�سيء الكثري، لأت�ساءل 
ن اأخرب الدكتور اأن الله وهب هاته الهبات غري املعقولة  ومعي عديد من النا�ش عمَّ
للبخاري لي�س��ون كام ر�سوله؟ من اأخرب الدكتور بذلك ليكون مقتنعا بهذا الأمر 
ك��ي يقنعن��ا معه؟ غري اأن احلقيقة الت��ي لريب فيها اأن ل دلي��ل على هذا الكام 
�س��وى التقدي�ش الأ�سطوري لاأ�سخا���ش، وحتويلهم اإىل اأ�سنام ب�رصية، حيث اأنه 
م��ن املحرم��ات التي حرمه��ا الله يف كتاب��ه، اأن نقول عنه ما ل نعل��م حينما قال 
�سبحانه: {قُلْ ِإنََّما َحرََّم رَبَِّي ألفَواِحَش َما َظَهرَ ِمْنَها وََما َبَطَن َوإالْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْيرِ 
اْلَحقِّ َوأَن ُتْشرِكُوْا ِباللَِّه َما َلْم ُيَنزِّلْ ِبِه ُسْلَطاًنا َوأَن َتقُولُوْا َعَلى اللَِّه َما اَل َتْعَلُموَن} 

)الأعراف: 33(
لكن هوؤلء ال�سيوخ ل يتوّرعون عن اأن ين�سبوا لله ما مل يقله، ويقولون على الله 

ما ل يعلمون مادام الهدف رفع ال�سيخ البخاري اإىل اأعلى علين.
اأم��ا يف كت��اب اأ�س��واء عل��ى ال�سحيحن لل�سي��خ حممد �س��ادق النجمي فقد 
ج��اء م��ا يل��ي: "املغ��الة يف ال�سحيحن: ق��ال علم��اء )العام��ة( يف ال�سحيحن 
ويف ت�سحيحه��م وتوثيقه��م جلمي��ع اأحاديثهما وتعدي��ل موؤلفيهما م��ن املدائح 
والإط��راء كث��ريا، واأطنبوا يف ذل��ك حتى بلغ بهم مبل��غ الغلو والإف��راط فيهما، 
 وكان ن�سي��ب البخ��اري م��ن ه��ذه املدائ��ح والإط��راءات اأك��رث م��ن م�سل��م.
فت��ارة تراهم يبعثون �سام وحتية النب��ي )�سلى الله عليه واآله( اإىل البخاري وتارة 
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��ون الروؤى والأحام يف �س��اأن �سحيحه وين�سبون اإلي��ه واإىل م�سلم  اأخ��رى يق�سّ
و�سحيحيهما �ستى الكرامات الفا�سلة حتى بلغ الأمر بهم اأن قالوا: اإن ر�سول الله 

اأيد �سحة كتابيهما واأم�ساهما" انتهى.
وال�سي��خ حُمّق يف ه��ذا ولتاأكيد كامه اأورد جمموعة م��ن الأقوال املاأخوذة من 
كت��ب الرتاث الدين��ي الإ�سامي والتي جعل��ت من البخاري اأ�سط��ورة ما بعدها 
اأ�سطورة، وم��ن النقول التي جاء بها ال�سيخ حممد �سادق النجمي نقا عن كتاب 
الدر الثمن يف مب�رصات النبي الأمن: احلديث الثالث والثاثون. ا�ستق�ساء الأفهام                    
2: 868. »اإن ال�سي��خ التنو�سي مل��ا زار قرب النبي )�سلى الله عليه واآله( �ساأل ر�سول 
الل��ه )�سلى الله عليه واآله(: هل م��ا ورد يف �سحيح البخاري و�سحيح م�سلم من 
احلديث �سحيح ويجوز يل اأن اأحدث ذلك عنك؟ قال ر�سول الله )�سلى الله عليه 

واآله(: نعم، اإنهما جميعا �سحيحان وحدث عني ما ورد فيهما«
ويف نف�ش امل�سدر الق�سة ذاتها ب�سيء من التف�سيل "وينقل عن ال�سيخ حممد بن عبد 
 الرحمن �سارح خمت�رص اخلليل اأنه قال: كنت مع �سيخي ال�سيخ عبد املعطي التنو�سي 
)التون�س��ي( يف زيارة ملرقد ر�سول الله )�سلى الل��ه عليه واآله( اإذ �ساهدت �سيخي 
خاف��ا ملا اعتاده مي�سي خطوة اإىل الأمام ثم يتوقف هنيئة، ويكرر ذلك حتى و�سل 
اإىل ق��رب الر�سول )�سلى الله عليه واآله(، ووقف اأمام القرب وتكلم بكام مل اأفهم ما 
قال��ه. وعندما رجعنا �ساألته عن ق�سي��ة امل�سي واملكث واملحادثة غري املعتادة قال: 
كن��ت اأ�ستاأذن ر�سول الله )�سلى الله عليه واآله( بالدخول والزيارة حتى اأذن، فلما 
دنوت منه قلت: يا ر�سول الله )�سلى الله عليه واآله(، وهل كل ما ورد يف �سحيح 
البخاري �سحيح؟ قال: نعم. قلت: اأحدث عنك كل ما ورد فيه من الأحاديث؟ قال: 

نعم، حدث عني". انتهى.
اإن اخلرافة وا�سحة يف هاته النقول ب�سكل ي�ستفز عقل القارئ ووجدانه واإميانه، 
لك��ن منطق ل تناق�ش الأم��ور بقيا�ش ب�رصي، يجعل النا���ش يقبلون هذا الهراء، 
ويعتربون��ه حجة ما بعدها حجة، وَدِليًا ُيفِحم املعار�ش لأوهامهم، حيث يعتربون 
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اأن الر�سول قّدم �سهادته يف �سحيح البخاري من قربه، واأتعجب كيف اأمكن لهوؤلء 
ال�سيوخ اأن يرووا هاته الأ�ساطري للنا�ش وي�ستخفوا بعقول النا�ش، اأتعجب!!

وقد قال حممد فريد وجدي يف كتاب دائرة معارف القرن الع�رصين: وغا بع�سهم 
ف��راأى اأن ي�ستاأج��ر رجال يق��راأون الأحاديث النبوية يف كت��اب الإمام البخاري 
ا�ستجابا للربكات ال�سماوية -متاما كالقراآن -دائرة معارف القرن الع�رصين 482:3.
اأم��ا يف كتاب قواع��د التحديث للقا�سمي اأي�سا قول��ه: "�سحيح البخاري عدل 
القراآن، اإذ لو قرئ هذا الكتاب بدار يف زمن �ساع فيه الوباء والطاعون لكان اأهله 
يف ماأمن من املر�ش، ولو اختتم اأحد هذا الكتاب لنال ما نواه، ومن قراأه يف واقعة 
اأو م�سيب��ة مل يخرج حتى ينجو منها، ولو حمله اأحد معه يف �سفر البحر لنجا هو 

واملركب من الغرق".
مل يقف الأمر عند هذا احلد بل تعداه اإىل مقارنة كتاب �سحيح البخاري الب�رصي 
امل�سدر بكتاب الل��ه الإلهي امل�سدر، حيث ورد يف كتاب ال�سواعق املحرقة قول 
اب��ن حجر املكي: »ال�سحيحان هما اأ�سح الكتب بعد القراآن باإجماع من يعتد به« 

وجاء يف تطهري اجلنان املطبوع بهام�ش ال�سواعق: 20 ذكر البخاري فقط.
وق��ال الق�سطاين يف كتاب��ه اإر�ساد ال�ساري: قال الذهب��ي: واأما جامع البخاري 

ال�سحيح فاأجل كتب الإ�سام واأف�سلها بعد كتاب الله عز وجل "29:2"
اإن تقدي�ش البخاري واجلامع ال�سحيح املن�سوب اإليه، بلغ بال�سيوخ اإىل حد اأن اأفتوا 
فتاوى غريبة، ل تعتمد على اأ�سا�ش عقلي ول �رصعي، ومن ذلك ما نقله احلافظ اأبو عمرو 
 بن ال�ساح يف »�سيانة �سحيح م�سلم« )�ش/86( ب�سنده اإىل اإمام احلرمن اجلويني اأنه قال:
"لو حلف اإن�سان بطاق امراأته اأن ما يف كتابي البخاري وم�سلم مما حكما ب�سحته 
من قول النبي �سلى الله عليه و�سلم ملا األزمته الطاق، ول حنثته، لإجماع علماء 

امل�سلمن على �سحتهما"
اإذن فكتاب �سحيح البخ��اري كامل لخطاأ فيه ولو بالظن اأو الوهم اأو الن�سيان 
اأو ال�سه��و، والكام��ل ل ي�سدر اإل ع��ن الكامل، وبالتايل فال�سي��خ البخاري هو 
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اإن�س��ان كامل، ول يجري عليه اخلطاأ الذي جرى على اآدم وعلى اأنبياء الله ومنهم 
نبينا حممد �سل��ى الله عليه و�سلم، فالبخاري اأكمل من اجلميع وينازع الله �سفة 

الكمال، حتى قورن اجلامع ال�سحيح املن�سوب اإليه بكتاب الله القراآن!
هات��ه هي احلقيقة املرة التي تنطوي عليها بط��ون كتب الرتاث الديني مع كامل 
الأ�س��ف، ومينع النا���ش من مناق�سة هات��ه اخلرافات والأوهام، حت��ت تهديد �سيف 
الإجماع ت��ارة، و�سيف الأحام تارة اأخرى، لت�ستحك��م احللقات امل�سيجة لذلكم 

ال�سياج الأ�سطوري الذي يلف �سخ�سية البخاري.
اإن الهيب��ة التي تلف القارئ املتعط�ش للحقيقة عندما يرى حكاية الإجماع من 
�سي��وخ اأعام من مثل ما جاء يف »تهذيب الأ�سماء واللغات« )1/73( قول النووي: 
»اأجمع��ت الأمة على �سحة هذين الكتاب��ن ووجوب العمل باأحاديثهما" فهو كما 
ت��رى اأيه��ا القارئ مل يكتف برواي��ة الإجماع على �سح��ة ال�سحيحن، بل روى 
الإجماع على وجوب العم��ل بهما، وهنا يحق لنا اأن نت�ساءل عن ال�سبب الكامن 
وراء كل هذا؟ وملاذا اأ�سبح من الواجب العمل بهما؟ ما الذي يوؤيد طرح النووي؟ 

اأهي الأ�ساطري املوؤ�س�سة لهذا والتي تعج بها �سرية ال�سيخ البخاري؟ اأم ماذا؟!
اأم��ا ابن حجر يف مقدمة الفتح فيق��ول معلا �سبب كون �سحيح البخاري اأ�سح 

الكتب ما يلي:
»ل ريب يف تقدمي البخاري ثم م�سلم على اأهل ع�رصهما ومن بعده من اأئمة هذا 
الفن يف معرف��ة ال�سحيح واملعلل، فاإنهم ل يختلفون يف اأن علي بن املديني كان 
اأعلم اأقرانه بعلل احلديث وعنه اأخذ البخاري ذلك، حتى كان يقول: ما ا�ست�سغرت 
نف�سي عند اأحد اإل عند علي بن املديني. ومع ذلك فكان علي بن املديني اإذا بلغه 
ذلك عن البخاري يقول: دعوا قوله فاإنه ما راأى مثل نف�سه. وكان حممد بن يحيى 
الذهل��ي اأعلم اأهل ع���رصه بعلل حديث الزهري وقد ا�ستف��اد منه ذلك ال�سيخان 
جميع��ا، وروى الفربري عن البخاري قال: ما اأدخلت يف ال�سحيح حديثا اإل بعد 
اأن ا�ستخ��رت الله تع��اىل وتيقنت �سحته. وقال مكي بن عب��د الله �سمعت م�سلم 
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ب��ن احلجاج يقول: عر�ست كتابي ه��ذا على اأبي زرعة الرازي فكل ما اأ�سار اأن له 
عل��ة تركته. فاإذا عرف وتق��رر اأنهما ل يخرجان من احلدي��ث اإل ما ل علة له، اأو 
ل��ه علة اإل اأنها غري موؤثرة عندهم��ا، فبتقدير توجيه كام من انتقد عليهما يكون 
قوله معار�سا لت�سحيحهم��ا، ول ريب يف تقدميهما يف ذلك على غريهما، فيندفع 

العرتا�ش من حيث اجلملة« هدي ال�ساري �ش345.
وبلمحة �رصيعة على هذا الن�ش جند اأن ابن حجر ينافح ويدافع �سد العرتا�ش 
عل��ى �سحيح البخاري بالظن وبا�ستنتاجات ظنية غري قطعية، يرى هو اأنها دليل، 
حتى اأنه ا�ست�سهد بالقول املن�سوب لل�سيخ البخاري باأنه كان ي�ستخري الله وي�سلي 
قبل اأن يكتب حديثا يف ال�سحيح، واأي�سا ي�ست�سهد  بقول املديني �سيخ البخاري 
"دع��وا قوله فاإنه ما راأى مثل نف�سه" وهذا الق��ول واإن كان ورد من ابن حجر يف 
�سي��اق امل��دح اإل اأن املتمعن فيه يجده ذما �رصيحا للبخ��اري، واتهاما من �سيخه 
باأنه كان ل يرى اإل نف�سه، لكن العقول تطم�ش يف مثل هاته املنا�سبات لرتى الذم 
مدحا، على رغم اأن��ف اللغة، وعلى رغم اأنف العقل، لتربز مرة اأخرى املقولة التي 
تقول: »ل يجب اأن يجاب��ه البخاري بالقيا�ش الب�رصي«، فقد مت رفعه فوق الب�رص، 
ب��ل فوق حتى الأنبي��اء والر�سل، اإذ نحن اإزاء اأ�سط��ورة مت�سابكة ل منطق لها اأو 

فيها، اأو حتى يجاورها، اأو ينت�سب اإليها.
و�ساأورد هنا حزمة من ال�سهادات التي رفعت البخاري وال�سحيح املن�سوب اإليه 
اإىل عنان ال�سماء وجعلته وكتابه طودا ل يقاوم، ول يطاول، �ساأوردها دفعة واحدة 
كم��ا جاءت يف مقدمة الفتح عند ابن حج��ر الع�سقاين، ول اأريد الإقتطاع منها، 
واإن كان فيه��ا ما مت اإدراجه �سابقا يف هذا الكتاب لأختم بها هذا الباب يقول ابن 
حج��ر: »فاأولهم م�سايخه قال �سليمان بن حرب ونظر اإليه يوما فقال هذا يكون له 
�سي��ت وكذا قال اأحم��د بن حف�ش نحوه وق��ال البخاري كن��ت اإذا دخلت على 
�سليم��ان ب��ن حرب يقول ب��ن لنا غلط �سعب��ة وقال حممد بن اأب��ي حامت �سمعت 
البخ��اري يق��ول كان اإ�سماعيل بن اأب��ي اأوي�ش اإذا انتخبت م��ن كتابه ن�سخ تلك 



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

91
ــــ

ــــ

الأحادي��ث لنف�سه وقال هذه الأحاديث انتخبها حمم��د بن اإ�سماعيل من حديثي 
ق��ال و�سمعته يقول اجتمع اأ�سحاب احلديث ف�ساأل��وين اأن اأكلم لهم اإ�سماعيل بن 
اأبي اأوي�ش ليزيدهم يف القراءة ففعلت فدعا اجلارية فاأمرها اأن تخرج �رصة دنانري 
وقال يا اأبا عبد الله فرقها عليهم قلت اإمنا اأرادوا احلديث قال اأجبتك اإىل ما طلبوا 
م��ن الزي��ادة غري اأين اأحب اأن ي�سم هذا اإىل ذاك قال وقال يل بن اأبي اأوي�ش اأنظر 
يف كتب��ي وجمي��ع ما اأملك لك واأن��ا �ساكر لك اأبدا ما دمت حي��ا وقال حا�سد بن 
اإ�سماعي��ل قال يل اأبو م�سعب اأحمد بن اأبي بكر الزهري حممد بن اإ�سماعيل اأفقه 
عندن��ا واأب���رص باحلديث من اأحمد بن حنبل فقال له رج��ل من جل�سائه جاوزت 
احل��د فق��ال له اأبو م�سعب ل��و اأدركت مالكا ونظرت اإىل وجه��ه ووجه حممد بن 
اإ�سماعي��ل لقلت كاهما واح��د يف احلديث والفقه قلت ع��رب بقوله ونظرت اإىل 
وجه��ه عن التاأمل يف معارفه وقال عبدان بن عثمان املروزي ما راأيت بعيني �سابا 
اأب�رص من هذا واأ�سار اإىل حممد بن اإ�سماعيل وقال حممد بن قتيبة البخاري كنت 
عن��د اأبي عا�سم النبي��ل فراأيت عنده غاما فقلت له من اأين قال من بخارى قلت 
بن من قال ابن اإ�سماعيل فقلت اأنت من قرابتي فقال يل رجل بح�رصة اأبي عا�سم 
ه��ذا الغام يناطح الكبا�ش يعن��ي يقاوم ال�سيوخ وقال قتيبة ب��ن �سعيد جال�ست 
الفقه��اء والزه��اد والعباد فما راأيت منذ عقلت مثل حمم��د بن اإ�سماعيل وهو يف 
زمان��ه كعمر يف ال�سحاب��ة وعن قتيبة اأي�سا قال لو كان حمم��د بن اإ�سماعيل يف 
ال�سحاب��ة لكان اآية وق��ال حممد بن يو�سف الهمداين كنا عن��د قتيبة فجاء رجل 
�سع��راين يقال له اأبو يعقوب ف�ساأله عن حممد بن اإ�سماعيل فقال يا هوؤلء نظرت 
يف احلدي��ث ونظرت يف الراأي وجال�ست الفقهاء والزه��اد والعباد فما راأيت منذ 
عقلت مثل حممد بن اإ�سماعيل قال و�سئل قتيبة عن طاق ال�سكران فدخل حممد 
بن اإ�سماعي��ل فقال قتيبة لل�سائل هذا اأحمد بن حنبل واإ�سحاق بن راهويه وعلي 
ب��ن املديني قد �ساقهم الله اإلي��ك واأ�سار اإىل البخاري وق��ال اأبو عمرو الكرماين 
حكيت ملهيار بالب�رصة عن قتيبة بن �سعيد اأنه قال لقد رحل اإيل من �رصق الأر�ش 
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وم��ن غربها فما رح��ل اإيل مثل حممد بن اإ�سماعيل فقال مهي��ار �سدق قتيبة اأنا 
راأيت��ه مع يحيى بن معن وهم��ا جميعا يختلفان اإىل حممد ب��ن اإ�سماعيل فراأيت 
يحي��ى منقادا ل��ه يف املعرفة وق��ال اإبراهيم بن حممد بن �س��ام كان الرتوت من 
اأ�سح��اب احلديث مثل �سعيد بن اأبي مرمي وحجاج ب��ن منهال واإ�سماعيل بن اأبي 
اأوي���ش واحلمي��دي ونعيم بن حم��اد والعدين يعني حممد بن يحي��ى بن اأبي عمر 
واخلال يعني احل�سن بن علي احللواين وحممد بن ميمون هو اخلياط واإبراهيم بن 
املنذر واأبي كريب حممد بن العاء واأبي �سعيد عبد الله بن �سعيد الأ�سج واإبراهيم 
بن مو�سى هو الفراء واأمثالهم يق�سون ملحمد بن اإ�سماعيل على اأنف�سهم يف النظر 
واملعرف��ة قلت الرتوت بالراء املهملة والتاء املثناة من فوق وبعد الواو مثناة اأخرى 
ه��م الروؤ�ساء قاله بن الأعرابي وغريه وق��ال اأحمد بن حنبل ما اأخرجت خرا�سان 
مث��ل حممد بن اإ�سماعيل رواه��ا اخلطيب ب�سند �سحيح عن عبد الله بن اأحمد بن 
حنب��ل عن اأبيه وملا �ساأله ابنه عب��د الله عن احلفاظ فقال �سبان من خرا�سان فعده 
فيهم فبداأ به وقال يعقوب بن اإبراهيم الدورقي ونعيم بن حماد اخلزاعي حممد بن 
اإ�سماعي��ل البخاري فقي��ه هذه الأمة وقال بندار حممد بن ب�سار هو اأفقه خلق الله 
يف زمانن��ا وقال الفرب��ري �سمعت حممد ب��ن اأبي حامت يقول �سمع��ت حا�سد بن 
اإ�سماعي��ل يقول كنت بالب���رصة ف�سمعت بقدوم حممد بن اإ�سماعيل فلما قدم قال 
حممد بن ب�سار قدم اليوم �سيد الفقهاء وقال حممد بن اإبراهيم البو�سنجي �سمعت 
بندارا �سنة ثمان وع�رصين يقول ما قدم علينا مثل حممد بن اإ�سماعيل وقال بندار 
اأن��ا اأفتخر به منذ �سنن وقال مو�سى بن قري�ش ق��ال عبد الله بن يو�سف التني�سي 
للبخاري يا اأبا عبد الله اأنظر يف كتبي واأخربين مبا فيها من ال�سقط فقال نعم وقال 
البخ��اري دخلت على احلميدي واأنا ابن ثمان ع�رصة �سنة يعني اأول �سنة حج فاإذا 
بين��ه وبن اآخر اختاف يف حديث فلما ب�رص بي قال جاء من يف�سل بيننا فعر�سا 
علي اخل�سومة فق�سيت للحميدي وكان احلق معه وقال البخاري قال يل حممد بن 
�س��ام البيكندي اأنظر يف كتبي فما وج��دت فيها من خطاأ فا�رصب عليه فقال له 
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بع���ش اأ�سحابه من هذا الفت��ى فقال هذا الذي لي�ش مثل��ه وكان حممد بن �سام 
املذكور يقول كلما دخل علي حممد بن اإ�سماعيل حتريت ول اأزال خائفا منه يعني 
يخ�سى اأن يخطئ بح�رصته وقال �سليم بن جماهد كنت عند حممد بن �سام فقال 
يل لو جئت قبل لراأيت �سبيا يحفظ �سبعن األف حديث وقال حا�سد بن اإ�سماعيل 
راأيت اإ�سحاق بن راهويه جال�سا على املنرب والبخاري جال�ش معه واإ�سحاق يحدث 
فمر بحديث فاأنكره حممد فرجع اإ�سحاق اإىل قوله وقال يا مع�رص اأ�سحاب احلديث 
انظ��روا اإىل هذا ال�ساب واكتبوا عنه فاإنه ل��و كان يف زمن احل�سن بن اأبي احل�سن 
الب���رصي لحتاج اإليه ملعرفت��ه باحلديث وفقهه وقال البخ��اري اأخذ اإ�سحاق بن 
راهوي��ه كتاب التاريخ الذي �سنفته فاأدخله على عب��د الله بن طاهر الأمري فقال 
اأيها الأمري األ اأريك �سحرا وقال اأبو بكر املديني كنا يوما عند اإ�سحاق بن راهويه 
وحممد بن اإ�سماعيل حا�رص فمر اإ�سحاق بحديث ودون �سحابيه عطاء الكنجاراين 
فق��ال له اإ�سحاق يا اأبا عبد الله اأي�ش هي كنج��اران قال قرية باليمن كان معاوية 
بعث هذا الرجل ال�سحابي اإىل اليمن ف�سمع منه عطاء هذا حديثن فقال له اإ�سحاق 
ي��ا اأبا عبد الله كاأنك �سهدت القوم وقال البخ��اري كنت عند اإ�سحاق بن راهويه 
ف�سئ��ل عمن طلق نا�سيا ف�سكت طويا مفكرا فقلت اأنا قال النبي �سلى الله عليه 
و �سلم اإن الله جتاوز عن اأمتي ما حدثت به اأنف�سها ما مل تعمل به اأو تكلم واإمنا يراد 
مبا���رصة هوؤلء الثاث العمل والقلب اأو الكام والقلب وهذا مل يعتقد بقلبه فقال 
يل اإ�سحاق قوين قواك الله واأفتي به وقال اأبو الف�سل اأحمد بن �سلمة الني�سابوري 
حدثن��ي فت��ح بن نوح الني�سابوري ق��ال اأتيت علي بن املدين��ي فراأيت حممد بن 
اإ�سماعي��ل جال�سا عن ميين��ه وكان اإذا حدث التفت اإليه مهابة له وقال البخاري ما 
ا�ست�سغ��رت نف�سي عند اأح��د اإل عند علي بن املديني ورمبا كنت اأغرب عليه قال 
حامد بن اأحمد فذكر هذا الكام لعلي بن املديني فقال يل دع قوله هو ما راأى مثل 
نف�س��ه وق��ال البخاري اأي�سا كان عل��ي بن املديني ي�ساألني ع��ن �سيوخ خرا�سان 
فكن��ت اأذكر له حممد بن �سام فا يعرف��ه اإىل اأن قال يل يوما يا اأبا عبد الله كل 
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من اأثنيت عليه فهو عندنا الر�سى وقال البخاري ذاكرين اأ�سحاب عمرو بن علي 
الفا�ش بحديث فقلت ل اأعرفه ف�رصوا بذلك و�ساروا اإىل عمرو بن علي فقالوا له 
ذاكرنا حممد بن اإ�سماعيل بحديث فلم يعرفه فقال عمرو بن علي حديث ل يعرفه 
حممد بن اإ�سماعيل لي�ش بحديث وقال اأبو عمرو الكرماين �سمعت عمرو بن علي 
الفا���ش يقول �سديقي اأبو عبد الله حممد بن اإ�سماعيل البخاري لي�ش بخرا�سان 
مثل��ه وقال رجاء بن رجاء احلافظ ف�سل حممد بن اإ�سماعيل على العلماء كف�سل 
الرجال على الن�ساء وقال اأي�سا هو اآية من اآيات الله مت�سي على ظهر الأر�ش وقال 
احل�س��ن بن حريث ل اأعلم اأين راأيت مثل حممد ب��ن اإ�سماعيل كاأنه مل يخلق اإل 
للحدي��ث وقال اأحمد بن ال�سوء �سمعت اأبا بكر بن اأبي �سيبة وحممد بن عبد الله 
بن منري يقولن ما راأينا مثل حممد بن اإ�سماعيل وكان اأبو بكر بن اأبي �سيبة ي�سميه 
الب��ازل يعني الكامل وق��ال اأبو عي�سى الرتمذي كان حممد بن اإ�سماعيل عند عبد 
الله بن منري فقال له ملا قام يا اأبا عبد الله جعلك الله زين هذه الأمة قال اأبو عي�سى 
فا�ستجاب الله تعاىل فيه وقال اأبو عبد الله الفربري راأيت عبد الله بن منري يكتب 
ع��ن البخ��اري و�سمعته يقول اأنا م��ن تامذته قلت عبد الله ب��ن منري من �سيوخ 
البخ��اري قد ح��دث عنه يف اجلامع ال�سحيح وقال مل اأر مثل��ه وكانت وفاته �سنة 
م��ات اأحمد بن حنبل وق��ال حممد بن اأبي حامت ال��وراق �سمعت يحيى بن جعفر 
البيكن��دي يقول لو قدرت اأن اأزيد من عمري يف عمر حممد بن اإ�سماعيل لفعلت 
ف��اإن موتي يكون موت رج��ل واحد وموت حممد بن اإ�سماعي��ل فيه ذهاب العلم 
وق��ال اأي�سا �سمعته يق��ول له لول اأنت ما ا�ستطبت العي�ش ببخارى وقال عبد الله 
ب��ن حممد امل�سندي حممد ب��ن اإ�سماعيل اإمام فمن مل يجعل��ه اإماما فاتهمه وقال 
اأي�س��ا حفاظ زماننا ثاثة فبداأ بالبخاري وق��ال علي بن حجر اأخرجت خرا�سان 
ثاثة البخاري فبداأ به قال وهو اأب�رصهم واأعلمهم باحلديث واأفقههم قال ول اأعلم 
اأح��دا مثله وقال اأحمد بن اإ�سح��اق ال�رصماري من اأراد اأن ينظ��ر اإىل فقيه بحقه 
و�سدقه فلينظر اإىل حممد بن اإ�سماعيل وقال حا�سد راأيت عمرو بن زرارة وحممد 
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بن رافع عند حممد بن اإ�سماعيل وهما ي�ساألنه عن علل احلديث فلما قاما قال ملن 
ح���رص املجل�ش ل تخدعوا عن اأبي عبد الله فاإنه اأفقه منا واأعلم واأب�رص قال وكنا 
يوم��ا عند اإ�سحاق ب��ن راهويه وعمرو بن زرارة وهو ي�ستمل��ي على اأبي عبد الله 
واأ�سحاب احلديث يكتبون عنه واإ�سحاق يقول هو اأب�رص مني وكان اأبو عبد الله اإذ 
ذاك �سابا وقال احلافظ اأبو بكر الإ�سماعيلي اأخربين عبد الله بن حممد الفرهياين 
ق��ال ح�رصت جمل�ش بن اأ�سكاب فجاءه رج��ل ذكر ا�سمه من احلفاظ فقال ما لنا 
مبحمد بن اإ�سماعيل من طاقة فقام بن اأ�سكاب وترك املجل�ش غ�سبا من التكلم يف 
حق حممد بن اإ�سماعيل وقال عبد الله بن حممد بن �سعيد بن جعفر ملا مات اأحمد 
ب��ن حرب الني�سابوري ركب اإ�سح��اق بن راهويه وحممد ب��ن اإ�سماعيل ي�سيعان 
جنازت��ه وكنت اأ�سمع اأهل املعرفة ينظرون ويقول��ون حممد اأفقه من اإ�سحاق ذكر  
)ط��رف من ثناء اأقرانه وطائفة من اأتباعه عليه تنبيها بالبع�ش على الكل( قال اأبو 
حامت ال��رازي مل تخرج خرا�سان قط اأحفظ من حممد بن اإ�سماعيل ول قدم منها 
اإىل الع��راق اأعلم منه وقال حممد بن حري��ث �ساألت اأبا زرعة عن اأبي لهيعة فقال 
يل ترك��ه اأبو عبد الله يعن��ي البخاري وقال احل�سن بن حمم��د بن عبيد املعروف 
بالعجل��ي م��ا راأيت مثل حممد ب��ن اإ�سماعيل وم�سلم حافظ ولكن��ه مل يبلغ مبلغ 
حممد بن اإ�سماعيل قال العجلي وراأيت اأبا زرعة واأبا حامت ي�ستمعان اإليه وكان اأمة 
من الأمم دينا فا�سا يح�سن كل �سيء وكان اأعلم من حممد بن يحيى الذهلي بكذا 
وك��ذا وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قد راأيت العلماء باحلرمن واحلجاز 
وال�س��ام والعراق فما راأيت فيه��م اأجمع من حممد بن اإ�سماعي��ل وقال اأي�سا هو 
اأعلمن��ا واأفقهنا واأكرثنا طلب��ا و�سئل الدارمي عن حديث وقي��ل له اإن البخاري 
�سححه فقال حممد بن اإ�سماعيل اأب�رص مني وهو اأكي�ش خلق الله عقل عن الله. 
م��ا اأمر به ونهى عن��ه من كتابه وعلى ل�سان نبيه اإذا ق��راأ حممد القراآن �سغل قلبه 
وب�رصه و�سمعه وتفكر يف اأمثاله وعرف حاله من حرامه وقال اأبوالطيب حامت بن 
من�سور كان حممد بن اإ�سماعيل اآية من اآيات الله يف ب�رصه ونفاذه يف العلم وقال 
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اأبو �سهل حممود بن الن�رص الفقيه دخلت الب�رصة وال�سام واحلجاز والكوفة وراأيت 
علماءها فكلما جرى ذكر حممد بن اإ�سماعيل ف�سلوه على اأنف�سهم وقال اأبو �سهل 
اأي�س��ا �سمع��ت اأكرث من ثاثن عامل��ا من علماء م�رص يقول��ون حاجتنا يف الدنيا 
النظ��ر اإىل حممد ب��ن اإ�سماعيل وقال �سالح بن حممد جزرة م��ا راأيت خرا�سانيا 
اأفهم من حممد بن اإ�سماعيل وقال اأي�سا كان اأحفظهم للحديث قال وكنت اأ�ستملي 
له ببغداد فبلغ من ح�رص املجل�ش ع�رصين األفا و�سئل احلافظ اأبو العبا�ش الف�سل 
ب��ن العبا�ش املعروف بف�سلك الرازي اأميا اأحفظ حممد ب��ن اإ�سماعيل اأو اأبو زرعة 
فق��ال مل اأكن التقيت مع حممد بن اإ�سماعيل فا�ستقبلني ما بن حلوان وبغداد قال 
فرجعت معه مرحلة وجهدت كل اجلهد على اأن اآتي بحديث ل يعرفه فما اأمكنني 
وه��ا اأن��ا ذا اأغرب على اأبي زرع��ة عدد �سعر راأ�سه وقال حمم��د بن عبد الرحمن 
الدغويل كت��ب اأهل بغداد اإىل حممد بن اإ�سماعيل البخ��اري كتابا فيه امل�سلمون 
بخري ما بقيت لهم ولي�ش بعدك خري حن تفتقد وقال اإمام الأئمة اأبو بكر حممد بن 
اإ�سحاق بن خزمية ما حتت اأدمي ال�سماء اأعلم باحلديث من حممد بن اإ�سماعيل وقال 
اأبو عي�سى الرتمذي مل اأر اأعلم بالعلل والأ�سانيد من حممد بن اإ�سماعيل البخاري 
وق��ال له م�سلم اأ�سه��د اأنه لي�ش يف الدنيا مثلك وقال اأحمد بن �سيار يف تاريخ مر 
وحمم��د بن اإ�سماعيل البخ��اري طلب العلم وجال�ش النا���ش ورحل يف احلديث 
ومهر فيه واأب�رص وكان ح�سن املعرفة ح�سن احلفظ وكان يتفقه وقال اأبو اأحمد بن 
ع��دي كان يحيى بن حممد بن �ساعد اإذا ذك��ر البخاري قال ذاك الكب�ش النطاح 
وق��ال اأبو عم��رو اخلفاف حدثن��ا التقي النقي الع��امل ال��ذي مل اأر مثله حممد بن 
اإ�سماعي��ل قال وه��و اأعلم باحلديث من اأحمد واإ�سح��اق وغريهما بع�رصين درجة 
وم��ن قال فيه �سيئا فعلي��ه مني األف لعنة وقال اأي�سا لو دخ��ل من هذا الباب واأنا 
اأح��دث مللئت منه رعبا وقال عبد الله بن حماد البلي لوددت اأين كنت �سعرة يف 
ج�س��د حممد ب��ن اإ�سماعيل وقال �سليم بن جماهد ما راأي��ت منذ �ستن �سنة اأحدا 
اأفق��ه ول اأورع م��ن حممد ب��ن اإ�سماعيل وقال مو�سى بن ه��ارون احلمال احلافظ 
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البغ��دادي عندي لو اأن اأهل الإ�سام اجتمعوا على اأن ي�سيبوا اآخر مثل حممد بن 
اإ�سماعي��ل ملا ق��دروا عليه وقال عب��د الله بن حممد بن �سعيد ب��ن جعفر �سمعت 
العلم��اء مب�رص يقولون م��ا يف الدنيا مثل حممد بن اإ�سماعيل يف املعرفة وال�ساح 
ث��م قال عبد الله واأنا اأق��ول قولهم وقال احلافظ اأبو العبا���ش اأحمد بن حممد بن 
�سعي��د بن عقدة لو اأن رجا كتب ثاثن األف حديث ملا ا�ستغنى عن تاريخ حممد 
ب��ن اإ�سماعيل وقال احلاكم اأبو اأحمد يف الكنى كان اأحد الأئمة يف معرفة احلديث 
وجمعه ولو قلت اأين مل اأر ت�سنيف اأحد ي�سبه ت�سنيفه يف احل�سن واملبالغة لفعلت 
ول��و فتحت باب ثناء الأئم��ة عليه ممن تاأخر عن ع�رصه لفن��ى القرطا�ش ونفدت 
الأنفا���ش فذاك بحر ل �ساحل ل��ه واإمنا ذكرت كام بن عق��دة واأبي اأحمد عنوانا 
لذلك وبعد ما تقدم من ثناء كبار م�سايخه عليه ل يحتاج اإىل حكاية من تاأخر لأن 
اأولئ��ك اإمن��ا اأثنوا مبا �ساه��دوا وو�سفوا ما علم��وا بخاف من بعدهم ف��اإن ثناءهم 
وو�سفه��م مبني على العتماد على ما نقل اإليه��م وبن املقامن فرق ظاهر ولي�ش 
العي��ان كاخلرب« انتهى بن�سه من مقدمة الفتح عن املو�سوعة ال�ساملة من ال�سفحة 

482 اإىل �ش 485 اجلزء1.
اعت��ذر للقارئ الكرمي عن ه��ذا النقل املطول من مقدمة كتاب الفتح لبن حجر 
الع�سق��اين، كان الهدف من ورائ��ه اأن يقف القارئ على حج��م التقدي�ش الذي 
لقيه البخاري من ال�سيوخ امل�سلمن، حتى ل نتهم باأننا نلقي الكام على عواهنه، 
ليق��ف كل من يقراأ ه��ذا الغلو على من يلقي حقا الكام عل��ى عواهنه، ولاأ�سف 
ال�سدي��د هذا ما يدر�ش الآن يف اجلامع��ات ال�سامية على طول العامل ال�سامي 
عل��ى اأ�سا�ش اأنه ج��زء من تاريخ اأعامنا و�سيوخنا، حت��ى اأين اأجزم اأنه لو عا�ش 
البخاري اإىل ع�رصنا وقراأ هذا الكم الهائل من النقول املوغلة يف الغلو والتقدي�ش 

ل�سخ�سه لترباأ منها اإىل الله.
ولي���ش كتاب فتح الباري وحده م��ن ميتلئ مبثل هذا التقدي���ش، بل هناك كتب 
كث��رية �سارت على نف�ش املنهج والنه��ج يف تقدي�ش هذا الرجل، ورفع ال�سحيح 
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املن�س��وب اإليه اإىل م�ستوى التقدي�ش، و�ساأختم لك��م هذه الفقرة بنقل من البداية 
والنهاية لبن كثري ي�سري يف ذات الجتاه ويعززه.

و�رصط��ه يف "�سحيحه" ه��ذا اأعز من �رصط كل كتاب �سنف يف "ال�سحيح"، ل 
يوازيه فيه غريه، ل "�سحيح م�سلم" ول غريه. وما اأح�سن ما قال بع�ش الف�سحاء 

من ال�سعراء:
 �سحيح البخاري لو اأن�س��فوه               ملا خ��ط اإل مب��������اء الذهب 
 هو الفرق بن ال��هدى والعمى              هو ال�سد بن الفتى وال���عطب 
 اأ�سانيد مثل جن�������وم ال�سماء               اأمام متون كمثل ال�س������هب 
 بها قام ميزان دين ال�����ر�سول              ودان به العج�����م بعد العرب 
 حج��اب من النار ل �س�ك فيه               متيز بن الر�س�������ا والغ�سب 
 و�سرت رقي�����ق اإىل امل��سطفى              ون�ش مبن لك������سف الريب 
 فيا عاملا اأجم����ع ال������عاملون               على ف�سل رتب��ته يف الرتب 
 �سبقت الأئم����ة يف ما جمعت              وفزت على زعمهم بالق�سب 
 نفيت ال�سع����يف من الناقلن               ومن كان متهم������ا بالكذب 
 واأب�����رزت يف ح���سن ترتيبه               وتبويبه عجب������ا للعج����ب 
فاأعطاك مولك ما ت����ست���هيه              واأجزل ح�ظك ف����يما وهب«

فانظروا بعد هذا الكام ماذا بقي لكتاب الله من التقدي�ش؟ !



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

99
ــــ

ــــ

أسطورة الحفظ األسطوري

يف نف���ش �سباق و�سياق وحلاق �سرية الإم��ام البخاري املحفوفة بالأ�ساطري، جند 
اأن الرواة كي يكملوا تلك احللقات اخلرافية اأ�سافوا اإليها اأي�سا اأ�سطورة احلفظ، اأو 
احلفظ الأ�سطوري، حتى اأن اأحدهم كتب مقالة يف جملة العربي اجلزائرية عنونها 
ب: »البخاري بطل العامل يف الذاكرة« موؤكدا تفوقه على اأهم ال�سخ�سيات العاملية 
يف ع�رصن��ا ويف كل الع�سور، على �سعيد احلفظ والتذكر، حيث اعترب اأن ذاكرته 
اأ���رصع من ذاكرة الكمبيوت��رات العماقة، و�سنورد هنا مظاه��ر لأ�سطورة احلفظ 

الأ�سطوري للبخاري، كما نقلتها اإلينا كتب الرتاث.
فق��د جاء ع��ن حفظ��ه الأ�سط��وري يف البداية والنهاي��ة لبن كثري م��ا ن�سه: 
»ولد البخ��اري - رحمه الل��ه- يف ليلة اجلمعة الثالث ع�رص م��ن �سوال �سنة اأربع 
وت�سع��ن ومائة، وم��ات اأبوه وهو �سغ��ري، فن�ساأ يف حجر اأم��ه، فاألهمه الله حفظ 
احلدي��ث وهو يف املكتب، وقراأ الكتب امل�سهورة وه��و ابن �ست ع�رصة �سنة حتى 
قي��ل: اإن��ه كان يحفظ وهو �سب��ي �سبعن األف حديث �رصدا. وح��ج وعمره ثماين 
ع���رصة �سنة، فاأقام مبكة يطلب بها احلديث، ثم ارحت��ل بعد ذلك اإىل �سائر م�سايخ 
احلديث يف البلدان التي اأمكنه الرحلة اإليها، وكتب عن اأكرث من األف �سيخ، وروى 

عنه خائق واأمم«.
ولك اأن تت�سور الك��م الهائل من الأحاديث »ال�سبعون األفا« التي كان يحفظها 
البخ��اري برتاجمها واأ�سانيدها وما قي��ل يف رجال هاته الأحاديث فردا فردا، من 
جرح اأو تعديل، ودرجة كل حديث من حيث ال�سحة اأوال�سعف، اإىل غري ذلك مما 
يرتب��ط بها وهو ما زال �سبيا يف �سن اللع��ب، فعلى هذا يجب اأن يكون البخاري 
ق��د ب��داأ حفظ الأحاديث قب��ل اأن يولد،  حتى لو مل ناأخذ بع��ن العتبار �سنوات 
تعلمه اللغة و"علومها"، والفقه و"علومه"، واحلديث و"علومه"، ومل ناأخذ بالعتبار 
�سنوات ر�ساعه، ثم تعلمه احلبو فامل�سي فالهرولة، ثم �سنوات تعلمه النطق فالكام، 



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

100
ــــ

ــــ

ث��م �سنوات لعبه مع الأطفال، فبالرغم من عدم اأخذنا يف العتبار بكل هذا،  فاإنه 
رغم ذلك، �ستبقى م�ساألة حفظ البخاري خرافة كخرافات اأخرى نقلت اإلينا بدون 
متحي���ش من ناقليها عرب كتب الرتاث املليئة بهذا اخلبل »التاريخي« والذي يرمي 
بالأ�سا�ش اإىل خل��ق �سخ�سية اأ�سطورية ع�سية على النقد، اأو الطعن، لهذا ن�سب 

اإليها ما ل يقبله عقل ول منطق.
وورد عن��ه يف كتاب معرفة اأنواع علوم احلديث لبن ال�ساح، اأبو عمرو عثمان 
ب��ن عبد الرحمن )طبعة دار الكتب العلمية: ج1 ���ش37( اأنه "كان يحفظ مئة األف 
حديث �سحي��ح، ومئتي األف حديث غري �سحيح"، ويف كت��اب "الإمام البخاري 
وكتاب��ه اجلامع ال�سحي��ح" لعبد املح�سن بن حمد بن عبد املح�سن بن عبد الله بن 
حمد العب��اد البدر )طبعة اجلامعة الإ�سامية باملدينة املن��ورة: ج1 �ش33( اأنه كان 
ياأخ��ذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطاعة فيحفظ عامة اأطراف احلديث من مرة 

واحدة.
اإذن م��ن الطبيعي اأن تكون هاته النتيج��ة هي املح�سلة الطبيعية ل�سبي يف �سن 
اللعب كان يحفظ �سبعن األف حديث، فمن الطبيعي اأن يغدو حافظا لثاثمائة األف 
حدي��ث وهو �ساب منت�سب العود قوي��ه، وكي يتم اإخفاء احلقيقة اأكرث، لأن العقل 
�سيت�س��اءل عن الزمن الذي ا�ستغرقه ه��ذا الرجل يف حفظ ثاثمائة األف حديث، 
مت اإح��داث الرواية الثانية التي تقول اأن حمم��د البخاري كان يحفظ الكتاب من 
قراءت��ه الأوىل، فيكفي��ه اأن مير مر الك��رام على ال�سفحة م��ن الكتاب لتنطبع يف 
ذاكرة البخاري احلديدية بل الأ�سطوري��ة، لينهي الكتاب وكل مقت�سياته العامة، 
مطبوعة وحمفوظة على القر�ش ال�سلب لدماغ البخاري، حتى اأن الرواة رووا عنه 
اأن��ه كان ي�سحح ل�سيوخه اأخطاءهم يف احلديث، لنت�س��اءل نحن بدورنا عما كان 
هوؤلء ال�سيوخ يعلمونه للبخاري، وهو كان ي�سحح اأخطاءهم ويحتكمون اإليه عند 
اختافه��م، وير�سون بحكمه؟ اإن هذا لأمر عج��اب! ومنه ما جاء يف تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي، اأبو بكر اأحمد بن علي بن ثابت بن اأحمد بن مهدي )طبعة دار 
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الغرب الإ�سامي: ج2 �ش322( اأنه �سهد له �سيوخه بذلك من �سغره وكانوا ياأخذون 
منه وي�ستفيدون، قال حممد بن اأبي حامت: »�سمعت حممد بن اإ�سماعيل يقول: قال 
يل حمم��د بن �سام: انظر يف كتبي فم��ا وجدت فيها من خطاأ فاأ�رصب عليه، كي 

ل اأرويه، ففعلت ذلك«.
وقد جاء بنف�ش ال�سياق يف كتاب البداية والنهاية لبن كثري اأبو الفداء اإ�سماعيل 
ب��ن عمر بن كث��ري القر�سي الب�رصي الدم�سقي )طبع��ة دار هجر: ج14 �ش531( اأن 
»حممد بن يحيى الذهلي اأح��د اأبرز �سيوخه ي�ساأله عن الأ�سامي والكنى والعلل، 

والبخاري مير فيه كال�سهم، كاأنه يقراأ قل هو الله اأحد«.
وق��د جاء يف كتاب اإر�س��اد ال�ساري ل�رصح �سحيح البخ��اري للق�سطاين، اأبو 
العبا���ش اأحمد بن حممد بن اأبى بكر بن عب��د امللك الق�سطاين القتيبي امل�رصي 
)طبعة املطبعة الكربى الأمريية، م�رص:ج1 �ش34( اأنه »قد ُرزق قوة احلفظ من �سغره 
فكان وهو �سبي ل يزال يف مقتبل العمر يحفظ �سبعن األف حديث ويعرف تاريخ 
روات��ه واأخبارهم، ق��ال �سليمان بن جماهد: كنت عند حمم��د بن �سام البيكندي 
فقال يل: لو جئ��ت قبل لراأيت �سبًيّا يحفظ �سبعن األف حديث. قال فخرجت يف 
طلبه فلقيته، فقلت: اأنت الذي تقول اأنا اأحفظ �سبعن األف حديث؟ قال: نعم واأكرث، 
ول اأجيب��ك بحديث عن ال�سحاب��ة والتابعن اإل من عرفت مولد اأكرثهم ووفاتهم 
وم�ساكنه��م، ول�ست اأروي حديًثا م��ن حديث ال�سحابة والتابعن اإل ويل يف ذلك 

اأ�سل اأحفظه حفًظا عن كتاب الله تعاىل و�ُسَنّة ر�سوله �سّلى الله عليه و�سّلم.«
بل اإن الرواة تفننوا اأميا تفن يف احتقار ال�سيوخ واحلفاظ اأمامه، وتفننوا يف اإبراز 
تفوق��ه عليهم كما جاء يف كت��اب »تاريخ الإ�سام ووفي��ات امل�ساهري والأعام« 
ل�سم�ش الدين اأبو عبد الله حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقامياز الذهبي )طبعة دار 
الغ��رب الإ�سامي: ج6 �ش140( اأنه »كان معروفًا بذلك "اأي باحلفظ" بن اأقرانه من 
طلب��ة العلم حت��ى كانوا يجل�سون اإليه وي�ساألونه ع��ن احلديث، قال حممد بن اأبي 
ح��امت: �سمعت اإبراهي��م اخلوا�ش م�ستملي �سدقة يقول: راأي��ت اأبا زرعة كال�سبي 
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جال�سا بن يدي حممد بن اإ�سماعيل ي�ساأله عن علل احلديث.«
وورد اأي�سا يف كتاب "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي، قال اأبو بكر املديني: كنا 
يوم��ا بني�سابور عند اإ�سحاق بن راهويه، وحممد بن اإ�سماعيل حا�رص يف املجل�ش، 
فمر اإ�سحاق بحديث من اأحاديث النبي �سلى الله عليه و�سلم وكان دون �ساحب 
النب��ي �سلى الله علي��ه و�سلم عطاء الكيخاراين فقال له اإ�سح��اق: يا اأبا عبد الله 
اأي���ش كيخاران؟ قال: قرية باليمن كان معاوية بن اأبي �سفيان بعث هذا الرجل من 
اأ�سحاب النبي �سلى الله عليه و�سلم اإىل اليمن ف�سمع منه عطاء حديثن. فقال له 

اإ�سحاق: يا اأبا عبد الله، كاأنك قد �سهدت القوم!«
ق�س���ش ق��وة احلفظ عند البخ��اري تنا�سلت كتنا�سل الفط��ر ب�سكل غريب مل 
يكل��ف املحدثن على غري عادته��م، متحي�سها والنظ��ر يف اأ�سانيدها لأن اأنف�سهم 
وقلوبهم متيل اإىل جعل البخاري اأ�سطورة حقيقية ومن ذلك اأي�سا ما ورواه اخلطيب 
البغ��دادي يف نف�ش املرجع ال�سابق ب�سنده عن حا�سد بن اإ�سماعيل قال: »كان اأبو 
عبد الله حممد بن اإ�سماعيل يختلف معنا اإىل م�سايخ الب�رصة وهو غام فا يكتب 
حتى اأتى على ذلك اأيام، فكنا، نقول له: اإنك تختلف معنا ول تكتب فما معناك فيما 
ت�سن��ع؟ فقال لنا بعد �ستة ع�رصة يوما: اإنكما ق��د اأكرثمتا علي واأحلحتما، فاعر�سا 
علي ما كتبتما فاأخرجنا ما كان عندنا فزاد على خم�سة ع�رص األف حديث، فقراأها 
كله��ا ع��ن ظهر القلب حتى جعلن��ا نحكم كتبنا على حفظه، ثم ق��ال: اأترون اأين 

اأختلف هدرا واأ�سيع اأيامي؟ فعرفنا اأنه ل يتقدمه اأحد«.
وم��ن الروايات ال�سهرية التي توؤكد الأ�سطورة وترفعها اإىل عنان ال�سماء وتعزز 
ال�سي��اج الكهربائي الذي يجعل منه��ا �سخ�سية فوق كل انتق��اد، اأو مناق�سة، اأو 
حت��ى حمط ت�س��اوؤل، ما جاء يف  �سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب - ابن العماد 
احلنبل��ي، عبد احلي بن اأحمد بن حممد ابن العماد الَعكري احلنبلي )طبعة دار ابن 
كث��ري:ج1 �ش24(: "روى اأب��و اأحمد بن عدي اجلرجاين ق��ال: �سمعت عدة م�سايخ 
يحكون اأن حمم��د بن اإ�سماعيل البخاري قدم بغ��داد ف�سمع به اأ�سحاب احلديث 
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فاجتمع��وا وعم��دوا اإىل مائة حديث فقلب��وا متونها واأ�سانيده��ا وجعلوا منت هذا 
الإ�سن��اد لإ�سن��اد اآخ��ر واإ�سناد هذا املنت مل��نت اآخر ودفعوا اإىل ع���رصة اأنف�ش اإىل 
كل رج��ل منهم ع���رصة اأحاديث واأمروهم اإذا ح���رصوا املجل�ش يلقون ذلك على 
البخاري واأخ��ذوا املوعد للمجل�ش فح�رص املجل�ش جماعة من اأ�سحاب احلديث 
م��ن الغرباء من اأهل خرا�سان وغريها وم��ن البغدادين فلما اطماأن املجل�ش باأهله 
انت��دب اإليه رجل من الع�رصة و�ساأله عن حديث من تلك الأحاديث املقلوبة فقال 
البخاري ل اأعرفه ف�ساأل عن اآخر فقال البخاري ل اأعرفه ثم �ساأل عن اآخر فقال ل 
اأعرفه فما زال يلقي مبثله واحدا بعد واحد حتى فرغ من ع�رصته والبخاري يقول 
ل اأعرف��ه ف��كان الفهماء ممن ح�رص املجل�ش يلتفت بع�سه��م اإىل بع�ش ويقولون 
الرج��ل فهمنا ومن كان منهم غري ذلك يق�سي عل��ى البخاري بالعجز والتق�سري 
وقلة الفهم ثم انتدب رجل اآخر من الع�رصة ف�ساأله عن حديث من تلك الأحاديث 
املقلوبة فقال البخاري ل اأعرفه ف�ساأله عن اآخر فقال ل اأعرفه ف�ساأل عن اآخر فقال 
ل اأعرف��ه فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد واح��د حتى فرغ من ع�رصته والبخاري 
يقول ل اأعرفه ثم انتدب الثالث اإليه والرابع اإىل متام الع�رصة حتى فرغوا كلهم من 
الأحادي��ث املقلوبة والبخاري ل يزيدهم على ل اأعرف��ه فلما علم البخاري اأنهم 
قد فرغوا التفت اإىل الأول منهم فقال اأما حديثك الأول فهو كذا وحديثك الثاين 
فه��و كذا والثالث والرابع عل��ى الولء حتى اأتى على متام الع�رصة فرد كل منت اإىل 
اإ�سن��اده وكل اإ�سناد اإىل متن��ه وفعل الآخرين مثل ذلك ورد متون الأحاديث كلها 
اإىل اأ�سانيده��ا واأ�سانيده��ا اإىل متونه��ا فاأقر له النا�ش باحلف��ظ والعلم واأذعنوا له 

بالف�سل«.
الغري��ب اأن العديد من املحدث��ن املت�سددين يف الرواية ي��رددون هاته الرواية 
كاأنه��ا من امل�سلمات الت��ي لتقبل اجلدل، اأو اأنها من اأك��رب اليقينيات التاريخية، 
ومل يقف��وا وقفة ب�سيطة لتمحي�سها والنظر يف اأ�سانيدها على عادتهم يف متحي�ش 
الرج��ال بالقيل والقال، وهنا ارتاأيت اأن اأقف وقفة عند هاته الرواية لأنقل لكم ما 
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ق��ال عنها املمح�ش حيث ورد يف موقع اللوكة تعليق على الق�سة من طرف اأحد 
املعلقن عليها بقوله »اأما تخريج الق�سة، فقد قام به الأخ الفا�سل علي اأحمد عبد 
الباقي، اأّما احلكم عليه��ا فقد حكم عليها امل�ساركون الأفا�سل بح�سن الظن وهو 

ل يغني من احلق �سيئا. وذلك لعدة اأ�سباب: 
الأول: اأن امل�ساي��خ الذي��ن �سمع منهم مبهمون وجمهول��ون، وهذه اجلهالة حتول 

دون �سحة الق�سة. 
الث��اين: اأن ابن عدي مل ينق��ل م�ساهداتهم اأو ح�سوره��م للحادثة، اإمنا �سمعهم 

يحكون، وهل �ساهدوها اأو ح�رصوها ؟؟؟ اأو �سمعوا من غريهم ؟؟ 
الثال��ث: اأن ابن عدي قد اأدرك جمعًا من تاميذ البخاري، فلماذا مل ي�سند عنهم 

مثل هذه الق�سة العظيمة والتي تظهر ف�سل البخاري وحفظه؟. 
الراب��ع: اأن ابن عدي -رحمه الله-قد يكون بينه وب��ن البخاري يف هذه الق�سة 
اأك��رث من رجل، كم��ا وقع يف ق�سة امتحانه فاإن بينه وب��ن البخاري ثاثة رجال، 

وكما وقع يف ق�سة ]�سمخ�سة[ فاإن بينه وبن البخاري اأربعة رجال. 
اخلام�ش: اأن��ه فعل ليجوز كما قال العراقي وغريه، واأنه من كان يفعله من اأهل 

احلديث كانوا ينكرون عليه، كما يف ق�سة �سعبة وغريه. 
فهل يعقل هذا اجلمع العظيم لي�ش فيهم من ينكر هذا الفعل ؟؟ 

وبذل��ك يت�سح اأن قول ال�سخ��اوي، لي�ش ب�سحيح ول مقب��ول، فاإنه قد ت�سامح 
-رحمه الله- على عادته يف ت�سحيح الأحاديث والأخبار. 

اأّما احللبي فاإنه مل ي�سنع �سيئا، فقد ذكر اأن بع�ش طلبة العلم اأعّلها، واأن ال�سخاوي 
اأمّرها، ومل يحكم عليها ب�سئ، وتركها عائمة. 

 وق��د ذكرها ال�سي��خ الفا�سل بكر اأبو زيد -األب�سه الل��ه لبا�ش العافية وال�سحة 
واأط��ال عمره ونفع بعلمه- يف )التاأ�سيل( )1/87( حت��ت عنوان )ومن الق�سايا التي 

ا�ستهرت ومل تثبت(. 
 وهو كما قال حفظه الله.
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 وقد قيل: 
اإذا قالت حذام ف�سدقوها                 فاإن القول ما قالت حذام

وق��د قال عنها ال�سيخ بكر اأب��و زيد يف )التاأ�سيل( )�ش79( ق��ال –حفظه الله-: 
)وهي مع �سهرتها، وتناقل النا�ش لها: خمرجها عن ابن عدي –�ساحب الكامل– 
يق��ول: �سمعت ع��دة م�سايخ يحكون.. اإلخ. وعن طري��ق اخلطيب يف تاريخ بغداد 
)2/20 – 21( وق��د اأبه��م ابن عدي ت�سمية م�سايخه فه��م جمهولون، فينظر اإن كان 
فيهم عدول يعترب بهم، فالق�سة مغموزة �سنًدا، واإل فهي على ما تنوقل، وقد جرى 

القلُب لامتحان مع اآخرين كما يف النكت )2/866 – 872(. انتهى كام ال�سيخ.
الغريب العجي��ب، بل الأغرب الأعجب، يف هاته الق�سة اخلرافية التي تقول اأن 
البخ��اري حفظ ما �سمعه مقلوبا من املمتحنن ل��ه، على ترتيبه يف نف�ش املجل�ش 
بدون تكرار، وكاأنه كان ي�سجل على �رصيط اأحداث ما وقع، فهوؤلء الذين رووا هذا 
الك��ذب، �رصح بهم اخليال اإىل اأق�سى مدى، فقط كي يعززوا الأ�سطورة، ويوؤكدوا 
اخلراف��ة، فاخرتقوا كل حدود العقل واملنطق، وفيه اأي�سا اأن هوؤلء املحدثن كانوا 
ي�سك��ون يف البخاري ويتهمونه، اأي اأنه لي�ش ثقة لديهم فاختربوه، بهذا الت�رصف 

منهم.
ب��ل اإن من اأ�س�س��وا لهاته الأ�سطورة، اأ�سطورة احلف��ظ الأ�سطوري مل يكفهم اأن 
البخ��اري جنح يف اجتياز هذا الختبار اخلرايف، وا�ستطاع اأن يتفوق على ممتحنيه 
الذي��ن قاموا بقل��ب مائة حدي��ث واأحلقوا منت كل حدي��ث باإ�سن��اد الآخر، وقام 
البخ��اري بدوره مبراجعة هاته الأحاديث املائة وت�سحيحها، ومت كل هذا يف نف�ش 
اجلل�س��ة، مل تكفهم هاته اخلراف��ة فقاموا برواية ق�سة اأخ��رى �سبيهة بهاته لكنها  
اأكرث تعقيدا، وهي الرواية التي وردت يف كتاب »تاريخ الإ�سام ووفيات امل�ساهري 
والأعام« ل�سم�ش الدين اأبو عبد الله حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقامياز الذهبي 
)طبعة دار الغرب الإ�سامي:ج6 �ش140( اأن« حممد بن اأبي حامت قال: �سمعت �سليم 
ب��ن جماهد يق��ول: �سمعت اأبا الأزهر يقول: كان ب�سمرقن��د اأربع مائة ممن يطلبون 
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احلدي��ث، فاجتمعوا �سبعة اأيام واأحبوا مغالطة حممد بن اإ�سماعيل، فاأدخلوا اإ�سناد 
ال�سام يف اإ�سناد الع��راق، واإ�سناد اليمن يف اإ�سناد احلرمن، فما تعلقوا منه ب�سقطة 

ل يف الإ�سناد ول يف املنت«.
مل يك��ف الرواة ق�سة امتحان بغداد لي�سنعوا ق�سة الأربعمائة يف �سمرقند زيادة 
يف الحتياط، وزيادة يف تقوية ال�سياج الكهربائي حول هاته ال�سخ�سية، ودعونا 
نفرت���ش اأن كل واحد م��ن الأربعمائة قام ب�رصد ع�رصة اأحادي��ث، اإذن ف�سي�سبح 
الع��دد اأربعة اآلف حديث، لكن هات��ه املرة ذكر الراوي اأ�سانيد كل بلد على حدة، 
واإحلاقه باأحاديث اأخرى لبلدان اأخرى، كل هذا والبخاري مل يخطئ، »جل من ل 

يخطئ« وجل من ل ين�سى.

النبي حممد ين�ضى والبخاري ال ين�ضى:

لكن م��ا يجعلني اأ�سدم من هوؤلء اأي�سا اأنهم يعتق��دون اأن اأكمل الب�رص، النبي 
الك��رمي حمم��د بن عبد الل��ه �سلى الله علي��ه و�سلم كان ين�س��ى، لكن حممد بن 
ا�سماعي��ل البخاري كان ل ين�سى، ومن ذلك م��ا ورد يف �سحيح البخاري كتاب 
ف�سائل القراآن، باب ن�سيان القراآن وهل يقول ن�سيت اآية كذا وكذا »حدثنا اأحمد 
ابن اأبي رجاء حدثنا اأبو اأ�سامة عن ه�سام بن عروة عن اأبيه عن عائ�سة قالت �سمع 
ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم رجا يقراأ يف �سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد 

اأذكرين كذا وكذا اآية كنت اأن�سيتها من �سورة كذا وكذا«
اإن �سيوخن��ا وفقهاءنا مع كامل الأ�س��ف يعتربون البخاري اأقوى من ر�سولنا يف 
احلف��ظ باأ�سواط، فحت��ى قول الله �سبحانه وتعاىل يف ح��ق نبيه يف �سورة القيامة      
{ال ُتَحرِّْك ِبِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجلَ ِبِه )16( ِإنَّ َعَلْيَنا َجْمَعهُ وَقُْرآَنهُ )17( َفِإَذا َقَرأَْناُه َفاتَِّبْع 

قُْرآَنهُ )18( ُثمَّ ِإنَّ َعَلْيَنا َبَياَنهُ )19(}
فالل��ه يو�سح لنبيه ب��اأن ل يحمل هما يف حفظ كتابه املنزل عليه، واأن ل يحرك 
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ل�سان��ه ليعجل به، لأنه الل��ه تكفل بجمعه يف �سدر نبيه، لك��ن �سحيح البخاري 
ين�س��ب لر�سول الله ن�سي��ان كامه، وكاأن الل��ه اأخلف للنبي وع��ده اإياه – تعاىل 
الل��ه- لك��ن ال�سيوخ يعتقدون جازمن اأن البخ��اري كان ل ين�سى بل كان حفظه 
اأ�سطوريا خرافيا، بينما ر�سولنا الأعظم كان ين�سى، بل و�سل به الن�سيان اأن ن�سي 
من الق��راآن اآيات، على عك�ش وع��د الله له واإخباره اإياه وعل��ى عك�ش اأ�سطورة 

احلفظ الأ�سطوري للبخاري!!!
وم��ا اأ�ستغرب ل��ه اأي�سا هو اأن نف�ش ال��رواة رووا اأن البخاري كان �سيء احلفظ 
وكان يكت��ب كل ما ي�سمع وكان ين�سى اأ�سم��اء قريباته اإىل غري ذلك، فانظروا ما 
ورد يف كت��اب �سري اأعام النباء للذهبي: )وقال �سمع��ت اأبا عبد الله يقول: كان 
�سيخ مير بن��ا يف جمل�ش الداخلي، فاأخربه بالأحاديث ال�سحيحة مما يعر�ش علي، 
واأخ��ربه بقولهم، فاإذا هو يق��ول يل يوما: يا اأبا عبد الله، رئي�سنا يف اأبو جاد، وقال 
بلغن��ي اأن اأبا عبد الل��ه �رصب دواء احلفظ يقال له: باذر، فقلت له يوما خلوة: هل 
م��ن دواء ي�رصبه الرجل، فينتف��ع به للحفظ؟ فقال: ل اأعلم، ثم اأقبل علي، وقال ل 
اأعل��م �سيئا اأنفع للحفظ من نهم��ة الرجل، ومداومة النظر. ق��ال: وذاك اأين كنت 
بني�سابور مقيما، فكان ترد اإىل من بخارى كتب، وكن قرابات يل يقرئن �سامهن 
يف الكتب، فكنت اأكتب كتابا اإىل بخارى، واأردت اأن اأقرئهن �سامي، فذهب علي 
اأ�ساميهن حن كتبت كتابي، ومل اأقرئهن �سامي، وما اأقل ما يذهب عني من العلم، 
وقال: �سمعته يقول: مل تكن كتابتي للحديث كما كتب هوؤلء. كنت اإذا كتبت عن 
رجل �ساألته ع��ن ا�سمه وكنيته ون�سبته وحمله احلديث، اإن كان الرجل فهما. فاإن 
مل يكن �ساألت��ه اأن يخرج اإىل اأ�سله ون�سخته. فاأما الآخرون ل يبالون ما يكتبون، 
وكيف يكتبون. وق��ال �سمعت العبا�ش الدوري يقول: ما راأيت اأحدا يح�سن طلب 
احلديث مثل حممد بن اإ�سماعيل، كان ل يدع اأ�سا ول فرعا اإل قلعه. ثم قال لنا: 
ل تدعوا من كامه �سيئا اإل كتبتموه )�سري اأعام النباء -الذهبي ج 21 �ش 406(.
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أسطورة صحيح البخاري

بع��د جولتنا يف الأ�ساطري املوؤ�س�س��ة ل�سخ�سية البخاري وم��ا رافقها من غلو، 
جعله��ا يف النهاية تتفوق عل��ى كل ال�سخ�سيات التاريخية، ب��ل وحتى الدينية، 
مب��ا فيها ر�سولنا الكرمي، واإين اأكاد اأج��زم اأن �سخ�سية البخاري لدينا نحن معظم 
امل�سلمن، توازي �سخ�سية بول�ش الر�سول لدى امل�سيحين، حيث يعترب امل�سيحيون 
اأن املوؤلف احلقيقي للم�سيحية ب�سكلها اليوم، هو بول�ش الذي كان ا�سمه �ساول قبل 

اأن يعتنق امل�سيحية.
اإن الغلّو يف �سخ�سية البخاري وحتويلها اإىل �سخ�سية خرافية تتفوق على الب�رص 
يف كل �س��يء، حتى اأنها باتت لدى بع�ش ال�سي��وخ لتخ�سع للمقيا�ش الب�رصي، 
لأنه��ا تفوقت على هذا املقيا���ش بالأحام والأ�ساطري املوؤ�س�س��ة لها، لذلك فهذا 
الغل��و يف�سي يف النهاية اإىل تقدي�ش الكت��اب املن�سوب لل�سيخ البخاري، والذي 
اأطلق عليه ا�سم »اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�رص من اأُمور ر�سول الله �سلى الله 
علي��ه و�سّلم و�سننه واأيام��ه« ويطلق عليه ال�سيوخ اخت�س��ارا »اجلامع ال�سحيح« 
اأو »�سحي��ح البخاري«، لتن�سج خيوط التقدي�ش ح��ول هذا الكتاب كما ن�سجت 
ح��ول حممد بن ا�سماعيل، واإين لأظ��ن اأن اخلرافات التي ن�سجت حول �سخ�سية 
البخ��اري كانت من اأجل اإ�سفاء �رصعية خرافية على هذا الكتاب، كعادة ال�سيوخ 
يف ال�ستدلل على احلقيقة بالرجال، فعليهم اأن ُي�سُفوا كّل الَكمال على �سخ�سية 
البخ��اري، وبعدها ي�سهل عليهم اأن ي�سف��وا القدا�سة على الكتاب املن�سوب اإليه، 
ومب��ا اأن �سخ�سية البخاري �سخ�سية كاملة لتخطئ، فا ميكن اأن ي�سدر عنها اإل 
الكم��ال وال�سواب، ومن هنا جاء تقدي�ش �سحيح البخاري، ومت ن�سج  الأ�سطورة 

املوؤ�س�سة لهذا الكتاب.
و�سناحظ اأن �سحيح البخاري قد بداأت عملية ن�سج الأ�ساطري حوله منذ بداية 
تاأليف��ه وحيثي��ات تاأليفه ح�سب كتب الرتاث، حيث ج��اء يف كتابي تاريخ مدينة 
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دم�سق لبن هبة الله 52/ 72، واجلامع لأخاق الراوي 2/ 185 على ل�سان البخاري 
م��ا ن�سه »�سنفت كتابي ال�سحيح يف �ست ع���رصة �سنة، خرجته من �ستمائة األف 

حديث«.
اإذن ف�سحيح البخاري ا�ستغرق تاأليفه �ست ع�رصة �سنة، وكاأن �سحيح البخاري 
ه��ذا بحث يف علم البيولوجيا، اأو يف علم الأنرثبولوجيا، اأو غريه من العلوم احلقة 
الت��ي جاءت بنظريات قلبت مفهوم الكون، واأف��ادت الب�رصية بطريقة اأنقذتها من 
ال�س��ال اإىل الهداية، وكل دار�ش للكتاب �سيعل��م بطريقة �سهلة اأن هذا الكتاب 
م��ن الغريب اأن يقال عنه اأن البخاري ا�ستغرق 16 �سنة يف تاأليفه، واأنه قد انتخبه 
م��ن �ستمائة األف حديث، و�سنناق�ش كل ه��ذا يف ف�سل �سقوط الأ�سطورة، لنقف 

على حقيقة هاته اخلرافات التي حفت تاأليف �سحيح البخاري.
ويف مقدم��ة فتح الباري لبن حج��ر الع�سقاين »قال اأبو الهيث��م الك�سميهني 
�سمعت الفرب��ري يقول �سمعت حممد بن اإ�سماعيل البخ��اري يقول: "ما و�سعت 
يف كتاب ال�سحيح حديثا اإل اغت�سلت قبل ذلك و�سليت ركعتن" وعن البخاري 
ق��ال: "�سنفت اجلامع من �ستمائة األف حدي��ث يف �ست ع�رصة �سنة وجعلته حجة 
فيم��ا بيني وبن الله" وقال اأبو �سعي��د الإدري�سي اأخربنا �سليمان بن داود الهروي 
�سمع��ت عبد الله بن حممد بن ها�سم يقول: قال عمر بن حممد بن بجري البجريي 
�سمع��ت حممد بن اإ�سماعيل يقول: "�سنفت كتاب��ي اجلامع يف امل�سجد احلرام وما 
اأدخلت في��ه حديثا حتى ا�ستخرت الله تعاىل و�سلي��ت ركعتن وتيقنت �سحته" 
قل��ت: اجلمع ب��ن هذا وبن ما تقدم اأن��ه كان ي�سنفه يف الباد، اأن��ه ابتداأ ت�سنيفه 
وترتيب��ه واأبوابه يف امل�سجد احل��رام ثم كان يخرج الأحادي��ث بعد ذلك يف بلده، 
وغريها ويدل عليه قوله اإنه اأقام فيه �ست ع�رصة �سنة فاإنه مل يجاور مبكة هذه املدة 
كله��ا وقد روى بن عدي عن جماعة من امل�سايخ اأن البخاري حول تراجم جامعه 
بن قرب النبي �سلى الله عليه و �سلم ومنربه وكان ي�سلي لكل ترجمة ركعتن قلت 
ول ين��ايف هذا اأي�سا ما تقدم لأنه يحمل على اأنه يف الأول كتبه يف امل�سودة وهنا 
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حوله من امل�سودة اإىل املبي�سة »هدي ال�ساري �ش 489«.
ولإ�سف��اء بعد قد�سي روحاين اأي�سا على هذا الكتاب مّت �سياغة هاته الروايات 
الت��ي توؤكد اأن حممد بن ا�سماعيل البخاري مل يكن يكتب اأي حديث اأو ينتخب 
اأي حدي��ث من اأحاديث ال�سحيح، من اأ�سل اأزي��د من  ن�سف مليون حديث، اإل 
بع��د اأن يغت�سل وي�ستخري الله ب�ساته ركعت��ن، ولكم اأن تتخيلوا كم من مرة قام 
البخ��اري ب�ساة ال�ستخارة، ليكون اجل��واب هو 600 األف مرة، اأي مليون ومائتي 

األف ركعة خال �ست ع�رصة �سنة !!!
واأن تاأليف �سحيح البخاري اأي�سا بداأ اأو مت يف امل�سجد احلرام على ما هنالك من 
تناق�س��ات يف هذا ال�ساأن وت�سارب، رغم حماول��ة ابن حجر الع�سقاين تربيرها 
تربي��را تع�سفيا، فالرواية التي تقول اأنه ا�ستغرق يف تاأليف ال�سحيح وجمعه �ست 
ع���رصة �سنة تتناق�ش �سكا وم�سمونا م��ع الرواية التي توؤكد اأنه األفه وهو جماور 
ملك��ة، حيث مل يثب��ت تاريخيا عنه اأنه مك��ث كل هاته املدة مبك��ة، لكن مقد�سي 
الأ�ساط��ري يجدون حلول عجائبية ملثل هاته املتناق�سات، يف حن اأنهم يرف�سون 

اأقل منها اإن وجدت عند غريهم من املذاهب والعقائد!
ب��ل و�سل الأمر مبقد�سي �سحيح البخ��اري من ال�سيوخ والفقهاء واملحدثن، اأن 
جت��راأوا على مقارنة هذا الكتاب بكتاب الل��ه املنزل من لدنه على نبيه اإلينا، هدى 
ورحم��ة للمتق��ن، فقالوا عنه بدون حياء ول وازع من دي��ن »اأنه اأ�سح كتاب بعد 
كتاب الله« كما حكاه النووي والذهبي وغريهما من ال�سيوخ، فاملقارنة بن القراآن 
الإلهي امل�سدر، الكلي وال�سمويل، �سيغة وحمتوى، مبنى ومعنى، واملتعبد بتاوته، 
املعج��ز يف كل تفا�سيل��ه، وب��ن كتاب ب�رصي امل�س��در، فيه ما في��ه من ال�سعف 
الب���رصي، واخلطاأ الب���رصي، والن�سبية الب�رصية، يعترب تع��د على حرمة كام الله، 
وكاأنه��م مل يقراأوا قوله تع��اىل يف �سورة الن�ساء {أََفَل َيَتَدبَّ�رُوَن اْلقُْرآَن َوَلْو َكاَن 
ِمْن ِعن�ِد َغْيرِ اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتَلًفا َكِثي�ًرا )82(}، فبمقت�سى هاته الآية فاإن 
الكت��اب الوحيد الذي ل اختاف فيه هو القراآن، ويدخل يف عموم كل الكتب ما 
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�س��وى القراآن الكرمي مبا فيها �سحيح البخاري اأي�سا، لكن العقلية املقلدة املقد�سة 
لاأ�ساط��ري اعت��ربت اأن كل م��ا ورد يف �سحيح البخاري �سحي��ح، وما عليك اإل 

مطالعة هاته النقول لتقف على العجب العجاب.
قال الإمام النووي -رحمه الله -: اتفق العلماء رحمهم الله على اأن اأ�سح الكتب 
بع��د القراآن العزيز ال�سحيحان البخاري وم�سل��م وتلقتهما الأمة بالقبول )مقدمة 

�رصح م�سلم 1/14(.
وقد كر���ش هذا التقدي���ش ال�سيخ حممد �سال��ح املنجد يف موق��ع »اإ�سامك« 
ال��ذي ي�سغ��ل فيه من�سب امل���رصف العام يف جواب��ه على �سوؤال ه��ل كل ما يف 
�سحي��ح البخ��اري �سحي��ح، مبقالة تربز حجم الغل��و والتقدي�ش ال��ذي يتمتع به 
 كت��اب �سحي��ح البخاري ل��دى معظم ال�سيوخ، فق��د كتب ما ن�س��ه: »احلمد لله،
�سحي��ح الإمام اأبي عبد الله حممد بن اإ�سماعي��ل البخاري هو اأ�سح كتاب ماأثور 
بع��د كتاب الله تعاىل، وما زال العلماء واملحدث��ون واحلفاظ ي�سهدون له باجلالة 
واملرتب��ة العالي��ة يف التوثيق والإتق��ان، حتى نقل احلافظ اأب��و عمرو بن ال�ساح 
 يف "�سيان��ة �سحي��ح م�سلم" )�ش/86( ب�سن��ده اإىل اإمام احلرم��ن اجلويني اأنه قال:
وم�سل��م  البخ��اري  كتاب��ي  يف  م��ا  اأن  امراأت��ه  بط��اق  اإن�س��ان  حل��ف  "ل��و 
مم��ا حكم��ا ب�سحت��ه م��ن ق��ول النب��ي �سل��ى الل��ه علي��ه و�سل��م مل��ا األزمت��ه 
 الط��اق، ول حنثت��ه، لإجم��اع علم��اء امل�سلم��ن عل��ى �سحتهم��ا" انته��ى.
 ويعق��ب ال�سيخ بقوله: "ولي�ش ذلك مب�ستبع��د والبخاري هو الإمام احلافظ الكبري 
ال��ذي �سهد ل��ه جميع املحدثن باحلف��ظ والإتقان، وقد كان ي�ستخ��ري الله تعاىل 

وي�سلي ركعتن يف كل حديث يثبته يف كتابه حتى اأمته على هذا الوجه.  
ونح��ن واإن كنا نعلم اأنه قد وجهت بع�ش النتقادات الي�سرية لأحاديث معدودة 
مثبتة يف �سحيح البخاري، اإل اأننا نوؤكد اأنه ل حرج يف اإطاق ال�سحة على جميع 

اأحاديث الكتاب، وذلك ملا يلي:
1- اأك��رث العلماء واملحدثن ي��رون ال�سواب مع الإمام البخاري فيما انتقد عليه، 
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ومعلوم اأنه لي�ش من املنهج ال�سليم الت�سليم بالنتقاد ملجرد وجوده، بل الأمر يرجع 
اإىل احلجة والربهان، وقد ف�سل احلافظ ابن حجر رحمه الله يف كتابه العظيم "فتح 
الباري"، وخا�سة يف مقدمته امل�سماة "هدي ال�ساري" اجلواب عن هذه النتقادات 
 الي�س��رية، واأو�س��ح وجه ال�س��واب فيها "...." يق��ول الإمام الن��ووي رحمه الله:
""اأجمع��ت الأمة عل��ى �سحة هذين الكتابن ووجوب العم��ل باأحاديثهما" انتهى.
تيمي��ة: اب��ن  الإ�س��ام  �سي��خ  )1/73( ويق��ول  واللغ��ات«  الأ�سم��اء   »تهذي��ب 

» لي�ش حتت اأدمي ال�سماء كتاب اأ�سح من البخاري وم�سلم بعد القراآن" انتهى.
»جمموع الفتاوى« )18/74( وي�سي��ف حممد بن �سالح املنجد بقوله: "اقت�سى 
كام اب��ن ال�ساح اأن العلماء متفقون على الق��ول باأف�سلية البخاري يف ال�سحة 
عل��ى كتاب م�سل��م، اإل ما حكاه عن اأبي يعلى الني�ساب��وري: ما حتت اأدمي ال�سماء 
كت��اب اأ�سح من كتاب م�سلم. وع��ن بع�ش �سيوخ املغاربة: اأن كتاب م�سلم اأف�سل 

من كتاب البخاري، من غري تعر�ش لل�سحة« انتهى بت�رصف ي�سري.
وعلى ذلك، فا بد اأن تبقى هذه املنزلة لهما من الإجال والإعظام والتقدير كما هي 
 يف قلوب النا�ش، ول يجوز بحال ال�سعي وراء الت�سكيك، اأو  اإثارة ال�سبه باأحاديثهما. 
فاإن هذه املراجع الأ�سا�سية ذات الثوابت، والتي عليها اعتماد اأهل العلم يف معرفة 
الأح��كام ال�رصعية، ل يجوز الطعن فيها، ول امل�سا�ش بها، مبا يخد�ش م�سداقيتها 

يف قلوب النا�ش، عاملهم وجاهلهم -انتهى كام ال�سيخ-.
فانظر اأيها القارئ وانظ��ري اأيتها القارئة، كيف جعل هوؤلء جمرد انتقاد ما يف 
�سحيحي البخاري وم�سلم، داخل يف املحظور الذي ل يجوز، لأن هذا يتنافى يف 
نظرهم مع الإجال والإعظام والتقدير وهي املنزلة الواجبة لهذين الكتابن، والتي 
ت�سكل �سياجا قوي��ا وح�سنا منيعا لهما، وذلك ما فعلته الأ�سطورة بعقول النا�ش، 
حتى باتوا يتهيبون القرتاب من كتاب ب�رصي امل�سدر، يجوز عليه ما يجوز على 
الب���رص من اخلطاأ وال�س��واب، ويعتربون الطعن فيه طعن��ا يف الإ�سام، وكاأن هذا 
الكت��اب موحى به م��ن الله، يف حن اأن الله �سبحانه وتعاىل دعانا غري ما مرة اإىل 
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امتحان كتابه القراآن، ودعانا اإىل اختباره ومتحي�سه يف العديد من الآيات، غري اأن 
عب��اد البخاري يعتربون انتقاد هذا الكتاب ومناق�سته ملن قبيل الكفر والطعن يف 

النبي نف�سه، ويف الإ�سام عينه!
وم��ن مناذج الفتاوى الغريبة الت��ي تكفر من اأنكر حديثا يف �سحيح البخاري ما 
ورد يف موقع الدكتور حممد راتب النابل�سي يف جوابه على  هذا ال�سوؤال: "ف�سيلة 
 الدكتور حمم��د راتب النابل�س��ي املحرتم ال�س��ام عليكم ورحمة الل��ه وبركاته:
 م��ا حكم م��ن رد حديثا يف ال�سحيح��ن كحادثة �سق ال�سدر للنب��ي �سلى الله 
عليه واآله و�سلم بحجة مناق�سة العدل والعقل، ثم هل كل ما يف البخاري وم�سلم 

�سحيح على الإطاق؟. 
وجزاكم الله عنا كل خري.

اجلواب:
ب�سم الله الرحمن الرحيم وال�ساة وال�سام على �سيدنا حممد ال�سادق الوعد 

 الأمن وبعد.
 الأخ الكرمي

  ال�سام عليكم ورحمة الله وبركاته
  اإجابة على �سوؤالكم، نفيدكم مبا يلي:

 من رد حديثا �سحيحا بعقله كفر بالله... لأن احلديث اإن �سح وحي ورد الوحي 
بالعقل كفر... وامل�سلمون متفقون يف كل اأع�سارهم على اأن كل ما يف البخاري 

 وم�سلم �سحيح. 
الدكتور حممد راتب النابل�سي

واحلمد لله رب العاملن
انته��ت فتوى الدكت��ور حممد راتب النابل�سي، وه��ي وا�سحة يف تكفري من رد 
حديث��ا يف ال�سحيح��ن، لكن هناك من وق��ف موقفا اأقل ت�س��ددا من هذا املوقف 
واعترب منكر حديث يف ال�سحيحن �سال ومبتدعا ومكابرا، ومن ذلك ما ورد يف 
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مركز الفت��اوى مبوقع اإ�سام ويب؟، فتوى  حتت رق��م: 132912 بتاريخ 7-3-2010 
ورد ما ن�سه:

»احلمد لله وال�ساة وال�سام على ر�سول الله وعلى اآله و�سحبه، اأما بع�د:
فاحلديث اإذا توفرت في��ه �رصوط ال�سحة املعروفة عند اأهل العلم، وجب قبوله، 
ف��اإن كان مع ه��ذا ثابتا يف ال�سحيح��ن اأو اأحدهما تاأكد الأم��ر، لأن الأمة تلقت 
اأحاديثهم��ا بالقبول، فاإن��كاره � عندئذ � بدعة و�سال��ة ومكابرة، قال النووي يف 
�رصح م�سلم: اتف��ق العلم��اء � رحمهم الله � عل��ى اأن اأ�سح الكت��ب � بعد القراآن 
العزيز � ال�سحيحان: البخاري وم�سلم � وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري 

اأ�سحهما واأكرثهما فوائد ومعارف ظاهرة وغام�سة. ه�.
ويف موق��ع طريق الإ�سام وردت هاته الفت��وى بخ�سو�ش منكر حديث �رصب 

اأبوال الإبل يف �سحيح البخاري فكان جواب  مفتي املوقع املذكور كالآتي:
»الإجاب��ة: اأوًل: يجب على امل�سلم اأن يعلم اأنَّ �سحيح الإمام البخاري و�سحيح 
الإم��ام م�سلم رحمهما الل��ه تعاىل يعتربان اأ�س��حَّ كتابن بعد كت��اب الله تعاىل، 
وم��ا فيهما من الأحاديث الثابتة عن النبي �سلى الل��ه عليه و�سلم كلها �سحيحة 
يج��ب على امل�سلم الإميان به��ا وت�سديقها والعمل مبقت�ساه��ا، ول يجوز للم�سلم 
اأن ي�س��كَّ فيها اأو يقول عنه��ا )ل اأ�سدقه واأعتقد اأنه غ��ري �سحيح( لأن الواجب 
عل��ى امل�سلم النقياد والت�سليم لأوامر الله ور�سول��ه واأخبارهما وت�سديق كل ما 
ورد يف الكت��اب وال�سنة من الأخبار والأحكام والر�سا بها كلها جملة وتف�سيًا، 
ويجب على امل�سل��م اإذا اأ�سكل عليه �سيء اأن يتهم فهمه وعقله، ثم ليبادر ب�سوؤال 
اأهل العلم املتخ�س�س��ن يف هذا املجال، ول يج��وز للم�سلم اأن يعمل عقله يف ردِّ 
ن�سو���ش واأخبار الكتاب وال�سنة، ومن ردَّ اأم��ر الله ور�سوله اأو خربًا من الأخبار 
ال��واردة يف الكتاب وال�سنة، بعد علمه باأنها ح��ق و�سدق، ولكن بعقله مل يتقبله، 
فاإن��ه بعد التبين له ون�سحه واإ�رصاره على راأيه يكفر كفرًا اأكرب خمرجًا عن امللة، 

.» وكذا مثله من �سكَّ فيهما جمرد �سكٍّ
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فحتى جمرد ال�سك يف اأحد اأحاديث �سحيحي البخاري وم�سلم يوجب اخلروج 
م��ن امللة، فهل راأيتم تقدي�سا لكتاب اأك��رث من هذا التقدي�ش؟ وهل راأيتم �سناعة 

اأ�سطورة اأكرث من هاته؟
اأما ال�سيخ ربيع املدخلي فيعترب منكر حديث يف �سحيح البخاري كمنكر القراآن 
عل��ى ح��د �سواء من حيث احلكم  وذل��ك من خال قوله: »ال��ذي ينكر هذا ينكر 
الق��راآن، القراآن نقل اإلينا بالتواتر والأمة كله��ا نقلته، والبخاري نقلته الأمة كلها 
ولله احلمد، فتذهب اإىل الأدغال التي يعي�سها العجم ت�ساأله عن �سحيح البخاري، 
م��ون باأنه لاإمام البخاري، اذهب اإىل املكتبات جت��د الألوف املوؤلفة يعني من  ُي�َسلِّ
ه��ذا الكتاب ن�سخ��ت بالأيدي غري مطبوع��ة، اذهب اإىل مكتب��ات م�رص وتركيا 
والهن��د وباك�ستان واأي بلد حتى اأوربا واأمري��كا اذهب جتد منها األوف الن�سخ من 
كتاب البخاري، ف�سحيح البخاري حتى اليهود ممكن ل ينكرونها ول الن�سارى، 
ي�سلمون به، اأمر متواتر م�سهور بن امل�سلمن وغري امل�سلمن، فاإذا قال هذا �سخ�ش، 

فليبق على عقله، هذا اإن�سان ل يحرت�ش اأن يقول مثل هذا الكام!.
]�رصيط بعنوان: وجوب التباع ل البتداع[

هات��ه هي احلقيقة التي انتجت يف النهاية قدا�سة اأ�سخا�ش، حيث مت رفعهم اإىل 
مقامات هي اأعلى من مقامات النبوة والر�سالة، وحق فينا ما حق يف الأمم ال�سابقة 
التي األهت الب�رص من دون الله، واتخذتهم اأربابا، فكانت �سناعة الكهنوت الديني 
لدين��ا كما كانت لديهم، يق��ول الله تعاىل يف حمك��م كتابه: {اتََّخ�ُذوا أَْحَبارَُهْم 
ن ُدوِن اللَِّه َواْلَمِسيَح اْبَن َمرَْيَم وََما أُِمرُوا إال ِلَيْعُبُدوا ِإاَلًها َواِحًدا الَّ  وَرُْهَباَنُهْم أَرَْباًبا مِّ

ا ُيْشرِكُوَن« التوبة )31(}. ِإاَلَه إال ُهَو ُسْبَحاَنهُ َعمَّ
كان��ت جولتن��ا يف الأ�ساطري املوؤ�س�سة للبخاري ول�سحي��ح البخاري، كجزء ل 
يتج��زاأ من تقدي���ش الرتاث الديني، التي بداأت مع تدوي��ن احلديث، وتا�سي�ش ما 
ي�سمى بعلم احلديث، ل�سناعة كتب وموؤلفات اجتهت منذ البداية لإلغاء القراآن، من 
ال�ساحة الدينية، وفعا هذا ما كان، فقد مت هجر كتاب الله ل�سالح كتب املرويات 
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احلديثية، فاأ�سبح لدينا اإ�سام تاريخي بدل اإ�سام الوحي، و�سنقف حقا من خال 
الف�سلن القادمن من  هذا الكتاب على حقيقة �سحيح البخاري اأحد اأجل واأقد�ش 
كت��ب الرتاث، وعلى حقيقة الدعاء ب��اأن ن�سبة �سحيح البخاري لل�سيخ البخاري 
مقطوع بها وجمزوم، وهل �سحيح البخاري الذي بن اأيدينا الآن هو الذي تناقلته 

الأجيال ال�سابقة منذ وفاة ال�سيخ البخاري �سنة 256 هجرية؟.
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اخلرافة«بالأرقام««

كذبة«الإجماع««

اأعالم«�صعفوا«اأحاديث«يف«ال�صحيحني««

البخاري«جمروح«ومرتوك«احلديث««

بخاريات««

الف�صل الرابع: �صقوط الأ�صطورة
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الخرافة باألرقام:

اإن الغل��و يف كتاب �سحيح البخاري، وجعله مع كام��ل الأ�سف فوق كتاب الله 
تعاىل املوحى اإىل نبيه، رغم كم الأباطيل واخلرافات والأ�ساطري التي يزخر بها هذا 
الكت��اب، اأ�سبح من الأمور امل�سلمة لدى ال�سيوخ، بل اإن من يت�سفح هذا الكتاب 
�سيق��ف على اإ�ساءات كبرية يف حق الله، ويف حق نبيه، ويف حق كتاب الله، ويف 
ح��ق اأمهات املوؤمنن، ويف حق الإن�سانية جمعاء، واإهانة العقل الب�رصي ب�سكل ل 
ميكن و�سفه، هذا ما جعلنا نقف وقفة متاأنية مع هذا الكتاب لإ�سقاط اأ�سطورته، التي 
ع�س�س��ت على مدى اإثني ع�رص قرن��ا، واأ�س�ست عليها اأوهام  وخرافات واأ�ساطري، 
�سمي��ت بعد ذلك دين��ا، ومت الدفاع عنها ب�سكل ليو�سف، ب��ل مت تكفري منكرها، 
وحماربت��ه، واإهدار دمه، يف كثري من الأحي��ان، فما اأ�س�ش للفكر الإرهابي املدمر، 
اإل مروي��ات تناقلته��ا كتب الرتاث،  ومنها �سحيح البخ��اري، بعيدا عن �سماحة 
الق��راآن، وعدل القراآن، وحكمة القراآن، واإن�ساني��ة القراآن، وروحانية القراآن، حتى 
اأ�سب��ح لدى هوؤلء اأهون األف مرة اأن تطع��ن يف القراآن على اأن تطعن يف �سحيح 
البخاري، لأن اإ�سامهم موؤ�س�ش على م�سامن هذا الكتاب الب�رصي، ول عاقة له 
بالقراآن، وهاته هي احلقيقة التي ل يريدون العرتاف بها جهارا، لأن اعرتافهم بها 
ي�ساوي انتحارهم فكريا و�سيا�سيا واجتماعيا ودينيا، فعامة امل�سلمن �سيلفظونهم، 
لكنهم ا�ستطاعوا الو�س��ول اإىل �سحب القراآن من حياة النا�ش، والكتفاء بقراءته 
وجتوي��ده يف املنا�سبات، ب��دل حتكيم مقت�سيات��ه يف حياتهم، فالق��راآن لديهم ل 
يتجاوز اأن يكون و�سيل��ة ل�ستجاب الربكات، والتفن يف اإتقان خمارج حروفه، 
ومعرفة وقوفه، بدل التفن يف تدبره، وتنزيله والهتداء بهديه، لذلك بعد اأن وقفنا 
على الأ�سطورة برمتها وم�سامينها، وجب اأن ن�سقط الأ�سطورة ونن�سفها، و�سنقف 
على خرافتها بلغة الأرق��ام ال�سماء التي ل حتابي اأحدا، ول تخ�سع لإيديولوجيا 

م�سبقة.
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من الق�س�ش التي اأوردناها يف الف�سل ال�سابق من هذا الكتاب، وتتعلق باحلفظ 
الأ�سط��وري للبخاري، وه��ي الق�سة التي جاءت يف �سري اأع��ام النباء للذهبي، 
ون�سها كالآتي: »وقال حممد بن اأبي حامت الوراق: �سمعت حا�سد بن اإ�سماعيل واآخر 
يقولن: كان اأبو عبد الله البخاري يختلف معنا اإىل م�سايخ الب�رصة وهو غام، فا 
يكت��ب، حتى اأتى على ذلك اأيام، فكنا نقول ل��ه: اإنك تختلف معنا ول تكتب، فما 
ت�سنع؟ فقال لنا يوما بعد �ستة ع�رص يوما: اإنكما قد اأكرثمتا علي واأحلحتما، فاعر�سا 
عل��ى ما كتبتما. فاأخرجن��ا اإليه ما كان عندنا، فزاد على خم�سة ع�رص األف حديث، 
فقراأه��ا كلها عن ظهر القلب، حت��ى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. ثم قال: اأترون 

اأين اأختلف هدرا، واأ�سيع اأيامي؟! فعرفنا اأنه ل يتقدمه اأحد.«
اإذن ح�س��ب هاته الرواية، فالبخاري كان يرت��اد جمل�ش تعلم احلديث ملدة �ستة 
ع���رص يوما، واأن��ه تلقى وحفط رفقة اأقرانه خم�سة ع���رص األف حديث خال هاته 
امل��دة املمت��دة على مدى �ستة ع�رص يوما، واأن طلبة احلدي��ث كانوا يكتبون كل ما 
كان ميل��ى عليهم من ال�سي��وخ واأن البخاري كان ل يكتب، وبعد امتحان معقد له، 
اكت�س��ف الطلبة اأن حممد بن ا�سماعيل البخاري كان قد حفظ الأحاديث اخلم�سة 
ع�رص األفا بدون كتابتها، اأي حفظها من فم ال�سيوخ مبا�رصة فور �سماعها، انطبعت 

على القر�ش ال�سلب لدماغ البخاري مبا�رصة.
ولت�سدي��ق هاته الرواية اأو تكذيبها، ما علينا اإل اأن نقوم بح�ساب ب�سيط لنعرف 
كم كان يحفظ البخ��اري يف اليوم، وذلك بتق�سيم اخلم�سة ع�رص األف حديث على 
امل��دة الزمني��ة التي ا�ستغرقها حلف��ظ احلديث والتي هي �ستة ع���رص يوما، لتكون 
النتيج��ة 937 حديثا، اأي اأن البخ��اري كان ياأخذ عن �سيوخه يف املجل�ش الواحد 
937 حديث��ا كل ي��وم، وطبع��ا هذا معدل احلف��ظ اليومي، ول��و افرت�سنا جدل اأن 
البخ��اري كان يجل�ش خم�ش �ساع��ات يف اليوم اإىل ه��وؤلء ال�سيوخ فهذا يعني 
اأن��ه كان يحفظ منهم 187 حديثا كل �ساعة، اأي مبعدل اأزيد من ثاثة اأحاديث يف 

الدقيقة الواحدة !!!



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

121
ــــ

ــــ

وهن��ا يحق لنا اأن نت�ساءل، كي��ف اأمكن لل�سيوخ الذين كان��وا يعلمون احلديث 
للبخ��اري اأن ي���رصدوا ثاثة اأحادي��ث يف الدقيقة الواح��دة ليحفظها البخاري، 
لتنك�س��ف لدين��ا الكذبة، بلغ��ة الأرقام ال�سم��اء، فا ميكن لأي ب���رصي اأن يقوم 
ب���رصد ثاثة اأحاديث يف دقيقة واح��دة، فحتى لو ت�ساهلنا، واعتربنا اأن املدة التي 
يجل�سها البخاري اأمام �سيوخه يف هذا املجل�ش ت�سل اإىل ثماين �ساعات يف اليوم، 
ف�ستك��ون املح�سلة حديثن يف الدقيقة وهذا اأي�سا م�ستحيل، �سيما اإذا علمنا، اأن 
���رصد احلديث يتم �سندا ومتنا، لكن ال�سي��وخ يوقفون عقولهم عندما يتعلق الأمر 
بالبخاري الأ�سطورة، واأن اإماء احلديث ح�سب امل�ستنتج من الرواية يكون ب�سكل 

بطيء، حتى يتمكن طلبة احلديث من كتابة ما ميلى عليهم.
هاته الرواية مل تكتف بذلك فقط، بل اأكدت لنا اأنه يف نهاية اليوم ال�ساد�ش ع�رص، 
قام الطلبة باإخراج ما كتبوه، اأي خم�سة ع�رص األف حديث، وقام هو با�ستظهار هاته 
الأحادي��ث كلها، وهم يحكمون ما كتبوه على حفظه، كل هذا مت خال �ستة ع�رص 
يوما، لنخل�ش يف النهاية، اإىل اأن البخاري كان يحفظ حديثا كل ثانيتن، اأي قبل 
اأن ينط��ق به ال�سيخ، فيكفي اأن ينوي ال�سيخ قول احلديث ليحفظه البخاري، لكن 
يا للعجب كي��ف اأمكن للعقول والأفهام ت�سديق ه��ذا الكذب ال�رصيح؟!، وكيف 
ا�ستحكم��ت هاته اخلرافات يف عق��ول النا�ش، حتى �سدقتها ب��دون مراجعة ول 

متحي�ش؟،... ل�ست اأدري.
ويف �س��ري اأعام النباء للذهبي اأي�سا جن��د هاته الرواية التي توؤكد اأن البخاري 
اأخذ احلديث عن اأزيد من األف �سيخ "قال حممد بن اأحمد غنجار يف تاريخ بخارى: 
�سمعت اأبا عمرو اأحمد ب��ن حممد املقرئ، �سمعت مهيب بن �سليم، �سمعت جعفر 
بن حممد القطان اإمام كرمينية يقول: �سمعت حممد بن اإ�سماعيل يقول: كتبت عن 
األف �سيخ واأكرث، عن كل واحد منهم ع�رصة اآلف واأكرث، ما عندي حديث اإل اأذكر 

اإ�سناده".
كل ما تقدم �سيء، وهاته الرواية �سيء اآخر، فهي توؤكد على ل�سان البخاري اأنه 
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اأخ��ذ احلديث عن اأزي��د من األف �سيخ، واأنه اأخذ عن كل واحد من هوؤلء ال�سيوخ 
اأك��رث من ع�رصة اآلف حديث، مبعنى اأن البخ��اري اأخذ اأزيد من ع�رصة ماين من 
الأحادي��ث، وهذا يتناق�ش م��ع الروايات الأخرى امل�سطرب��ة اأ�سا، والتي توؤكد  
مرة على اأن البخاري يحفظ ثاثة مائة األف حديث، ومرة اأخرى توؤكد اأنه يحفظ 
�ستمائة األف حديث، لكن هاته الرواية بح�ساب ب�سيط توؤكد اأنه كان يحفظ ع�رصة 
ماي��ن حديث باأ�سانيدها، والغريب اأن��ه اإذا جمعنا كل الأحاديث الواردة يف كل 
كتب احلدي��ث، واأ�سفنا اإليه��ا الأحاديث ال�سعيفة الت��ي مت ا�ستبعادها من طرف 
اأ�سح��اب الكتب ال�ست��ة ب�سعيفها و�سحيحها ومو�سوعها، فل��ن تتجاوز املليون 

حديث، فمن اأين جاءت الت�سعة مليون الباقية؟! اإن هذا لأمر عجاب.
ويقفز �سوؤال اآخر ونحن نتحدث عن حفظ البخاري لع�رصة مليون حديث، حول 
الوقت الذي ا�ستغرقه حلفظ هذا الكم الهائل من الأحاديث التي ي�ستحيل اأن يكون 
الر�سول قالها كلها، فاإذا فر�سنا جدل اأن البخاري كان يحفظ احلديث ملدة ثاثن 
�سنة، واأنه كان يكر�ش حلفظ احلديث اأربع �ساعات من كل يوم، وحاولنا اأن نغ�ش 
الط��رف عن ترحاله وجتواله يف القرى واملدن والأم�سار وقطعه املفازات والقفار، 
وهو على بغلة اأو حمار، بحثا عن رواة احلديث و�سيوخه جلمع الأحاديث، فاإن هذا 
يعني اأن البخاري كان يحفظ ثاثة اأحاديث يف الدقيقة الواحدة، وهذا م�ستحيل 
طبعا، وخرايف جدا، وغري معقول ب�سكل �سارم وحا�سم، واإين لأح�ش واأنا اأناق�ش 
هاته التفاهات باحل�رصة، لأنني اأجدين م�سطرا يف القرن الواحد والع�رصين، ع�رص 
التط��ور املذهل، يف كل املجالت، ع���رص غزو الف�ساء،ع�رص العل��م والعقل، اأن 
اأجادل واأحل��ل واأناق�ش لإثبات اأن هاته الروايات مكذوب��ة، وي�ستحيل اأن تكون 

حقيقية.
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رحلة البخاري يف جمع احلديث:

وبالنظر اإىل هاته اخلريطة يت�سح جليا اأن رحلة البخاري يف جمع احلديث والتي 
ا�ستم��رت ل�سنوات طوال، حيث كان��ت و�سائل التنقل هي احلمري والبغال واخليل 
واجلم��ال، وال�سفن يف البحر، والق��وارب يف الأنهار، اأي اأن حتركه كان بطيئا جدا 
ب�س��كل ل ميكن مقارنته مع و�سائل التنقل يف ع�رصنا، »يت�سح جليا« اأن كل هذا 

كذب وهراء.
و�ساأنقل لكم مقال للكاتب امل�رصي عبد الفتاح ع�ساكر مبنتدى الواحة امل�رصية، 

حتت عنوان الأرقام لتكذب، كتب:
 اإح�سائية عن الروايات...؟!

 العقاء وحدهم يتعاملون مع املكتوب ولي�ش مع الكاتب؟ 
قال البخاري يف املقدمة التي ذكرها ابن حجر يف كتاب )مقدمة فتح 
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الباري( جمعت )600000( �ستمائة األف حديث فى )16( �سنة والبخاري ولد عام 
 )194( ه� وتويف عام )256( ه� 

لو فر�سنا اأن احلديث الواحد اأخذ من الوقت - يف املتو�سط - عند ر�سول الله 
خم�ش دقائق لكان الوقت الازم ل� )600000( حديث هو: 

 )3000000=5× 600000( ت�ساوى ثاثة مليون دقيقة. 
 وهي ت�ساوى: )3000000( ÷ 60 دقيقة = )50000( خم�سون األف �ساعة. 

لو فر�ش اأنه يعمل فى اليوم )8( �ساعات فقط لأ�سبح ال� خم�سن األف �ساعة 
 ت�ساوي + 50000 ÷ 8 = 6250 يوما. 

وباعتبار اأن ال�سنة الهجرية = 355 يوما تقريبا فتكون ال�سنوات الازمة هي: 
 ]6250[ ÷355 = ]17 ’60505633"

 اأي �سبعة ع�رص �سنة و... 
 ولو فر�سنا اأن احلديث الواحد ياأخذ �ست دقائق. 

 في�سبح ما يحتاجه ال�: ]600000[ حديث من الزمن هو: 
]187596‘21[ واحد وع�رصون عاما و..... ولو فر�سنا اأن احلديث الواحد ياأخذ 

 �سبع دقائق. 
 في�سبح ما يحتاجه ال�: ]600000[ حديث من الزمن هو: 

 ] 718862‘24[ اأربع وع�رصون عاما و..... 
 ولو فر�سنا اأن احلديث الواحد ياأخذ ثمان دقائق. 

 في�سبح ما يحتاجه ال�: ]600000[ حديث من الزمن هو: 
 ] 250128‘28[ ثمان وع�رصون عاما و..... 

 ولو فر�سنا اأن احلديث الواحد ياأخذ ت�سع دقائق. 
 في�سبح ما يحتاجه ال�: ]600000[ حديث من الزمن هو: 

 ] 781394‘31[ واحد وثاثون عاما و..... 
 ولو فر�سنا اأن احلديث الواحد ياأخذ ع�رص دقائق. 
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 في�سبح ما يحتاجه ال�: ]600000[ حديث من الزمن هو: 
 ] 31266‘35[ خم�سة وثاثون عاما و..... 

لحظ اأن زمن الدعوة على عهد النبي: ]23[ عاما، منها ]13[ عاما فى مكة، 
 ]10[ �سنوات فى املدينة. 

 وهذا الكام هدية لقوم يعقلون. 
ودائما �سدق الله العظيم القائل فى القراآن الكرمي: 

{ِتْلَك آيات اللَِّه َنْتلُوَها َعَلْيَك ِباْلَحقِّ َفِبأي َحِديٍث َبْعَد اللَِّه َوأياِتِهُ يؤِْمُنوَن )6( وَْيلٌ 
لِّكُلِّ أَفَّاٍك أَِثيٍم )7( َيْس�َمُع آيات اللَِّه ُتْتَلى َعَلْيِه ُثمَّ ُيِصرُّ ُمْس�َتْكِبًرا َكأَن 

رُْه ِبَعَذاٍب أَِليٍم )8(َوِإَذا َعِلَم ِمْن أياِتَنا َشْيًئا اتََّخَذَها ُهزًُوا أوَلِئَك  لَّْم َيْسَمْعَها َفَبشِّ

ا َكَس�ُبوا َشْيًئا واَل َما  ِهيٌن )9( ِمن وَرَاِئِهْم َجَهنَُّم واَل ُيْغِني َعْنُهم مَّ َلُهْم َعَذاٌب مُّ

اتََّخ�ُذوا ِمن ُدوِن اللَِّه أوِلَي�اء َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم )10( َهَذا ُه�ًدى َوالَِّذيَن َكَفرُوا 

ن رِّْجزٍ أَِلي�ٌم )11( })�سورة اجلاثية الأي��ات من  6 اإىل11(  ِبأي�اِت رَبِِّهْم َلُه�ْم َعَذاٌب مَّ

 

��ُة النبوي��ة ال�رصيفة ال�سحيحة ه��ي تطبيق كتاب الله قوًل وفع��ًا واإقرارًا،  ال�ُسنَّ
وُمنكره��ا ُمنك��ر للق��راآن الك��رمي. واأول فم ب���رصي �سمعن��ا منه الق��راآن الكرمي 
ه��و ف��م ر�سول الل��ه -عليه اأف�س��ل ال�س��اة واأمت الت�سلي��م- بغ��ري عنعنات اإىل 
اأن تق��وم ال�ساع��ة. وكل رواي��ة ُذك��رت يف ُكت��ب احلدي��ث الإثن��ن اأو ال�ست��ة 
 اأوالت�سع��ة اأو غريه��ا تتفق وكتاب الله فهي �سحيحة حت��ى واإن �سعف ال�سند..!. 
وكل ُمتبع لغري كتاب الله خُمالف لأمر الله الذى يقول فى الآية رقم )3( من �سورة 
ا  ن رَّبِّكُْم واََل َتتَِّبُعوْا ِمن ُدوِنِه أوِلَياء َقِليًل مَّ الأع��راف: {اتَِّبُعوْا َما أُنزِلَ ِإَلْيكُم مِّ

َتَذكَّرُون} وماهو موقف الإ�سام من العا�سى لأمر الله...؟.

 {وََم�ن َيْعِص اللَّه وَرَُس�وَلهُ وََيَتَع�دَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْل�هُ َنارًا َخاِلًدا ِفيَه�ا َوَلهُ َعَذاٌب 
ِهيٌن)14(} )الن�ساء(. مُّ
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 {وََما َكاَن ِلُمؤِْمٍن واَل ُمؤِْمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَّهُ وَرَُسولُهُ أَْمًرا أَن َتكُوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة 
ِبيًنا)36(}. )الأحزاب(. ِمْن أَْمرِِهْم وََمن َيْعِص اللََّه وَرَُسوَلهُ َفَقْد َضلَّ َضلال مُّ

 والبحث العلمي يف جمال الفكر الإ�سامي وثقافته يزيدنا احرتاًما وتقديًرا واإكباًرا 
 لعلمائنا يف كل التخ�س�سات، الأحياء منهم والأموات - لأن العلم رحٌم بن اأهله. 
و ن�ساأل الله الكرمي اأن يلحقنا مبن �سبقونا بالإميان مع النبين وال�سديقن وال�سهداء. 
واأن يرزقنا والأحياء منهم نعمة التدبر لكتاب الله والعمل به فى احلياة، والتاأ�سي 
بر�سوله – عليه ال�ساة وال�سام - الذي كان خلقه القراآن لكي يتعاملوا معنا بهذه 

الأخاق القراآنية ولي�ش باأخاق الكهنوت التي ُتكّفر وُتنّفر. « انتهى
ثم عقب املعقب م�سيفا على نف�ش املقال:

اأري��د اأن اأ�سي��ف اأن من ال600000- اأنكر البخاري نح��و 593000 حديثا، فمن 
حيث الكم فاإن البخاري نف�سه من اأكرب منكري احلديث. ووا�سح اأي�سًا من تفاخر 
البخ��اري اأنه اإما كاذب اأو اخت��ار الأحاديث التي على ه��واه لأن �ست ع�رصة �سنة 
ل تكف��ي لك��ي يبحث اأي بحث علم��ي يف 600000 حدي��ث )اأي حوايل خم�ش 
دقائق يف احلديث وهو وقت اأقل مما ياأخذه �سلق البي�ش( حتى يف زمن املعلومات 
املعا���رص، فما بالك يف زمن كان فيه ال�سفر للتحق��ق من �سيء ياأخذ �سهوًرا على 

ظهور النوق!
عل��م  اإن  لل�س��ك  جم��ال  ت��رتك  ول  تك��ذب  ل  فالأرق��ام  قل��ت  كم��ا 
 احلدي��ث ال��ذي يدعي��ه ال�سي��وخ م��ا ه��و اإل عل��م الك��ذب و�سل��ق البي���ش. 
و لذل��ك جند كت��ب الأحاديث املبك��رة برغم اأنها اأقرب من احل��دث، حتتوي على 
اأحادي��ث اأق��ل من كتب الأحادي��ث املتاأخرة مث��ل كتاب البخ��اري. فال�سحيفة 
ال�سحيح��ة لهمام بن منبه حتتوي على 138 حديثا فق��ط والبخاري بعد اأكرث من 
100 عام اأخذ حوايل 7000 من �سمن 600000. هذا النمو العددي لاأحاديث كلما 
بع��دت عن زمن احلدث ل يرتك جمال لل�سك ب��اأن الأحاديث كانت ت�سطنع على 

جمال وا�سع. 
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اأ�س��ف اإىل هذا اأن كتب الأحاديث املبكرة برغ��م اأنها اأقرب من احلدث فاأغلب 
الإ�سن��اد فيه��ا به علة، ول ي�س��ل اإىل الر�سول بينما كلما بع��دت عن احلدث جتد 
الإ�سن��اد تاما وبالغا حد الكمال يف كتب الأحاديث املتاأخرة مثل كتاب البخاري. 
كل هذا مع اأن املتوقع هو العك�ش. فكلما بعد ال�سخ�ش عن احلدث زمنيًا، فاملتوقع 
هو اأن يقل عدد الأحاديث وي�سعف الإ�سناد. فهذه املاحظة ت�سري اإىل اأن الإ�سناد 

اأي�سًا كان ي�سنع على جمال وا�سع.
ورغ��م اأن ال��ردود حول هاته العملي��ة احل�سابية تتج��ه اإىل اعتبار طرق احلديث 
الواح��د يف احت�س��اب الأحادي��ث، لإظهار من يق��وم بهاته العملي��ات احل�سابية 
مبظه��ر اجلاهل باحلديث، اإل اأن هذا العتب��ار ل ميكن اعتباره ردا، لأن العديد من 
الأحادي��ث باحت�ساب تعدد طرقها ل يتعدى اأ�سابع اليد الواحدة، لأن املتواتر يف 
كت��ب احلدي��ث ل يتعدى 300 حديثا عل��ى اأعلى تقدير، ه��ذا اإذا علمنا اأن معظم 

الأحاديث هي اأحاديث اآحاد يف جمملها العام.
ودعونا نقوم بعملية ح�سابية بالأرقام اأي�سا ونحن نخترب القول املن�سوب لل�سيخ 
حمم��د بن اإ�سماعي��ل البخاري بخ�سو�ش جمعه ل�ستمائ��ة األف حديث خال 16 
�سن��ة، والتي يردده��ا ال�سيوخ ويفتخرون به��ا، حيث يوؤكدون اأن��ه خال جتواله 
وترحال��ه يف اأر���ش الله، طلبا حلديث ر�س��ول الله، ا�ستطاع البخ��اري اأن يجمع 
�ستمائة األف حديث، وينتخب منها اأزيد من �سبعة اآلف حديث بقليل، ليوؤلف من 
ع�سارته��ا الكتاب املن�سوب اإليه ال�سهري ب "اجلامع ال�سحيح"، وطبعا رحلته يف 
طل��ب احلديث دامت �ست ع���رصة �سنة، كان خالها يتجول على بغلته اأو ح�سانه 
اأو حم��اره، وحتركه عرب هاته الو�سيلة كان بطيئا جدا، فقد ي�ستغرق اأياما و�سهورا 
للتنق��ل من م�رص اإىل اآخ��ر، ومن بلد اإىل بلد جلمع حديث م��ن هنا، وحديث من 
هناك، واأثر من هذا، واأثر من ذاك، فلو �سلمنا جدل اأن البخاري كان يجمع احلديث 
مبع��دل حديث واحد يف اليوم، لكان ا�ستغراقه يف جمع �ستات الأحاديث 600000 
املبع��رثة عرب رقعة دولة اخلافة اآنذاك، �ستمائة األف يوم، اأي اأنه �سيحتاج اإىل اأزيد 
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م��ن األف و�ستمائة �سنة، مبعن��ى اأن البخاري لزال اإىل يومن��ا هذا يجمع اأحاديث 
ر�سول الل��ه، وبالتايل ي�ستحيل اأن يجمع �ستمائة األ��ف حديث يف �ست ع�رصة �سنة 

كما ي�ستهي  ويدعي املقد�سون للرتاث من عباد الب�رص.
ب��ل اإذا ت�ساهلنا اأكرث واعتربن��ا اأن البخاري كان يجمع ع�رصة اأحاديث يف اليوم 
ف�سيحت��اج اإىل 164 �سن��ة، اأي اأن ي�سيف على ال�سنوات الت��ي عا�سها 102 �سنة، 

باعتبار اأن البخاري عا�ش 62 عاما.
وطبع��ا ه��ذا م�ستحيل عقا، لذلك كان عب��اد الأوثان التاريخي��ة، يلحون على 
اأن ل نقي���ش البخاري باملقيا���ش الب�رصي، بل علينا اأن نقب��ل هاته “التخاريف” 
هكذا بدون اإعمال للعقل، وكل اإعمال للعقل �سي�سقط الأ�سطورة، التي ا�ستغرقت 
�سناعتها قرونا من الزمن، من طرف الكهنوت الديني، الذي خدر النا�ش، واأوقف 

العقول، وكانت املح�سلة اإنتاج التخلف با�سم الدين، والدين من هذا بريء.
بع���ش ال�سيوخ يحاول��ون اأن يظهروا من يح��اول مناق�سة ه��ذا الرتاث مبظهر 
اجلاه��ل، حيث يحاولون اأن يهونوا من مثل هاته اخلراف��ات، بقولهم اإن البخاري 
اأم�س��ى كل حياته يف جم��ع حديث امل�سطفى، اأي منذ نعوم��ة اأظفاره، نقول لهم 
حتى لو بداأ جمع احلديث وهو يف بطن اأمه، فلن ي�ستطيع جمع �ستمائة األف حديث 
يف 62 �سنة، بالنظر اإىل الطريقة التي وردت يف كتبهم، والتي تقول اأنه كان يتجول 
يف القرى واملدن على دابته جلمع احلديث ذهابا واإيابا من بلد اإىل اآخر، اإنطاقا من 
بخارى اإىل مكة املكرمة مرورا بالعراق وال�سام وغريها من باد اخلافة الإ�سامية 

العبا�سية، املمتدة الأطراف حينئد.
ث��م نع��ود اإىل  ق�سة اغت�سال البخ��اري وقيامه لل�ساة ركعت��ن، قبل كتابة اأي 
حدي��ث، لنقوم بلغة الأرقام اأي�سا للتاأكد م��ن مدى �سدق الرواية التاريخية، فاإذا 
جعلنا معدل الإ�ستجابة الإلهي��ة ل�ستخارة ال�سيخ حممد بن ا�سماعيل البخاري، 
ه��ي يوم واحد، ف�سيحتاج اأي�س��ا اإىل �ستمائة األف يوم، اأي اأزيد من األف و�ستمائة 
�سن��ة، وعلى هذا فالبخاري ما زال مل يكمل تاأليف كت��اب �سحيح البخاري، اإىل 
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ي��وم النا�ش هذا، لك��ن �سدنة اجلهل املركب ما زالو يدافع��ون عن هاته اخلرافات 
وي�سدقونها، حي��ث يدعي بع�سهم لتربير هذا اله��راء، اأن البخاري كان يغت�سل 
وي�سل��ي �ساة الإ�ستخارة قبل اختياره لأي حديث من الأحاديث التي �سيدونها 
يف ال�سحي��ح، اأي اأن��ه ا�ستخار واغت�س��ل �سبعة اآلف وثاثمائة م��رة فقط، اأقول 
جواب��ا على هذا ال��كام، اإذا كان البخاري قد ا�ستخار ل�س��يء �سيدونه حتما يف 
الكتاب فما معنى ا�ستخارته، وهو قد قرر �سلفا، فال�ستخارة تكون بعد حريتنا يف 
اأم��ر والبخاري كان لديه �ستمائة األف حديث، وه��و ل يعرف م�سبقا ما �سينتخب 
منها من اأحاديث، لذلك كان ي�ستخري، ورغم ذلك ف�سن�سلم لهم جدل بذلك ونقول 
لهم لنعترب اأنه ا�ستخار �سبعة اآلف وثاثمائة مرة، وكان معدل الإ�ستجابة  الإلهية 
ي��وم واحد، ف�سيحتاج البخاري اإىل اأزيد م��ن ع�رصين �سنة ل �ست ع�رصة �سنة!!!  
فاخلرافة مردودة يف كل الأحوال، ودائما بلغة الأرقام ال�سماء التي ل حتابي اأحدا، 

ول تتاأثر بخرافة ول اأ�سطورة.
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كذبة اإلجماع:

�س��ور اآخر يعت��ربه عباد الرتاث الديني، مبثابة احل�س��ن املنيع الذي يح�سنون به 
�سحيح البخاري، وهو اأن الأمة الإ�سامية تلقت هذا الكتاب بالإجماع، واأن الأمة 
الإ�سامية تعترب اأن كل ما يف �سحيح البخاري �سحيح ل غبار عليه، وهي جممعة 
على ه��ذا، وبالتايل من اأنكر حديث��ا من اأحاديث البخاري فم��اأواه جهنم وبئ�ش 
امل�س��ري، لتنبعث فتاوى التكف��ري التي نقلنا بع�سها يف كتابن��ا هذا، حتى لنتهم 
باأنن��ا نفرتي على ال�سيوخ الكذب، واحلقيقة التي ل تقبل اجلدل، كما �سنبينها بعد 
قلي��ل، هي اأن رواية الإجماع ح��ول �سحيح البخاري لي�ست اإل كذبة من الكذب 
الكث��ري، الذي تعج به كتب الرتاث، ولي�ش اإل خرافة من اخلرافات املوؤ�س�سة لهاته 
الأ�سط��ورة التي وج��ب اأن نن�سفها ن�سفا، بنقول من كتب ال��رتاث نف�سها، والتي 
يقد�سها ه��وؤلء ال�سيوخ الذين متكن��ت منهم الوهابي��ة، املكفرة املقلدة اأميا متكن، 
ف�سخرته��م للدفاع ع��ن باطلها، فكان الثمن غاليا، وه��و ت�سويه الإ�سام ال�سمح 
الداع��ي اإىل ا�ستعمال العقل واملنطق، والتفك��ر والتدبر، بدل التقليد الأعمى غري 

املتب�رص.
ولإ�سق��اط اخلرافة يكفي اأن يعل��م اأي اإن�سان، اأن ال�سيعة وه��م ن�سبة مهمة من 
امل�سلم��ن، ل يوؤمن��ون ب�سحي��ح البخاري، ويكذب��ون كل ما جاء في��ه، فاأين هو 
الإجم��اع اإذن، اإل اإذا اعتربنا ال�سيعة كف��ارا، واأخرجناهم من دائرة الإ�سام، ومل 
نعتربه��م من اأهل القبلة، و�سدق��ا �سنجد العديد من ال�سيوخ يهون عليهم اإخراج 
ماي��ن امل�سلمن من امللة على اأن ي�سقط الدعاء القائ��ل باأن الأمة اأجمعت على 
اأن �سحي��ح البخاري اأ�سح كتاب بعد كتاب الله، واأنها تلقته بالقبول على اأن كل 
م��ا فيه �سحيح، لكننا ما�س��ون يف مناق�سة الأ�سط��ورة لإ�سقاطها ون�سفها، فماذا 
�سيقول �سدن��ة الكهنوت اإذا ا�ست�سهدنا لهم بالأعام م��ن �سيوخهم الذين يعترب 
كامه��م في�سا يف اأمور الدين بالن�سبة لهم؟ ذلك م��ا �سنكت�سفه من خال �رصد 
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هاته النقول وقد عنونا هاته الفقرة بكذبة الإجماع ت�سديقا لاإمام اأحمد بن حنبل 
الذي يوؤثر عنه اأنه قال: »من ادعى الإجماع فقد كذب«.

موطاأ مالك اأ�ضح الكتب:

ولنبداأ مبقولة "�سحيح البخاري اأ�سح كتاب بعد كتاب الله"، فالعديد من ال�سيوخ 
يوهموننا باأن جميع الفقهاء وال�سيوخ املتقدمن واملتاأخرين يعتقدون بهاته املقولة، 
واحلقيق��ة اأن هذا جمانب للحقيقة فالعديد من ال�سي��وخ يرون اأن املوطاأ هو اأ�سح 
كت��اب بعد كتاب الله ويف�سلونه باأ�سواط عل��ى �سحيح البخاري ويقولون اأنه ل 
ي�ساهيه �رصفا ول منزلة، وهذا عند جماعة من كبار حمدثي هذه الأمة وفقهائها، 
حيث يرون اأن موطاأ الإمام مالك، اأ�سح كتاب بعد كتاب الله تعاىل فهو عند هوؤلء 

العلماء مقدم على �سحيح الإمام البخاري فما دونه. 
يق��ول الإم��ام املطلبي – رحمه الل��ه-: »ما على ظهر الأر���ش كتاب بعد كتاب 
الل��ه اأ�سح من كتاب مالك«، ويف لفظ: »ما على ظهر الأر�ش كتاب هو اأقرب اإىل 
القراآن من كتاب مالك«، ويف لفظ: »ما بعد كتاب الله اأكرث �سوابا من موطاأ مالك« 
ويف لفظ: »ما بعد كتاب الله اأنفع من املوطاأ«. )�رصح الإمام الزرقاين على املوطاأ( 
1/8. و)تزي��ن املمالك مبناقب الإمام مال��ك( لل�سيوطي. املطبوع مع املدونة الكربى 

�ش 43.
وقد جاء يف منتدى الأزهري نقا عن ال�سيخ حممد العمراوي املالكي ما ن�سه: 
"ل��و قال اأحدهم - مم��ن ل اعتناء له باملوطاأ واإمنا در�سه ومل ينظره بعن الن�ساف-: 
 اإن قول ال�سافعي هذا يف املوطاأ، كان قبل تاأليف الإمام البخاري جلامعه ال�سحيح. 
وجواب��ه: اأن كث��ريًا م��ن الأئم��ة الأعام، ق��د تتابعوا عل��ى ق��ول ال�سافعي هذا، 
وجعل��وه يف �س��در حديثهم ع��ن املوطاأ، مم��ا يدل عل��ى ت�سليمهم ل��ه، وقبولهم 
 ب��ه، حت��ى بع��د ظه��ور اجلام��ع ال�سحي��ح لاإم��ام البخ��اري -رحم��ه الل��ه-. 
ق��ال احلاف��ظ ابن عبد الرب –رحمه الله-: "املوط��اأ ل مثيل له، ول كتاب فوقه بعد 
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كتاب الله –عز وجل-". 
وقال القا�سي اأبو بكر  بن العربي: » ِاعلموا - اأنار الله اأفئدتكم - اأن كتاب اجلعفي – 
اأي البخاري- هو الأ�سل الثاين يف هذا الباب، واملوطاأ هو الأول واللباب، وعليهما 
 بن��اء اجلميع كالق�سريي – اأي م�سلم- والرتمذي فم��ا دونهما« عار�سة الأحوذي.
وقد نحى هذا املنحى وانتهج هذا النهج كثري من املتاأخرين، كالعامة املحدث حممد 
حبيب الله ال�سنقيطي، واملحدث ال�سهري ال�سيخ �سالح الفّاين، والعامة ويل الله 
الدهل��وي، وقد اأطال النف�ش يف ذل��ك وقال ما هذه خا�سته: "فالطبقة الأوىل من 
كت��ب احلديث، منح�رصة بال�ستقراء يف ثاثة كت��ب: املوطاأ وال�سحيحن...واتفق 
اأهل احلديث على اأن جميع ما فيه – اأي املوطاأ - �سحيح على راأي مالك ومن وافقه. 
واأم��ا على راأي غريه، فلي�ش فيه مر�سل ول منقط��ع، اإل وقد ات�سل ال�سند به من 
 طرق اأخرى. فا جرم اأنها �سحيحة من هذا الوجه". انظر )حجة الله البالغة (1/385
وق��ال يف مقام اآخ��ر: "لقد ان�رصح �س��دري وح�سل يل اليقن، ب��اأن املوطاأ اأ�سح 
كت��اب يوجد عل��ى وجه الأر���ش بعد كت��اب الله –ع��ز وجل-". انظ��ر مقدمة 
 امل�سف��ى يف ���رصح املوط��اأ. ب�س��در كت��اب )امل�سوى يف ���رصح املوط��ا( 1/29.
واأجل��ى من هذا اعرتا�ش بع���ش اأهل الخت�سا�ش على اب��ن ال�ساح يف قوله: 
"اأول من األف يف ال�سحيح املجرد البخاري". وقد تبع النا�ش يف ذلك ابن ال�ساح 

–رحمه الله- كما تبعوه يف اأ�سياء اأخرى تتعلق بهذا الفن ال�رصيف"انتهى.
بل روي ع��ن البخاري نف�سه كما جاء يف كتاب علوم احلديث لبن ال�ساح ما 
ن�س��ه: "وروينا عن اأبي عبد الله البخ��اري - �ساحب ال�سحيح - اأنه قال: »اأ�سح 
الأ�ساني��د كلها: مالك عن نافع ع��ن ابن عمر«.وبنى الإمام اأبو من�سور عبد القاهر 
ب��ن طاهر التميمي على ذلك: اأن اأجل الأ�سانيد: »ال�سافعي عن مالك عن نافع عن 
اب��ن عمر " واحتج باإجماع اأ�سحاب احلديث على اأنه مل يكن يف الرواة عن مالك 

اأجل من ال�سافعي ر�سي الله عنهم اأجمعن، والله اأعلم" انتهى.
ووجدن��ا من ال�سيوخ م��ن يعطي الأف�سلي��ة مل�سلم و�سحيحه »ق��ال اأحمد بن 



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

133
ــــ

ــــ

�سلم��ة: راأيت اأبا زرعة واأبا ح��امت يقدمان م�سلما يف معرفة ال�سحيح على م�سايخ 
ع�رصهما. »تاريخ بغداد 102-13/101، وكما يعلم اجلميع فم�سلم معا�رص للبخاري، 

بل كان تلميذا له.
وقد وج��دت مقالة جامعة من�سورة على منتدى ال�سودان توؤكد مبا ل يدع جمال 
لل�س��ك ب��اأن مقولة تلقي الأمة ل�سحي��ح البخاري بالقبول، كذبة م��ا بعدها كذبة، 
وهات��ه املقالة التي جمعت نقول عن اأئمة اأعام يف ع��دم تلقي �سحيح البخاري 
بالجماع، ه��ي بعنوان: »الرد امللجم على من ادعى اإجم��اع الأمه على البخاري 

وم�سلم« ون�سها التايل:
»يزعم بع�ش املتاأخرين اإجماع جميع علماء الأمة على �سحة ما اأخرجه البخاري 
وم�سل��م، وه��ذا فيه نظر واعلم اأن هن��اك اأحاديث يف ال�سحيح��ن �سعفها علماٌء 
حمدثون كرث. وما ح�س��ل اإجماٌع على �سحة كل حديٍث يف ال�سحيحن، ل قبل 
البخ��اري وم�سلم ول بعدهما. فممن انتقد بع�ش تلك الأحاديث: اأحمد بن حنبل 
وعلي بن املديني ويحيى بن معن واأبو داود ال�سج�ستاين والبخاري نف�سه )�سعف 
حديث��ًا عند م�سلم( واأبو حامت واأبو زرع��ة الرازيان واأبو عي�سى الرتمذي والعقيلي 
والن�سائي واأبو علي الني�سابوري واأبو بكر الإ�سماعيلي واأبو نعيم الأ�سبهاين واأبو 
احل�س��ن الدارقطني وابن مندة والبيهقي والعط��ار والغ�ساين اجلياين واأبو الف�سل 
الهروي بن عمار ال�سهيد وابن اجلوزي وابن حزم وابن عبد الرب وابن تيمية وابن القيم 
 والألباين وكثري غريهم. فهل كل هوؤلء العلماء مبتدعة متبعن غري �سبيل املوؤمنن؟!
فق��د �سّع��ف العقيلي عددًا م��ن اأحاديث �سحي��ح البخاري. وعل��ى �سبيل املثال 
حدي��ث همام بن يحي��ى يف الأبر�ش. وقد رواه العقيل��ي يف �سعفائه )4|369( من 
طري��ق �سيخه البخ��اري، ثم �سّعفه واعت��ربه من كام عبيد بن عم��ري. هذا رغم 
 اتف��اق البخ��اري )3|1276 #3277( وم�سل��م )4|2275 #2963( عل��ى ت�سحيح��ه.
فق��د فعل ذلك �سي��خ ال�سام وبن القيم وحكما على لف��ظ )ين�سئ الله لها خلقا 
في�سكنوه��ا( بالنكارة وهو يف ال�سحيح وتبعهم ال�سي��خ بن جبريين وبن عثيمن 

اأي�سا يف درو�سه وقد �سعف بع�ش احلفاظ اأحاديث يف م�سلم اأي�سا.
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أعالم ضعفوا أحاديث يف الصحيحني:

مل يق��ف الأمر عند م�ساألة الختاف يف اعتب��ار الأ�سح من كتب الرتاث، فكل 
»حزب مبا لديهم فرحون«، وكل مذهب يحاول اإظهار اأن كتاب مذهبه هو الأف�سل، 
والغريب اأن كل اأن�سار كتاب ما يعترب كتابه املتع�سب له »اأ�سح كتاب بعد كتاب 
الل��ه« الكل م���رص، على مقارنة كتاب الله املطلق، بكت��اب الب�رص الن�سبي،... اإذن 
مل يق��ف الأمر عند هات��ه امل�ساألة بل تعداها اإىل اأن العدي��د من ال�سيوخ والأعام 
الذين ي�سهد لهم بعلو الكعب يف "علم" احلديث، وخربة ل ت�ساهى بنقد الرجال، 
قد و�سل بهم الأم��ر اإىل ت�سعيف اأحاديث وردت يف ال�سحيحن، ومل يجروؤ اأحد 
من املتقدم��ن ول املتاأخرين عل��ى تكفريهم اأو تف�سيقه��م، اأو و�سفهم وو�سمهم 
بالزي��غ وال�سال، لكنن��ا وبعد هذا الكتاب �سنجد العديد م��ن ال�سيوخ واأتباعهم 
ممن �سي�سفنا باأقذع النعوت، واأقبح الأو�ساف، و�سينربي العديد منهم ليتهمنا يف 

عقائدنا ونياتنا، فاإىل الله امل�ستكى مما �سنجد منهم.
و�ساأنقل لكم غي�سا من في�ش الأ�سماء الكبرية، التي �سعفت اأحاديث يف 
ال�سحيحن من خمتلف الع�سور والأزمان التي تلت تاأليف الكتابن "ح�سب 

 زعمهم" لتقف -اأيها القارئ - على حجم الأ�سطورة، ومدى تهافتها وتفاهتها.
1- انتقاد البخاري لبع�ض ما اأخرجه م�ضلم وهو على �ضروب: 

حه م�سلٌم  فمنه��ا اأن��ه اأعلَّ اأحاديث بعينها، مث��ل حديث خلق الرتبة فق��د �سحَّ
��ه البخ��اريُّ يف تاريخه الكب��ري )1317(. وكذلك حدي��ث �سفيان بن  )2789( واأعلَّ
ه البخاري يف  عيين��ة يف اإقامة النبي عن��د اأم �سلمة ثاثًا ملَّا تزوجه��ا )1460(، اأعلَّ
تاريخ��ه الكب��ري )93(. وكذلك حديث كري��ب موىل ابن عبا���ش يف حج ال�سبي 
��ه البخاري يف تاريخه الكبري )612(. ومنها اأنه َتَرَك اأحاديث وقع فيها  )1336(، اأعلَّ
اختاٌف واأخرجها م�سلم، مثل حديث طاق الثاث )1472(. قال البيهقي )الكربى 
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14974(: )وهذا احلديث اأحد ما اختلف فيه البخاري وم�سلم، فاأخرجه م�سلم وتركه 
البخ��اري. واأظن��ه اإمنا تركه ملخالفته �سائر الروايات عن اب��ن عبا�ش(. اه� وكذلك 
حديث �ساة الك�سوف ثمان ركعات يف اأربع �سجدات )908 وغريه(، قال البخاري 
)علل الرتمذي �ش97(: )اأ�سح الروايات عندي يف �ساة الك�سوف: اأربع ركعات يف 
اأربع �سجدات(. اه� قال ابن تيمية )جمموع الفتاوى 17/236(: )والبخاريُّ �َسِلَم ِمن 
 ُ ِمثِل هذا، فاإنه اإذا وقع يف بع�ش الروايات غلٌط، َذَكَر الروايات املحفوظة التي ُتَبنِّ
غل��َط الغالط(. اه� وِمنها عدم احتجاجه برواٍة احت��جَّ بهم م�سلم، ك�سهيل بن اأبي 
�سالح وحماد بن �سلمة واأبي الزبري واآخرين. وِمنها ما كان ِمن �رصطه يف ال�سماع 

على خاف م�سلم، وهذا اخلاف بينهما معروف.
2- انتقاد م�ضلم لبع�ض ما اأخرج البخاري: 

فِمن ذلك حديث الإ�رصاء الذي رواه �رصيك بن عبد الله )3570(، فقد اأعلَّه م�سلم 
َر وزاد ونق�ش(. اه� وِمنها عدم احتجاجه برواٍة  َم فيه �سيئ��ًا واأخَّ بقول��ه )162(: )وقدَّ
احتجَّ به��م البخاري، كعكرمة موىل اب��ن عبا�ش واآخرين. وِمنه��ا انتقاده ل�رصط 
البخ��اري يف ال�سماع بن املتعا�رصين. ويف ذلك يقول اأبو الوليد الباجي ]ت 474 
ه���[ يف كتابه »التعديل والتجريح« )1/310(: )وقد اأخرج البخاري اأحاديث اعَتَقَد 
َته��ا، َتَرَكه��ا م�سلم ملا اعتقَد فيه��ا غرَي ذلك. واأخرج م�سل��م اأحاديث اعتقد  �سحَّ
تها، تركها البخاري ملا اعتقد فيها غرَي معَتَقِده. وهو يدلُّ على اأنَّ الأمر طريُقه  �سحَّ

الجتهاُد مِلَن كان ِمن اأهل العلم بهذا ال�ساأن، وقليٌل ما ُهم(. اه�
3- انتقاد اأبي زرعة الرازي ]ت 264 هـ[ ل�ضحيح م�ضلم: 

انتق��د اأبو زرع��ة ت�سنيف كتاب م�سل��م وتكلَّم يف بع�ش روات��ه واأحاديثه. قال 
الربذع��ي يف �سوؤالته )اأبو زرعة وجهوده �ش674(: )�سه��دُت اأبا زرعة ذكر كتاب 
ال�سحيح الذي األفه م�سلم بن احلجاج، ثم الف�سل ال�سائغ على مثاله، فقال يل اأبو 
زرعة: »هوؤلء ق��وٌم اأرادوا التقدم قبل اأوانه، فعملوا �سيئًا يت�سوفون به. األفوا كتابًا 
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مل ُي�سبقوا اإلي��ه، ليقيموا لأنف�سهم ريا�سًة قبل وقتها«. واأتاه ذات يوٍم -واأنا �ساهٌد 
-رجٌل بكتاب ال�سحيح ِمن رواية م�سلم، فجعل ينظر فيه. فاإذا حديٌث عن اأ�سباط 
ب��ن ن�رص، فقال يل اأبو زرعة: »م��ا اأبعد هذا من ال�سحيح! ُيدخل يف كتابه اأ�سباط 
ب��ن ن�رص!« ثم راأى يف الكت��اب قطن بن ن�سري، فقال يل: »وه��ذا اأطمُّ ِمن الأول! 
قط��ن بن ن�سري و�سل اأحادي��ث عن ثابت جعلها عن اأن�ش«. ثم نظر فقال: »يروي 
ع��ن اأحمد بن عي�سى امل�رصي يف كتابه ال�سحيح«. ق��ال يل اأبو زرعة: »ما راأيت 
ون يف اأنَّ اأحمد بن عي�سى« واأ�سار اأبو زرعة بيده اإىل ل�سانه كاأنه  اأه��ل م�رٍص َي�ُسكُّ
ث عن اأمثال هوؤلء، ويرتك عن حممد بن عجان  يقول: الكذب. ثم قال يل: »ُيحدِّ
ق لأهل البدع علينا، فيجدون ال�سبيل باأن يقولوا حلديٍث اإذا احُتجَّ  ونظرائه! وُيطرِّ
به.  َع هذا الكتاب ويوؤنِّ عليه��م به: لي�ش هذا يف كتاب ال�سحيح«. وراأيته ي��ذمُّ َو�سْ
فلم��ا رجع��ُت اإىل ني�سابور يف امل��رة الثانية، ذكرت مل�سلم بن احلج��اج اإنكار اأبي 
زرعة عليه روايته يف هذا الكتاب عن اأ�سباط بن ن�رص وقطن بن ن�سري واأحمد بن 
عي�س��ى. فقال يل م�سلم: »اإمنا قلُت: �سحيح، واإمنا اأدخلُت ِمن حديث اأ�سبط وقطن 
واأحمد ما قد رواه الثقات عن �سيوخهم. اإل اأنه رمبا وقع اإيلَّ عنهم بارتفاع، ويكون 
عن��دي ِمن رواية َمن هو اأوثق منهم بن��زوٍل، فاأقت�رص على اأولئك. واأ�سل احلديث 

معروٌف ِمن رواية الثقات(. اه�
وقد اأعلَّ اأبو زرعة اأربعة اأحاديٍث اأخرجها م�سلم يف �سحيحه:	•

"1- حديث امل�سح على اخلفن واخلمار )275(، اأعلَّه كما يف علل ابن اأبي حامت )12(.

"2- حديث كان يذكر الله على كل اأحيانه )373(، اأعلَّه كما يف علل ابن اأبي حامت )124(.

ه كم��ا يف علل ابن اأبي حامت )17(. "3- حدي��ث وي��ٌل لاأعقاب ِمن النار )240(، اأعلَّ
�ش عن موؤمٍن كربًة ِمن ك��رب الدنيا )2699(، اأعلَّه كما يف علل  4- حدي��ث َمن نفَّ

ابن اأبي حامت )1979(.
3- انتقاد اأبي زرعة لأحاديث اأخرجها البخاري ِمنها حديث يون�ش بن يزيد 

ه اأبو زرعة كما يف علل ابن اأبي حامت )40(  اأن النبي �سلى مبنى ركعتن )1655( اأعلَّ



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

137
ــــ

ــــ

وِمنها حديث ابن عمر راأيت النبي يف ظل الكعبة )6272( اأعلَّه كما يف �سوؤالت 
الربذعي )�ش386(. وِمنها حديث ابن عبا�ش يف جربيل يوم بدر )3995، 4041 

 )اأعلَّه كما يف علل ابن اأبي حامت )921(.
4- انتقاد اأبي حامت ]ت 277 هـ[ الأحاديث اأخرجها ال�ضيخان: 

فِمنها حديث ت�سليم ابن م�سعود على النبي يف ال�ساة اأخرجه البخاري )1199 
اأبي  وِمنها حديث   .)274( ابنه  اأبو حامت كما يف علل  ه  واأعلَّ  )53( وم�سلم  وغريه( 
هريرة يف �سيام ثاثة اأيام ِمن كل �سهر اأخرجه البخاري )1178، 1981( وم�سلم 
اأخرجه  الزبري  بنت  باعة  �سُ وِمنها حديث   .)690( ابنه  ه كما يف علل  واأعلَّ  )721(
حديث  وِمنها   .)803( ابنه  علل  يف  كما  واأعلَّه   )1207( وم�سلم   )5089( البخاري 
وغريه(   5060( البخاري  اأخرجه  قلوبكم  عليه  ائتلفت  ما  القراآن  اقروؤوا  جندب 
وم�سلم )2667( واأعلَّه كما يف علل ابنه )1675(. وِمنها حديث ابن عمرو ل تكن 
حديث  وِمنها   .)344( ابنه  علل  يف  كما  واأعلَّه   )1159( م�سلم  اأخرجه  فان  مثل 
ه  واأعلَّ  )1655( البخاري  اأخرجه  ركعتن  مبنى  �سلى  النبي  اأن  يزيد  بن  يون�ش 
يف  عطاء  بن  عمرو  بن  حممد  حديث  .وِمنها   )40( حامت  اأبي  ابن  علل  يف  كما 
وِمنها   .)461( ابنه  علل  كما يف  واأعلَّه   )82( البخاري  اأخرجه  النبي  �ساة  �سفة 
 ،2044( البخاري  اأخرجه  رم�سان  العتكاف يف  عيا�ش يف  بن  بكر  اأبي  حديث 
راأيت  عمر  ابن  حديث  وِمنها   .)673( ابنه  علل  يف  كما  حامت  اأبو  ه  واأعلَّ  )499
.)864( ابنه  علل  يف  كما  واأعلَّه   )6272( البخاري  اأخرجه  الكعبة  ظل  يف   النبي 

5- انتقاد الرتمذي ]ت 279 هـ[ حلديٍث يف �ضحيح البخاري: 

ه  اأخ��رج البخ��اري حديث ابن م�سع��ود يف ال�ستنج��اء باحلج��ارة )156(، واأعلَّ
الرتم��ذي بال�سطراب فق��ال يف �سننه )17(: )وه��ذا حديٌث فيه ا�سط��راٌب(. اه� 
وق��د َذَكَر الرتمذي اأنَّ البخ��اري - مع كون احلديث م�سطرب��ًا - ماَل اإىل ترجيح 
اإح��دى الرواي��ات واأخرجها يف �سحيح��ه، فقال يف علله الكب��ري وهو يف �سننه 
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َع حديث زه��ري يف كتاب اجلامع(.  ، َوَو�سَ اأي�س��ًا: )وكاأنه راأى حديَث زه��ري اأ�سحَّ
اه��� ثم ق��ال: )ورواية اإ�رصائي��ل وقي�ش ب��ن الربيع، ع��ن اأبي اإ�سح��اق، عن اأبي 
(. اه�  عبي��دة، ع��ن النبي �سل��ى الله عليه و�سلم يف ه��ذا هو عندي اأ�سب��ه واأ�سحُّ
قلُت: فَيظهر مِمَّ��ا �ُسقناه عن ال�سيخن والرازين والرتمذي -وهم كانوا اأبناء ع�رٍص 
حه هذا اأو ذاك، بل كان  واح��ٍد رحمهم الله اأجمعن-َعَدُم الت�سليم ب�سحة ما ي�سحِّ
ٌة اأيًا كان راويه. فا جم��ال اإذن لأحد اأن  ديدنه��م ه��و انتقاد احلديث الذي ب��ه علَّ
ع��ي اإجماع الأئمة يف ع�رص ال�سيخن على �سحة ما اأخرجاه يف كتابيهما، لأن  يدَّ
َ لك. فلم َيْبَق اإل القول ب��اأن هذا الإجماع اإمنا  اأقواله��م على خاف ذلك كم��ا َتبنَّ
انعقد بعد ع�رص هوؤلء الأئمة. فاإن كان ذلك كذلك، فما هو الع�رص الذي اأجمع فيه 

العلماء على هذا قبل ابن طاهر املقد�سي؟ 
انتقاد ابن عمار ال�ضهيد ]ت 317 هـ[ ل�ضحيح م�ضلم: 

ُيَع��دُّ اأبو األف�س��ل ابن عمار اله��روي ال�سهيد اأَْقَدَم َمن األ��ف يف نقد ال�سحيح، 
فقد َجَم��َع الأحاديث التي انتقدها على م�سلم يف ج��زء )ِعَلل اأحاديث يف كتاب 
ال�سحيح مل�سلم بن احلجاج(. وقد اأعلَّ ابن عمار يف كتابه هذا �ستًة وثاثن حديثًا 

اأخرجها م�سلم يف �سحيحه.
6- انتقاد اأبي بكر االإ�ضماعيلي ]ت 371 هـ[ حلديٍث يف �ضحيح البخاري:

اأخرج البخاري يف �سحيحه حديث اأبي هريرة يلقى اإبراهيم اأباه اآزر يوم القيامة 
)3350(، وقد َطَعَن فيه الإ�سماعيليُّ ملَّا اأخرجه يف م�ستخرجه. قال ابن حجر يف 
يف  وَطَعَن  اأ�سله  ِمن  احلديَث  هذا  الإ�سماعيليُّ  ا�سَت�ْسَكَل  )وقد   :)8/500( الفتح 
�سحته، فقال بعد اأن اأخرجه: »هذا خرٌب يف �سحته نظٌر، ِمن جهة اأن اإبراهيم علم 

اأن الله ل يخلف امليعاد. فكيف َيجعل ما �سار لأبيه خزيًا، مع علمه بذلك!«. اه�
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7- انتقاد الدارقطني ]ت 385 هـ[ الأحاديث ال�ضيخني: 

يف  انتقاداِته  َذَكَر  وقد  الفن.  هذا  يف  قدمه  لر�سوخ  ُيذَكر  اأن  ِمن  اأَ�ْسَهُر  وهو 
اأوله )الإلزامات والتتبع �ش120(:  فاٍت له: اأحدها هو )التتبُّع( قال يف  ثاثة م�سنَّ
اأحدهما،  اأو  وم�سلم  البخاري  كتاب  عليها  ا�ستمل  معلولٍة  اأحاديث  ِذْكِر  )ابتداُء 
اأودعها  اأحاديث  بيان  جزء(  هو  والثاين  اه�  ِمنها(.  وال�سواَب  ِعَلَلها  ْنُت  َبيَّ
ِذْكُره  َح�رَصَين  ))ما  )�ش39(:  اأوله  قال يف  ال�سحيح(  كتابه  الله  رحمه  البخاري 
كتابه  الله يف  البخاري رحمه  اإ�سماعيل  بن  جها حممد  التي خرَّ الأحاديث  ِمن 
اإر�سال بع�سها ويف  اأ�سانيد بع�سها ويف  مِمَّا اخُتلف يف  »ال�سن ال�سحاح« عنده، 
كتابه  يف  متفرٌق  هو  ما  والثالث  اه�  وجرحهم((.  ناقليها  عدالة  ويف  اإي�سالها 
الأحاديث.  علل  ِذكر  يف  فيه  َع  تو�سَّ وقد  النبوية(  الأحاديث  يف  الواردة  )العلل 
الأحاديث  علل  بكل  الإحاطة  يزعم  مل  انتقاداته  يف  الدارقطني  اأن  وُياَحظ 
التي اأخرجها البخاري وم�سلم ول ق�سد ا�ستيعابها: فقد َذَكر يف جزء البخاري 
 اأحاديث مل يذكرها يف التتبع، كما َذَكر يف كتاب العلل اأحاديث مل يذكرها فيهما.

8- موافقة اأبي م�ضعود الدم�ضقي ]ت 401 هـ[ لبع�ض انتقادات الدارقطني: 

�سحيح  على  الدارقطني  ال�سيخ  اأ�سكل  ا  عمَّ )الأجوبة  كتاب  م�سعود  اأبو  األف 
الدارقطني يف �سحيح  اأعلَّها  التي  الأحاديث  م�سلم بن احلجاج( يدافع فيه عن 
َم بها واعتذر لاإمام م�سلم .  ه على بع�ش انتقاداته و�َسلَّ م�سلم، ولكنه مع ذلك اأقرَّ
وهنا نكتٌة اأْن َلو كان َثمَّ اإجماٌع ِمن الأمة على �سحة ما اأخرجه ال�سيخان، لأَْلَزمه 
اإ�سكالته بل ومَلَا وافقه على بع�سها! اأبو م�سعود ومَلَا احتاَج اإىل الإجابة عن   به 

9- انتقاد ابن حزم ]ت 456 هـ[ حلديثني يف ال�ضحيحني: 

بل  فيهما  حديثن  انتقد  فقد  ذلك  ومع  لل�سحيحن،  مًا  معظِّ حزم  ابن  كان 
الإ�رصاء  حديث  فهو  الأول:  احلديث  فاأما  مو�سوع.  باأنه  اأحدهما  على  َحَكَم 
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حديث  فهو  الثاين:  احلديث  واأما  اأي�سًا.  م�سلٌم  واأعلَّه  البخاري  اأخرجه  الذي 
م�سلم  اأخرجه  الذي  �سفيان  اأبي  اإىل  ينظرون  ل  امل�سلمون  كان  عبا�ش  ابن 
 :)16/63( �رصحه  يف  النووي  قال  بالو�سع.  حزم  ابُن  عليه  َحَكَم  فقد   ،)2501(
النا�ش  بن  لأنه ل خاف  الرواة،  بع�ش  ِمن  وهٌم  احلديث  »هذا  ابن حزم:  )وقال 
باأر�ش  وهي  بدهٍر  الفتح  قبل  حبيبة  اأم  ج  تزوَّ و�سلم  عليه  الله  �سلى  النبي  اأن 
اه�  »مو�سوٌع«(.  قال:  اأنه  اأي�سًا  حزٍم  ابن  عن  رواية  كافٌر«. ويف  واأبوها  احلب�سة 
�ش38(. ال�سحيحن  مكانة  )انظر:  عنه  احلميدي  رواه  بطوله  حزٍم  ابن   وكاُم 

10- انتقاد الغ�ضاين اجلياين ]ت 498 هـ[ لل�ضحيحني: 

ثن بقرطبة كتاب )تقييد املهمل  األف اأبو علي الغ�ساين اجلياين وكان رئي�ش املحدِّ
ه -على الأوهام الواقعة يف ال�سحيحن كلٌّ على  ه فيه -�سمن ما نبَّ ومتييز امل�سكل( نبَّ
ٌه اإىل الرواة عنهما. وقد تاَبَع الدارقطنيَّ واأبا م�سعود الدم�سقي  حدة، ومعظمها متوجِّ
 يف بع�ش نقدهما لل�سيخن، وزاد ِمن عنده انتقاداٍت اأخرى مل يذكراها ول نبَّها عليها.
موا اب��َن طاهر، و�سنيُعهم موافٌق ل�سني��ع الأئمة قبَلهم يف  قل��ُت: فهوؤلء مِمَّن تقدَّ
�ش لعلل الأحاديث التي وقع فيها اختاٌف يف اأ�سانيدها اأو متونها، واإن كانت  التعرُّ
مِمَّا اأخرجه ال�سيخان يف كتابيهما وَحَكما ب�سحته. وهو يدلُّ على اأنَّ الأع�رُصَ التي 
َتَل��ت ع�رص ال�سيخن مل يقع اتف��اُق العلماء فيها على قطعية اأحاديث ال�سحيحن 
ول على َمْنِع النظر يف اأ�سانيدها، بل اإنَّ ِمنهم َمن اأَْفَرَد ُكُتبًا يف التنبيه على املعلول 
منه��ا. وال�س��وؤال هنا: اإذا َثَبَت اأنَّ يف ال�سحيح��ن اأحاديث قد اختلفت الأئمة يف 
عاه ابُن طاهر باأن امل�سلمن اأجمعوا على �سحة  ت�سحيحها قطعًا، فكيف ي�سحُّ ما ادَّ
ما اأخرج��ه ال�سيخان يف �سحيحيهما؟ مع العلم باأن اأق��وال هوؤلء العلماء معلومٌة 
ْع عليهم اأحٌد ِمن اأهل العلم  غ��ري جمهولة، وخاَفهم م�سهوٌر غري منكور. ومل ُي�َسنِّ
بزعم خمالفة الجماع! يقول الإمام اأحمد يف م�سائله )رواية عبد الله ابنه 1587(: 
عى الإجماع فهو كذب، لعلَّ  عي الرجُل فيه الإجماع، هذا الكذُب. َمن ادَّ ))م��ا َيدِّ
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النا���ش قد اختلفوا. هذا دعوى ب�رص املري�سي والأ�سم. ولكن يقول ل َيعلم النا�َش 
يختلف��ون، اأو مل يبلغه ذلك ومل ينتِه اإليه. فيقول ل َيعلم النا�َش اختلفوا(. اه� فهو 
عاء الإجماع، فكيف وقد َوَقَف على  واإْن مَلْ َيعل��ْم خافًا يف امل�ساألة، ل يجوز له ادِّ

اخلاف.
11- انتقاد ابن تيمية وابن القيم حلديث فى البخارى: 

فقد فعل ذلك �سي��خ الإ�سام وبن القيم وحكما على لفظ )ين�سئ الله لها خلقا 
في�سكنوه��ا( بالنكارة وهو يف ال�سحيح وتبعهم ال�سي��خ بن جبريين وبن عثيمن 

اأي�سا يف درو�سه.
12- ابن برهان ]ت 514 هـ[ وهو �ضابٌق على ابن ال�ضالح: 

يقول يف كتابه »الو�سول اإىل الأ�سول« )2/172(: ))خرب الواحد ل يفيد العلم، 
والبخاريُّ  م�سلٌم  رواه  ما  اأنَّ  زعموا  فاإنهم  احلديث  اأ�سحاب  لبع�ش  خافًا 
النا�ش  لكافة  حل�سل  بذلك،  ح�سل  لو  العلم  اأنَّ  وعمدتنا  ب�سحته.  مقطوٌع 
نقطع  فا  اخلطاأ،  عن  مع�سومًا  لي�ش  البخاري  ولأن  املتواترة.  بالأخبار  كالعلم 
اأوهامهما.  توا  وثبَّ والبخاريَّ  م�سلمًا  غلَّطوا  العلم  واأهل  احلديث  اأهل  لأنَّ  بقوله. 
عمدة  )ول  قال:  ثم  اه�  ذلك(.  عليهما  ل�ستحال  به،  مقطوعًا  قولهما  كان  ولو 
على  واتفقوا  بالقبول  الكتابن  هذين  تلقي  على  اأجمعت  الأمة  اأن  اإل  للخ�سم 
عملت،  اإمنا  الأمة  فاإن  ب�سحتهما:  مقطوٌع  اأنهما  على  يدلُّ  ل  وهذا  بهما.  العمل 
كان  به  العمل  يوجب  ما  كلُّ  ولي�ش  الرواية.  يف  والثقة  الأمانة  لعتقادها 
ال�ساح. ابن  على  ه  ردِّ يف  النوويُّ  راأيه  اإىل  ا�ستند  وقد  اه�  ب�سحته(.   مقطوعًا 

13- بدر الدين الزرك�ضي ]ت 794 هـ[: 

َيظهر ِمن نقا�سات الزرك�سي يف نكته على ابن ال�ساح اأنه كان موافقًا له يف 
قطعية اأحاديث ال�سحيحن، اإل اأنه يف مو�سوعته الأ�سولية ردَّ على ابن ال�ساح 
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ابن  )وقال   :)4/246( املحيط«  »البحر  كتابه  يف  يقول  اجلمهور.  به  قال  مبا  وقال 
اإن جميع ما اتفق عليه البخاري وم�سلم مقطوٌع ب�سحته، لأن العلماء  ال�ساح: 
اتفقوا على �سحة هذين الكتابن. واحلقُّ اأنه لي�ش كذلك: اإذ التفاق اإمنا وقع على 
جواز العمل مبا فيهما، وذلك ل ينايف اأن يكون ما فيهما مظنون ال�سحة. فاإن الله 
(. اه� فنا الَقْطَع، ولذلك يجب احُلكم مبوجب البينة واإن مل ُتِفْد اإل الظنَّ تعاىل مل ُيَكلِّ

 
14- الكمال ابن الهمام ]ت 861 هـ[: 

ما يف  الأحاديث  اأ�سحُّ  قال:  َمن  )وقوُل   :)1/445( القدير«  »فتح  كتابه  قال يف 
ا�ستمل على  ما  به م�سلم، ثم  انفرد  ما  البخاري، ثم  به  انفرد  ما  ال�سحيحن، ثم 
ٌم ل يجوز التقليد  �رصطهما ِمن غريهما، ثم ما ا�ستمل على �رصط اأحدهما: حتكُّ
اعترباها(.اه�  التي  ال�رصوط  على  رواتهما  ل�ستمال  اإل  لي�ش  ية  الأ�سحِّ اإذ  فيه، 
ُه ي�سري قطعيًا،  َئ َمن َظنَّ وقال يف ذات الكتاب )5/243( عن خرب الواحد: )وقد ُخطِّ
منا غري مرٍة  عى فيما رواه البخاري ذلك. وَغِلَط(. اه� وقال اأي�سًا )5/495(: )قدَّ فادَّ
اآخر يف غريه، مع فر�ش  ِمن حديٍث  اأ�سحَّ  البخاري  اأنَّ كون احلديث يف كتاب 
اه� حم�ٌش(.  ٌم  حتكُّ البخاري:  عنهم  َروى  رجاٌل  اأو  ال�سحيح  رجال  رجاله  اأنَّ 

 
15- حممد بن �ضليمان الكافيجي ]ت 879 هـ[ 

اتف��ق علي��ه  )م��ا  )���ش167(:  الأث��ر«  »املخت���رص يف عل��م  كتاب��ه  ق��ال يف 
ال�سيخ��ان ِم��ن ال�سحي��ح: يفي��د الظ��ن ب�سحت��ه وم�سمون��ه، م��امل يتوات��ر 
-خاف��ًا للبع���ش -لكون��ه ِم��ن قبي��ل غ��ري املتوات��ر. فظه��ر �سعُف ق��وِل َمن 
 ق��ال: اإن��ه يفي��د القط��ع ب�سحت��ه لجتم��اع الأم��ة عل��ى تلقي��ه بالقب��ول(. اه�

ومن املتاأخرين:
16- اأحمد بن ال�ضديق الغماري ]ت 1380 هـ = 1960 م[: 

قال يف كتابه »املغري على الأحاديث املو�سوعة يف اجلامع ال�سغري« )�ش137 فما 
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اإىل معناه ومعار�سته  بالنظر  باطٌل  حه احلفاظ، وهو  بعد(: )فكم ِمن حديٍث �سحَّ
الوهم  لدخول  وذلك  والتاريخ.  الواقع  خمالفة  اأو  ال�سحيحة  ال�سنة  اأو  للقراآن 
بالعدالة  ال�سهرة  فاإن  الكذب!  يتعمد  قد  بل  بالعدالة،  املعروف  على  فيه  والغلط 
مقطوٌع  هو  ما  فيها  فاإن  ال�سحيحن:  اأحاديث  ومنها  الواقع.  القطع يف  تفيد  ل 
ببطانه، فا تغرت بذلك ول تتهيَّب احُلكم عليه بالو�سع مِلا يذكرونه ِمن الإجماع 
على �سحة ما فيهما. فاإنها دعوى فارغٌة ل تثبت عند البحث والتمحي�ش، فاإن 
اه� واقع((.  ول  معقول  غري  ال�سحيحن  اأحاديث  جميع  �سحة  على   الإجماع 

17- االألباين ]ت 1420 هـ = 1999 م[: 

هاَج��َم الألباين حمم��وُد �سعيد مم��دوح لأنه انتق��د "الألبانى" بع���ش اأحاديث 
ال�سحيح��ن، َوَعدَّ الألباين بذلك خمالفًا لاإجم��اع، فقال حممود �سعيد يف كتابه 
ت ال�سح��ف وُرفعت الأقام  »تنبي��ه امل�سل��م« )���ش7( يف جملة ما قال: )وق��د جفَّ
عن اأحادي��ث ال�سحيحن، واإل كانت الأمة -باتفاقه��ا على �سحة ال�سحيح -قد 
��ت �سواء ال�سبيل!((. اه� َف��َردَّ عليه الألباين يف مقدمة كتاب��ه »اآداب الزفاف«  �سلَّ
فق��ال )���ش54 فما بعد( بعد اأن َنَقَل كاَمه هذا: )قلُت: وهذا القول وحده منه يكفي 
الق��ارئ اللبيب اأن َيقنع بجهل هذا املتعامل وافرتائ��ه على العلماء املتقدمن منهم 
واملتاأخري��ن يف ادعائه الإجماع املذكور. فاإنهم ما زال��وا اإىل اليوم ينتقد اأحُدهم 
بع���شَ اأحاديث ال�سحيحن مِمَّا يبدو له اأنه مو�سٌع لانتقاد، بغ�شِّ النظر عن كونه 
اأخطاأ يف ذلك اأم اأ�ساب(. اه� ثم َذَكَر اإعال عبد الله بن ال�سديق الغماري حلديثن 
يف ال�سحي��ح. ثم اأَْتَبَع الألباين ذل��ك ِبَنْقِل كاِم اأخيه اأحمد بن ال�سديق الغماري 
ال��ذي َمرَّ عليك اآنفًا، فوافقه وقال )�ش60(: ))قلُت: وهذا مِمَّا ل ي�سك فيه كل باحٍث 
متمر���شٍ يف هذا العلم، وقد كن��ُت ذكرُت نحَوه يف مقدمة »���رصح الطحاوية«((. 
اه��� ث��م ردَّ على قوله باأن الأمة ق��د �سلَّت اإذن عن �سواء ال�سبي��ل، فقال الألباين 
)���ش63(: ))فاأق��ول: كا ث��م كا. اإن الأمة مل ت�س��ل ولن ت�سل ب��اإذن الله تعاىل، 
واإمن��ا �س��لَّ َمن افرَتى عليها وَن�َسَب التفاَق اإليه��ا يف اأمٍر هم خمتلفون فيه((. اه�
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اإذن هل بعد ذلك يقال اأن هناك اإجماع على البخارى وم�سلم !!!
اأظن اأنه بعد ما اأوردناه نقا من »منتدى ال�سودان« ل ميكن اأن يكون هناك عاقل 
يكذب كل هاته النقول عن �سيوخ اأعام من كل الع�سور والأم�سار، وي�ستمر يف 
ت�سديق كذبة الإجماع على اأن كل ما يف �سحيح البخاري �سحيح ويلقيها على 

الأ�سماع.
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البخاري مجروح ومرتوك الحديث:

مل يق��ف الأم��ر عند هذا احل��د يف عدم اعتب��ار �سحيح البخ��اري اأ�سح كتاب 
بع��د كتاب الل��ه، ول يف ت�سعيف اأحاديث يف �سحيح البخ��اري، بل و�سل الأمر 
ببع�ش كبار ال�سيوخ واأعامهم يف »علم« احلديث، اإىل جتريح حممد بن ا�سماعيل 
البخاري نف�سه، واعتباره جمروحا ومرتوك احلديث، ولعل العديد ممن ل يغو�ش يف 
بط��ون الكتب ليقف على احلقائق �سي�سدم من هاته احلقيقة، التي يحاول ال�سيوخ 
اخفاءها، ويكتفون بنقل الأ�ساطري املمجدة للبخاري، ويخفون احلقائق املرة التي 
تعاك���ش رواياتهم، يف النتقا�ش من �سخ�ش البخاري، واتهامه يف دينه، واحلاقه 

بزمرة ال�سالن امل�سلن، واأ�سحاب الزيغ والعقائد الفا�سدة.
ومن ذلك ما اأورده الذهبي يف �سري اأعام النباء ط الر�سالة«)12/ 462(:

 »وقال عب��د الرحم��ن ب��ن اأبي ح��امت يف »اجل��رح والتعدي��ل« قدم حممد بن 
اإ�سماعيل الري �سن��ة خم�سن ومائتن، و�سمع منه اأبي واأب��و زرعة، وتركا حديثه 
عندما كت��ب اإليهما حممد بن يحيى اأنه اأظه��ر عندهم بني�سابور اأن لفظه بالقراآن 

خملوق«.
وعقب الذهبي على هذا بقوله: »قلت: اإن تركا حديثه، اأو مل يرتكاه، البخاري ثقة 

ماأمون حمتج به يف العامل«.
قال اب��ن خلكان: حممد بن يحيى املعروف بالذهلي م��ن اأكابر العلماء واحلفاظ 
واأ�سهره��م، وهو اأ�ست��اذ و�سيخ البخاري وم�سلم واأب��ي داود والتمرذي والن�سائي 
واب��ن ماجة. )وفيات الأعيان لبن خلكان 4/ 282 ترجمة الذهلي(. قال الكاباذي 
الأ�سبه��اين يف كتابه اجلمع بن رجال ال�سحيح��ن يف ترجمة الذهلي: روى عنه 
البخ��اري يف ال�سوم والطب واجلنائز والعتق وغري مو�سع يف ما يقرب من ثاثن 
مو�سع��ا ً... اإّن البخاري ملّا دخ��ل ني�سابور �سغب عليه حممد بن يحيى الذهلي يف 

م�ساألة خلق اللفظ وكان قد �سمع منه فلم يرتك الرواية عنه ومل ي�رّصح با�سمه. 
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راج��ع: اجلمع بن رجال ال�سحيحن: 2/ 465 ترجمة رقم 1787(. وقال: اأحمد بن 
حنبل لبنه واأ�سحابه: اذهبوا اإىل اأبي عبد الله الذهلي واكتبوا عنه. )تاريخ بغداد: 
3/416(. قال اخلطيب البغدادي: »كان البخاري خافًا لأكرث متكّلمي ع�رصه يقول 
باأّن لفظ القراآن خملوق، وملّا ورد مدينة ني�سابور اأفتى الذهلي -الذي تقّلد من�سب 
الإفت��اء والإمام��ة بني�سابور -قائا ً: وم��ن ذهب بعد جمل�سنا ه��ذا اإىل حممد بن 
اإ�سماعي��ل البخاري فاّتهموه فاإنه ل يح�رص جمل�سه اإل من كان على مثل مذهبه. 
)تاريخ بغداد:2/ 31( )ذهب اأحمد بن حنبل اإىل تكفري من يقول بخلق القراآن فقال: 
والق��راآن كام الله لي�ش مبخلوق، فمن زعم اأّن الق��راآن خملوق فهو جهمي كافر، 
وم��ن زعم اأن القراآن كام الله ووقف ومل يقل خملوق ول غري خملوق فهو اأخبث 
م��ن الأول، ومن زعم اأن تلّفظنا بالقراآن وتاوتنا له خملوق والقراآن كام الله فهو 
جهمي، ومن مل يكفر هوؤلء القوم والقائلن بخلق القراآن وكام الله فهو مثلهم - 

كافر - راجع: كتاب ال�سنة لأحمد بن حنبل 3/ 53(. 
ق��ال حمم��د بن يحيى: كتب اإلينا م��ن بغداد اأّن حممد ب��ن اإ�سماعيل يقول: باأّن 
لف��ظ القراآن لي�ش قدميا، وقد ا�ستتبناه يف هذه ومل ينته: فا يحّق لأحد اأن يح�رص 
جمل�س��ه بعد جمل�سنا هذا. )تاريخ بغ��داد: 2/ 31، واإر�ساد ال�س��اري: 1/ 38 وهدى 

ال�ساري مقدمة فتح الباري: 491 واإ�ستق�ساء الأفهام: 9787(. 
مل يذهب الذهلي بف�ساد عقيدة البخاري فح�سب، بل كان يرى انحراف �ساحبه 
م�سلم بن حّجاج -�ساحب ال�سحيح -عن العقيدة ال�سليمة، ولذا طرده من جمل�سه 
وحّرم عل��ى النا�ش ح�سور جمل�سه. )دائرة معارف القرن الع�رصين: 5/ 292 ماّدة 
�سلم، وتذك��رة احلّفاظ: 2/589 ترجمة م�سلم بن احلجاج رقم 613( ويظهر من هذه 
الأقوال باأن البخاري وم�سلم كانا حمل رف�ش وطرد من قبل اأهل ني�سابور وعلماء 
بغ��داد واأهله��ا لعتقادهما يف القراآن باأنه خملوق، وكان ه��ذا �سببا ً لطردهما من 

ني�سابور.
وق��د حاول الذهبي يف �سري اأع��ام النباء الدفاع عن البخ��اري باتهام �سيخه 
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الذهل��ي – وه��و م��ن كبار احلف��اظ امل�سهود له��م بال�ساح، بل م��ن التقات يف 
احلديث-باأن ال�سبب يف اتهامه ملحمد بن ا�سماعيل البخاري هو احل�سد، واإذا كان 
هذا �سحيحا فالواجب ترك التحديث عنه، لكن البخاري حدث عنه، واإن كان قد 

دل�ش ا�سمه مرات عديدة يف �سحيح البخاري كما يعتقد هوؤلء ال�سيوخ.
وق��د اأورد الذهب��ي جمموعة من النق��ول تو�سح جتريح الإم��ام الذهلي لتلميذه 
البخاري، وعزا ذلك للح�سد الذي تولد لدى الذهلي اإزاء تلميذه، وهو الأمر الذي 
دفع��ه اإىل طرده من بلده حيث جاء يف �سري اعام النباء �ش 461« قال اأحمد بن 
من�سور ال�سريازي: �سمعت حممد بن يعق��وب الأخرم، �سمعت اأ�سحابنا يقولون: 
ملا قام م�سلم واأحمد ب��ن �سلمة من جمل�ش الذهلي، قال الذهلي: ل ي�ساكنني هذا 

الرجل يف البلد. فخ�سي البخاري و�سافر«.
والق�س��ة معروفة عن��د اأهل احلديث مبحنة البخ��اري يف م�ساألة: »لفظي بالقراآن 

خملوق املن�سوبة للبخاري«.
ومن الأ�سماء الكبرية التي جرحت البخاري، والتي تعترب من رتبه البخاري يف 
احلديث اأبو زرعة الذي يعّد من حّفاظ احلديث، ويعد علمًا من اأعام الرجال، قال 
الفا�سل النووي فيه: انتهى احلفظ - حفظ احلديث - اإىل اأربعة من اأهل خرا�سان: 

اأبو زرعة و... )تهذيب الأ�سماء واللغات: 1/ 68(.  
ق��ال اخلطي��ب عن �سعيد ب��ن عمر وقال: �سه��دت اأبا زرعة ال��رازي ذكر كتاب 
ال�سحي��ح الذي األف م�سلم بن احلّجاج ث��ّم امل�سّوغ على مثاله -�سحيح البخاري 
-فق��ال يل اأبو زرعة: هوؤلء قوم اأرادوا التقّدم قبل اأوانه فعملوا �سيًئا يت�سوقون به، 
األفوا كتاًبا مل ي�سبقوا اإليه ليقيموا لأنف�سهم رئا�سة قبل وقتها. واأتاه ذات يوم -واأنا 
�ساه��د -رجل بكتب ال�سحيح من رواية م�سل��م فجعل ينظر فيه فاإذا حديث عن 
اأ�سباط بن ن�رص، فقال اأبو زرعة: ما اأبعد هذا من ال�سحيح يدخل يف كتابه اأ�سباط 
ب��ن ن�رص، ث��م راأى يف كتابه قطن بن ن�سري فقال يل: وهذا اأطّم من الأول. )تاريخ 

بغداد/ 273(. 
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ة اأبي زرعة ولكّنه اأتى بكلمة يت�سّوقون - يتاجرون - بدًل عن  وذكر الذهبي ق�سّ
كلمة يت�سّوف��ون - يتظاهرون - )ميزان الإعتدال: 1/ 126 ترجمة اأحمد بن عي�سى 

امل�رصي الت�سرتي رقم 507(.
ب��ل اإن حممد بن اأبي حامت روى اأن بع�ش معا�رصي البخاري قد كفره، كما جاء 
يف �سري اأع��ام النباء �ش461 »وقال حممد بن اأبي ح��امت: اأتى رجل اأبا عبد الله 
البخاري، فقال: يا اأبا عبد الله، اإن فانا يكفرك! فقال: قال النبي -�سلى الله عليه 

و�سلم-: اإذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء به اأحدهما«.
اإنن��ا بعر�سنا هاته النقول ل نرم��ي من خالها الطعن يف �سخ�ش البخاري، فا 
ميك��ن –يف نظرن��ا- الطعن يف اأي اإن�سان كيفما كان بالعتم��اد على اأقوال بع�ش 
الرج��ال، ففي النهاية ه��ي اآراء، ولرمبا ن�سبتها لقائليها فيه��ا نظر، لكن اأردنا من 
خال �رصدنا لهاته الأقوال اأن نبن للقارئ �سقوط دعوى الإجماع حول �سخ�سية 
البخ��اري وكتاب �سحيح البخاري، واأن الأ�سطورة التي مت ن�سجها ب�سكل خرايف 
حول �سخ�سية البخاري وكتاب اجلامع ال�سحيح لي�ست اإل كذبة، لتعتمد على اأي 
اأ�سا�ش علمي اأو تاريخ��ي، واأن الختاف يف كتاب �سحيح البخاري، و�سخ�سية 
البخ��اري، بلغ مداه عرب كل القرون، وحكاية الإجماع هي اأ�سطورة من الأ�ساطري 
املوؤ�س�سة لتقدي�ش البخاري وكتاب اجلامع ال�سحيح، بدون ال�ستناد اإىل اأي حجة 
ميكن الوقوف عندها واحرتامها، لأن كل ما يروى يف هذا الباب، ي�ستخف العقول 
والأفه��ام ب�سكل م�ستفز، ويدعو يف ذاته اإىل تكذيب��ه، وال�سخرية منه، �سيما واأن 
اخلرافات الت��ي عر�سناها من كتب رجال الكهنوت وا�سح��ة وجلية، ولينكرها 
�سدنة التكفري والتف�سي��ق والتبديع من مقلدة القرن الواحد والع�رصين، والغريب 
اأنه��م يوردونها يف معر���ش ال�ستدلل واملحاججة، وكاأنه��ا م�سلم ومقطوع بها، 
وهي لي�س��ت اإل اأ�ساطري الأول��ن، واحلديث عنها كاحلديث ع��ن الغول والعنقاء 

والرخ.
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بخاريات:

اأردت اأن اأختم هذا الف�سل مبجموعة من الأحاديث الواردة »يف اأ�سح كتاب بعد 
كتاب الله« – �سحيح البخاري- ليقف القارئ على  حجم الإ�ساءة لديننا ولنبينا، 
ال��واردة يف هذا الكتاب، وحتى يع��رف من اأين جاءنا الإره��اب؟، وملاذا و�سلت 
اأمتن��ا اإىل ما و�سل��ت اإليه؟، ويقف على احلقائق كما هي ب��دون تزويق ولتنميق، 
والبح��ث عن املربرات، الت��ي تخدم �سناعة الأ�سطورة ول��و على ح�ساب الدين، 
ولنق��ف حقا على ما جناه اجلام��ع ال�سحيح املن�سوب لل�سيخ البخاري على الأمة، 
ولع��ل العديد ممن ي�سمع ويتاب��ع الهالة التي مت �سنعها زيف��ا ومتويها وكذبا حول 
البخاري، �سي�سدم من هول املفاجاة، حينما �سيكت�سف حقيقة جمموعة كبرية من 
الأحادي��ث امل�سيئة لاإ�سام ولنبي الإ�سام، ب��ل لرب العاملن داخل هذا الكتاب، 
والت��ي لن نعر�سها كلها، بل �سنكتف��ي بعر�ش مناذج منها فقط، نظنها كافية لكل 

حمتار يبحث عن احلقيقة، ول�سيء غري احلقيقة.
1- الر�ضول يحاول االنتحار:

يف "�سحي��ح البخ��اري" برقم )6581( م��ن كتاب "التعبري"، ب��اب "اأول ما بدئ 
ْهِرُيّ  ب��ه ر�س��ول الله �سلى الله عليه و�سلم م��ن الوحي الروؤيا ال�ساحلة" َق��اَل الُزّ
ًة َحَتّى  َنَّها َقاَلْت:... َوَفرَتَ اْلَوْحُي َفرْتَ ُه َعْنَه��ا اأَ َي الَلّ يِن ُعْرَوُة َعْن َعاِئ�َسَة َر�سِ َفاأَْخ��رَبَ
ى ِمْن  َدّ َم ِفيَما َبَلَغَن��ا ُحْزًنا َغَدا ِمْنُه ِمَراًرا َكْي َيرَتَ ُه َعَلْيِه َو�َسَلّ َلّى الَلّ ِبُيّ �سَ َح��ِزَن الَنّ
ى َلُه  َما اأوَف��ى ِبِذْرَوِة َجَبٍل ِلَكْي ُيْلِقَي ِمْن��ُه َنْف�َسُه َتَبَدّ َباِل، َفُكَلّ ُرُءو���شِ �َسَواِهِق اجْلِ
ا، َفَي�ْسُكُن ِلَذِل��َك َجاأْ�ُسُه، َوَتِقُرّ َنْف�ُسُه،  ِه َحًقّ ُد اإَِنّ��َك َر�ُسوُل الَلّ َمّ ي��ُل َفَقاَل َيا حُمَ ِجرْبِ
ى  ْثِل َذِلَك، َفاإَِذا اأوَفى ِبِذْرَوِة َجَبٍل َتَبَدّ ُة اْلَوْحِي َغَدا مِلِ ِجُع؛ َفاإَِذا َطاَل��ْت َعَلْيِه َفرْتَ َفرَيْ

يُل َفَقاَل َلُه ِمْثَل َذِلَك". َلُه ِجرْبِ
احلديث ورد اأي�سا يف اأول كتاب من كتب �سحيح البخاري، وهو يتهم الر�سول 
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مبحاول��ة النتح��ار، وحماولة النتح��ار ل تنتج ع��ن اإن�سان �س��وي، فهي نتيجة 
ل�سطراب��ات نف�سية، فكيف ي�س��وغ لإن�سان م�سلم اأن يته��م ر�سوله بهذا، ورغم 
املحاول��ة التي قام بها ابن حجر الع�سقاين وغريه لتربي��ر رواية البخاري لباغ 
اإق��دام الر�سول على حماولت انتحار مرات عدة، معت��ربا اأن الزيادة »فيما بلغنا« 
وم��ا بعدها لي�ست من كام عائ�سة بل هي زيادة للزهري، لكن رغم اأن هذا تاأويل 
جم��رد تاأويل، فالكذب على ر�سول الله وا�سح من خ��ال هاته الرواية املوجودة 
يف �سحي��ح البخاري، لكن عباد الأ�سطورة ل يتورعون عن القول: »اإن كل ما يف 

�سحيح البخاري �سحيح«
2- الر�ضول البذيء:

َثَنا اأَِبي،  َثَنا َوْهُب ْبُن َجِريٍر، َحدَّ ، َحدَّ ٍد اجُلْعِف��يُّ مَّ ِه ْبُن حُمَ َثَن��ا َعْبُد اللَّ 6824 - َحدَّ
ُه َعْنُهَما، َقاَل: مَلَّا  َي اللَّ ا�ٍش َر�سِ َقاَل: �َسِمْعُت َيْعَلى ْبَن َحِكيٍم، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّ
ْلَت، اأو َغَمْزَت، اأو  َك َقبَّ َم َقاَل َلُه: »َلَعلَّ لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلَّ ِبيَّ �سَ اأََتى َماِعُز ْبُن َماِلٍك النَّ
ِه، َقاَل: »اأَِنْكَتَها«. َل َيْكِني، َقاَل: َفِعْنَد َذِلَك اأََمَر ِبَرْجِمِه َنَظْرَت« َقاَل: َل َيا َر�ُسوَل اللَّ
ه��ذا احلديث يف �سحي��ح البخاري يربز اأن الر�س��ول كان بذيئا، وكان �سلوات 
الل��ه عليه ينطق بالكام الفاح�ش، حي��ث ورد يف حديث اآخر اأنه قال ل�سخ�ش » 
اأع�س�ش هن اأبيك«، ويف حديث اخر »من تعزى بعزاء اجلاهلية فاأع�سوه بهن ابيه 
ول تكن��وا« بل من�سوب للر�سول يف �سحيح البخاري اأنه كان ي�سب املوؤمنن كما 
يف حدي��ث عن اأبي هريرة »: )�سمع النبي    �سلى الله عليه و�سلم    يقول  اللهم فاأميا 
موؤمن �سببته فاجعل ذلك له قربة اإليك يوم القيامة( فاإذا كان الله تعاىل يف حمكم 
كتاب��ه يق��ول  يف حق نبيه »واإن��ك لعلى خلق عظيم« فالر�س��ول كان اأكرث النا�ش 
اأدب��ا، واأوفرهم خلقا، واأرقهم عف��ة، واأكرثهم اأناقة يف اللف��ظ والقول، لكن عباد 
الأ�ساطري، يف�سلون الإ�س��اءة لر�سولنا الكرمي على اأن يطعن يف اأ�سطورة �سحيح 
البخ��اري، ويقولون يف تبجح غريب وقلة اأدب لتو�سف باأن هذا حديث �سحيح 
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والر�سول قال هذا الكام واأمر به، واأنا اأف�سل األف مرة اأن اأن�سب هذا الفح�ش خلطاأ 
الراوي على اأن اأن�سبه للر�سول، واأحكم على احلديث بالو�سع والتلفيق.

3- الر�ضول جاء بالذبح:

ج��اء يف �سحيح البخاري معلقا حديث من�سوب للر�سول �سلى الله عليه و�سلم 
يق��ول فيه: »لق��د جئتكم بالذبح«، فف��ي الوقت الذي نقراأ ليل نه��ار قوله تعاىل:           
{وََما أَرَْس�ْلَناَك إال رَْحَم�ًة ِلْلَعاَلِميَن} )الأنبياء:107(، جن��د هاته الرواية التي ت�سري 
عك���ش التيار، وت��ربز اأن ر�سولنا كان دموي��ا، واأنه جاء بالذب��ح، ومن هنا جاءت 
داع���ش، وجاءت كل الت�سورات الإرهابي��ة، من هذا املوروث الديني، الذي اتخذ 
قدا�سة اأكرب من قدا�سة كتاب الله الداعي اإىل املحبة والرحمة، فا�ستعا�ش النا�ش 

بهاته املرويات عن كتاب الله الذي ل ياأتيه الباطل من بن يديه ول من خلفه.
والغري��ب اأن عباد الأ�سط��ورة حاولوا اأن يربروا هذا احلدي��ث حتى ل يخطئوا 
ال��راوي، باأن املق�سود به امل�رصكن، ون�س��وا اأن الر�سول اأر�سله الله رحمة للعاملن، 
لكل النا�ش مبختلف انتماءاتهم، واعتقاداتهم، ون�سوا اأن الر�سول كان اأرحم النا�ش 
بامل�رصكن والكفار، وكل املخالفن، وله مواقف كثرية معهم، فكيف ين�سب اإليه اأنه 
يقول »لقد جئتكم بالذبح«، لكن ماذا ميكن اأن يقال بعد اأن وجدنا يف امل�سلمن من 

يوؤمن باأن ر�سول الله فعا قال هذا الكام.
4- الر�ضول يكره النا�ض ليكونوا موؤمنني:

روى البخاري وم�سلم عن عمر بن اخلطاب اأن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم 
ًدا ر�ُسوُل اللِه،  مَّ ا�َش َحتَّى َي�ْسَهُدوا اأَن ل اإَِله اإل اللُه، َواأَنَّ حُمَ َقاِتَل النَّ قال "اأُِمْرُت اأَْن اأُ
ي ِدَماَءُهْم َواأَْمَواَلُهْم، اإل  ُموا ِمنِّ َكاَة، َفاإَِذا َفَعُلوا َذِلَك َع�سَ َاَة، َوُيوؤُْتوا الزَّ َوُيِقيُموا ال�سَّ

ِبَحقِّ الإ�سام، َوِح�َساُبُهْم َعَلى اللِه تعاىل".
وهات��ه اإ�ساءة اأخرى لر�سولنا الأعظم، لأنه حمال اأن يخالف اأمر الله له يف كتابه 

الكرمي، يف العديد من الآيات نورد بع�سا منها، فقد قال الله تعاىل:
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{َوَلْو َش�اَء رَبَُّك َلََمَن َمْن ِفي األرِْض كُلُُّه�ْم َجِميًعا أََفأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحتَّى 
َيكُوُنوا ُمؤِْمِنيَن} )يون�ش: 99(

اُغوِت  يِن َقْد َتَبيََّن الرُّْش�ُد ِمْن الَغ�يِّ َفَمْن َيْكفُ�رْ ِبالطَّ {اَل ِإْك�َراَه ِف�ي الدِّ
وَُيؤِْمْن ِباللَِّه َفَقْد اْسَتْمَس�َك ِباْلُعرَْوِة اْلوُْثَقى اَل انِفَصاَم َلَها َواللَّهُ َس�ِميٌع َعِليٌم}. 

)البقرة256(

{وَقُ�لْ اْلَح�قُّ ِمْن رَبِّكُ�ْم َفَمْن َش�اَء َفْلُيؤِْمْن وََمْن َش�اَء َفْلَيْكفُرْ ِإنَّ�ا أَْعَتْدَنا 
اِلِمي�َن َن�ارًا أََحاَط ِبِهْم ُس�َراِدقَُها َوِإْن َيْس�َتِغيُثوا ُيَغاُثوا ِبَم�اٍء َكاْلُمْهِل  ِللظَّ

َراُب وََساَءْت ُمرَْتَفًقا}. )الكهف: 29( َيْشِوي اْلوُُجوَه ِبْئَس الشَّ

{َفَذكِّ�رْ ِإنََّما أَْن�َت ُمَذكِّرٌ)21(َلْس�َت َعَلْيِهْم ِبُمَس�ْيِطرٍ)22(إال َمْن َتَولَّى 
ُب�هُ اللَّهُ اْلَع�َذاَب األْكَبرَ)24(ِإنَّ ِإَلْيَن�ا إياَبُهْم)25(ُثمَّ ِإنَّ َعَلْيَنا  وََكَفرَ)23(َفُيَعذِّ

ِحَساَبُهْم)26(} )الغا�سية(

{َنْح�ُن أَْعَل�ُم ِبَما َيقُولُ�وَن وََما أَْن�َت َعَلْيِه�ْم ِبَجبَّارٍ َفَذكِّرْ ِباْلقُ�ْرآِن َمْن َيَخاُف 
وَِعيِد})ق:45(.

كل هاته الآيات الوا�سحة تبن لنا اأن الإ�سام دين يدعو اإىل الختيار، يف اأمور 
العقي��دة، ل اإىل اجل��رب، فمتى اأمر الله نبيه بقتال النا���ش من اأجل عقائدهم؟ لكن 
عب��اد الأ�سنام الرتاثية، ل يتورعون عن اأن ين�سب��وا هذا الكام الإرهابي لر�سول 
املحبة والرحمة، ويت�ساءل العديد من النا�ش: ملاذا هاته الإ�ساءة للر�سول من طرف 
غربي��ن؟، واحلقيقة التي ل يعرفونها اأن هات��ه الإ�ساءات اأجمعها ماأخوذة من مثل 
هات��ه الكتب التي يق��ال عنها باأنها اأ�سح الكتب، واأن كل ما فيها �سحيح ل غبار 

عليه.
وم��ن الأحاديث الداعي��ة اإىل الكراهية والإكراه يف الدي��ن ما ورد يف �سحيح 
البخ��اري باب قتل من اأب��ى قبول الفرائ�ش وما ن�سب��وا اإىل الردة: »6526 حدثنا 
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يحي��ى بن بكري حدثنا الليث عن عقيل عن بن �سهاب اأخربين عبيد الله بن عبد 
الل��ه بن عتبة اأن اأبا هري��رة قال ملا توفى النبي �سلى الل��ه عليه و�سلم وا�ستخلف 
اأب��و بكر وكفر من كف��ر من العرب قال عمر يا اأبا بكر كيف تقاتل النا�ش وقد قال 
ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم اأمرت اأن اأقاتل النا�ش حتى يقولوا ل اإله اإل الله 
فم��ن قال ل اإل��ه اإل الله ع�سم مني ماله ونف�سه اإل بحق��ه وح�سابه على الله قال 
اأب��و بكر والله لأقاتلن من فرق ب��ن ال�ساة والزكاة فاإن الزكاة حق املال والله لو 
منعوين عناقا كانوا يوؤدونه��ا اإىل ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم لقاتلتهم على 
منعه��ا قال عمر فوالله ما هو اإل اأن راأي��ت اأن قد �رصح الله �سدر اأبي بكر للقتال 

فعرفت اأنه احلق«.
اإن هات��ه املروي��ات ي�ستحيل اجلمع بينها وبن اأمر الل��ه البن الوا�سح اجللي يف 
كتابه باأن ل يك��ره النا�ش على اعتناق العقيدة بل الأ�سل فيها الختيار ل اجلرب، 

لكن من ي�سمع مادام �سحيح البخاري قد قال؟!
5- الر�ضول ي�ضحر فيهذي:

ُبو  َثَنا اأَ �ْسَماِعيَل َحدَّ َثَنا ُعَبْي��ُد ْبُن اإِ ورد يف �سحي��ح البخاري حتت رقم 5433 َحدَّ
َم  ُه َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اللَّ ِبيُّ �سَ اأُ�َساَمَة َعْن ِه�َساٍم َع��ْن اأَِبيِه َعْن َعاِئ�َسَة َقاَلت: "�ُسِح��َر النَّ
ْيَء َوَما َفَعَلُه َحتَّى اإَِذا َكاَن َذاَت َيْوٍم َوُهَو ِعْنِدي  ُه َيْفَعُل ال�سَّ ُل اإليه اأَنَّ ُه َلُيَخيَّ ��ى اإِنَّ َحتَّ
َه َقْد اأَْفَتايِن ِفيَما ا�ْسَتْفَتْيُتُه ِفيِه ُقْلُت  َه َوَدَعاُه ُثمَّ َقاَل اأَ�َسَعْرِت َيا َعاِئ�َسُة اأَنَّ اللَّ َدَعا اللَّ
ِه َقاَل َج��اَءيِن َرُجَاِن َفَجَل�َش اأََحُدُهَما ِعْن��َد َراأْ�ِسي َوالآَخُر  َوَم��ا َذاَك َيا َر�ُسوَل اللَّ
ُه  ُجِل َق��اَل َمْطُبوٌب َقاَل َوَمْن َطبَّ اِحِبِه َما َوَجُع الرَّ َحُدُهَما ِل�سَ ِعْن��َد ِرْجَل��يَّ ُثمَّ َقاَل اأَ
ِم اليهوِديُّ ِمْن َبِني ُزَرْيٍق َقاَل ِفيَما َذا َقاَل يِف ُم�ْسٍط َوُم�َساَطٍة  َقاَل َلِبيُد ْب��ُن الأْع�سَ
ُه  لَّى اللَّ ِبيُّ �سَ ْرَواَن َقاَل َفَذَهَب النَّ َوُج��فِّ َطْلَعٍة َذَكٍر َقاَل َفاأيَن ُهَو َقاَل يِف ِبْئ��ِر ِذي اأَ
َحاِبِه اإىل اْلِبْئ��ِر َفَنَظَر اإليها َوَعَلْيَه��ا َنْخٌل ُثمَّ َرَجَع  َم يِف اأَُنا���شٍ ِمْن اأَ�سْ َعَلْي��ِه َو�َسلَّ
َياِطِن  اِء َوَل��َكاأَنَّ َنْخَلَها ُروؤُو�ُش ال�سَّ نَّ ِه َلَكاأَنَّ َماَءَها ُنَقاَعُة احْلِ اإىل َعاِئ�َسَة َفَق��اَل َواللَّ
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ُه َو�َسَفايِن َوَخ�ِسيُت اأَْن  َنا َفَقْد َعاَفايِنَ اللَّ ا اأَ ْخَرْجَتُه َقاَل َل اأَمَّ َفاأَ ِه اأَ ُقْل��ُت َيا َر�ُسوَل اللَّ
ا َواأََمَر ِبَها َفُدِفَنْت". ا�ِش ِمْنُه �رَصًّ َر َعَلى النَّ اأَُثوِّ

وقد عق��ب ابن حجر الع�سقاين يف فتح الباري تعليقا على هذا احلديث بقوله: 
"ث��م ذكر امل�سنف يف الباب �سبعة وع�رصين حديث��ا الأول حديث عائ�سة قالت: 
"�سح��ر النبي �سلى الله عليه و�سلم" احلدي��ث، و�سياأتي �رصحه يف كتاب الطب، 
ووجه اإيراده هنا من جهة اأن ال�سحر اإمنا يتم با�ستعانة ال�سياطن على ذلك، و�سياأتي 
اإي�ساح ذلك هناك، وقد اأ�سكل ذلك على بع�ش ال�رصاح". مبعنى اأن الر�سول �سلى 
الل��ه عليه و�سلم لي�ش من املخل�سن، فقد قال تع��اىل: {َقالَ رَبِّ َفأَْنِظرِْني إلى َيْوِم 
ُيْبَعُثوَن َقالَ َفِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِيَن إلى َيْوِم اْلوَْقِت اْلَمْعلُوِم َقالَ رَبِّ ِبَما أَْغَوْيَتِني أَلُزَيَِّننَّ 

َلُه�ْم ِفي األرِْض وأََلُْغِوَينَُّه�ْم أَْجَمِعيَن إال ِعَباَدَك ِمْنُه�ُم اْلُمْخَلِصيَن} )احلجر:40( 
وهاته اإ�ساءة بالغة لنبينا عليه اأف�سل ال�سلوات واأزكى الت�سليم.

وبالإ�ساف��ة اإىل هات��ه الإ�ساءة فهذا احلدي��ث يخالف جمل��ة وتف�سيا ع�سمة 
الر�سول وحفظ الله له، كما يخالف قوله تعاىل: {نَّْحُن أَْعَلُم ِبَما َيْس�َتِمُعوَن ِبِه ِإْذ 
ْس�ُحورًا}  اِلُموَن ِإن َتتَِّبُعوَن إال رَُجًل مَّ َيْس�َتِمُعوَن ِإَلْيَك َوِإْذ ُهْم َنْجوَى ِإْذ َيقُولُ الظَّ

)اإل�رصاء:47(
فالل��ه ينفي عن نبي��ه اأنه �سحر، ويقول عم��ن يقول باأن الر�س��ول م�سحور باأنه 
ظامل،  بل و�سلت بهوؤلء وقاحتهم اأن اعتقدوا اأن ر�سول الله كان يتخيل اأنه يقوم 
بالعمل وهو مل يقم به، فهو كان يتوهم –حا�ساه- اأنه يجامع ن�ساءه رغم اأنه مل يقم 
بذلك، وذلك من الهذيان، وهاته الإ�ساءة من الإ�ساءات التي مل يتورع من األف هذا 
الكت��اب عن تدوينها فيه، لكن مادام ه��ذا احلديث يف �سحيح البخاري فا ميكن 
تكذيب��ه، واأن م��ن يعتقد مبا يف القراآن وينفي عن الر�س��ول باأنه �سحر، وينكر هذا 
احلدي��ث امل�سيء لنبينا فهو كافر بفتوى �سيوخ الوهابية، كما اأوردنا نقا عنهم يف 

هذا الكتاب.
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6- الر�ضول ي�ضلي بدون و�ضوء

َثَنا اْبُن  َثَنا اأَْحَمُد ، َقاَل: َحدَّ ورد يف كتاب الأذان من �سحيح البخاري، 660 »َحدَّ
َرَمَة ْب��ِن �ُسَلْيَماَن،  ِه ْب��ِن �َسِعي��ٍد، َعْن خَمْ َثَنا َعْم��ٌرو، َعْن َعْبِد َربِّ َوْه��ٍب، َق��اَل: َحدَّ
ُه َعْنُهَم��ا، َقاَل: "مِنُْت ِعْنَد  َي اللَّ ا�ٍش َر�سِ ، َعِن اْبِن َعبَّ ا���شٍ َعْن ُكَرْيٍب َم��ْوىَل اْبِن َعبَّ
ي  لِّ ��اأَ، ُثمَّ َقاَم ُي�سَ ْيَلَة َفَتَو�سَّ َم ِعْنَدَها ِتْلَك اللَّ ُه َعَلْي��ِه َو�َسلَّ لَّى اللَّ ِبيُّ �سَ َمْيُموَن��َة َوالنَّ
َة َرْكَعًة، ُثمَّ َناَم  لَّى َث��َاَث َع�رْصَ َفُقْم��ُت َعَلى َي�َساِرِه َفاأََخَذيِن َفَجَعَلِني َعْن مَيِيِنِه َف�سَ
اأْ"، َقاَل َعْمٌرو:  لَّى َومَلْ َيَتَو�سَّ ُن َفَخَرَج َف�سَ ��ى َنَفَخ، َوَكاَن اإَِذا َناَم َنَفَخ ُثمَّ اأََتاُه امْلُوؤَذِّ َحتَّ

َثِني ُكَرْيٌب ِبَذِلَك«. ا ، َفَقاَل: َحدَّ ْثُت ِبِه ُبَكرْيً َفَحدَّ
وهات��ه اإ�ساءة اأخرى ت��ربز اأن ر�سولنا الكرمي الطاهر، ينه���ش لل�ساة بعد نوم 
عميق، لي�سلي بدون و�سوء، وهو ال�سيء الذي ي�ستحيل يف حق نبينا، واملعلوم من 
ديننا وكما تواتر ع��ن نبينا، اأن النوم من نواق�ش الو�سوء، فكيف يخالف الر�سول 
اأم��را هو من جاء به، وهو من اأمر به، لكن العقول تتوقف، واحرتام الر�سول يتوقف 

عندما يتعلق الأمر برواية من روايات الكتاب املقد�ش »�سحيح البخاري«
7- الر�ضول يختلي بامراأة متزوجة وينام عندها وهي تفلي راأ�ضه من القمل:

يف كت��اب اجله��اد وال�س��ري م��ن �سحي��ح البخ��اري ج��اء يف احلدي��ث رق��م 
ِه ْبِن اأَِبي  ��ِه ْب��ُن ُيو�ُسَف َعْن َماِلٍك َعْن اإِ�ْسَحاَق ْبِن َعْب��ِد اللَّ َثَنا َعْب��ُد اللَّ 2636  َحدَّ
ُه  لَّى اللَّ ِه �سَ ُه �َسِمَعُه َيُقوُل  َكاَن َر�ُسوُل اللَّ نَّ ُه َعْنُه اأَ َي اللَّ َطْلَحَة َعْن اأََن�ِش ْبِن َماِلٍك َر�سِ
َت ُعَباَدَة  مُّ َحَراٍم حَتْ َم َيْدُخُل َعَل��ى اأُمِّ َحَراٍم ِبْنِت ِمْلَحاَن َفُتْطِعُمُه َوَكاَنْت اأُ َعَلْيِه َو�َسلَّ
��َم َفاأَْطَعَمْتُه َوَجَعَلْت  ُه َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اللَّ ِه �سَ اِمِت َفَدَخَل َعَلْيَها َر�ُس��وُل اللَّ ْب��ِن ال�سَّ
َحُك َقاَلْت  َم ُثمَّ ا�ْسَتْيَقَظ َوُهَو َي�سْ ُه َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اللَّ ِه �سَ َتْفِل��ي َراأْ�َسُه َفَناَم َر�ُسوُل اللَّ
��وا َعَليَّ ُغَزاًة يِف  ِتي ُعِر�سُ ِه َقاَل َنا���شٌ ِمْن اأُمَّ ِحُكَك َي��ا َر�ُسوَل اللَّ َفُقْل��ُت َوَما ُي�سْ
ِة  ِة اأو ِمْثَل امْلُُلوِك َعَلى الأ�رِصَّ ِه َيْرَكُبوَن َثَبَج َهَذا اْلَبْحِر ُمُلوًكا َعَلى الأ�رِصَّ �َسِبي��ِل اللَّ
َه اأَْن َيْجَعَلِني ِمْنهْم َفَدَعا َلَها َر�ُسوُل  ِه اْدُع اللَّ �َسكَّ اإِ�ْسَحاُق َقاَلْت َفُقْلُت َيا َر�ُسوَل اللَّ
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َحُك َفُقْلُت َوَما  َع َراأْ�َسُه ُثمَّ ا�ْسَتْيَقَظ َوُه��َو َي�سْ َم ُث��مَّ َو�سَ ُه َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اللَّ ��ِه �سَ اللَّ
ِه َكَما  وا َعَليَّ ُغَزاًة يِف �َسِبيِل اللَّ ِتي ُعِر�سُ مَّ ِه َقاَل َنا�ٌش ِمْن اأُ ِح��ُكَك َيا َر�ُسوَل اللَّ ُي�سْ
ْن َيْجَعَلِني ِمْنُهْم َقاَل اأَْنِت ِمْن  َه اأَ ِه اْدُع  اللَّ قَ��الَ يفِ الأول قَالَتْ فَقُلْتُ يَ��ا رَ�سُولَ اللَّ
َعْت َعْن َدابَِّتَها ِحَن  الأول��َن َفَرِكَبْت اْلَبْحَر يِف َزَماِن ُمَعاوَيَة ْبِن اأَِب��ي �ُسْفَياَن َف�رُصِ

َخَرَجْت ِمْن اْلَبْحِر َفَهَلَكْت«
ل ي�ستطي��ع م�سلم نقي الفطرة، �سليم العق��ل، يحرتم دينه ونبيه، اأن ي�سدق باأن 
ر�سول��ه الكرمي �سلى الل��ه عليه و�سلم، يدخل على امراأة  اأجنبية عنه ويختلي بها 
يف غيب��ة من زوجه��ا، وينام عندها، وتقوم هي بفلي راأ�س��ه، والفلي يعني تنظيف 
الراأ���ش من القم��ل، اأي اأن ر�سول الله –حا�ساه- كان ق��ذرا، وغري نظيف، وراأ�سه 
مليء بالقمل، ل ي�ستطيع م�سلم وا�سح الإ�سام اأن يقبل على ر�سوله هذا الكام، 
لك��ن �سيوخ التع�س��ب للموروث الديني، ال��ذي نتج عن تقدي���ش الرجال، ولو 
عل��ى ح�ساب الدين نف�سه، ي�سدقون هذا على نبيه��م، ويظنون فعا اأنه قام بهذا 
العم��ل ال�سنيع، ونحن نقول كا واألف كا، ر�سولنا اأ�سمى من هاته الرتهات، التي 
تنتق���ش من قيم��ة اأ�رصف خلق الله، وما ورد يف �سحي��ح البخاري حم�ش كذب 

على الر�سول، وا�ستخفاف بالعقول.
8- ال�ضيطان يطعن ر�ضول اهلل عند والدته

ويف �سحي��ح البخ��اري اأي�سا من كت��اب بدء اخللق باب �سف��ة اإبلي�ش وجنوده 
َناِد، َعِن الأْعَرِج،  َنا �ُسَعْيٌب، َعْن اأَِبي الزِّ َثَنا اأَُبو الَيَماِن، اأَْخرَبَ حديث رقم  3286 - َحدَّ
َم »ُكلُّ َبِني اآَدَم  لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلَّ ِبيُّ �سَ ُه َعْنُه، َقاَل: َقاَل النَّ َي اللَّ َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َر�سِ
، َذَهَب َيْطُعُن  َبِعِه ِحَن ُيوَل��ُد، َغرْيَ ِعي�َسى اْبِن َمْرمَيَ �سْ ْيَطاُن يِف َجْنَبْيِه ِباإِ َيْطُع��ُن ال�سَّ

َفَطَعَن يِف احِلَجاِب«.
ه��ذا احلديث يف �سحيح البخ��اري يعترب من الطوام الك��ربى امل�سيئة للر�سول 
ولدين��ه، فهو يوؤكد ع�سمة ر�سول الل��ه عي�سى بن مرمي عليهما ال�سام، كما يوؤكد 
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على عدم ع�سمة نبينا ور�سولنا حممد �سلى الله عليه و�سلم، فالله هنا مل ي�ستثن 
م��ن طعن ال�سيطان يف اجلنبن من كل خلق��ه اإل عي�سى بن مرمي، ور�سولنا داخل 
يف عموم اأولئك الذين م�سهم ال�سيطان، بل ورد يف كتاب الأنبياء باب قوله تعاىل: 
"واذك��ر يف الكتاب مرمي..." م��ا يلي: "قال اأبو هريرة � ر�س��ى الله عنه �: �سمعت 
ر�س��ول الله �سلى الله عليه و�سلم يقول:  ما من بن��ي اآدم مولود اإل مي�سه ال�سيطان 
ح��ن يولد، في�سته��ل �سارًخا من م�ش ال�سيط��ان غري مرمي وابنها. ث��م يقول اأبو 
هري��رة: واإين اأعيذها بك وذريتها من ال�سيطان الرجيم". فهذا احلديث يلحق مرمي 
وابنه��ا عي�سى عليهما ال�سام بزمرة م��ن ل مي�سهم ال�سيطان، بينما ر�سولنا الكرمي 
كباقي الب�رص قد م�سهم ال�سيطان، وهذا تطاول على نبينا ما بعده تطاول، وتف�سيل 
م��رمي ال�سديق��ة ور�سول الله عي�سى بن مرمي على نب��ي الإ�سام، وهذا غي�ش من 
في���ش التنقي�ش يف حق الر�سول، فهل بعد هذا ميكن احلديث عما فعله الآخرون 
م��ن اإ�ساءة لنبينا يف ع�رصنا، واأنده�ش اأميا اندها���ش عندما انربى هوؤلء ال�سيوخ 
املقد�سون ل�سحيح البخاري للدفاع عن الر�سول �سد كاريكاتري الدمنارك امل�سيء 
للنب��ي، و�سد �سحيفة �س��اريل اأيبدو الفرن�سية امل�سيئة لنبين��ا، ومل ينب�ش اأحدهم 
ببن��ت �سفة، اإزاء هاته الإ�ساءات الت��ي اعتربها اأ�سد واأنكى �سد نبينا، يف �سحيح 
البخ��اري، ذلك لأن هوؤلء ال�سيوخ يعتربون �سمنيا اأن قدا�سة هذا الكتاب اأقد�ش 

من الر�سول نف�سه مع كامل الأ�سف.
9- ال�ضيطان يعلم الدين والر�ضول يقر على التعلم منه

يف كت��اب الوكالة من �سحيح البخاري ب��اب اإذا وكل رجا فرتك الوكيل �سيئا 
ِد ْبِن �ِسرِييَن  َثَنا َعْوٌف َعْن حَمَمّ فاأجازه املوكل "َوَقاَل ُعْثَماُن ْبُن الَهْيَثِم اأَُبوَعْمرٍو َحَدّ
َلّى اللُه َعَلْيِه َو�َسَلَّم بِحْفِظ  َلني َر�ُسوُل اللِه �سَ َي اللُه َعْنُه َقاَل: َوَكّ َعْن اأَبي ُهَرْيَرَة َر�سِ
ْرَفَعَنَّك اإىل  َعاِم َفاأََخْذُتُه َوُقْلُت َواللِه لأَ َتاين اآٍت َفَجَعَل يْحُثو ِمَن الَطّ اَن َفاأَ َزَكاِة َرَم�سَ
َم َقاَل اإِين حْمَتاٌج َوَعَلَيّ ِعَياٌل َوىل َحاَجٌة �َسِديَدٌة  َلّى اللُه َعَلْيِه َو�َسَلّ َر�ُس��وِل اللِه �سَ
َبا ُهَرْيَرَة َما َفَعَل  َم َيا اأَ َلّى اللُه َعَلْيِه َو�َسَلّ َبْحُت َفَقاَل الَنّبُىّ �سَ ْيُت َعْنُه َفاأَ�سْ َق��اَل َفَخَلّ
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ْيُت  اأَ�ِسرُيَك الَباِرَحَة َقاَل ُقْلُت َيا َر�ُسوَل اللِه �َسَكا َحاَجًة �َسِديَدًة َوِعَيال َفَرِحْمُتُه َفَخَلّ
َلّى  َنُّه �َسَيُع��وُد ِلَقْوِل َر�ُسوِل اللِه �سَ �َسِبيَل��ُه َقاَل اأََما اإَِنُّه َق��ْد َكَذَبَك َو�َسَيُعوُد َفَعَرْفُت اأَ
ْرَفَعَنَّك  َخْذُتُه َفُقْلُت لأَ َعاِم َفاأَ ْدُتُه َفَجاَء يْحُثو ِمَن الَطّ َم اإَِنُّه �َسَيُعوُد َفَر�سَ اللُه َعَلْيِه َو�َسَلّ
َم َقاَل َدْعني َفاإِنى حْمَتاٌج َوَعَلَيّ ِعَياٌل ل اأَُعوُد،  َلّى اللُه َعَلْيِه َو�َسَلّ اإىل َر�ُسوِل اللِه �سَ
َم َيا  َلّى اللُه َعَلْيِه َو�َسَلّ َبْحُت َفَقاَل يل َر�ُسوُل الل��ِه �سَ َفَرِحْمُت��ُه َفَخَلّْيُت �َسِبيَلُه َفاأَ�سْ
اأََب��ا ُهَرْيَرَة َما َفَعَل اأَ�ِسرُيَك ُقْلُت َيا َر�ُس��وَل اللِه �َسَكا َحاَجًة �َسِديَدًة َوِعَيال َفَرِحْمُتُه 
اِلَث��َة َفَجاَء يْحُثو ِمَن  ْدُتُه الَثّ ْي��ُت �َسِبيَلُه َقاَل اأََم��ا اإَِنُّه َقْد َكَذَب��َك َو�َسَيُعوُد َفَر�سَ َفَخَلّ
َنَّك َتْزُعُم ل  اٍت اأَ َعاِم َفاأََخْذُتُه َفُقْلُت لأَْرَفَعَنَّك اإىل َر�ُسوِل اللِه َوَهَذا اآِخُر َثاِث َمَرّ الَطّ
َذا اأوْيَت  َتُع��وُد ثَمّ َتُعوُد َقاَل َدْعني اأَُعِلّْم��َك َكِلَماٍت َيْنَفُعَك اللُه بَها ُقْلُت َما ُهَو َقاَل اإِ
اإىل ِفَرا�ِسَك َفاْقَراأْ اآيَة الُكْر�ِسِيّ اللُه ل اإَِلَه اإل ُهَو احَلُيّ الَقُيّوُم َحتى َتْخِتَم الآية َفاإَِنَّك 
ب��َح َفَخَلّْيُت �َسِبيَلُه  َل��ْن َيَزاَل َعَلْيَك ِمَن اللِه َحاِف��ٌظ َول َيْقَرَبَنَّك �َسْيَطاٌن َحتى ُت�سْ
�ِسرُيَك الَباِرَحَة ُقْلُت  َم َما َفَعَل اأَ َلّى اللُه َعَلْيِه َو�َسَلّ َبْحُت َفَقاَل يل َر�ُسوُل اللِه �سَ َفاأَ�سْ
َي��ا َر�ُسوَل اللِه َزَعَم اأََنُّه ُيَعِلُّمن��ى َكِلَماٍت َيْنَفُعني اللُه بَها َفَخَلّْيُت �َسِبيَلُه َقاَل َما هَي 
ُقْل��ُت َقاَل يل اإَِذا اأوْيَت اإىل ِفَرا�ِسَك َفاْق��َراأْ اآيَة الُكْر�ِسِىّ ِمْن اأوِلَها َحتى َتْخِتَم الآية 
الل��ُه ل اإَِل��َه اإل ُهَو احَلُيّ الَقُيّوُم، َوَقاَل يل َلْن َيَزاَل َعَلْيَك ِمَن اللِه َحاِفٌظ َول َيْقَرَبَك 
َلّى اللُه َعَلْيِه  بَح َوَكاُنوْا اأَْحَر���شَ �َسىٍء َعَلى اخَلرْيِ َفَقاَل الَنّبُىّ �سَ �َسْيَط��اٌن َحتى ُت�سْ
َبا ُهَرْيَرَة  َدَقَك َوُهَو َكُذوٌب َتْعَلُم َمْن ُتَخاِطُب ُمْنُذ َثاِث َلَياٍل َيا اأَ َم اأََما اإَِنُّه َقْد �سَ َو�َسَلّ

َقاَل ل، َقاَل َذاَك �َسْيَطاٌن"
لإظهار الطوام الكربى التي يف هذا احلديث الوارد يف �سحيح البخاري نحتاج 
اإىل �سفح��ات كث��رية لكن نكتفي بذكر بع�سها، فهذا احلدي��ث يربز اأن اأبا هريرة 
�سب��ط حالة �رصقة، و�سامح ال�سارق بدون موجب حق، وكاأنه كان ي�رصق من ماله 
يف حن هي اأموال امل�سلمن، فالواجب تقدميه اإىل الر�سول ليحاكمه، وتتكرر عملية 
ال�رصق��ة مرات، ويعمل اأبا هريرة على اإطاق �رصاح ال�سارق، بل حتى الر�سول مل 
يعتب على اأبي هريرة، عندما �سبط ال�سارق و�ساحمه، رغم معرفة الر�سول امل�سبقة 
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باأن ال�سارق كذاب و�سيعود لل�رصقة !!
لكن الأغرب يف هذا اأن اأبا هريرة �سدق ال�سارق باأنه لن يعود رغم اأن الر�سول 
�سب��ق اأن اأخ��ربه باأنه كذاب و�سيعود لل�رصقة، لكن يف امل��رة الثالثة يقوم ال�سارق 
ال��ذي لي���ش اإل �سيطان��ا بتعليم اأبي هري��رة اأمرا من اأمور الدي��ن وذلك يف ن�ش 
احلدي��ث الذي يق��ول: »َقاَل َدْعني اأَُعِلّْمَك َكِلَماٍت َيْنَفُعَك الل��ُه بَها ُقْلُت َما ُهَو َقاَل 
اإَِذا اأوْيَت اإىل ِفَرا�ِسَك َفاْقَراأْ اآيَة الُكْر�ِسِىّ اللُه ل اإَِلَه اإل ُهَو احَلُيّ الَقُيّوُم َحتى َتْخِتَم 
ْيُت  بَح َفَخَلّ الآية َفاإَِنَّك َلْن َيَزاَل َعَلْيَك ِمَن اللِه َحاِفٌظ َول َيْقَرَبَنَّك �َسْيَطاٌن َحتى ُت�سْ
�َسِبيَل��ُه« وفعا يتم اإخاء �سبيله من طرف ال�سحابي، لكن الأنكى من ذلك هو ما 
ن�س��ب للر�سول يف نهاية احلديث باأن من عل��م اأمرًا من اأمور الدين لل�سحابي هو 
�سيط��ان، واأقر الر�س��ول تعليمه و�سادق عليه، وهات��ه عجيبة من عجائب �سحيح 

البخاري التي ت�سيل الدماء دون اإنكار حديث من اأحاديثه.
وق��د علق على هذا الكاتب اإ�سام بح��ريي يف مقالة له ن�رصت على موقع اليوم 
ال�ساب��ع ج��اء فيها: »اأم��ا الطامة الكربى فاإف�س��اح الن�ش عن اإق��رار النبي لهذه 
الكلمات التى علمها ال�سارق -الذى �سيت�سح فى النهاية اأنه �سيطان- لل�سحابي، 
َدَق��َك َوُهَو َكُذوٌب« ثم يف�س��ح الن�ش عن املفاجاأة:  َنُّه َقْد �سَ وذل��ك بقوله: »اأََم��ا اإِ
َبا ُهَرْيَرَة َقاَل ل َقاَل َذاَك �َسْيَطاٌن«، وهذا ما  »َتْعَل��ُم َمْن ُتَخاِطُب ُمْنُذ َث��اِث َلَياٍل َيا اأَ
يدخلن��ا فى اإ�سكاليات ل ح�رص لها، اأولها اأن الر�سول اأقر ال�سارق على قول قاله 
يف الدي��ن مل يعلمه ر�سول الله، فل��و كان يعلمه لكان اأوىل بقوله من ال�سارق -اأو 
م��ن ال�سيطان-، وثانيها اأن ال�سيطان هو الذي يعلم امل�سلمن القراآن وف�سائله، بل 
يقره النب��ي على ذلك، وثالثها اأن ال�سيطان يحفظ الق��راآن جيدا، ويعرف بدايات 
الآي��ات ونهايتها بدقة، وغري ه��ذا من اخلرافات الت��ي ل يقبلها عقل ول �رصع، 
والغري��ب اأن مقد�سي اخلرافات و�سارحيها قد اأك��دوا اأن يف ذلك فائدة مهمة من 
احلدي��ث وهي اأن الكافر يوؤخذ منه احلق، وقد قا�سوا الكافر بال�سيطان وهو قيا�ش 
فا�س��د باطل ل داعي ل�رصح عواره، بل ال�سيطان ل يعلمنا الإ�سام ول يقره النبي 
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عل��ى علمه، ولنذك��ر جيدا اأننا ترخ�سنا مع هذه اخلراف��ة التي تدعي اأن ال�سيطان 
يت�س��ور بالإن�س��ان ويكلمه فقط لتبي��ن العلل الفا�سدة فى الن���ش واإل فاإن هذا 
الدع��اء باأن ال�سياط��ن تتمثل كب�رص هو علة فى ذاته نرد به��ا هذا احلديث كلية، 
واحلقيقة اأن الذهول والعجب يتملكنا، كيف اأخرج البخارى هذه اخلرافات؟ وكيف 
مل يردها عليه كل ال�رصاح والنقاد؟ بل كيف دافعوا ونافحوا عن �سالتها؟ بل اإننا 
ن�ستطيع اأن ن�ستبن فح�ش الكذب يف الرواية من خال ا�ستقراء ب�سيط ملكانة »اآية 
الكر�سى« منذ نزلت ف��ى اأوائل الهجرة للمدينة، وذلك باأحاديث �سحيحة علمها 

للم�سلمن �سيد اخللق املنزل عليه القراآن.«
وي�سي��ف اإ�س��ام: »واأخريا فقد اأبى من د���ش هذه اخلراف��ة اأن يختمها اإل بعلة 
قادح��ة فى احلديث، فبا�ستقراء احلديث جن��د اأن به اإدراج -كام من الرواة- لي�ش 
من اأ�سله، وهناك ا�سطراب ظاهر �سديد فيه، فيقول الن�ش: »َوَكاُنوْا اأَْحَر�َش �َسْىٍء 
«، فاملفرت�ش هنا اأن يق��ول ال�سحابى »وكنا اأحر�ش النا�ش« ول يقول  َعَل��ى اخَلرْيِ
»وكانوا«، وهو ما اأ�سار له »ابن حجر« على ا�ستحياء فى »فتح البارى« ومل يعقب 
على هذا الإدراج الظاهر اإل بقول هام�ش مل يتوقف فيه، وذلك من التكلف ال�سديد 

فى الدفاع عن هذا احلديث الواهي الذى اأخرجه البخاري«.
نكتفي بهاته النماذج لطالب احلق، فهي تكفيه اإن كان له قلب واألقى ال�سمع وهو 
�سهيد، قبل اأن ننتقل اإىل الف�سل الأخري من هذا الكتاب ملناق�سة مدى اأ�سالة هذا 
الكتاب وما عاقته بال�سيخ البخاري الذي نيب اإليه لنقف على هاته احلقيقة اأي�سا 

كي ندق يف نع�ش �سحيح البخاري اآخر م�سمار.
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الن�صخة«الأ�صلية«ل�صحيح«البخاري««

ن�صخة«منجانا««

�صحيح«البخاري«والتالميذ««

�صحيح«البخاري«واحلافظ«بن«حجر«الع�صقالين««

اختالف«ن�صخ«�صحيح«البخاري««

من«األف«�صحيح«البخاري؟««

الف�صل اخلام�س: من األف �صحيح البخاري؟
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النسخة األصلية لصحيح البخاري

بعد اأن بينا خ��ال الف�سلن ال�سابقن حقيقة اأ�سطورة البخاري، املرتبطة اأ�سا�سا 
بكت��اب اجلام��ع ال�سحي��ح، وخ�سنا ج��ولت لإ�سقاطها، بعد عر�سن��ا خلطوطها 
العري�س��ة، و�سربنا لغ��ور م�سامينها، وراأينا كيف اأن هات��ه الأ�سطورة ل ت�ستطيع 
اأن ت�سم��د اأمام كم احلقائق املفن��دة والنا�سفة لها، فهي اأوهن من بيت العنكبوت، 
واأ�سع��ف م��ن اأن ت�سمد مع اأول دليل مناوئ له��ا، واأول حجة يف مواجهتها، بعد 
ه��ذا كله، يكون من حقن��ا اأن  نت�س��اءل، ون�سائل هوؤلء ال�سي��وخ حول الن�سخة 
الأ�سلية ل�سحيح البخاري، كما خطها ال�سيخ حممد بن اإ�سماعيل البخاري، فاإذا 
كان لدين��ا الآن هذا الكتاب الذي يطلق عليه »اجلامع ال�سحيح للبخاري« اختار 
ل�سمه الأ�سلي »اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�رص من اأُمور ر�سول الله �سلى الله 
عليه و�سّلم و�سننه واأيامه« وه��و- كما اأثبتنا – مليء بالطوام الكربى، واخلرافات 
اجل�سيم��ة والإ�س��اءات البالغة للدين وللر�سول ولرب الع��زة ولاإن�سان وللحيوان 
اأي�سا، فمن حقنا نحن اأن نقف على مدى اأ�سالة هذا الكتاب، لنعرف ماهي العاقة 
الت��ي جتمع بن حممد بن اإ�سماعيل البخاري وهذا الكتاب الذي يحمل ا�سمه؟ من 
حقن��ا اأن ن�سائل هوؤلء الذي��ن ي�سبعون �سحيح البخاري مديح��ا، وثناء، ب�سكل 
يرفع��ه اإىل اأعلى علي��ن، ويرفع ال�سيخ البخاري مع��ه اإىل اأعلى من ذلك واأ�سنى، 
لذل��ك نحن نري��د املخطوطة الأ�سلية ل�سحيح البخاري كم��ا خطتها مين ال�سيخ 

البخاري.
وهذا حتد رفعناه مرات عدة قبل خم�ش �سنوات، ول زلنا نرفعه اإىل الآن، نتحدى 
ه��وؤلء ال�سيوخ املداح��ن، اأن يقدموا لنا املخطوطة الأ�سلي��ة التي خطها ال�سيخ 
البخ��اري عندما كان يوؤلف كتابه اجلامع ال�سحي��ح، فكل النقول التي وردت عن 
اأعام "علم" احلديث واملوؤرخن الذي ت�سبعوا ب�سرية حممد بن اإ�سماعيل البخاري 
اأكدوا اأنه األف كتابه تاأليفا بخط يده، واأنه ترك ن�سخة ملن بعده عند تلميذه الفربري، 
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ونح��ن ن�سائلهم اأن يدلونا على هاته املخطوطة، اأين هي الآن؟ اأين توجد؟ يف اأية 
مكتب��ة اأو متحف، هي راقدة، اأو حمنطة، اأو خمزن��ة؟ لكن �سدقوين.... ل اأحد من 
ه��وؤلء ال�سيوخ يعرف، لكن احلقيقة الت��ي يريدون اإخفاءها، ونحن نعمل عرب هذا 
الكتاب اليوم عل��ى اإظهارها، وهي اأنه ل يوجد يف العامل اأجمع خمطوطة واحدة، 

بخط حممد بن اإ�سماعيل البخاري، ل�سحيح البخاري!
نط��رح ال�سوؤال وي��زداد اإحلاحنا يف طرح ال�س��وؤال، �سيما اإذا علمن��ا اأن ال�سيخ 
البخ��اري ذو اأ�سل فار�س��ي، فاللغة العربية لي�ست لغت��ه الأ�سلية، وكل املوؤرخن 
واحلف��اظ واملحدثن واملرتجمن وكت��اب ال�سري، مل يتحدثوا لن��ا �سمن اأ�سطورة 
البخ��اري، عن متى وكيف تعلم اللغة العربية، بل جملة ما حتدثوا عنه، هو �رصوعه 

يف حفظ احلديث وهو �سبي �سغري مل يتجاوز الع�رص �سنن.
وحتى نوفر العناء على ه��وؤلء ال�سيوخ لأننا نعرف م�سبقا عجزهم عن الإجابة، 
فقد حاولنا البحث نيابة عنهم، عن املخطوطة الأ�سلية ل�سحيح البخاري، فوجدنا 
عر�س��ا مف�سا  لإبراهيم اليحيى مفهر�ش خمطوطات يف مكتبة امللك عبد العزيز 
العامة بالريا�ش، يقدم لنا من خاله الن�سخ التي ي�سميها »اأ�سلية » لكتاب اجلامع 
ال�سحي��ح، حيث قام بن�رص هذا العر�ش على موقع اأهل احلديث، وهو موقع �سلفي 
مداف��ع عن احلديث و»علومه« وي�ستميت ه��ذا املوقع يف الدفاع عن كتاب اجلامع 
ال�سحي��ح للبخ��اري، و�سننقل العر�ش املف�سل لائح��ة املخطوطات »الأ�سلية« 
ل�سحيح البخاري مبكتبة امللك عبد العزيز العامة، ثم بعد نقل هذا العر�ش �سنعقب 

عليه، قال املوؤر�سف حتت عنوان:
بي��ان بالن�سخ الأ�سلي��ة للجامع ال�سحيح للبخاري املحفوظ��ة مبكتبة امللك عبد 

العزيز العامة بالريا�ش:
ترتيب النُّ�سخ ح�سب ت�سل�سل اأرقام احلفظ:

وق��د و�سعت جدول بذلك حقوله من اليم��ن م: اأي الرقم امل�سل�سل، احلفظ: اأي 
رق��م احلفظ عندن��ا، تاريخ الن�سخ: اإما من�سو�ش علي��ه اأو مقدر، اجلزء: اأي و�سف 

حلالة التمام والنق�ش، واحلقل الأخري للماحظات.
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اجلزءاحلفظم ماحظاتتاريخ الن�سخ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

13
10
20

114
119
148
168
169
182
290

1217
1279
1473
1520
1698
1696

-
1940
1941
1942
1943
1952

ق10
ق11
ق 12
ق 11
ق 12
ق13
ق 12
ق 12
ق 12

ق12 ه�
ق12 ه�
 ق12
ق 11
ق11

ق 12ه�
ق12
ق11

ق12ه�
1280ه�
1280ه�
1280ه�
1124ه�

�
�

ج10/ج9
ج16
ج 23
ج 5

�
�

ج 3
�

ج 1
ج 1
ج 1
ج7
�
�
�

ج1
ج2
ج3
ج4

ج17

قطعة منه مغربي
قطعة منه مغربي

مغربي
مغربي
مغربي
مغربي

قطعة منه مغربي
قطعة منه مغربي

مغربي
الربع الثاين

�
�
�
�

من املغازي اإىل الأخري
قطعه منه

من املغازي اإىل الأخري
اأحمد رزق
اأحمد رزق
اأحمد رزق
اأحمد رزق

حممد �رصيف
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اجلزءاحلفظم ماحظاتتاريخ الن�سخ
23
24
25
26

27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

2362
2427
2673
2756

2828

2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
3335
3395
3586
3616
3662
3671
3892

ق13
ق11

1063 ه�
928ه�

ق13

1185ه�
1186ه�
1186ه�
1185ه�
1185 ه�
1185ه�
1185ه�
1185ه�

ق12
ق9

ق 12
1074 ه�

ق12
ق9
ق8

�
�

ج1
ج16 اإىل الأخري

ج2

ج25من 30
ج25من 30

ج22
ج24
ج17
ج14
ج13
ج15
ج2
�
�
�

ج 14
ج3
ج1

كاملة
كاملة

�
حتذف البيانات 

واملاحظات
حتذف البيانات 

واملاحظات
�
�
�
�
�
�
�
�
�

قطعة منه
الأخري منه
الأخري منه

�
�

فرع اليونينية
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اجلزءاحلفظم ماحظاتتاريخ الن�سخ
43
44
45
46
47
48
49
50

51

52
54
55
56
57
58
59
60
61

62

4025
4037
4038
4049
4129
4130
4179
4182

4241

4331
1303
4445
4634
4635
4637
4641
4642
4644

4645

ق12
1276ه�
1277ه�

ق13
ق9
�

ق12
853 ه�

1096 ه�

ق12
ه�

893ه�
874ه�
874ه�
ق11

789ه�
ق9

852 ه�

870ه�

�
ج3
ج4
ج2
�

1 و ج2
ج1
ج6

الأجزاء كاملة

قطعة من ج8
ج4

الربع الأول
ج3
ج4
�

ج6
ج8من 10

�

ج7 و8

 قطعة منه مغربي
�
�
�

قطعة منه
جندي

فاحتة مطبوعة
من ع�رصة تعديل اجلزء 

والنا�سخ
عائلة نا�سخة

مغربي
وهو الأخري

تعديل
�
�

قطعة منه
�

خزائنية
من التف�سري اإىل 

الأخري ناق�ش الأول
�
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اجلزءاحلفظم ماحظاتتاريخ الن�سخ
63
64
65
66
67
68

4648
4649
4651
4652
4653
4654

848ه�
881ه�

ق9
ق9

ق11
ق9

ج4
ج1و2
ج4و5
ج6
�
�

خزائنية
مقابلة بن�سخ

قراءة
تعديل النا�سخ

قطعة منه
قطعة منه متممة 

لأخرى �سابقة
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اأرقام احلفظ الت�سل�سلية اأعاه بيانات الفهر�سة و�سور اأول واآخر الن�سخة:

رقم«احلفظ:«13««
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 الفن: احلديث ال�رصيف وعلومه
 العنوان: اجلامع ال�سحيح

 عنوان اآخر: �سحيح البخاري
املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن املغرية اجلعفي مولهم اأبو عبد الله 

 البخاري
 تاريخ وفاته: 256ه� / 870م

 �سهرته: الإمام البخاري
 لغة املخطوط: عربي

 تاريخ الن�سخ: ق 10ه� / 16م تقديرًا
 نوع اخلط: مغربي

 عدد الأوراق: 112ق
 عدد الأ�سطر: 27�ش

 بداية املخطوط: 
اأنثى، فاإذا بلغت �ستًا وثاثن اإىل خم�ش واأربعن ففيها بنت لبون اأنثى، فاإذا 

بلغت �ستًا واأربعن اإىل �ستن ففيها حقة طروقة اجلمل، فاإذا بلغت واحدة و�ستن 
اإىل خم�ش و�سبعن ففيها جذعة... باب ل توؤخذ يف ال�سدقة هرمة ول ذات عوار 

 ول تي�ش اإل ما �ساء امل�سدق...
 نهاية املخطوط: 

....باب اأم الولد. قال اأبو هريرة ر�سي الله عنه عن النبى �سلى الله عليه و�سلم: 
""من اأ�رصاط ال�ساعة اأن تلد الأمة رّبتها". حدثنا اأبو اليمان.

 املراجع: 
 الإعام 6/ 34 معجم املوؤلفن 9/ 52

 بيانات الطبع والن�رص: 
 مطبوع
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 بيانات اأخرى: 
الن�سخة عبارة عن قطعة من الكتاب مبتورة الأول والآخر: تبداأ من اأثناء كتاب 

الزكاة وتنتهي يف اأثناء كتاب ال�رصكة، كتب �سائر الن�ش باملداد الأ�سود وكتبت 
روؤو�ش الكتب والأبواب وعناوينها باملداد الأحمر.

رقم«احلفظ:«16««
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 الفن: حديث
العنوان: اجلامع ال�سحيح )جزء منه( 

 عنوان اآخر: �سحيح البخاري
املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن املغرية اجلعفي مولهم اأبو عبد الله 

 البخاري
 تاريخ وفاته: 256ه�/ 867م

 �سهرته: الإمام البخاري
 لغة املخطوط: عربي

 تاريخ الن�سخ: ق 11ه�/ 17م تقديرًا
 نوع اخلط: مغربي
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 عدد الأوراق: 198ق
 املقا�ش: ½29×½18�سم

 عدد الأ�سطر: 29�ش
 بداية املخطوط: 

كتاب النفقات ف�سل النفقة على.. وقول الله عز وجل وي�ساألونك ماذا ينفقون 
قل العفو...]املخطوط ناق�ش الأول ومل اأجد هذه البداية فيه ولعل ال�سواب: باب 

 نفقة املع�رص على اأهله(
 نهاية املخطوط: 

...باب قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون اإنا كل �سيء خلقناه بقدر... 
 باب قراءة الفاجر واملنافق واأحوالهم...

 املراجع: 
الإعام 6/ 34، مركز امللك في�سل )خزانة الرتاث(، ك�سف الظنون 541/1، الورد 

"1146، الأزهرية 1/ 439
 بيانات الطبع والن�رص: 

 مطبوع: انظر معجم املطبوعات 1/ 535
 بيانات اأخرى: 

ن�سخة ناق�سة الأول والآخر، كتبت مبداد اأ�سود والأبواب باحلمرة، عليها تعاليق 
وت�سحيحات وتعقيبات، و�سماع �سنة 1009، وهي جزء من رواية اأبي ذر الهروي 

عن �سيوخه الثاث.
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رقم«احلفظ:«20««
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 الفن: حديث
 العنوان: اجلامع ال�سحيح )ج 10/9(

 عنوان اآخر: �سحيح البخاري
املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن املغرية اجلعفي مولهم اأبو عبد الله 

 البخاري
 تاريخ وفاته: 256ه�/ 867م

 �سهرته: الإمام البخاري
 لغة املخطوط: عربي

 تاريخ الن�سخ: ق12ه� / 18م تقديرًا
 نوع اخلط: مغربي

 عدد الأوراق: 256ق
 املقا�ش: ½29×21�سم
 عدد الأ�سطر: 22�ش

 بداية املخطوط: 
كتاب الأدب باب قول الله عز وجل: {ووصينا النسان بوالديه إحسانا} اأبو 

الوليد قال نا �سعبة قال الوليد... اأي العمل اأحب اإىل الله قال ال�ساة على وقتها 
 قال ثم اأي قال بر الوالدين...

 نهاية املخطوط: 
 ...باب قول الله: {نضع الموازين القسط ليوم القيامة...}

 املراجع: 
الإعام 34/6، مركز امللك في�سل )خزانة الرتاث(، ك�سف الظنون 541/1، الورد 

"1146، الأزهرية 439/1
 بيانات الطبع والن�رص: 

 مطبوع: انظر معجم املطبوعات 535/1
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 بيانات اأخرى: 
ن�سخة تامة، كتبت مبداد اأ�سود والأبواب بالأحمر وبع�ش الكلمات بالأخ�رص، 

ينتهي اجلزء التا�سع عند ال�سفحة )137( ثم يليه العا�رص مبدوءا بكتاب الديات.

رقم«احلفظ:«114««
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الفن: حديث
 العنوان: اجلامع ال�سحيح )قطعة منه(

 عنوان اآخر: �سحيح البخاري
املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن املغرية اجلعفي مولهم اأبو عبد الله 

 البخاري
 تاريخ وفاته: 256ه�/ 870م

 �سهرته: الإمام البخاري
 لغة املخطوط: عربي

 تاريخ الن�سخ: ق 11ه� / 17 م تقديرًا
 نوع اخلط: مغربي

 عدد الأوراق: 117 ق
 املقا�ش: 28 × 20 �سم
 عدد الأ�سطر: 24 �ش

 بداية املخطوط: 
 مناقب عبد الله بن م�سعود ر�سي الله عنه حدثنا حف�ش بن عمر.....

 نهاية املخطوط: 
 ... اأمل تر اإىل الذين بدلوا نعمة الله كفرًا قال هم كفار اأهل مكة....

 املراجع: 
 ك�سف الظنون 1/ 541

 الأعام 6/ 34
 معجم املوؤلفن 9/ 52

 بروكلمان الرتجمة العربية 3/ 165 � 167
 بيانات الطبع والن�رص: 

 مطبوع: انظر معجم املطبوعات 1/ 535 � 536
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 بيانات اأخرى: 
كتب الن�ش مبداد اأ�سود مع ا�ستعمال املداد الأحمر والن�ش م�سكول، ومتت جتزئة 

الكتاب من الثاين ع�رص اإىل اجلزء ال�ساد�ش ع�رص، كل جزء ميثل كرا�سة.

رقم«احلفظ:«119««
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 الفن: حديث
 العنوان: اجلامع ال�سحيح ج23
 عنوان اآخر: �سحيح البخاري

املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن املغرية اجلعفي مولهم اأبو عبد الله 
 البخاري

 تاريخ وفاته: 256ه� - 870م
 �سهرته: البخاري

 لغة املخطوط: عربي
 تاريخ الن�سخ: ق12ه� / 18م تقديرًا

 نوع اخلط: مغربي
 عدد الأوراق: 71ق
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 املقا�ش: 21،5×15،5�سم
 عدد الأ�سطر: 14�ش

 بداية املخطوط: 
 كتاب ف�سائل القراآن باب كيف نزول الوحي، واأول ما نزل قال ابن عبا�ش....

 نهاية املخطوط: 
 والعبد راع على مال �سيده وهو م�سئول... فكلكم راع وكلكم م�سئول..

 املراجع: 
ك�سف الظنون 1/ 541 ؛ بروكلمان � الرتجمة العربية 3/ 165 � 167؛ الأعام 

"6/34؛ معجم املوؤلفن 9 / 52
 بيانات الطبع والن�رص: 

 مطبوع: انظر معجم املطبوعات 1 / 535 � 536...
 بيانات اأخرى:

كتب الن�ش داخل جدولة مبداد اأحمر واأزرق وقد زينت بداية املخطوطة 
مب�ستطيل مذهب ومزخرف و�سكل هند�سي مزخرف يف حا�سية ال�سفحة الأوىل 

من الن�ش كتب فيه عنوان بداية الكتاب.
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رقم«احلفظ:«148««
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 الفن: حديث
 العنوان: اجلامع ال�سحيح ج5
 عنوان اآخر: �سحيح البخاري

املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن املغرية اجلعفي مولهم اأبو عبد الله 
 البخاري

 تاريخ وفاته: 256ه� / 870م
 �سهرته: البخاري

 لغة املخطوط: عربي
 تاريخ الن�سخ: ق13ه� / 19م تقديرًا

 نوع اخلط: مغربي
 عدد الأوراق: 33

 املقا�ش: 22×18�سم
 عدد الأ�سطر: 18�ش

 بداية املخطوط: 
كتاب الأدب باب قول الله تعاىل وو�سينا الإن�سان بوالديه اإح�سانًا حدثنا اأبو 

 الوليد...
 نهاية املخطوط: 

... كلمتان حبيبتان اإىل الرحمن خفيفتان على الل�سان ثقيلتان يف امليزان 
 �سبحان الله وبحمده �سبحان الله العظيم كمل اجلامع ال�سحيح بحمد الله...

 املراجع: 
ك�سف الظنون 1 / 541 ؛ اإلعام 6 / 34؛ معجم املوؤلفن 9 / 52؛ بروكلمان 

 الرتجمة العربية 3 / 165 � 167
 بيانات الطبع والن�رص: 

 مطبوع: انظر معجم املطبوعات 1 / 535 � 536
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 بيانات اأخرى: 
كتب الن�ش باملداد الأ�سود داخل جداول باحلمرة والزرقة، وعناوين الف�سول 
والأبواب باحلمرة والزرقة، يف الطرر ت�سويبات وتعليقات ي�سرية، وهذا اجلزء 

يعد اخلم�ش الأخري من الكتاب.

رقم«احلفظ:«168««
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 الفن: احلديث ال�رصيف وعلومه
العنوان: اجلامع ال�سحيح )قطعة منه( 

 عنوان اآخر: �سحيح البخاري
املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن املغرية اجلعفي مولهم اأبو عبد الله 

 البخاري
 تاريخ وفاته: 256ه�

 �سهرته: الإمام البخاري
 لغة املخطوط: عربي

 تاريخ الن�سخ: ق 12ه� / 18م تقديرًا
 نوع اخلط: مغربي

 عدد الأوراق: 204 ق
 عدد الأ�سطر: 29
 بداية املخطوط: 

كتاب املناقب. باب قول الله عز وجل: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى} الآية، وقوله: {واتقوا الله الذي تساءلون به واألرحام} الآية، 

 وما ينهى من دعوى اجلاهلية...
 نهاية املخطوط: 

باب... اأربعة اأ�سهر وع�رصًا... عنها الطيب لأن عليها العدة... قالت زينب: فدخلت 
على زينب بنت جح�ش... فدعت بطيب فم�ست منه ثم قالت: اأما والله ما يل 

بالطيب... �سمعت ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم يقول على املنرب:... حتد على 
ميت فوق ثاث ليال اإل على زوج... اأم �سلمة تقول: جاءت... تويف عنها... �سلى 

 الله عليه و�سلم... هي اأربعة... راأ�ش احلول... اآخر...
 املراجع: 

 الإعام 6/ 34 معجم املوؤلفن 9/ 52
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 بيانات الطبع والن�رص: 
 مطبوع

 بيانات اأخرى: 
الن�سخة عبارة عن قطعة من الكتاب: تبداأ من اأول كتاب املناقب وتنتهي يف 

اأثناء كتاب التف�سري، عليها تعليقات، يف الورقتن الأخريتن خروم مما اأدى اإىل 
فقدان جزء من الن�ش، كتب الن�ش باملداد الأ�سود وكتبت روؤو�ش الف�سول 
وعناوينها باملداد الأحمر وبع�سها باملداد الذهبي وبع�سها باملداد الأخ�رص

رقم«احلفظ:«169««
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 الفن: احلديث ال�رصيف وعلومه
 العنوان: اجلامع ال�سحيح )قطعة منه(

 عنوان اآخر: �سحيح البخاري
املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن املغرية اجلعفي مولهم اأبو عبد الله 

 البخاري
 تاريخ وفاته: 256ه�

 �سهرته: الإمام البخاري
 لغة املخطوط: عربي

 تاريخ الن�سخ: ق 12ه� / 18م تقديرًا
 نوع اخلط: مغربي

 عدد الأوراق: 58 ق
 عدد الأ�سطر: 30 �ش

بداية املخطوط: 
ب��اب اإذا اأخ��ربه رب اللُّقط��ة بالعام��ة دف��ع اإلي��ه. حدثن��ا اآدم ق��ال حدثن��ا 
�سعب��ة وحدثن��ي حمم��د ب��ن ب�س��ار ق��ال حدثن��ا غن��در ق��ال حدثن��ا �سعب��ة 
 ع��ن �سلم��ة ق��ال �سمع��ت �سوي��د ب��ن غفل��ة ق��ال لقي��ت اأب��ي ب��ن كع��ب...

نهاية املخطوط: 
واإنه مل يحل باب اإثم الغادر للرب والفاجر... القتال فيه لأحد قبلي ومل حتل يل 

اإل �ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله اإىل يوم القيامة ل يع�سد �سوكه ول 
ينفر �سيده ول يلتقط لقطته اإل من عرفها ول يختلى خاوؤ من فقال العبا�ش يا 

 ر�سول الله اإل الإذخر فاإنه لفيئهم ولبيوتهم قال اإل الإذخر.
 املراجع: 

 الأعام 6/ 34 معجم املوؤلفن 9/ 52
 بيانات الطبع والن�رص: 



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

191
ــــ

ــــ

 مطبوع
 بيانات اأخرى: 

الن�سخة عبارة عن قطعة من الكتاب: تبداأ من اأول كتاب اللقطة وتنتهي يف اآخر 
كتاب اجلزية، كتب الن�ش باملداد الأ�سود وكتبت عناوين الكتب باملداد الأزرق 

وكتبت روؤو�ش الأبواب وعناوينها باملدادين الأحمر والأخ�رص تتابعًا.

رقم«احلفظ:«182««
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 الفن: حديث
 العنوان: اجلامع ال�سحيح ج3
 عنوان اآخر: �سحيح البخاري

املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن املغرية اجلعفي مولهم اأبو عبد الله 
 البخاري

 تاريخ وفاته: 256ه� / 870م
 �سهرته: البخاري

 لغة املخطوط: عربي
 تاريخ الن�سخ: ق12ه� / 18م تقديرًا

 نوع اخلط: مغربي
 عدد الأوراق: 141ق
 املقا�ش: 23×22�سم
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 عدد الأ�سطر: 21�ش
 بداية املخطوط: 

كتاب بدء اخللق باب ما جاء يف قوله تعاىل وهو الذي يبدوؤ اخللق ثم يعيده وهو 
 اأهون عليه...

 نهاية املخطوط: 
...باب كم غزا النبي �سلى الله عليه و�سلم...فرغ بحمد الله يتلوه ال�سفر الرابع 

 اإن �ساء الله كتاب تف�سري القراآن.
 املراجع: 

ك�سف الظنون 1 / 541 ؛ الإعام 6 / 34 ؛ معجم املوؤلفن 9 / 52؛ بروكلمان 
 الرتجمة العربية 3 / 165 � 167

 بيانات الطبع والن�رص: 
 مطبوع: انظر معجم املطبوعات 1 / 535 � 536

 بيانات اأخرى: 
كتبت مبداد اأ�سود داخل جداول باحلمرة والزرقة، وعناوين الأبواب وبع�ش 

الكلمات باحلمرة والزرقة، عليه ت�سحيحات و�رصوح، وفروق رواية اأبي الوقت.

رقم«احلفظ:«290««



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

194
ــــ

ــــ



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

195
ــــ

ــــ

 الفن: احلديث ال�رصيف وعلومه
العنوان: اجلامع ال�سحيح )الربع الثاين(

  عنوان اآخر: �سحيح البخاري
املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن املغرية اجلعفي مولهم اأبو عبد الله 

 البخاري
 تاريخ وفاته: 256ه� / 870م

 �سهرته: الإمام البخاري
 لغة املخطوط: عربي

 ا�سم النا�سخ: اأحمد بن حممد رفيع بن عبد الكرمي
 تاريخ الن�سخ: 1228ه�

 مكان الن�سخ: مكة املكرمة.
 نوع اخلط: ن�سخ

 عدد الأوراق: 269 ق
 عدد الأ�سطر: 21 �ش

 بداية املخطوط: 
باب حرم املدينة. حدثنا اأبو النعمان: حدثنا ثابت بن يزيد... عن اأن�ش ر�سي 

الله عنه عن النبي �سلى الله عليه و�سلم قال: "املدينة حرم من كذا اإىل كذا، ل 
يقطع �سجرها، ول يحدث فيها حدث، من اأحدث حدثًا فعليه لعنة الله واملائكة 

 والنا�ش اأجمعن"...
 نهاية املخطوط: 

حدثني اإبراهيم بن املنذر: حدثنا ابن اأبي فديك... عن اأبي هريرة ر�سي الله 
عنه قال: قلت: يا ر�سول الله اإين �سمعت منك حديثًا كثريًا فاأن�ساه. قال: "اأب�سط 

ردائك". فب�سطت فغرف بيده فيه ثم قال: "�سمه" ف�سممته فما ن�سيت حديثًا 
 بعده. مّت الربع الثاين من �سحيح البخاري... واحلمد لله رب العاملن.
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 املراجع: 
 الإعام 6/ 34 معجم املوؤلفن 9/ 52

 بيانات الطبع والن�رص: 
 مطبوع

 بيانات اأخرى: 
ن�سخة تامة مقابلة على الن�سخة اليونينية، كتب �سائر الن�ش باملداد الأ�سود 

داخل جداول ذهبية وكتبت الكتب وعناوينها وروؤو�ش الأبواب والأحاديث 
ورموز الرواة باملداد الأحمر.

رقم«احلفظ:«1217««
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 الفن: حديث
 العنوان: اجلامع ال�سحيح ج1
 عنوان اآخر: �سحيح البخاري

 املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم ، اأبو عبد الله
 تاريخ وفاته: 256ه�/870م

 �سهرته: البخاري
 لغة املخطوط: عربي

 اإ�سم النا�سخ: عبد الوهاب ال�سيار ال�سنفيني ال�رصقاوي
 تاريخ الن�سخ: 1299ه�/1881م

 نوع اخلط: ن�سخ
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 عدد الأوراق: 507ق
 املقا�ش: 23×16،5�سم

 عدد الأ�سطر: 17�ش
 بداية املخطوط: 

باب كيف كان بدء الوحي اإىل ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم وقول الله 
�سبحانه عز وجل ذكره: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 

 بعده} الآية حدثنا احلميدي...
 نهاية املخطوط: 

اإىل باب املعتكف يدخل راأ�سه البيت للغ�سل... عن عائ�سة اأنها كانت ترجل 
النبي �سلى الله عليه و�سلم وهي حائ�ش وهو معتكف يف امل�سجد وهي يف 

حجرتها يناولها راأ�سه مت اجلزء الأول من �سحيح البخاري بحمد الله وعونه 
 وح�سن توفيقه...

 املراجع: 
مداخل املوؤلفن /50 معجم املوؤلفن 53/9 اإلعام 34/6 ك�سف الظنون 541/1 

 الورد/1146
 بيانات الطبع والن�رص: 

 مطبوع: معجم املطبوعات 535/1
 بيانات اأخرى: 

ن�سخة جيدة تامة، م�سححة ومقابلة على الأ�سل، كتب الن�ش داخل جداول 
مزدوجة باملداد الأ�سود ما عدا بع�ش الكلمات والعبارات فكتبت بالأحمر، 

زينت اأعلى ال�سفحة الأوىل بطرة مزخرفة بالزهور والنباتات وا�ستخدم املداد 
الذهبي واللون الأخ�رص والأحمر والف�سي يف �رص لوحة، كما زينت احلوا�سي 

الأوىل باأغ�سان وزهور باللون الف�سي والذهبي، ومن اأعاها بخطوط ذهبية 
مندرجة ونقط ف�سية بن خطن مزدوجن ف�سي واأزرق، جملدة بالورق املقوى 
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املغلف باجللد ومزين بطرة مزخرفة واجللد له ل�سان واملخطوط له علبة جلدية، 
ويف املخطوط خطاأ ترقيم دون �سقط يف ال�سفحات.

 
رقم«احلفظ:«1279««
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 الفن: احلديث
 العنوان: اجلامع ال�سحيح ج1
 عنوان اآخر: �سحيح البخاري

 املوؤلف: حممد اإ�سماعيل بن اإبراهيم ، اأبو عبد الله البخاري
 تاريخ وفاته: 256ه�/870م

 �سهرته: البخاري
 لغة املخطوط: عربي

 تاريخ الن�سخ: ق12ه�/18م تقديرًا
 نوع اخلط: ن�سخ تعليق

 عدد الأوراق: 153ق
 املقا�ش: 27،5×18،5�سم

 عدد الأ�سطر: 31�ش
 بداية املخطوط:

احلمد لله رب العاملن باب كيف بدء الوحي اإىل ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم 
وقول الله جل ذكره: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 

 بعده} الآية...
 نهاية املخطوط: 

باب املعتكف يدخل راأ�سه البيت للغ�سل حدثنا عبد الله بن حممد ثنا ه�سام 
اأخربنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائ�سة ر�سي الله عنها اأنها كانت 

ترجل النبي �سلى الله عليه و�سلم وهي حائ�ش وهو معتكف يف امل�سجد وهي 
 يف حجرتها يناأولها راأ�سه.

 املراجع: 
مداخل املوؤلفن /50، معجم املوؤلفن 52/9، اإلعام 34/6، هدية العارفن 16/2، 
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 ك�سف الظنون 541/1، الأزهرية 439/1، كوبريلي 181/1، الورد/1146
 بيانات الطبع والن�رص: 

 مطبوع: معجم املطبوعات 535/1
 بيانات اأخرى: 

ن�سخة جيدة تامة، م�سححة، كتبت باملداد الأ�سود ما عدا بع�ش العبارات 
فكتبت بالأحمر، جملدة بالورق املقوى املغلف باجللد وله ل�سان.

رقم«احلفظ:«1473««
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 الفن: احلديث
 العنوان: اجلامع ال�سحيح ج1
 عنوان اآخر: �سحيح البخاري

 املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل مب اإبراهيم، اأبو عبد الله البخاري
 تاريخ وفاته: 256ه� / 870 م

 �سهرته: البخاري
 لغة املخطوط: عربي

 تاريخ الن�سخ: ق 12ه� / 18 م تقديرًاً
 نوع اخلط: ن�سخ

 عدد الأوراق: 427ق
 املقا�ش: 27،5 × 17�سم

 عدد الأ�سطر: 17�ش.
 بداية املخطوط: 

باب كيف كان بدء الوحي اإىل ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم وقول الله 
عزوجل: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده} قال: 
حدثنا احلميدي قال: حدثنا �سفيان...: )اإمنا الأعمال بالنيات واإمنا لكل امرٍئ ما 

 نوى فمن كان هجرته اإىل دنيا ي�سيبها اأو اإىل امراأة ينكحها...(.
 نهاية املخطوط: 

باب بيع املكاتب.... فا�سرتتها عائ�سة فاأعتقتها وا�سرتط اأهلها الولء فقال النبي 
 �سلى الله عليه و�سلم: )اأعتق واإن ا�سرتطوا مائة �رصط(. مت

 املراجع: 
 مداخل املوؤلفن: 50 

 الإعام: 6 / 34 
 معجم املوؤلفن: 9 / 52 
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 هدية العارفن: 2/ 16 
 ك�سف الظنون: 1 / 541 

 بروكلمان )العربية(: 3 / 165 - 167 
 كوبريلي: 1 / 181

 الورد: 1146
 الأزهرية: 1 / 439

 بيانات الطبع والن�رص: 
 مطبوع: معجم املطبوعات: 1 / 536

 بيانات اأخرى: 
كتب املنت باملداد الأ�سود، وعناوين الف�سول والأبواب وكلمات حدثنا باحلمرة، 

على الهوام�ش وبن الأ�سطر العديد من الت�سحيحات وال�رصوح والتعليقات، 
وعليها ت�سحيحات، اأطراف الأوراق مهرتئة واأ�سابتها الرطوبة والتلوث.

رقم«احلفظ:«1520««
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 الفن: احلديث ال�رصيف وعلومه
 العنوان: اجلامع ال�سحيح

 عنوان اآخر: �سحيح البخاري
املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن املغرية اجلعفي مولهم اأبو عبد الله 

 البخاري
 تاريخ وفاته: 256ه�

 �سهرته: الإمام البخاري
 لغة املخطوط: عربي

 تاريخ الن�سخ: ق 11 ه� تقديرًا
 نوع اخلط: ن�سخ
 عدد الأجزاء: 1



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

206
ــــ

ــــ

 عدد الأوراق: 194
 عدد الأ�سطر: 15
 بداية املخطوط: 

 باب قوله {ما ننسخ من آية أو ننساها}.
 نهاية املخطوط: 

باب من مل ي�ستطع الباءة فلي�سم. حدثنا عمر بن حف�ش بن غياث حدثنا اأبي 
حدثنا الأعم�ش قال حدثنى عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع 
علقمة والأ�سود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبى - �سلى الله عليه 

و�سلم - �سبابا ل جند �سيئا فقال لنا ر�سول الله - �سلى الله عليه و�سلم -  »يا 
مع�رص ال�سباب من ا�ستطاع الباءة فليتزوج، فاإنه اأغ�ش للب�رص، واأح�سن للفرج، 

 ومن مل ي�ستطع فعليه بال�سوم، فاإنه له وجاء«.
 املراجع: 

 الإعام 6/ 34 معجم املوؤلفن 9/ 52
 بيانات الطبع والن�رص: 

 مطبوع
 بيانات اأخرى: 

الن�سخة عبارة عن قطعة من الكتاب: تبداأ من الباب ال�سابع من كتاب التف�سري 
وتنتهي بالباب الثالث من كتاب النكاح كتب الن�ش باملداد الأ�سود وكتبت 

كلمة )باب( و)كتاب( بالأحمر، وكتبت بع�ش الهوام�ش على الن�سخة تبن فروق 
الن�سخ، مما يفيد اأنها ن�سخة م�سححة ومقابلة.
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رقم«احلفظ:«1691««««
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الفن: احلديث ال�رصيف وعلومه
 العنوان: اجلامع ال�سحيح

 عنوان اآخر: �سحيح البخاري
املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن املغرية اجلعفي مولهم اأبو عبد الله 

 البخاري
 تاريخ وفاته: 256ه�

 �سهرته: الإمام البخاري
 لغة املخطوط: عربي

 اإ�سم النا�سخ: عا�سي مري عزت الله
 تاريخ الن�سخ:12/حمرم/ 1230ه�

 نوع اخلط: ن�سخ
 عدد الأوراق: 397

 عدد الأ�سطر: 19
 بداية املخطوط: 

 كتاب املغازي- باب غزوة الع�سرية اأو الع�سرية
 نهاية املخطوط: 

 قال النبي �سلى الله عليه و�سلم: )كلمتان حبيبتان اإىل الرحمن خفيفتان على 
 الل�سان ثقيلتان يف امليزان �سبحان الله وبحمده �سبحان الله العظيم(

 املراجع: 
 الإعام 6/ 34 معجم املوؤلفن 9/ 52

 بيانات الطبع والن�رص: 
 مطبوع

 بيانات اأخرى: 
الن�سخة عبارة عن قطعة من الكتاب: تبداأ من اأول كتاب املغازي وتنتهي باآخر 
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الكتاب، كتب الن�ش باملداد الأ�سود وكتبت كلمة )باب( و)حدثنا( بالأحمر، 
وكتبت بع�ش الهوام�ش على الن�سخة تبن �رصح غريب اأو فروق الن�سخة.

رقم«احلفظ:«1696««
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 الفن: احلديث
 العنوان: اجلامع ال�سحيح

 عنوان اآخر: �سحيح البخاري
 املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم، اأبو عبد الله البخاري اجلعفي

 تاريخ وفاته: 256ه� / 870 م
 �سهرته: البخاري

 لغة املخطوط: عربي
 تاريخ الن�سخ: ق 12ه� / 18م تقديرًا

 نوع اخلط: ن�سخ
 عدد الأوراق: 331ق
 املقا�ش: 31 × 21�سم
 عدد الأ�سطر: 17�ش

 بداية املخطوط: 
كتاب البيوع باب وقوله: {وأحل الله البيع وحرم الربا} وقوله: {إال أن تكون 

تجارة حاضرة تديرونها بينكم} باب ما جاء يف قول الله تعاىل: {فإذا 

قضيت الصلة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل الله} اإىل اآخر 
 ال�سورة...

 نهاية املخطوط: 
... باب املعتكف يدخل راأ�سه البيت للغ�سل حدثنا عبد الله بن حممد قال حدثنا 
ه�سام بن يو�سف قال اأخربنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائ�سة اأنها كانت 

ل النبي �سلى الله عليه و�سلم وهي حائ�ش وهو معتكف يف امل�سجد وهو  ُترجِّ
 يف حجرتها يناولها راأ�سه.

 املراجع: 
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ك�سف الظنون 1/ 541 ؛ الإعام 6/ 34 ؛ معجم املوؤلفن 9/ 52 ؛ مداخل املوؤلفن 
"50 ؛ الورد 1146

 بيانات الطبع والن�رص: 
 معجم املطبوعات 1/ 535

 بيانات اأخرى: 
من اأهم كتب احلديث جمع فيه املوؤلف ما �سح من اأحاديث النبي �سلى الله عليه 

و�سلم وهذا اجلزء يبداأ بكتاب البيوع وينتهي بباب املعتكف، واملخطوطة مقابلة 
بن�سخة اأخرى، كتب الن�ش باملداد الأ�سود وبع�ش الكلمات باملداد الأحمر، على 

الن�ش بع�ش التعليقات واحلوا�سي، م�سححة.

رقم«احلفظ:«1707««
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 الفن: جمع وتدوين= �سحيح البخاري
 العنوان: اجلامع ال�سحيح

 عنوان اآخر: �سحيح البخاري
 املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم البخاري

 تاريخ وفاته: 256ه� / 870 م
 �سهرته: البخاري

 لغة املخطوط: عربي
 تاريخ الن�سخ: ق 11ه� تقديرًا
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 نوع اخلط: ن�سخ 
 عدد الأوراق: 297ق

 املقا�ش: 30×20،5�سم
 عدد الأ�سطر: 21�ش

 بداية املخطوط: 
كتاب املغازي... غزوة الع�سرية حدثني عبد الله بن حممد قال حدثنا وهب قال 
حدثنا �سعبة عن اأبي اإ�سحاق قال: كنت اإىل جنب زيد بن اأرقم ر�سي الله عنه 

فقيل له: كم غزا النبي �سلى الله عليه و�سلم من غزوة قال: ت�سع ع�رصة قيل: كم 
غزوت اأنت معه قال: �سبع ع�رصة قلت: فاأيهم كانت اأول قال: الع�سري اأو الع�سرية 

 فذكرت لقتادة..
 نهاية املخطوط: 

اآخر ال�سحيح: حدثنا حممد بن ف�سيل عن عمارة بن القعقاع عن اأبي زرعة عن 
اأبي هريرة ر�سي الله عنه قال النبي �سلى الله عليه و�سلم: )كلمتان حبيبتان اإىل 

الرحمن خفيفتان على الل�سان ثقيلتان يف امليزان �سبحان الله وبحمده �سبحان 
 الله العظيم(.

 املراجع: 
ك�سف الظنون 1/ 541، الإعام 6 / 34، بروكلمان � الرتجمة العربية 3 / 165 � 

167، الأزهرية 1 / 439 � 456، معجم املوؤلفن 9 / 52، مداخل املوؤلفن 50، الورد 
1146"

 بيانات الطبع والن�رص: 
 مطبوع: معجم املطبوعات 1 / 535 � 536

 بيانات اأخرى: 
كتب الن�ش باملداد الأ�سود، بع�ش الكلمات والعبارات باملداد الأحمر. اأحيط 

الن�ش بجداول ذهبية عري�سة واأحيطت اجلداول باأطر زرقاء. وال�سفحة الأوىل 
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من الن�ش مزينة بطرة )�رص لوحة( مزينة مباء الذهب والزهور والنباتات. التجليد: 
 من الورق املقوى باجللد. 

عليه بع�ش ال�رصوح واحلوا�سي والتعليقات، واملخطوطة مقابلة بالأ�سل وبن�سخة 
اأخرى، عليها متلك حممد �سعيد اأف�سل امل�سهور بخان ما باركزين.

رقم«احلفظ:«1940««
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 الفن: احلديث
 العنوان: اجلامع ال�سحيح ج1

 عنوان اآخر: �سحيح البخاري ج1
 املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم البخاري اجلعفي

 تاريخ وفاته: 256ه� / 870م
 �سهرته: البخاري

 لغة املخطوط: عربي
 ا�سم النا�سخ: اأحمد رزق

 تاريخ الن�سخ: 1280ه� / 1863 م
 نوع اخلط: ن�سخ

 عدد الأوراق: 387ق
 املقا�ش: 22 × 15�سم
 عدد الأ�سطر: 21�ش

 بداية املخطوط: 
قال ال�سيخ الإمام احلافظ... باب كيف بدء الوحي اإىل ر�سول الله �سلى الله عليه 

 و�سلم وقول الله تبارك وتعاىل... حدثنا احلميدي قال حدثنا �سفيان...
 نهاية املخطوط: 

 اآخر الإعتكاف: باب املعتكف يدخل راأ�سه البيت للغ�سل 
حدثنا عبد الله بن حممد حدثنا ه�سام اأخربنا معمر عن الزهري عن عروة عن 
عائ�سة - ر�سي الله عنها - اأنها كانت ترجل النبي - �سلى الله عليه و�سلم - 

 وهى حائ�ش وهو معتكف يف امل�سجد وهي يف حجرتها، يناولها راأ�سه.
 املراجع: 
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مداخل املوؤلفن / 50 ؛ الإعام 6/ 34 ؛ معجم املوؤلفن 9/ 52 ؛ ك�سف الظنون 1/ 
"541 ؛ هدية العارفن 2/ 16 ؛ الأزهرية 1/ 439 ؛ الورد 1146 ؛ كوبريلي 1/ 181

 بيانات الطبع والن�رص: 
 معجم املطبوعات 1/ 535

 بيانات اأخرى: 
كتب الن�ش باملداد الأ�سود وعناوين الأبواب والف�سول وكلمة )حدثنا( بالأحمر، 

م�سححة، جملدة باجللد الطبيعي املزخرف بزخارف هند�سية ونباتية بال�سغط، 
ة ولها ل�سان.  عليها اآثار اأَر�سَ

رقم«احلفظ:«1941««



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

221
ــــ

ــــ



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

222
ــــ

ــــ



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

223
ــــ

ــــ



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

224
ــــ

ــــ



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

225
ــــ

ــــ

 الفن: احلديث 
 العنوان: اجلامع ال�سحيح ج2

 عنوان اآخر: �سحيح البخاري ج2
 املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم البخاري اجلعفي

 تاريخ وفاته: 256ه� / 870 م
 �سهرته: البخاري

 لغة املخطوط: عربي
 ا�سم النا�سخ: اأحمد رزق

 تاريخ الن�سخ: 1280ه� / 1863 م
 نوع اخلط: ن�سخ
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 عدد الأوراق: 352ق
 املقا�ش: 22 × 15�سم
 عدد الأ�سطر: 21�ش

 بداية املخطوط: 
 كتاب البيوع:

باب ما جاء يف قول الله تعاىل {فإذا قضيت الصلة فانتشروا فى األرض 
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون )10( وإذا 
راوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من 

 اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين}
 نهاية املخطوط: 

 اآخر ف�سائل ال�سحابة:
3775 -..... فلما عاد اإىل ذكرت له ذاك فاأعر�ش عنى، فلما كان يف الثالثة 

ذكرت له فقال: »يا اأم �سلمة ل توؤذيني يف عائ�سة، فاإنه والله ما نزل على الوحي 
 واأنا يف حلاف امراأة منكن غريها«.

 املراجع: 
مداخل املوؤلفن / 50 ؛ الإعام 6/ 34 ؛ معجم املوؤلفن 9/ 52 ؛ ك�سف الظنون 1/ 
"541 ؛ هدية العارفن 2/ 16 ؛ الأزهرية 1/ 439 ؛ الورد 1146 ؛ كوبريلي 1/ 181

 بيانات الطبع والن�رص: 
 معجم املطبوعات 1/ 535

 بيانات اأخرى: 
كتب الن�ش باملداد الأ�سود وعناوين الأبواب والف�سول وكلمة حدثنا بالأحمر، 
م�سححة، جملدة باجللد الطبيعي املزخرف بزخارف هند�سية ونباتية بال�سغط، 

عليها اآثار اأر�سة ولها ل�سان.
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رقم«احلفظ:«1942««
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 الفن: احلديث
 العنوان: اجلامع ال�سحيح ج3

 عنوان اآخر: �سحيح البخاري ج3
 املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم البخاري اجلعفي

 تاريخ وفاته: 256ه� / 870 م
 �سهرته: البخاري

 لغة املخطوط: عربي
 ا�سم النا�سخ: اأحمد رزق

 تاريخ الن�سخ: 1280ه� / 1863 م
 نوع اخلط: ن�سخ

 عدد الأوراق: 386ق
 املقا�ش: 22 × 15�سم
 عدد الأ�سطر: 21�ش

 بداية املخطوط: 
باب مناقب الآن�سار وقول الله تعاىل: { والذين تبوءوا الدار واليمان من 

 قبلهم يحبون من هاجر إليهم وال يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا }
 نهاية املخطوط: 

... باب قول الله تعاىل {ونضع الموازين القسط} واإن اأعمال بني اآدم وقولهم 
يوزن وقال جماهد الق�سط من العدل بالرومية... قال النبي �سلى الله عليه و�سلم: 

)كلمتان حبيبتان اإىل الرحمن خفيفتان على الل�سان ثقيلتان يف امليزان �سبحان 
 الله وبحمده �سبحان الله العظيم(..

 املراجع: 
مداخل املوؤلفن / 50 ؛ الإعام 6/ 34 ؛ معجم املوؤلفن 9/ 52 ؛ ك�سف الظنون 1/ 
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"541 ؛ هدية العارفن 2/ 16 ؛ الأزهرية 1/ 439 ؛ الورد 1146 ؛ كوبريلي 1/ 181
 بيانات الطبع والن�رص: 

 معجم املطبوعات 1/ 535
 بيانات اأخرى: 

كتب الن�ش باملداد الأ�سود وعناوين الأبواب والف�سول وكلمة حدثنا بالأحمر، 
م�سححة، جملدة باجللد الطبيعي املزخرف بزخارف هند�سية ونباتية بال�سغط، 

عليها اآثار اأر�سة ولها ل�سان

رقم«احلفظ:«1943««



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

234
ــــ

ــــ



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

235
ــــ

ــــ



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

236
ــــ

ــــ



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

237
ــــ

ــــ



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

238
ــــ

ــــ

 الفن: احلديث
 العنوان: اجلامع ال�سحيح ج4
 عنوان اآخر: �سحيح البخاري

 املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم البخاري اجلعفي
 تاريخ وفاته: 256ه� / 870 م

 �سهرته: البخاري
 لغة املخطوط: عربي

 ا�سم النا�سخ: اأحمد رزق
 تاريخ الن�سخ: 1280ه� / 1863 م
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 نوع اخلط: ن�سخ
 عدد الأوراق: 314

 املقا�ش: 22 × 15�سم
 عدد الأ�سطر: 21�ش

 بداية املخطوط: 
الذبائح وال�سيد والت�سمية على ال�سيد وقوله تعاىل: {يا أيها الذين آمنوا 

 ليبلونكم الله بشيء من الصيد} اإىل قوله {عذاب أليم}
 نهاية املخطوط: 

... باب قول الله تعاىل {ونضع الموازين القسط} واإن اأعمال بني اآدم وقولهم 
يوزن وقال جماهد الق�سط من العدل بالرومية... قال النبي �سلى الله عليه و�سلم: 

)كلمتان حبيبتان اإىل الرحمن خفيفتان على الل�سان ثقيلتان يف امليزان �سبحان 
 الله وبحمده �سبحان الله العظيم(..

 املراجع: 
مداخل املوؤلفن / 50 ؛ الإعام 6/ 34 ؛ معجم املوؤلفن 9/ 52 ؛ ك�سف الظنون 1/ 
"541 ؛ هدية العارفن 2/ 16 ؛ الأزهرية 1/ 439 ؛ الورد 1146 ؛ كوبريلي 1/ 181

 بيانات الطبع والن�رص: 
 معجم املطبوعات 1/ 535

 بيانات اأخرى: 
كتب الن�ش باملداد الأ�سود وعناوين الأبواب والف�سول وكلمة حدثنا بالأحمر، 
م�سححة، جملدة باجللد الطبيعي املزخرف بزخارف هند�سية ونباتية بال�سغط، 

عليها اآثار اأر�سة ولها ل�سان«.انتهى
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اإذن بع��د تقدمينا لهذا العر�ش املف�سل ملوؤر�سف مكتب��ة امللك عبد العزيز العامة 
يف بيان بالن�س��خ الأ�سلية للجامع ال�سحيح للبخاري، املحفوظة مبكتبة امللك عبد 
العزي��ز العامة بالريا�ش، يتاأكد لنا مبا ل يدع جمال لل�سك، اأن هناك تغليط للراأي 
العام عندما يدعي املوؤر�سف اأن هاته هي الن�سخ الأ�سلية ل�سحيح البخاري، لأنها 
كله��ا ن�سخ تبعد ع��ن التاريخ املعروف لكتاب��ة �سحيح البخاري مبئ��ات ال�سنن، 
فكيف اإذن يقوم املوؤر�سف بو�سفها باأنها ن�سخ اأ�سلية ل�سحيح البخاري، فالن�سخة 
الأ�سلي��ة لكت��اب ما هي املخطوطة التي كتبها املوؤلف بخ��ط يده، باعتبار اأن ذلك 
الع�رص الذي األف فيه ال�سحيح، كانت الو�سيلة الوحيدة للكتابة هي اخلط اليدوي 
عل��ى رقعة ما، لكن املوؤر�سف ي�سف هاته الن�سخ التي تبعد مبئات ال�سنن عن وفاة 
ال�سي��خ حممد بن ا�سماعيل البخ��اري باأنها ن�سخ اأ�سلية، رغم اأن العديد من هاته 
املخطوط��ات ن�ساخها جمهول��ون، والبع�ش منها يتم فيه تقدي��ر �سنة كتابتها، اأو 
تقدير من قام بخطها، واأغلبها خمطوطات جمزاأة من الكتاب، ولي�ست خمطوطات 

للجامع ال�سحيح برمته كاملة مكتملة، كما تاحظون.
اإذن ل وجود لن�سخة اأ�سلية ل�سحيح البخاري بخط »موؤلفه«، ل يوجد يف جميع 
مكتبات العامل ن�سخة خمطوطة بخط من األف هذا الكتاب، وهاته هي احلقيقة التي 
يح��اول ال�سي��وخ اإخفاءها عن النا�ش، ويوهمونهم باأن هات��ه هي الن�سخ الأ�سلية 
ل�سحيح البخاري، يف حن اأن هاته ن�سخ خمطوطة بيد ن�ساخ، ول نعرف حقا عن 
اأي اأ�س��ل اآخر مت ن�سخها، و�سنقف على هذا الأمر لنو�سحه اأي�سا يف ما تبقى من 

هذا الكتاب.
ورب �سائ��ل ي�س��األ، اأو معرت�ش يعرت�ش، ليقول اإن ما حاول��ت نقله اإليكم من 
هات��ه املخطوطات لي�ش اإل يف مكتب��ة واحدة من مكتبات العامل الإ�سامي املمتد 
الأطراف، ولرمبا تكون هناك خمطوطة بخط يد ال�سيخ البخاري للجامع ال�سحيح، 
يف اإح��دى هاته املكتبات،  والرد عل��ى هذا �ساآخذه من املوؤر�سف  اإبراهيم اليحيى 
الذي عر�ش لنا هاته املخطوطات، حيث اأكد اأن مكتبة امللك عبد العزيز لها ِات�سال 
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وتعامل مع كل مكتبات العامل، ومنها مكتبة الأزهر مب�رص، والقروين بفا�ش، وكل 
مكتب��ات العامل الإ�سام��ي، و�ستاحظون اأن الن�س��خ املعرو�سة من خال عر�ش 
موؤر�س��ف مكتبة الريا�ش ل�سحيح البخاري تتقدمه��ا الن�سخ املجلوبة من املغرب 
باخل��ط املغربي الأ�سيل، وبهذا يت�سح جليا اأن��ه لو كان يف اإحدى مكتبات العامل 
خمطوطة واحدة ل�سحيح البخاري بخط ال�سيخ البخاري لوجدنا ن�سخة عنها يف 
هات��ه املكتبة، وهذا ما �سنجده م�ستدل علي��ه يف البحث ال�سائق الرائق الذي قام 
ب��ه الباحث العراقي الدكتور كوركي�ش عواد، بعن��وان: »اأقدم املخطوطات العربية 
يف مكتب��ات الع��امل املكتوبة منذ �سدر الإ�سام حتى �سنة 500 ه� = 1106 م«  من 

من�سورات وزارة الثقافة والإعام العراقية ل�سنة 1982.
حيث ق��ام الدكتور كوركي�ش ع��واد بجرد عام للمخطوط��ات العربية املوجودة 
يف جمي��ع مكتب��ات العامل، والغريب اأنه ومن خال ه��ذا البحث القيم، جند اأنه ل 
وج��ود لأي خمطوطة لأي كتاب عربي خ��ال القرون الثاثة الأوىل الهجرية اإل 
خمطوط��ات القراآن الكرمي وكتاب ل�سبويه، حيث يوجد فى �سفحة )112( من هذا 
الكتاب حتت رقم م�سل�س��ل:]303[ بيانات عن خمطوط:اجلامع ال�سحيح، امل�سهور 
ب���:« �سحيح البخارى«: تاأليف: الإمام حممد ب��ن اإ�سماعيل البخاري، املولود عام 
194ه�-واملتوفى عام 256ه�=870م. اجلزء الثالث من جتزئة اأربعة اأجزاء من الكتاب، 
ف��ى مدينة �سوفية، تاريخه:407ه��� =1016م، فى )109( ورقات برقم ]op.801[ وهو 
رم��ز اإىل الق�سم ال�رصقى ف��ى دار الكتب ال�سعبية وهما حرف��ان باللغة البلغارية 
ال�سافي��ة، ويقابلها بالكتاب��ة الاتيني��ة ]OR.راجع:د.عدن��ان دروي�ش: فهر�ش 
املخطوط��ات العربية املحفوظة فى املكتبة ال�سعبية )كرييل وميتودى( ب�سوفية فى 

بلغاريا ]دم�سق1969[�ش209،ت�سل�سل 27/حديث.ا.ه�. [.
اإذن م��ن خال هذا النقل فاأول خمطوطة تاريخي��ة ل�سحيح البخاري تعود اإىل 
�سن��ة 407 هجرية، اأي بع��د وفاة حممد بن اإ�سماعيل البخ��اري ب 151 �سنة، ول 
متث��ل كتاب اجلامع ال�سحيح برمته ب��ل جزءا ي�سريًا منه، وهذه م�سافة زمنية كبرية 



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

242
ــــ

ــــ

تف�س��ل هات��ه املخطوطة عن وفاة البخاري، اأي لأكرث م��ن ثاثة اأجيال، حيث ل 
يوج��د ومل يبق على قيد احلياة اأي �سخ�ش التق��ى بالبخاري، اأو حتى عا�رصه مما 
يطرح ال�سوؤال املح��رج، حول ما الذي يثبت عاقة البخاري بهذا الكتاب؟ واأقدم 
خمطوط��ة جلزء جد ب�سيط من �سحيح البخاري يبعد تاريخ ن�سخها بقرن ون�سف 

عن وفاة البخاري؟.
مل يق��ف هذا البح��ث القيم لكوركي�ش ع��واد عند هذا احلد فف��ى �سفحة)113( 
م��ن نف�ش الكتاب جن��د حتت رقم م�سل�س��ل: ]304[ بيانات ع��ن خمطوط: اجلامع 
ال�سحي��ح: للبخاري، اجل��زء الثانى من ن�سخ��ة فى مكتبة برل��ن، ب رقم 1156، 

تاريخه 424ه�=1033م. ا.ه�.
اأي�سا من خال هاته املخطوطة �سنعرف اأن تاريخ ن�سخها يعود اإىل 424 هجرية، 
اأي بع��د وفاة ال�سيخ حممد ب��ن ا�سماعيل البخاري ب 168 �سنة، وهاته املخطوطة 
لت�سم��ل �سحي��ح البخاري برمته، بل ه��ي اأي�سا جزء ي�سري من��ه، وبالتايل فهي 
تبع��د مب�ساف��ة زمنية حرجة عن تاري��خ وفاة البخاري، ووف��اة كل تامذته اأي�سا، 
مما يجعلنا ن�ستغرب حق��ا، �سيما اأن ال�سيوخ والفقهاء يتحدثون بثقة تامة على اأن 
�سحي��ح البخ��اري الذي بن اأيدينا هو لل�سيخ حممد ب��ن اإ�سماعيل البخاري، يف 
ح��ن اأن ل دليل قوي لدى هوؤلء عل��ى ذلك، بل ال�سواهد والأدلة التي بن اأيدينا 
الآن، ونقدمه��ا لك اأيها الق��ارئ من خال كتابنا هذا، تعاك�ش ما يتبجح به هوؤلء 

ال�سيوخ، وهم ل يعلمون �سيئا عن هاته املخوطات.
ويوجد فى �سفحة )113( من كتاب الدكتور كوركي�ش عواد، حتت رقم م�سل�سل: 
]305[ بيان��ات عن خمطوط: اجلامع ال�سحيح: للبخ��ارى، ن�سخة فى دار الكتب، 
عليه��ا �سم��اع تاريخه]495ه���=1102م[. وق��د ن���رص موريتز منوذجا م��ن خطها. 

)MORITZ.PL.128(. ا.ه�.
اأم��ا هاته املخطوطة وه��ي التي متثل ن�سخة عن �سحيح البخ��اري برمته، لكنها 
توج��د يف اأواخر الق��رن اخلام�ش الهجري اأي بعد وف��اة ال�سيخ البخاري بحوايل 
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239 �سن��ة، وهاته م�سافة كب��رية جدا تفوق ال�ستة اأجيال، وم��ع ذلك ما زال لدينا 
م��ن يتحدث بثقة �سارمة على اأن �سحيح البخاري هو من جمع وتاأليف وت�سنيف 
حممد بن اإ�سماعيل البخاري، وهذا اأمر اأ�سحى من اليقينيات التي ل تقبل اجلدل، 
يف حن ل توجد يف العامل اأجمع ن�سخة ل�سحيح البخاري، بخط الإمام البخاري، 
اأو بخ��ط اأحد تامذته، حتى اإذا ت�ساهلنا، وقلنا ب�سياع الن�سخة التي األفها ال�سيخ 
البخ��اري، وخطها بيده، فكت��ب الرتاث كما يف مقدمة كت��اب الفتح للحافظ بن 
حج��ر الع�سقاين، تقول اأنه اأخذ �سحي��ح البخاري عن ال�سيخ البخاري اأزيد من 
�سبع��ن األف تلميذ، اأي اأن هوؤلء خلف��وا لنا �سبعن األف ن�سخة ل�سحيح البخاري، 
غ��ري اأن احلقيقة املرة، التي ل يعرفها مقد�سو هذا الكتاب هي اأنه ل توجد ن�سخة 
واح��دة يف العامل اأجمع من �سبعن األف ن�سخ��ة مفرت�سة ل�سحيح البخاري بخط 
هوؤلء التاميذ ال�سبعن األفا، مما يجعلنا نت�ساءل بحرقة وب�سك هو اأقرب اإىل اليقن، 
من األف �سحيح البخاري حقا؟ وهل ميكن اأن نن�سب كتابا ل�سخ�ش ما ولي�ش هناك 

اأي اأثر يدل على عاقته من قريب اأو بعيد بهذا الكتاب؟.
ولاإ�س��ارة فقط فم��ا قلناه حول خمطوطات �سحيح البخ��اري ينطبق على كل 
كتب احلديث با ا�ستثناء، ونحن اتخذنا �سحيح البخاري منوذجا فقط لباقي هاته 

الكتب امل�سماة كتب احلديث.
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نسخة منجانا:

كنت كتبت قبل خم�ش �سنوات مقال بعنوان »هل �سحيح البخاري األفه ال�سيخ 
البخ��اري؟« حتدث��ت فيه عن عدم وج��ود اأية خمطوطة ل�سحي��ح البخاري بخط 
ال�سيخ البخاري اأو بخط اأحد تامذته اأو اأحد تامذة تامذته، فانربى العديد ممن 
تثريهم احلما�سة لل��رد علي، فبعد اأن اأ�سبعوين �ستما و�سبا، واتهموين يف عقيدتي 
واإمي��اين، بعد هذا كله اعرتفوا باأنني �سادق يف ق��ويل اأنه لتوجد ن�سخة ل�سحيح 
البخاري بخطه اأو بخط اأحد تامذته، لكنهم قالوا باأن هذا ل مينع اأن يكون �سحيح 

البخاري هو من تاأليف البخاري!!
تعجبت حق��ا من تكل�ش هاته العق��ول وحتجرها، وحاول��ت اأن اأناق�ش كامهم 
جاه��دا، واأنا اأقلب اأوجه الكام، ع�سى اأن يح��دث توا�سل بيننا، لكن العديد من 
هوؤلء ال�سيوخ حاول التغني بوجود خمطوطة عجائبية  ل�سحيح البخاري اكت�سفها 
امل�ست�رصق الإجنليزي »منجانا«، وهي برواية املروزي ح�سب ما يدعي موؤيدو هاته 
الن�سخة، واأنه��ا تعد اأقدم ن�سخة خموطة ل�سحيح البخ��اري، حيث يوؤكدون اأنها 
كتب��ت �سنة 370 هجرية، اأي �سنة قبل وفاة املروزي املتوفى �سنة 371 هجرية، اأي 
اأنه��ا كتبت بعد وفاة ال�سيخ حممد ب��ن اإ�سماعيل البخاري ب 114 �سنة، واأنا اأكاد 
اأك��ون متاأكدا، من اأن ه��وؤلء ل يعرفون �سيئا عن ن�سخة امل�ست�رصق منجانا برواية 
املروزي، لأنهم لو بحثوا حقا يف هاته الن�سخة، لوقفوا على اأمور ل تخدم حقا ما 
يحاول��ون اإثباته، بل هي تخدم عك�ش م��ا يطمحون اإليه، وما يحاولون الحتجاج 
ل��ه، والإ�ست��دلل عليه، ونحن من خال هذه الفقرة �سنح��اول اأن ن�ساعدهم على 

معرفة احلقيقة املتعلقة بن�سخة »منجانا«.
عندم��ا ج��اء امل�ست�رصق الإجنلي��زي منجانا بهات��ه املخطوطة فق��د كان يهدف 
بالأ�سا���ش اإىل الطع��ن يف �سحيح البخاري، وميكن لكل من يري��د اأن يتاأكد من 
ذل��ك اأن يرجع اإىل البح��ث املقدم من طرف الدكتور اأحمد بن فار�ش ال�سلوم وهو 
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�سيخ �سلفي وهابي، يف الرد على الطعون التي قدمها منجانا اعتمادا على ن�سخته 
امل�سهورة، والتي يعتربها اأن�سار �سحي��ح البخاري اأقدم ن�سخة خمطوطة للجامع 
ال�سحي��ح، ويفتخرون به��ا، وقد عنون الدكت��ور اأحمد بن فار���ش ال�سلوم بحثه 
بعنوان:« ر�سالة يف الرد على �سبه منجانا حول �سحيح البخاري« وقد �سدر بحثة  

املن�سور على املدونة ال�سخ�سية له بهذه الفقرة« 
ب�سم الله الرحمن الرحيم

احلمد لله وحده، وال�ساة وال�سام على من ل نبي بعده.
ح�رصة الأخ املكرم: اأحمد نافع، نفع الله به، ال�سام عليكم ورحمة الله وبركاته، 

اأما بعد:
فق��د و�سلتني ر�سالت��ك املت�سمنة بع���ش �سبه امل�ست�رصق منجان��ا الطاعنة يف 
�سحي��ح البخاري، وطلبتم اجلواب عليها، وقد تلكاأُت قليًا يف اجلواب لن�سغايل 
ببع���ش الأعمال، اإل اأين مل اأجد بدًا م��ن الإ�ستجابة لطلبكم، ن�سحًا لله ولر�سوله 
ولعامة امل�سلمن وخا�ستهم، وذبًا عن اجلامع ال�سحيح لاإمام البخاري.. وملا ذكرمت 
م��ن رغبتكم ترجم��َة ما نكتب اإىل اللغة الإجنليزية، فلعل��ه يطلع عليه طالب حق 

ف في�سرت�سد«. فيهتدي، اأو مبتغي َن�سَ
اإذن ه��ذا �سيخ من �سيوخ الوهابية يوؤكد تاأكي��دا جازما اأن مكت�سف اأقدم ن�سخة 
من �سحيح البخاري يف العامل اأجمع قد جاء بها مكت�سفها »منجانا« ليطعن اأ�سا 
يف �سحي��ح البخاري، فالدرا�س��ة التي �ساحبت هاته الن�سخ��ة، كانت ترمي اإىل 
الطع��ن يف �سحيح البخاري الذي ب��ن اأيدينا، لكن من يتلقف اأي �سيء ليدعم به 
تقدي�سه لكتاب اجلامع ال�سحيح، وي�سميه دليا، ل يتحقق مما يقدمه من اأدلة وهل 

تخدمه اأم تخدم عك�ش ما يرمي اإليه ويهدف؟
وي�سي��ف اأحمد بن فار�ش ال�سلوم يف م�ستهل ر�سالته يف الرد على �سبه منجانا 
بقوله: »هذا وقد وقفُت على درا�سة منجانا وُن�ْسَخته تلك منذ زمن طويل، على يد 
اأخين��ا ال�سيخ املف�سال اأبي اأحمد نظام يعقوب��ي البحريني، وفقه الله، فاإنه زودين 
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مب�سورة من ن�سخة منجانا من ال�سحيح وبدرا�سته عليه، كي اأفيد منها يف درا�ساتي 
عن ال�سحيح، حيث كنت اأ�ستغل باملخت�رص الن�سيح اآنذاك.

وقب��ل اأن اأ�ستعر�ش م��ا اأورده منجانا اأنبه على اأمر غفل عنه بع�ش الباحثن ممن 
ت�سدى للرد على امل�ست�رصقن وتفنيد �سبههم، األ وهو:

اإنَّ عامة من األف اأو بحث يف �سبه امل�ست�رصقن فاإنه يتناول �سبههم �سبهًة 
�ُسبهة بالتفنيد والإبطال، وهذا اأمر ح�سن، اإل اأنَّ الأح�سن منه اأن يبن منهج 

امل�ست�رصقن الذي يبنون عليه �سبههم، ويقدحون منه اأباطيلهم، فاإذا اأبطلنا هذا 
َنا زيفه وبهرجه اأبطلنا ما ُبني عليه من �سبه واهية، ُبنيت على �سفا  املنهج وبيَّ
جرف هار من منهج علمي زائف، وك�سفنا حقدهم وح�سدهم الذي اأخربنا به 

الباري �سبحانه وتعاىل يف غري اآية، كقوله تعاىل {حسدًا من عند أنفسهم} 
واأكده النبي �سلى الله عليه و�سلم يف غري حديث.

و�ساأ�سري لك – اأخي املكرم-اإىل هذا املنهج الذي تبنوه، وال�رصاب الذي اقتفوه 
يف اإيراد اأباطيلهم، وترويج �سبههم، ثم اأورد احلق على �سبه منجانا بالتف�سيل 

�سبهة �سبهة لندمغها به، ونزهق باطلها ف�{إن الباطل كان زهوقا}«..
املاح��ظ هنا اأن اأحمد ب��ن فار�ش ال�سلوم غا�سب جدا م��ن منجانا وخمطوطة 
البخاري، حيث قام باإ�سافة الن�سخة اإىل منجانا بتعبري يربز اأنه راف�ش رف�سا باتا 
هاته الن�سخة والدرا�سة املرافقة لها، فهو يعترب اأن ما جاء به منجانا جمرد اأباطيل 

وحقد وح�سد تندرج يف اإطار منهج امل�ست�رصقن املزيف.
يف الوق��ت الذي يحاول من يرد عل��ي يف م�ساألة اأنه ل توجد اأي اآثار تدل على 
اأن ال�سيخ البخاري له اأي ارتباط اأو عاقة بكتاب �سحيح البخاري املن�سوب اإليه 
كما هو بيدنا الآن، يف هذا الوقت بالذات جند باحثا عارفا بحقائق الأمور املتعلقة 
بن�سخ��ة منجانا برواية املروزي ل�سحيح البخاري يواج��ه هاته الن�سخة، ويواجه 
الطع��ون املقدمة من �ساحبها، �سد �سحيح البخاري، وهذا يدل دللة قطعية على 
اأن هوؤلء ل يعرفون �سيئا عن هاته الن�سخة ويتبجحون بالفتخار وال�ستدلل بها.



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

247
ــــ

ــــ

الدكت��ور اأحمد ب��ن فار�ش ال�سلوم ي��ورد فقرات من كام منجان��ا يف درا�سته 
املقدم��ة لن�سخته امل�سه��ورة، والتي قدم لها الدكتور بو�سفه��ا بال�سبهة الأوىل ما 
ن�س��ه: »ن�ش كام منجانا« كل حديث �سواء كان طوي��ًا اأوق�سرًيا مبدوء بعبارة: 
»اأخربن��ا البخاري ق��ال حدثنا فان »ويف اأي كتاب اآخر �س��وف ي�ستنتج القارئ 
مبا���رًصة م��ن هذه الكلمات املبدوء به��ا كل حديث اأنه مل يك��ن املوؤلف نف�سه هو 
الذي كتب الكتاب بل هو اأحد تاميذه، ويوؤكد هذا الفرتا�ش اأنه يف بداية كتاب 
ال�سوم يذكر يف �سفحة 26 ب اأ�سماء الرواة اأو املحدثن الذين اأخربوا كاتب هذه 
املخطوط��ة كاأبي زيد حممد بن اأحمد امل��روزي وحممد بن يو�سف الفربري، وهذا 
الفرتا�ش يتعذر الدفاع عن��ه ملن يهتم ببحث هذه املخطوطة بعناية، ففى الواقع، 
كات��ب هذه املخطوطة ل يقول »اأجازنى �سيخي امل��روزي املجاز من الفربري، اأن 
اأكت��ب ن�ش البخاري على طريقة كذا وكذا، ولكنه بب�ساطة يقدم لنا الن�ش كامًا 
مبدوًءا بعبارة: حدثنا املروزي الذي حدثه الفربري اأن البخاري حدث فان... ول 
تتن��اول املعلومات املنقولة �سفهيا به��ذه الطريقة �سوى ذكر احلقيقة التاريخية، اأن 

البخاري تلفظ بهذه العبارة كما هو مذكور فى املخطوطة« اأه�.
منجان��ا هنا يحاول تق��دمي الدليل من الأ�سانيد ال��واردة يف الن�سخ مما يثبت اأن 
�سحي��ح البخاري ل وج��ود لن�سخة اأ�سلية ل��ه بخط ال�سيخ البخ��اري، وهذا ما 
ا�ستنتجه منجانا اأي�سا من خال ن�سخته التي ي�سيد بها هوؤلء املدافعن عن فكرة 
اأن �سحيح البخاري الذي بن اأيدينا الآن هو نف�سه الذي األفه البخاري كما يحاول 
اأن يناق���ش اإ�سناد ن�سخته، فالقول ب: حدثنا فان اأن فانا قال، ل تعني باأي حال 
م��ن الأحوال اأن هناك اإجازة من الراوي مل��ن يروي عنه بن�سخ الن�ش اأو الكتاب، 
ب��ل هي روايات تاريخية »قد تكون �سحيحة وقد تك��ون غري �سحيحة« على اأن 

البخاري قال هذا الكام.
ثم اإن منجان��ا اأي�سا يناق�ش بداية كل اإ�سناد حديث بعبارة حدثنا البخاري عن 
غ��ريه، فهل يعقل اأن يكون البخاري موؤلف هذا الكام؟ البداهة تقت�سي اأن يكون 
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موؤل��ف الكتاب هو اأحد التاميذ ولي���ش البخاري نف�سه واإل بداأت العبارة بحدثنا 
فان، ولن جتد ا�سم البخاري �سمن �سند كل حديث.

ويو�س��ح منجانا من خال درا�ست��ه ملخطوطته ال�سهرية با�سم��ه اأن خمطوطته 
تل��ك تختلف عن باقي خمطوطات �سحيح البخ��اري املوجودة لدينا وذلك بقوله: 
»مي��زة متيزت بها هذه املخطوطة عن غريها: وتنعك�ش اأي�سا الختافات التي متيز 
ن���ش هذه املخطوطة مقارنة مبا هو موجود يف املخطوطات الأخرى يف الن�سو�ش 
ا كبرًيا من الختافات  املطبوع��ة يف ال�سياغات ل�سحيح البخاري التي تظهر كمًّ
يف الألف��اظ، و�سوف اأ�ست�سهد بن�ش باب من اأب��واب �سحيح البخاري من كتاب 
احل��ج، كما يف نقل �سحيح البخاري ومذك��ور يف الن�سخة املوثقة وامل�سّكلة التي 
طبع��ت يف القاهرة عام 1345 ه� جانًبا اإىل جانب، مع نف�ش الباب كما هو مذكور 
يف خمطوطتنا، وميزة رابعة ظهرت يف هذه املخطوطة وهى اأن الكتب تختلف عن 

الرتتيب املوجود فى املخطوطات الأخرى واملطبوع...اإلخ«.
اإذن له��وؤلء الذين يتغنون مبخطوط��ة منجانا ل�سحيح البخ��اري، هاهو منجانا 
ي�سدمه��م باحلقيق��ة املرة، وهي اأن اأق��دم خمطوطة ل�سحيح البخ��اري يف العامل 
تختلف عن باقي خمطوطات ال�سحيح، فاأي املخطوطات ن�سدق على اأ�سا�ش اأنها 
ه��ي من األف حممد بن اإ�سماعيل البخاري، وهنا يجد ال�سيوخ اأنف�سهم يف ورطة، 
حي��ث يحاولون ال�ستدلل مبخطوطة ل تخدم اأهدافه��م واأغرا�سهم، بل تعاك�ش 

هاته الأهداف والأغرا�ش.
وحت��ى الدكتور ال�سلف��ي اأحمد بن فار���ش ال�سلوم، وهو يح��اول الرد على ما 
اأ�سم��اه �ُسبه منجانا مل ي�ستطع تكذيب هذا ال��كام بل اأقره، وحاول تربيره بكام 
ركي��ك غريب وذلك بقوله: »اأقول: نع��م، هناك اختاف بن روايات ون�سخ �سحيح 
البخاري، �سببه ما ذكرته، من اأن البخاري كان يحدث به يف اأماكن كثرية، ولي�ش 
كل ال��رواة �سمعوه يف جمل�ش واحد، بل يختل��ف التاريخ واملكان والظروف التي 
�سمع منها رواة ال�سحيح من البخاري، وما يقال عن رواة ال�سحيح عن البخاري 



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

249
ــــ

ــــ

يقال عن رواتهم«.
وكاأن��ه يح��اول اأن يقول باأن البخ��اري، كان يف كل جمل���ش يحدث ب�سحيحه 
عل��ى �ساكلة وعلى طريقة تغاير الأخرى، فالخت��اف وارد من الأ�سل، يعني اأن 
ال�سي��خ البخاري مل يكن يقراأ من كتاب ب��ل كان ي�رصد �سحيحه م�سافهة، وكان 
يقدم ويوؤخر، ب�سكل مغاير يف جمل�ش عن �سابقه، وهذا الكام فيه خبء معناه اأنه 
لي�ست لنا عقول، فالكل يعرف اأن البخاري –ح�سب الروايات املنقولة اإلينا- األف 
كتابا وخط خمطوطة، و�سماها »اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�رص من اأُمور ر�سول 
الل��ه �سلى الله عليه و�سّلم و�سننه واأيام��ه« و�سهرتها اجلامع ال�سحيح اأو �سحيح 
البخ��اري، فا معنى للحدي��ث عن اختاف الرواية باخت��اف جمل�ش التحديث، 
و�سنتكل��م عن اختاف الن�سخ ب�س��كل تف�سيلي يف امل�ساألة املتعلقة بذلك من هذا 

الف�سل.
ويوؤك��د منجانا على اأن ���رصاح �سحيح البخاري كله��م مل تتوفر لديهم ن�سخة 
اأ�سلية واأ�سيلة ل�سحيح البخاري، بل مل تتوفر لديهم حتى ن�سخة من ن�سخ التاميذ 
وذلك بقوله: »وقد اطلعُت على الن�سو�ش املطبوعة لهذه ال�رصوح وفوجئت باأنهم 
مل يكن لديهم الن�سو�ش القدمية لل�سحيح، �سوى ما اأعده ال�سمعاين وابن ع�ساكر 
وال�سغاين واليونيني، ومن املعلوم اأنهم غالًبا ما ي�سريون اإىل الفربري والك�سميهني 
ورواة قدام��ى اآخرين، ولكنهم مل يتوفر لديهم ن�شٌّ مكتوٌب باأيديهم، ويبدو اأنهم 
تعلموا هذه الن�سو�ش فقط على الطريقة التقليدية ومن اأعمال حمدثن متاأخرين 

مثل اأبي ذر واأبي الوقت وغريهم.
وم��ن بن ال 27 �سارًحا الذين ذكرهم بروكلمان يح��دد تاريخ وفياتهم جميًعا-
با�ستثن��اء واحًدا منهم-بعد عام 559 ه�، وه��ى الفرتة التي قد ا�ستقر خالها ن�ش 
البخاري يف �سكله النهائي تقريًبا على يد اأف�سل الرواة املحققن الأوائل للن�ش: 
وهم��ا اأب��و ذر واأب��و الوقت، ولذلك  يعت��رب عملهم من ناحية النق��ل القدمي لن�ش 

البخاري لي�ش له قيمة كبرية.« اأه�.
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فكل متمع��ن يف هذا الكام يرى كيف حاول منجانا من خال درا�سته اأن يربز 
اأن �سحي��ح البخ��اري كان تاأليفه تدريجيا وعرب الع�س��ور، فكل �سيخ من �سيوخ 
احلديث الذين تعاملوا مع هذا الكتاب زادو فيه اأو نق�سوا لي�ستقر ب�سكله النهائي 
–ح�سب منجانا-خال اأوا�سط الق��رن ال�ساد�ش الهجري، اأي بعد مرور اأزيد من 

300 �سنة على وفاة البخاري.
ويوؤك��د كام��ه بتقدمي جمموعة من الأدل��ة املتعلقة بتامذته ونذك��ر منها قوله:  
"ولك��ن على حد علم��ي لي�ش هناك اأي لفظ ي�سري اإىل وجود وثيقة مكتوبة بخط 
ي��د هذا الراوي...وثمة نقطة هامة اأخرى ينبغي النتباه لها هنا وهي اأنه كان هناك 
العدي��د من الأق��وال ال�سفهية للفربري، الذي كان ق��د راأى البخاري و�سمع منه، 
تلقاه��ا كل من تاميذه املروزي والك�سميهن��ي وانتقل عن طريقهم اإما مكتوًبا اأو 
�سفهًيا اإىل املحدثن ممن بعدهم وقد لفتنا النتباه اإىل ثاثة روايات �سفهية اثنتان 
من الن�ش املطبوع وواحدة من املخطوطة احلالية..ثم قام رواة متاأخرون بدمج هذه 
الأقوال ال�سفهية للفربري داخل ن�ش ال�سحيح نف�سه وبهذا بات يحوي كثريًا من 
الألف��اظ التي مل تن�ساأ عن البخاري نف�سه، بع�ش هذه الألفاظ يحتمل اأنها كتبت 
بوا�سطة بع�ش الرواة القدامى على املاحظات الهام�سية يف الن�ش والتي يحتمل 
اأنها جت�سدت موؤخرا يف ن�ش ال�سحيح عن طريق رواة متاأخرين كرث مثل اأبي ذر 
واأب��ي الوقت، وبخ�سو�ش املخطوطة التي نحن ب�سددها ي�سري الكاتب اإىل اأقوال 
�سفهية للفربري على اأنها اأقوال ماأثورة طارئة على ن�ش البخاري ومع ذلك ُتدمج 
كث��ريًا من املخطوطات احلديثة اأقوال الفربري عل��ى اأنها جزء من ن�ش البخاري 
)الأ�سل��ي( حت��ت كنية الفربري )اأبو عب��د الله( بدون تف�سري لذل��ك، ورمبا مل يكن 
الن�س��اخ عل��ى دراية باأيهما كان هو اأبو عبد الله، ويحتم��ل اأنه كان اأحد امل�سادر 
ال�سفوي��ة للبخاري نف�سه وترك الأمر اإىل املحققن النقاد وال�رصاح لل�سحيح مثل 
ال�سمعاين وبالأخ�ش الع�سقاين لإمت��ام عملية التمييز يف ن�سو�سهم بن الألفاظ 
الأ�سلي��ة التي هي من البخ��اري وبن الإقحامات املزيفة الت��ي اأدخلت فيه على 
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�سكل تعليقات �سفوية للرواة الأوائل" اأه�.
هات��ه الزيادات مل ينكرها الدكتور حممد ب��ن فار�ش ال�سلوم يف معر�ش تفنيده 
ل�سبهات منجانا بل حاول جاهدا اأن يهون من اأمرها معرتفا بوجودها وذلك بقوله: 
»ه��ذه الزي��ادات قليلة جدًا، وعامتها يف تعين مهم��ل، اأو رواية كلمة �سمعها من 

البخاري خارجة عن احلديث«.
وبعد هذا نطرح ال�سوؤال املجهري هنا، حول ما اإذا كانت هاته الن�سخة التي جاء 
بها منجانا هي فعا للمروزي تلميذ الفربري و�ساحب احللم ال�سهري الذي اأوردناه 
يف ف�س��ل اأ�سطورة البخ��اري، حينما راأى الر�سول يف املنام وطلب منه اأن يدر�ش 
كتاب��ه وملا �ساأله عن كتابه اأخربه الر�سول يف املنام، اأن كتابه هو �سحيح البخاري، 
اإذن م��ا هي الأدل��ة املتبعة ملعرفة من هو �ساحب هات��ه الن�سخة؟ يجيبنا على هذا 
ال�س��وؤال ال�سيخ الدكتور اأحمد بن فار�ش ال�سلوم اأي�سا يف درا�سة لن�سخة منجانا 
هاته ن�رصها على موقع اأهل احلديث يقول يف مقتطف منها: »مل يت�سح يل من هو 
كاتب الن�سخة، ول يوجد يف الن�سخة ما يدل عليه، اإل اأنه متقن للغاية، فقد قابلها 
وراجعها، كما تدل على ذلك الت�سحيحات على هام�ش الن�سخة، والعامات الدالة 

على بلوغ املقابلة. 
ومل اأ�ستطع كذلك حتديد تاريخ ن�سخها اإل اأن ال�سماعات والأ�سانيد املثبتة على 
ط��رة الن�سخة، والتمل��كات يف اأولها قد دلت على احلقبة الت��ي تلي كتابتها، كما 
�سرتاه قريب��ا، وب�سكل عام فاإن اخلط اأ�سبه ما يكون بخط��وط القرن الرابع، والله 

تعاىل اأعلم« انتهى.
اإذن فال�سيخ ال�سلفي احمد بن فار�ش ال�سلوم يوؤكد تاأكيدا تاما وا�سحا ل لب�ش 
في��ه على اأن ن�سخ��ة منجانا هاته لي�ش عليها ا�سم من ق��ام بن�سخها، ولي�ش هناك 
يف هات��ه الن�سخ��ة ما يدل عليه، فلماذا ي�سبعنا هوؤلء كام��ا ان�سائيا حول ن�سخة 
منجان��ا برواية املروزي؟ يف حن اأن نا�سخها غري موج��ود عليها، ولي�ش هناك ما 
يدل عليه، بل يت�سح اأنه حتى تاريخ ن�سخ هاته املخطوطة غري موجود عليها وغري 
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مع��روف، فكيف تعرف هوؤلء على اأنه��ا للمروزي اأو بروايته؟ وكيف حددوا تاريخ 
املخطوط��ة؟ هل اعتمدوا على الو�سائل العلمية الكيميائية يف التعرف على تاريخ 
املخطوط��ات؟ ل، اأبدًا فقد اعتمدوا التخمن فق��ط، واعتمدوا على الظن الذي ل 
يغن��ي عن احلق �سيئا، ويف هذا يقول ال�سيخ اأحم��د بن فار�ش ال�سلوم وهو يدافع 
عن ن�سخة منجان��ا ل�سحيح البخاري، واأرجو اأن ينظر اجلميع طريقته الرقيقة يف 
ف�س��ح نف�س��ه وف�سح كل من يتبجح بهات��ه املخطوطة: »واأما م��ا ورد يف درا�سة 
منجان��ا وتبعه �زسكن وغريه من حتديد تاريخ كتابتها �سنة 370ه� فهذا مل اأجد يف 
الن�سخ��ة ما يدل عليه، وقد ا�ستنتج��ه منجانا ا�ستنتاجا كما يظهر من درا�سته ومل 
ا، حيث جعله قبل تاريخ وف��اة اأبي زيد ب�سنة واحدة، فاإن اأبا زيد تويف  يج��ده ن�سً
�سن��ة 371ه�، فافرت�ش اأن الن�سخة مكتوب��ة يف زمانه لأجل الت�رصيح با�سمه فيها 

فجعله قبيل وفاته ب�سنة. 
ولك��ن ق��دم اخل��ط اأول، و�س��وق الإ�سن��اد من اأب��ي زي��د ثانيا قد ي��دل على 
ه��ذا التاري��خ، وعل��ى اأن الن�سخ��ة كتب��ت يف حي��اة اأب��ي زي��د اأو عل��ى الأقل 
يف حي��اة راو ع��ن اأب��ي زي��د، والأول اأرج��ح لأن الن�سخ��ة لو كانت ل��راو عنه 
ل���رصح با�سم��ه، م��ع اأن��ه ل ميكنن��ا اجل��زم ب�س��يء لأن الكت��اب ناق���ش، فرمبا 
 كان يف الأوراق ال�ساقط��ة م��ا يح��دد تاري��خ الن�س��خ وا�سم النا�س��خ والراوي.
اإل اأن اأق��دم �سماع على الن�سخة مقروء موؤرخ يف رم�سان من عام 464ه� اأي بعد 

وفاة اأبي زيد بنحو 94 �سنة« انتهى.
ه��ل ميكننا اأن ن�سيف على هذا الكام كاما اآخر؟ فهذا النقل من كام الدكتور 
اأحم��د بن فار�ش ال�سل��وم، يو�سح لنا باأن ن�سخة منجان��ا لي�ش هناك ما يدل على 
تاريخ ن�سخها، ول ما يدل على من قام بن�سخها، واأنهم اعتمدوا على الظن فقط، 
للقول باأنها ن�سخت على عهد املروزي،  واأن حتديد تاريخ ن�سخها هو تخمن فقط، 
لكن ال�سي��وخ يوهمون العامة اأنها فعا ن�سخت �سنة قب��ل وفاة املروزي اأي �سنة 
370ه� اأي بعد وفاة البخاري ب 114 �سنة، لكن احلقيقة املاثلة اأمامنا، فاأقدم �سماع 
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موجود على هاته الن�سخة هو بعد وفاة املروزي ب 94 �سنة، اأي بعد وفاة البخاري 
باأزيد من 200 �سنة، ولكم اأن تعجبوا من هاته ال�سقلبات التي حتاول اإيهام النا�ش، 

بدل قول احلقيقة لهم.
ث��م اإن هاته املخطوط��ة التي نتحدث عنه��ا لتغطي �سحيح البخ��اري بتمامه 
وكمال��ه، بل تغطي جزءا ي�سريا من��ه ح�سب ما اأكده �سيخنا ال�سلفي ال�سلوم بقوله 
اإن هات��ه الن�سخ��ة ت�سم 52 ورق��ة فقط وهي وريقات ي�س��رية وقليلة، بل ل تكاد 

تذكر، باملقارنة مع �سحيح البخاري الذي نتداوله اليوم.
اأي�سا م��ن الأمور التي ل يعرفها الكثريون عن ن�سخ��ة منجانا اأنه مثبت عليها 
اإ�سم غري الذي نعرفه ل�سحيح البخاري، ولنرتك اأحمد بن فار�ش ال�سلوم يقدم لنا 
�سهادة �ساهد من اأهلها ع�سى اأن ي�سدقه ال�سلفيون فهو اأحد �سيوخهم املعتمدين، 
يق��ول يف نف�ش الدرا�س��ة لن�سخة منجانا: »اأما هذه الن�سخ��ة – ن�سخة اأبي زيد – 

فاملوجود منها اإثنتان وخم�سون ورقة، ثبت يف الورقة الأوىل ما �سورته: 
اجلزء الثاين من اجلامع ال�سحيح امل�سند من حديث ر�سول الله �سلى الله عليه 

 و�سلم و�سننه.
ت�سنيف اأبي عبد الله حممد بن اإ�سماعيل البخاري. 

وا�ستفدن��ا ا�سم الكتاب كاما، واأن��ه: اجلامع ال�سحيح امل�سند من حديث ر�سول 
الله �سلى الله عليه و�سلم و�سلم و�سننه، هكذا ثبت يف هذه الن�سخة. 

بينم��ا قال النووي يف تهذيب الأ�سماء: اأما ا�سمه: ف�سماه موؤلفه البخارى، رحمه 
الل��ه: اجلام��ع امل�سند ال�سحيح املخت���رص من اأمور ر�سول الل��ه - �سلى الله عليه 

و�سلم - و�سننه واأيامه اأه�«
اإذن فهات��ه املخطوط��ة ال�سه��رية بن�سخة منجان��ا هي جزء ي�س��ري من �سحيح 
البخ��اري، ومكتوب عليها ا�سم اآخر غري ال�سم ال��ذي نعرفه ل�سحيح البخاري، 
وال��ذي يعرف��ه ال�سيخ ال�سل��وم وكل الفقهاء واملحدثن، لنقف عل��ى حقيقة هاته 
الن�سخ��ة امل�سطرب��ة والتي يعتربها ال�سيوخ والفقهاء باأنه��ا اأقدم ن�سخة ل�سحيح 
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البخاري يف العامل اأجمع.
اأظن باأن هذا القدر يكفي يف التعريف بهاته الن�سخة املن�سوبة لأبي زيد املروزي 
وال�سهرية بن�سخة منجانا، لنقف على حقائق توؤكد وت�سري يف اجتاه اأن هذا الكتاب 
ل يت�س��ل ات�سال قاطع��ا وجازما مبحمد بن اإ�سماعي��ل البخاري، و�سنتحدث يف 
امل�ساألة املتعلقة باختاف ن�سخ �سحيح البخاري عن هاته الن�سخة واختافها عن 

باقي الن�سخ الأخرى يف هذا الف�سل الأخري من هذا الكتاب.
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صحيح البخاري والتالميذ:

ل ميك��ن اأن نتحدث عن �سحيح البخاري ون�سبت��ه لل�سيخ حممد بن اإ�سماعيل 
البخ��اري، بدون اأن نتحدث عن همزة الو�سل، التي توؤكد ن�سبة هذا الكتاب لهذا 
الرجل، وهم التاميذ وتاميذ التاميذ، فامل�سهور املعروف اأن ال�سيخ البخاري كان 
ل��ه اآلف التاميذ الذين اأخذوا عن��ه �سحيح البخاري، لذلك خ�س�سنا هذا الباب 
م��ن هذا الف�سل لنقف على م��ا اأخربنا به التاميذ من نق��ول واأقوال حول كتاب 
اجلام��ع ال�سحيح، لنعرف هل �سحيح البخ��اري الذي بن اأيدينا الآن هو فعا من 
تاألي��ف هذا الرجل، اأو على الأقل، بقي على حال��ه كما األفه البخاري، اإن كان قد 
األف��ه اأ�سا؟ اأم حلقت به تغيريات وزيادات اأدخله��ا فيه كتَّاب اآخرون حتى حتول 

اإىل ما هو عليه الآن؟.
مقد�س��و البخاري يتغن��ون دائما، حينما يحاولون الرد عل��ى من ينتقد �سحيح 
البخاري، باأن ه��ذا ال�سحيح اأخذه عن حممد بن اإ�سماعيل البخاري ت�سعون األف 
تلمي��ذ، فكتاب »�سحيح البخاري« �سمعه ت�سعون األف رجل« من الإمام البخاري 
نف�سه، كما اأخرب بذلك اأحد اأ�سهر تاميذه، وهو حممد بن يو�سف الفربري )املتوفى 

�سنة 320ه�(. ينظر »تاريخ بغداد« )2/9(، »تاريخ الإ�سام« )7/375(.
اإذن ف�سحيح البخاري- وفقا لهات��ه الرواية- تواتر عن البخاري نف�سه، وبذلك 
فتوات��ر �سحيح البخاري عن البخاري، يناف�ش تواتر القراآن الكرمي، ح�سب ادعاء 
ه��وؤلء، و�سي�سب��ح البخ��اري اأ�سهر اأ�ستاذ حدي��ث يف التاري��خ الإ�سامي، فهو 
الوحيد ال��ذي علم خال �سنوات قليلة ت�سعن األف تلمي��ذ �سمعوا منه ال�سحيح، 
ولو افرت�سنا جدل، اأن البخاري كان يدر�ش كتابه ال�سخم ملائة تلميذ يف ال�سهر، 
ف�سيحتاج البخاري اإىل 75 �سنة ليتعلم هذا العدد الكبري كتاب �سحيح البخاري، 
اأي �سيحت��اج  البخاري اإىل �سنوات اأكرث م��ن ال�سنوات التي عا�سها، كي يتمكن 

من تعليم كتابه وتلقينه لت�سعن األفا من التاميذ.
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لكن الأغرب من ذلك اأن هوؤلء التاميذ الت�سعن األفا، مل يرتكوا لنا ن�سخة واحدة 
ل�سحي��ح البخاري، فاملفرو�ش اأن جن��د يف مكتبات العامل الآن اآلف املخطوطات 
الت��ي تركها ه��وؤلء التاميذ، لكن احلقيق��ة املاثلة لدينا ه��ي اأن تاميذ البخاري 
الت�سعون األفا مل يرتكوا لنا اأية ن�سخة، وتلميذ البخاري الفربري يوؤكد اأن البخاري 

تلقى عنه هذا العدد من التاميذ كتاب اجلامع ال�سحيح.
بل الأده��ى والأمر والأغرب اأن هوؤلء التاميذ الت�سع��ن األفا، من املفرت�ش اأن 
يكون لديهم تاميذ اأي�سا، فلو اأن كل واحد منهم، علم ع�رصة تاميذ فقط �سحيح 
البخاري، لأ�سب��ح لدينا ت�سعمائة األف تلميذ، وبالت��ايل ف�سيكون لدينا ت�سعمائة 
األف خمطوطة ل�سحيح البخاري يف اجليل الثاين بعد جيل تامذة البخاري، لكن 
ل يوج��د يف العامل اأجمع ن�سخة واحدة بخ��ط اأحد تامذة تامذة البخاري، ومن 
حقن��ا هنا اأن نت�ساءل عن حقيقة هذا الكام، الذي يدعيه من يتعلقون بق�سة، اأمام 
�سيل الأدل��ة اجلارفة املاحقة، التي جتعل الهوة كبرية ب��ن البخاري وهذا الكتاب 
املن�سوب اإليه، فاحلقيقة الوا�سحة اجللية، توؤكد اأنه ل يوجد اأي تواتر لهذا الكتاب 
ع��ن حممد ب��ن اإ�سماعيل البخاري، مم��ا يجعلنا نقف وقفة اأم��ام الدعاء القا�سي 

بانت�ساب اجلامع ال�سحيح لهذا الرجل.
وحت��ى ل ن�سرت�س��ل كث��ريا يف مناق�س��ة حكاي��ة الت�سع��ن األف تلمي��ذ الذين 
اأخ��ذوا �سحي��ح البخ��اري ع��ن البخ��اري، جن��د اأن الذهب��ي يف كتاب��ه �س��ري 
اأع��ام النباء اجل��زء اخلام�ش ع���رص، ال�سفحة 12 يوؤك��د على اأن هات��ه الرواية 
غ��ري �سحيح��ة وذل��ك بقول��ه: » وي��روى -ومل ي�س��ح-اأن الفربري ق��ال: �سمع 
 »ال�سحي��ح« م��ن البخ��اري ت�سع��ون األ��ف رج��ل، ما بق��ي اأحد يروي��ه غريي. 
قل��ت: قد رواه بعد الفربري اأبو طلحة من�س��ور بن حممد البزدوي الن�سفي، وبقي 

اإىل �سنة ت�سع وع�رصين وثاثمائة«.
لك��ن رغ��م ت�سعيف احلاف��ظ الذهبي هذا اخل��رب فقد اعتم��د يف ت�سعيفه على 
اأن الن�سف��ي وهو تلمي��ذ البخاري اأي�سا قد روى ال�سحي��ح عن �سيخه البخاري، 
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ومل ي�س��كك يف م�ساألة ت�سعن األف تلميذ، بل �س��كك يف اأنه مل يرو ال�سحيح عن 
البخاري غري الفربري، لكن احلقيقة املاثلة اأمامنا الآن اأي�سا اأنه ل توجد يف العامل 
اأجمع ن�سخة واحدة ل�سحيح البخاري بخط الفربري اأو عديله الن�سفي، كما يوهم 

بع�سهم النا�ش ب�رصد مثل هاته الروايات.
ومب��ا اأن ال�سي��وخ الذين ميثلون الكهن��وت الديني، مغرم��ون بال�ستدلل باأقوال 
الرج��ال، واعتبارها كام��ا مقد�سا ل يناق�ش، ومبا اأن ال�سي��وخ يحبون عند انتقاد 
البخاري ال�ست�سهاد بتاميذ البخ��اري، فنحن اأي�سا �سنحتكم واإياهم اإىل هوؤلء 
التامي��ذ، و�سنقبل بحكمهم مادام �سيوخنا ل يقبل��ون عند النقا�ش اإل بت�رصيف 
اأق��وال �سلفه��م، واعتماده��ا عند كل نقا�ش حج��ة ما بعدها حج��ة، فنحن اأي�سا 
ي�سعدن��ا اأن جناريه��م يف ذلك، ع�س��ى اأن نلتقي واإياهم عل��ى �سعيد اأمر م�سرتك، 

لذلك ي�سعدين هنا اأن اأنقل �سهادة هوؤلء التاميذ يف �سحيح البخاري.
ورد يف مقدمة كت��اب الفتح ما يلي: »وقال احلافظ اأبو اإ�سحاق: انت�سخت كتاب 
البخارى من اأ�سله الذي عند �ساحبه حممد بن يو�سف الفربرى فراأيت فيه اأ�سياء 
مل تت��م واأ�سياء مبي�سه منها تراجم مل يثب��ت بعدها �سىء واأحاديث مل يرتجم لها 

فاأ�سفنا بع�ش ذلك اإىل بع�ش«.
اإذن وبح�س��ب ه��ذا الن�ش جن��د اأن امل�ستمل��ي يوؤكد اأنه انت�س��خ كتاب �سحيح 
البخ��اري من اأ�سل��ه، اأي من خمطوطة البخاري نف�سه، والت��ي كانت عند تلميذه 
الفرب��ري، لكنه بعد ذل��ك يوؤكد لنا على اأنه وجد هذا الكت��اب مل يتم بعد، اأي اأن 
البخاري مات قبل اأن يكمل كتابه ال�سحيح، ويبن ذلك امل�ستملي بالتف�سيل حن 
يوؤك��د ذلك بقول��ه »فراأيت فيه اأ�سياء مل تتم واأ�سي��اء مبي�سه منها تراجم مل يثبت 
بعدها �سىء واأحاديث مل يرتجم لها فاأ�سفنا بع�ش ذلك اإىل بع�ش« اإذن فالبخاري 
مل يتم��م كتابه، ومل يبي�سه حيث كان م�سودة فقط، واأن التاميذ وتاميذ التاميذ 
تدخلوا يف الكتاب حينما وجدوا تراجم مل يثبت بعدها �سيء، واأحاديث مل يرتجم 
له��ا، فاأ�سافوا بع�ش ذلك اإىل بع�ش، فهاته ال�سه��ادة للم�ستملي والتي نقلها عنه 
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الباجي، ونقلها عن الباجي ابن حجر الع�سقاين، توؤكد لنا مبا ل يدع جمال لل�سك 
عل��ى اأن التاميذ تدخلوا يف الكتاب وبدل��وا فيه وغريوا، بعدما قدروا اأنه  مل يتم 
بعد، لكن ال�سيوخ يبحثون عن تربيرات غريبة لتف�سري هذا الكام اجللي الوا�سح 

البن، والذي مبقت�ساه ميكن اأن نفهم اأن �سحيح البخاري الذي بن اأيدينا الآن:
1- البخاري مات قبل اأن يبي�ش كتابه.

2-  �سحيح البخاري مل يتم.
3- وجود تراجم يف �سحيح البخاري مل يثبت بعدها �سيء.

4- وجود اأحاديث يف �سحيح البخاري مل يرتجم لها
5- اأ�ساف التاميذ بع�ش الأحاديث التي مل يرتجم لها اإىل بع�ش الرتاجم التي 

مل يثبت بعدها �سيء.
م��ن خ��ال هذا الكام نتاأك��د اأن �سحيح البخاري الذي ب��ن اأيدينا الآن لي�ش 
هو �سحيح البخاري ال��ذي األفه حممد بن اإ�سماعيل البخاري –على الأقل- فقد 

تدخل التاميذ وتاميذ التاميذ يف الكتاب بالزيادة والنق�سان والإ�سافة.
ل اأع��رف كيف �سيتقبل ال�سيوخ ه��ذا الكام،  ال�سادر من �سيوخ يعترب كامهم  
في�سا لديهم، ول نقا�ش فيه اأو عليه يف هذا الباب، ولتزكية كامنا وتاأكيده، ننقل 
لكم ما قاله اأبو الوليد الباجي لتاأكيد كام هوؤلء التاميذ حيث ورد يف )التعديل 
والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع ال�سحيح ج1 �ش310( : "قال اأبو الوليد 
الباج��ي: ومما يدل على �سحة هذا القول رواية اأبي اإ�سحاق امل�ستملي، ورواية اأبي 
حممد ال�رصخ�سي ورواية اأبي الهيثم الك�سميهني ورواية اأبي زيد املروزي خمتلفة 
بالتقدمي والتاأخري مع اأنهم انت�سخوا من اأ�سل واحد! واإمنا ذلك بح�سب ما قدر كل 
واحد منهم فيما كان يف طّرة اأو رقعة م�سافة اأنه من مو�سع ما، فاأ�سافه اإليه، ويبن 

ذلك اأنك جتد ترجمتن واأكرث من ذلك مت�سلة لي�ش بينها اأحاديث".
الغري��ب يف الأم��ر اأن الفقي��ه املح��دث املالك��ي اأب��و الوليد الباج��ي 15)ذي 
القعدة 403ه� - 19 رجب 474 ه�( يوؤكد اأن هوؤلء التاميذ جاءت ن�سخهم خمتلفة، 
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مع اأنهم انت�سخوا ن�سخه��م من اأ�سل واحد، وهو �سحيح البخاري بخط �ساحبه، 
اأي من اأ�سله، فكيف يعقل اأن تن�سخ جماعة من النا�ش- وهم لي�سوا اأنا�سا عادين 

- من اأ�سل واحد  وتاأتي هاته الن�سخ خمتلفة؟!
لك��ن الباجي يف�رص الأمر بقوله: »واإمنا ذلك بح�سب ما قدر كل واحد منهم فيما 
كان يف ط��رة اأو رقعة م�سافة اأنه م��ن مو�سع ما، فاأ�سافه اإليه، ويبن ذلك اأنك جتد 

ترجمتن واأكرث من ذلك مت�سلة لي�ش بينها اأحاديث«.
اإذن فحت��ى هذا العل��م من اأعام »عل��م« احلديث،يوؤكد تاأكي��دا جازما على اأن 
التاميذ اأ�سافوا وتدخلوا يف كتاب اجلامع ال�سحيح، حتى �سار اإىل �سكله النهائي 
الذي بن اأيدينا الآن، لكن من يعقل هذا الكام، وينتهي عن تقدي�ش كتاب اعترب 
زورا وبهتان��ا اأ�سح كتاب بعد كت��اب الله، حيث يك�سونه حلل القدا�سة والتنزيه، 
ب��ل ويكفرون اأهل القبلة اإن اأنكروا رواية من مروياته، ول يتورعون، ول يراعون 
لل��ه ول خللقه حرمة، ول ي�ستعملون عقولهم التي وهبها الله لهم، كي يقفوا على 
احلقيقة التي ت�سع ال�سيخ البخاري وهذا الكتاب املن�سوب اإليه ظلما، يف مكانهما 
الن�سبي، الب�رصي، الذي يجري عليه ما يجري على الب�رص من خطاإ ون�سيان و�سهو 
واإ�ساب��ة، لكن ابتلين��ا يف القرن الواحد والع�رصين من اأنا���ش من اأمتنا ليزالون 
يوؤمن��ون مبثل هاته اخلرافات وال�س��الت، ول يف�سحون جمال للبحث والتنقيب 
والتاأك��د من املعلومة ع��رب م�سادر كثرية وقوية، وكلها توؤك��د وت�سري يف اجتاه اأن 
حممد بن اإ�سماعيل البخاري بريء من هذا الكتاب، براءة تامة اأو جزئية، ب�سهادة 
التامي��ذ الذين قال��وا ح�سب ما نقلناه ب��اأن �سحيح البخ��اري مل يكتمل، واأنهم 
تدخل��وا يف الكتاب واأ�سافوا فيه اإ�سافات تعرب عن تقديراتهم ال�سخ�سية، فكيف 
ميك��ن القول اإن �سحي��ح البخاري الذي ب��ن اأيدينا اليوم، هو م��ا األفه البخاري، 
وال�سي��وخ الذين و�س��ل اإلينا هذا الكتاب عن طريقهم يوؤك��دون اأنهم اأ�سافوا ما 

اأ�سافوه لهذا الكتاب.
وم��ع هذا كل��ه يجب اأن ن�سجل للق��ارئ الكرمي والقارئة الكرمي��ة، اأن ما حتدث 
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عنه هوؤلء التاميذ وتاميذ التاميذ، م��ن الن�سخ التي انت�سخوها، واأ�سافوا اإليها 
وت�رصفوا فيها، حتى هات��ه الن�سخ فهي غري موجودة بن اأيدينا الآن، وقد ف�سلنا 
باإ�سهاب يف هذا الأمر، بالباب املتعلق بالن�سخة الأ�سلية ل�سحيح البخاري واأكدنا 
اأن اأقدم ن�سخة ل�سحيح البخاري توجد على م�سافة اأزيد من مائتي عام على وفاة 
البخ��اري، وهي ن�سخة ل حتمل ا�سم من ن�سخها، ول ما يدل عليه، ولزالت لدينا 

حجج اأخرى �سنوردها يف الأبواب املتبقية من هذا الف�سل.
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صحيح البخاري والحافظ بن حجر العسقالين:

يعت��رب احلافظ ابن حجر الع�سق��اين، من اأ�سد املنافح��ن واملدافعن عن كتاب 
اجلامع ال�سحيح عرب التاريخ، و�رصحه »فتح الباري« من اأ�سهر ال�رصوح، واأكرثها 
اعتم��ادا ل��دى ال�سيوخ املعا�رصي��ن، وابن حجر حتمل عبء تربي��ر جمموعة من 
املتناق�س��ات التي تعتمل يف ه��ذا الكتاب، كما حاول جاه��دا اأن يت�سدى حلجم 
النتقادات التي مت توجيهه��ا لكتاب �سحيح البخاري، لكن رغم ذلك كله، وجد 
نف�س��ه مرات عدة يف ورط��ة، جعلته يحار يف الدفاع عن ه��ذا الكتاب، واعرتف 
مّرات عدة اأنه كان يتكلف اأحيانا يف الرد على املنتقدين، و�سنقوم يف هذا الف�سل 
بتو�سيح جمموعة من الأمور التي وجد ابن حجر نف�سه غارقا فيها وهو يدافع عن 

اجلامع ال�سحيح، املن�سوب ملحمد بن اإ�سماعيل البخاري.
وق��د اأو�سح الإ�سكالت الت��ي عاناها مع الكتاب معرتف��ا بالنتقادات الكثرية 
املوجه��ة اإليه وذل��ك بقوله يف خطبة مقدمة الفتح »َوق��د ا�ستخرت الله تعاىل يِف 
اأَن اأ�س��م اإليه نبذا �سارحة لفوائده ُمو�سَحة ملقا�س��ده كا�سفة َعن مغزاه يِف َتْقِييد 
اأواب��ده واقتنا�ش �سوارده واأقدم َبن َيدي َذِلك ُكله ُمَقّدَمة يِف َتْبِين َقَواِعده وتزين 
ور �سهلة املاأخذ تفتح امل�ستغلق  فرائده َجاِمَعة وجي��زة دون الإ�سهاب َوَفوق اْلُق�سُ
��ُدور وينح�رص الَقْول ِفيَها اإِن �َس��اَء الله تعاىل يِف  وتذل��ل ال�سعاب وت�رصح ال�سُّ

ول: ع�رَصة ُف�سُ
َبب اْلَباِعث َلُه على ت�سنيف َهَذا اْلكتاب. الأول يِف َبَيان ال�سَّ

وطه  ِقيق �رُصُ وعه والك�سف َعن مغزاه ِفي��ِه َواْلَكَام على حَتْ ��ايِن يِف َبَيان َمْو�سُ الثَّ
َبِوّي ويلتحق ِبِه اْلَكَام على  َوَتْقِرير َكونه من اأ�سح اْلكتب امل�سنفة يِف احَلِديث النَّ
َثال الَِّتي اْنَف��رد بتدقيقه ِفيَها َعن نظرائه وا�ستهر  تراجم��ه البديعة املنال املنيعة امْلِ

بتحقيقه َلَها َعن قرنائه.
ْكَمة يِف تقطيعه لْلَحِديث واخت�ساره َوَفاِئَدة اإعادته لْلَحِديث  اِل��ث يِف َبَيان احْلِ الثَّ
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وتكراره.
َها تَباين  َبب يِف اإيَراده الأحاديث امْلَُعلَقة والآَثار امْلَْوُقوَفة َمَع اأَنَّ اِبع يِف َبَيان ال�سَّ الرَّ
وع اْلكتاب واحلقت ِفيِه �ِسَياق الأحاديث املرفوعة امْلَُعلَقة َوالإ�َساَرة ملن  اأ�سل َمْو�سُ

ار. َو�سلَها على �َسِبيل الإْخِت�سَ
اِم�ش يِف �سبط اْلَغِريب اْلَواِقع يِف متونه ُمَرتبا َلُه على ُحُروف املعجم باأخل�ش  اخْلَ

عباَرة واأخل�ش اإِ�َساَرة لت�سهل ُمَراجَعته ويخف تكراره.
اِد�ش يِف �سبط الأ�ْسَماء امل�سكلة الِتي ِفيِه َوَكَذا الكنى والأن�ساب، َوِهي على  ال�سَّ
اِبط كلي لت�سهل  ق�سَمْنِ الأول املوؤتلفة واملختلفة اْلَواِقَعة ِفيِه َحْيُث تدخل حَتت �سَ
ايِن امْلُْفرَدات من  ل َوالثَّ مراجعته��ا ويخف تكرارها َوَما عدا َذِلك فيذك��ر يِف الأ�سْ

َذِلك.
اِبع يِف َتْعِريف �ُسُيوخه الذين اأهمل ن�سبهم اإِذا َكاَنت يكرث ا�سرتاكها كمحمد  ال�سَّ
َل من يقل ا�سرتاكه كم�سدد َوِفيه اْلَكَام على َجِميع َما ِفيِه من مهمل ومبهم على 

َت�رصا.  �ِسَياق اْلكتاب خُمْ
ِت��ي انتقدها َعَلْي��ِه َحافظ ع���رصه اأَُبو احْل�سن  اِم��ن يِف �ِسَي��اق الأحادي��ث الَّ الثَّ
َواب َعْنَها َحِديثا َحِديثا واإي�ساح اأَنه َلْي�َش ِفيَها  اَرُقْطِنّي َوَغريه م��ن النقاد َواجْلَ الدَّ

ِطِه الَِّذي حققناه. َما يخل ِب�رَصْ
ا�ِس��ع يِف �ِسَي��اق اأَ�سَماء َجِميع م��ن طعن ِفيِه من ِرَجاله عل��ى َتْرِتيب احْلُُروف  التَّ
ّنف يِف  اف َواْلعْدل والعت��ذار َعن املُ�سَ ��َواب َعن َذِلك الطْعن بطِري��ق الإن�سَ َواجْلَ
ْخِريج لَبْع�سِهم مِمَّن ُيَقوي َجانب اْلقدح ِفيِه اإما لَكونه جتنب َما طعن ِفيِه ِب�َسَبِبِه  التَّ

َواإما لَكونه اأَْخَرَج َما َوافقه َعَلْيِه من ُهَو اأقوى ِمْنُه َواإما لغري َذِلك من الأ�ْسَباب.
 اْلَعا�رِص يِف �ِسَياق فهر�سة ِكَتابه امْلَْذُكور َبابا َبابا وعدة َما يِف كل َباب من احَلِديث 
َوِوّي  ا النَّ ة اأََحاِديث��ه باملكرر اأوردته تبعا ل�سيخ الإ�سام اأب��ي َزَكِريَّ َوِمْن��ه تظهر عدَّ
ي الله َعنُه تربكا ِبِه ثمَّ اأ�سفت اإليه ُمَنا�سَبة َذِلك مِمَّا ا�ستفدته من �سيخ الإ�سام  َر�سِ
َحاَبة الَّذين  ي الله َعنُه ث��مَّ اأردفته ب�سياق اأَ�سَم��اء ال�سَّ اأب��ي َحْف���ش الُبْلِقيِنّي َر�سِ
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ا�ْسَتَم��ل َعَلْيِهم ِكَتاب��ه ُمَرتبا َلُهم على احْلُُروف وعد َما ل��كل َواِحد ِمْنُهم ِعْنده من 
ِري��ر َما ا�ْسَتَمل َعَلْيِه ِكَتابه من غ��ري َتْكِرير ثمَّ ختمت َهِذه  احَلِدي��ث َوِمْنه يْظهر حَتْ
اِئ�سه ومناقبه َجاِمَعة ملاآثره ومناقبه لَيُكون ذكره  امْلُقدَم��ة برتجمة كا�سفة َعن َخ�سَ
ول وتقررت َهِذه  َوا�ِسَطة عق��د نظامها و�رصة م�سك ختامها َفاإِذا حتررت َهِذه الف�سُ
اب فاأ�س��وق اإِن �َساَء الله  ��ول افتتحت �رصح اْلكتاب م�ستعين��ا بالفتاح اْلَوهَّ الأ�سُ
اْلَباب َوَحِديثه اأول ثمَّ اأذكر َوجه امْلَُنا�سَبة َبينهَما اإَن َكاَنت َخفية ثمَّ اأ�ستخرج َثاِنًيا 
ِحيح يِف َذِلك احَلِديث من الفَواِئ��د املتنية والإ�سنادية من  َم��ا يَتَعلَّق ِبِه َغَر���ش �سَ
تتمات وزيادات وك�سف غام�ش وت�رصيح ُمَدّل�ش ِب�َسَماع ومتابعة �سامع من �سيخ 
َهات امل�ساني��د واجلوامع وامل�ستخرجات  اْخَتَلط قبل َذِل��ك منتزعا كل َذِلك من اأُمَّ
ة اأو احْل�س��ن ِفيَما اأوردُه من َذِلك وثالثا اأ�سل َما  حَّ ط ال�سِّ والأج��زاء والفوائد ِب�رَصْ
اْنَقط��ع من معلقاته وموقوفاته َوُهَناَك تلتئ��م َزَواِئد الفَواِئد وتنتظم �سوارد الفرائد 
اح َمَعاين  ورابع��ا اأ�سبط َم��ا ي�سكل من َجِميع َما تق��دم اأَ�سَماء واأو�سافا َم��َع اإي�سَ
ة والتنبيه على النكت البيانية َوَنْحو َذِلك وخام�سا اأورد َما ا�ستفدته  َغِويَّ الألفاظ اللُّ
ة واملواعظ الزهدية  رَب من الأْحَكام الفْقِهيَّ من َكَام الأئمة مِمَّا ا�ستنبطوه من َذِلك اخْلَ
اِجح من َذِلك متحريا للوا�سح دون امل�ستغلق يِف  والآداب املرعية ُمْقَت�رصا على الرَّ

َعاُر�ش َمَع َغريه« انتهى. ِتْلَك امل�سالك َمَع العتناء ِباجْلمِع َبن َما َظاهره التَّ
هاته اأه��م الإ�سكالت التي ح��اول ابن حجر الإجابة عنه��ا يف ع�رصه، وكلها 
اإ�سكالت تتعلق ب�سحيح البخاري، وفيها اعرتافات �سمنية وبع�سها ت�رصيحية، 
عل��ى اأن �سحيح البخاري يعاين من عدة طعون وم�ساكل، وانتقادات واإ�سكالت، 
وفيه الغريب والتدلي�ش وال�ساذ اأي�سا، بل هناك م�سكل يف رجال البخاري والذين 
مت الطع��ن فيهم ح�سب ق��ول ابن حجر الع�سقاين، كل هذا ال��كام ي�سعنا، اأمام 
حقيق��ة يحاول ال�سيوخ اإخفاءها، وهي اأن هذا الكتاب الذي يقد�سونه اأميا تقدي�ش 
ق��د لقي معار�س��ة �سديدة على مر التاري��خ، منذ تاأليفه، وه��ذا يت�سح من خال 
كل النق��ول التي اأوردناها، ومنها النتق��ادات الكبرية التي وجهها حافظ ع�رصه 
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–ح�سب تعبري ابن حجر- الإمام الدارقطني ل�سحيح البخاري.
ب��ل من الأمور اخلطرية الت��ي اأوردها ابن حجر يف مقدم��ة الفتح والتي عنونها 
بهدي ال�ساري اأنه توجد يف �سحيح البخاري اأبواب ل يوجد فيها �سيء، مبا يوؤكد 
تاأكي��دا قويا على اأن ال�سيخ البخاري م��ات دون اأن يكمل هذا الكتاب املن�سوب 
ود الُبَخاِرّي  ْيخ حميي الّدين نفع الله ِبِه َلْي�َش َمْق�سُ اإليه فيقول ابن حجر »َقاَل ال�سَّ
��ار على الأحاديث َفَق��ط بل ُمَراده ال�ستنباط ِمْنَه��ا َوال�ْسِتْدَلل لأبواب  الْقِت�سَ
اأرادها َوِلَهَذا امْلَْعنى اأخلى كثريا من الأْبَواب َعن اإِ�ْسَناد احَلِديث َواْقت�رص ِفيِه على 
��َم اأو َنْحُو َذِلَك َوقد يذكر امْلنَْت ِبَغرْي  ُه َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اللَّ ِبيِّ �سَ َقْول��ه ِفيِه فَان َعِن النَّ
��ُه اأََراَد الْحِتَجاج للم�ساألة الَِّتي تْرجم  َا يفعل َهَذا ِلأَنَّ اإِ�ْسَن��اد َوقد ُيوِردُه ُمَعّلقا َواإِمنَّ
َلَها َواأَ�َساَر اإىل احَلِديث لَكونه َمْعُلوما َوقد يكون مِمَّا تقدم َوُرمبَا تقدم َقِريبا َوَيَقع يِف 
كث��ري من اأبوابه الأحاديث اْلَكِث��رَية َويِف َبْع�سَها َما ِفيِه َحِديث َواِحد َويِف َبْع�سَها 
َة َوقد اّدعى َبع�سهم اأَنه �سنع  َم��ا ِفيِه اآية من كتاب الله َوَبع�سَها َل �َسْيء ِفي��ِه اْلَبتَّ
ِطِه يِف امْلَْعنى الَِّذي تْرجم  َذِلك عمدا وغر�سه اأَن يبن اأَنه مل يثبت ِعْنده َحِديث ِب�رَصْ
ة َوقع من بع�ش من ن�سخ اْلكتاب �سم َباب مل يذكر ِفيِه َحِديث اإىل  َعَلْي��ِه َومن ثمَّ
َحِديث مل يذكر ِفيِه َباب فاأ�سكل فهمه على النَّاظر ِفيِه« مقدمة كتاب الفتح �ش8.
ه��ذه اأي�سا من الإ�سكالت التي راودت ابن حج��ر الع�سقاين يف مقدمة كتابه 
فت��ح الباري، وهي اإ�سكالية اأن �سحيح البخاري فيه اأبواب ل اأحاديث فيها، وفيه 
اأبواب ل توجد فيها ول اآية قراآنية، بل هناك اأبواب ل يوجد فيها �سيء البتة، وهذا 
م��ن الأمور التي اأثارت جدل يف ال�ساح��ة الفكرية املهتمة بدرا�سة كتب الرتاث، 
فكل هاته الزوبعة الت��ي اأثريت حول الكتاب من متجيد له يفوق اخليال، ويتجاوز 
الو�سف، حتى نظمت فيه اأ�سعار ترفعه اإىل ما فوق عنان ال�سماء، لكن عند التدقيق 
والتمحي���ش، نكت�سف اأنها زوبعة يف فنجان، واأن قيمة الكتاب ل يجب اأن ت�سل 
اإىل ما و�سلت اإليه من تقدي�ش، واأنه كتاب عادي جدا، وكل الآثار التي بن اأيدينا 
واملروي��ات ل تقوى على اأن تك��ون دليا قاطعا على اأن ال�سيخ البخاري األف هذا 
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الكتاب كما هو بن اأيدينا الآن.
ب��ل اإن اب��ن حجر اتهم البخاري باأن��ه يورد حديثا يف الباب م��ن اأبواب اجلامع 
ال�سحيح رغم اأن احلديث لعاقة له بذلك الباب، )....واأكرث منه حتى اأنه رمبا خرج 
احلدي��ث الذي ل تعلق له بالباب جملة اإل ليبن �سم��اع راو من �سيخه لكونه قد 

اأخرج له قبل ذلك �سيئا معنعنا( مقدمة فتح الباري- ابن حجر �ش 9.
من الإ�س��كالت التي وجدها ابن حجر اأي�سا، م�س��كل تف�سيل بع�ش الأعام 
ل�سحي��ح م�سلم على �سحيح البخاري، وانتقاده��م كون احلديث الواحد جتده يف 
كت��اب اجلامع ال�سحيح مقطعا على اأبواب الكتاب، ف��ا تتم كتابة احلديث بن�سه 
الكام��ل، بل يتم تقطيعه تقطيعا يفق��د فيه قيمته  ومعناه، ويبرت عن �سياقه ب�سكل 
ِحيح  ْي�َساُبوِري َوَبع�ش ُعَلَماء امْلغرب �سَ ُبو علي النَّ غري��ب، يقول ابن حجر: "َقاَل اأَ
ُم�سل��م اأ�سح. اْنتهى. َوُمْقَت�سى َكَام اأبي علي نفي الأ�سحيه َعن غري كتاب ُم�سلم 
ن اإِْطَاقه يْحَتمل اأَن ُيِريد َذِلك َويْحَتمل اأَن ُيِريد امْلُ�َساواة  َعَلْيِه اإما اإِْثَباتَها َلُه َفَا ِلأَ
ِحيح ُم�سلم مِلَْعنى  َا ق��دم �سَ َوالل��ه اأعلم َوالَِّذي يْظهر يل م��ن َكَام اأبي علي اأَنه اإِمنَّ
ة بل َذِلك ِلأَن  حَّ اِئط امْلَْطُلوَبة يِف ال�سِّ َ غ��ري َما يرجع اإىل َما َنحن ب�س��دده من ال�رصَّ
وله يِف َحَياة كثري م��ن م�سايخه َفَكاَن  ��ور اأُ�سُ ُم�سلم��ا �سن��ف ِكَتابه يِف َبَلده ِبُح�سُ
ى ملا ت�سدى َلُه الُبَخاِرّي من  دَّ َي��اق َوَل يَت�سَ يتح��رز يِف الألفاظ ويتحرى يِف ال�سِّ
ا�ستنباط الأحكام ليّبوب َعَلْيَها َولِزَم من َذِلك تقطيعه لْلَحِديث يِف اأبوابه بل جمع 
ُم�سل��م الّطرق كلَها يِف َمَكان َواِحد َواْقت�رص عل��ى الأحاديث دون امْلَْوُقوَفات َفلم 
ودا َفلَهَذا َقاَل  ع على �َسِبيل الندور تبعا َل َمْق�سُ يع��رج َعَلْيَها اإل يِف بع���ش امْلََوا�سِ
ِحيح  تَنا يجوز اأَن يكون اأَُبو علي َما راأى �سَ اأَُبو علي َما َقاَل َمَع اأَينِّ َراأيت بع�ش اأَِئمَّ
الُبَخاِرّي َوِعْنِدي يِف َذِلك بعد والأقرب َما ذكرته َواأَُبو علي َلو �رصح مِبَا ن�سب اإليه 
َلَكاَن حمجوجا مِبَا قدْمَن��اُه جُمما ومف�سا َوالله امْلُوفق َواأما بع�ش �ُسُيوخ املغاربة 
ة  ِليَّ ة بالأ�سحية بل اأطلق َبع�سهم الأف�سَ ِليَّ َف��َا يحفظ َعن اأحد ِمْنُهم َتْقِييد الأف�سَ
ُبو الف�سل ِعَيا���ش يِف الإملاع َعن اأبي َمْرَوان الطبني  ي اأَ َوَذِل��َك ِفيَما َحَكاُه الَقا�سِ
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��اء امْلُْهمَلة ثمَّ ا�سكان اْلَباء امْلَُوحَدة بْعدَها ن��ون َقاَل َكاَن بع�ش �سيوخي  ��م الطَّ ِب�سَ
ِحيح الُبَخاِرّي اْنتهى" مقدمة الفتح �ش12. ِحيح ُم�سلم على �سَ يف�سل �سَ

وقول��ه: »َوقد َراأيت كث��ريا من املغاربة مِمَّن �سنف يِف الأْح��َكام ِبَحْذف الأ�سانيد 
َكعبد احْلق يِف احكامه َوجمعه يعتمدون على كتاب ُم�سلم يِف نقل امْلُُتون و�سياقها 
ة وتقطيع الُبَخاِرّي َلَها َفَهِذِه ِجَهة اأُْخَرى من  دون الُبَخاِرّي لوجودها ِعْند ُم�سلم َتامَّ
ِحيح َوالله اأعلم« مقدمة الفتح �ش13. يل َل ترجع اإىل َما يَتَعلَّق ِبَنف�ش ال�سَّ ْف�سِ التَّ
د بن َطاِهر امْلَْقِد�ِس��ي ِفيَما رويَناُه َعنُه يِف  مَّ ُبو الف�سل حُمَ اِفظ اأَ وقول��ه: »َق��اَل احْلَ
اُه َجَواب املتعنت اعل��م اأَن الُبَخاِرّي َرحَمه الل��ه َكاَن يذكر احَلِديث يِف  ُج��ْزء �َسمَّ
��ع وي�ستدل ِبِه يِف كل َب��اب ِباإِ�ْسَناد اآخر وي�ستخ��رج ِمْنُه ِبح�سن  ِكَتاب��ه يِف َمَوا�سِ
يِه اْلَباب الَِّذي اأخرجه ِفيِه وقلما ُيورد َحِديثا  ا�ستنباط��ه وغزارة فقهه معنى َيْقَت�سِ
َا ُيوِردُه من َطِريق اأُْخَرى ملعان نذكرها  �ْسَناد َواِحد َوَلفظ َواِحد َواإِمنَّ ع��ن ِباإِ يِف مو�سِ

َوالله اأعلم مبراده ِمْنَها«.
املاح��ظ اأن ابن حجر اأ�سهب يف النقول يف اأم��ر تقطيع احلديث بكتاب اجلامع 
ال�سحي��ح، واإيراد نف�ش احلديث بط��رق خمتلفة، واأحيانا يتم اإيراد احلديث بنف�ش 
ال�سن��د لك��ن باألف��اظ مغايرة، وهذا م��ن الأم��ور التي حريت احلاف��ظ بن حجر 
الع�سق��اين، وح��اول اأن يجد لها تربي��رات، لكن اإيراده النق��ول الكثرية يف هذا 
الأمر له دللته، التي تو�سح اأن هذا النقا�ش يف هاته امل�ساألة كان نقا�سا وا�سعا يف 

القرن التا�سع الهجري وهو الع�رص الذي مت فيه تاليف كتاب فتح الباري.
اأما بالن�سبة يل فاختاف لفظ احلديث بنف�ش ال�سند، اأو روايته من طرق خمتلفة، 
بنف�ش اللفظ، ليدل على اأن هذا الكتاب تدخل يف كتابته اأكرث من �سخ�ش واحد، 
ف��ا ميكن اأن يورد نف�ش املوؤلف نف�ش احلديث بنف�ش اللفظ لكن باأ�سانيد خمتلفة، 
اأو يروي نف�ش احلديث بنف�ش الإ�سناد لكن باألفاظ خمتلفة، اإل اإذا كان املوؤلف غري 

املوؤلف، اأي من اأورد احلديث الأول لي�ش هو من اأورد الثاين وهكذا.
وقد اعرتف ابن حجر يف كتابه فتح الباري بتدخل الن�ساخ يف �سحيح البخاري 
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حينما قال: »ومل اأقف يف �سيء من ن�سخ البخاري على ترجمة ملناقب عبد الرحمن 
بن عوف، ول ل�سعيد بن زيد، وهما من الع�رصة. واإن كان قد اأفرد ذكر اإ�سام �سعيد 
بن زي��د برتجمة يف اأوائل ال�سرية النبوية. واأظن ذلك من ت�رصف الناقلن لكتاب 
البخ��اري. كما تقدم مرارًا اأنه ترك الكت��اب م�سّودة، فاإن اأ�سماء من ذكرهم هنا مل 
يق��ع فيهم مراعاة الأف�سلية، ول ال�سابقي��ة، ول الأ�سنية. وهذه جهات التقدمي يف 
الرتتي��ب. فلما مل يراع واحدًا منها دل على اأنه كتب كل ترجمة على حدة، ف�سم 

بع�ش النقلة بع�س�ها اإىل بع�ش ح�سبما اتفق«! )مقدمة فتح الباري ج7 �ش93(.
لك��ن الإ�سكال الأكرب ال��ذي عانى منه ابن حجر الع�سق��اين، وبينه يف مقدمة 
كت��اب الفتح، ه��و اأنه حتى القرن التا�سع الهجري اأي بع��د مرور �ستة قرون على 
وف��اة حممد بن ا�سماعيل البخاري، ف��اإىل ذلك العهد مل تكن هناك ن�سخة واحدة 
موح��دة ل�سحي��ح البخاري بل وجد ابن حجر ثاث ع���رصة ن�سخة، وكل واحدة 
منها تختلف عن الأخرى، وبعد اأن اأورد هاته الن�سخ وذكر رواتها واأ�سانيدها قال: 
»فليقع ال�رصوع يف ال�رصح والقت�سار على اأتقن الروايات عندنا وهي رواية اأبي 
ذر ع��ن م�سايخه الثاث��ة ل�سبطه لها ومتييزه لختاف �سياقها م��ع التنبيه اإىل ما 

يحتاج اإليه مما يخالفها "مقدمة الفتح �ش6"
وه��ذا معناه اأن الن�س��خ الأخرى كانت بالن�سبة للبخاري غ��ري موثوق بها، مثل 
ن�سخة اأبي ذر، واأن �رصح��ه ل�سحيح البخاري �سيعتمد بالأ�سا�ش على ن�سخة اأبي 
ذر الهروي، مع العتماد على الن�سخ الأخرى فيما يخالف ن�سخته، وهذا يعني اأن 
اب��ن حجر �سنع ن�سخ��ة اأخرى جديدة، تعتمد يف جوهرها على ن�سخة اأبي ذر، مع 

نفحة خمتلطة من باقي الن�سخ التي مل ت�سل لدرجة الأوثق عنده.
فالكثري من العامة يظن اأن هناك ن�سخة واحدة وموحدة ل�سحيح البخاري، لكن 
احلقيق��ة املاثلة اأمامنا الآن وب�سهادة اأحد اأعمدة ه��ذه ال�سناعة، اأنه مل يكن هناك 
�سحيح بخاري واحد، بل ن�سخ خمتلفة اختافا، جعل ابن حجر يعتمد بالأ�سا�ش 
عل��ى واحدة م��ن هاته الن�سخ مع مراع��اة ما يخالفها، من الن�س��خ الأخرى، فاأي 
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ن�سخة من الن�سخ املتعددة للجامع ال�سحيح، والتي حتدث عنها ابن حجر هي من 
األفه ال�سيخ حممد بن اإ�سماعيل البخاري؟!

اإن ال��ذي ت�سب��ب يف هات��ه الفو�س��ى التي نعر�سه��ا من خال ه��ذا الكتاب، 
ه��و انعدام خمطوط��ة اأ�سلية كتبت بي��د ال�سيخ البخاري، اأو بخ��ط اأحد تامذته 
املعلومن، مما يجعل فر�سية اأن �سحيح البخاري الذي بن اأيدينا الآن هو من تاأليف 
ال�سي��خ البخاري، خرافة اأخرى من اخلرافات املتعلقة بهذا الكتاب، واأ�سطورة من 
الأ�ساط��ري املوؤ�س�سة له، وهاته امل�ساألة حتيلنا على الب��اب التايل من هذا الكتاب، 

املتعلق باختاف ن�سخ �سحيح البخاري.
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اختالف نسخ صحيح البخاري:

من ال�رصبات القا�سمة املوجهة لكتاب �سحيح البخاري م�ساألة اختاف الن�سخ 
يق��ول ابن حجر الع�سقاين يف مقدمة كتاب الفتح، »َقاَل اأَُب��و اْلَوِليد اْلَباِجّي َومِمَّا 
د  مَّ ن رواي��ة اأبي اإِ�ْسَحاق امل�ستمل��ي َورواية اأبي حُمَ َح��ة َهَذا الَقْول اأَ ي��دل على �سِ
َتلَفة  خ�ِس��ّي َورواية اأب��ي اْلَهْيَثم الك�سمهين��ى َورواية اأبي زيد امْل��روِزي خُمْ ال�رصَّ
َا َذِلك ِبَح�سب َما قدر كل  اأِْخري َمَع اأَنَُّهم انت�سخوا من اأ�سل َواِحد َواإِمنَّ بالتق��دمي َوالتَّ
ع َما فاأ�سافه اإليه َويبن  اَفة اأَنه من َمو�سِ َواِحد ِمْنُهم ِفيَما َكاَن يِف طرة اأو رْقَعة ُم�سَ
َلة َلْي�َش َبينَها اأََحاِديث َقاَل الباجى واإمنا  د ترجمتن َواأْكرث من َذِلك ُمتَّ�سِ َذِلك اأنك جَتِ
ِديث  َجَمة واحْلَ ْ اأوردت َه��َذا ُهَنا ملا َعنى ِبِه اأهل بلدنا من طلب معنى يجمع َبن الرتَّ
اأويل َما َل ي�سوغ اْنتهى« مقدمة الفتح  الَِّذي َيليَها وتكلفهم من َذِلك من تع�سف التَّ

�ش8
اإن اخت��اف ن�سخ اأو روايات �سحيح البخ��اري، ملن الأمور التي ل تقبل اجلدل 
ول ميك��ن اأن ينكره��ا اأي باحث، واختاف هاته الرواي��ات اختافا كبريا ب�سكل 
ل ميك��ن جتاهل��ه، واإن حاول ابن حجر وغريه التقليل م��ن �ساأن هاته امل�ساألة لكن 
اختاف الن�س��خ له دللة قوية، على اأن �سحيح البخاري الذي بن اأيدينا ل ميكن 
اجل��زم بن�سبته لل�سيخ حممد بن ا�سماعيل البخاري، بل الختاف يف هاته الن�سخ  
مل��ن ال�سواه��د القوية، التي تربهن لن��ا عن براءة البخاري من ه��ذا الكتاب، كما 
اأن ذكره��م حلقيقة اأن هات��ه الن�سخ جاءت خمتلفة م��ن اأ�سخا�ش انت�سخوا كتاب 
البخ��اري من نف���ش املخطوطة، وه��ذا م�ستحيل اأن يتقبله العق��ل الراجح، لكن 

ال�سيوخ ل يرون اأي م�سكل يف تقبل هذا التناق�ش.
وق��د اأقر بذلك اأي�سا ال�سيخ حممود اأبو رية يف كتابه ال�سهري اأ�سواء على ال�سنة 
املحمدية بقوله: "روايات البخاري تختلف يف العدد: فعدد اأحاديث البخاري يزيد 
يف رواي��ة الفربري على عدده يف رواية اإبراهي��م بن معقل الن�سفي مبائتن، ويزيد 
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ع��دد الن�سفي على ع��دد حماد بن �ساك��ر الن�سفي مبائة كما ذك��ره العراقي، وقد 
ح��رر احلافظ ابن حجر يف مقدمة فتح الب��اري اأن عدة ما يف البخاري من املتون 
املو�سولة با تكرار 2602، ومن املتون املعلقة املرفوعة 159، فمجموع ذلك 2761، 
وق��ال يف �رصح البخاري اإن عدته على التحرير 2513 حديث »اأ�سواء على ال�سنة 

املحمدية �ش307«".
اإن ه��ذا الإختاف بهذا ال�سكل ليجع��ل الباحث يحار يف ما اأحيط به البخاري 
من تقدي�ش، ومن �سن حرب التكفري على كل من اأراد اأن يبن للنا�ش هاته احلقيقة 

التي ل تخفى على كل من اهتم بهذا الكتاب.
ويوؤك��د ابن حجر نف�ش الأمر يف كتابه فتح الباري »باب القراءة والعر�ش على 
املح��دث« قول��ه: ") تنبيه (: وق��ع يف الن�سخة البغدادية - الت��ي �سححها العامة 
اأب��و حممد بن ال�سغ��اين اللغوي بعد اأن �سمعها من اأ�سح��اب اأبي الوقت وقابلها 
عل��ى عدة ن�سخ وجعل لها عام��ات عقب قوله رواه مو�سى وعلي بن عبد احلميد 
ع��ن �سليمان ب��ن املغرية عن ثابت ما ن�س��ه: حدثنا مو�سى ب��ن اإ�سماعيل حدثنا 
�سليم��ان بن املغرية حدثنا ثابت ع��ن اأن�ش، و�ساق احلديث بتمامه. وقال ال�سغاين 
يف الهام�ش: هذا احلديث �ساقط من الن�سخ كلها اإل يف الن�سخة التي قرئت على 
الفربري �ساحب البخاري وعليها خطه. قلت: وكذا �سقطت يف جميع الن�سخ التي 

وقفت عليها. والله تعاىل اأعلم بال�سواب".
ومن هذا اأي�سا ما ورد يف فتح الباري �ش 501 )قوله باب انتقام الرب عز وجل 

من خلقه بالقحط اإذا انتهكت حمارمه(
»هكذا وقع��ت هذه الرتجمة يف رواية احلموي وحده خالية من حديث ومن اأثر 
قال ابن ر�سيد كاأنها كانت يف رقعة مفردة فاهملها الباقون وكاأنه و�سعها ليدخل 
حتته��ا حديث واأليق �سيء بها حديث عب��د الله بن م�سعود يعني املذكور يف ثاين 
باب من ال�ست�سقاء واآخر ذلك ليقع له التغيري يف بع�ش �سنده كما جرت به عادته 

غالبا فعاقه عن ذلك عائق والله اأعلم«.
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وق��د جاء يف بحث �سادر عن جامع��ة الأردن بعنوان: "الروايات املنتقدة ب�سبب 
اخت��اف ن�سخ �سحي��ح البخاري" ما ن�س��ه: "اإن اختاف ن�س��خ ال�سحيح تعبري 
يق�س��د به تل��ك الختافات التي وقعت بن رواة ال�سحي��ح عن الإمام البخاري، 
�س��واء اأكاَن �سببها الرواة ع��ن البخاري مبا�رصة، اأو رواة احللق��ة الثانية اأوالثالثة 
ل�سحي��ح البخاري، ذل��ك اأن العلماء مل يكتف��وا بالتنبيه عل��ى الختافات التي 
وقع��ت بن اأ�سحاب الطبق��ة الأوىل عن البخاري ومن اأ�سهره��م ممن نبه العلماء 
عل��ى الختاف��ات الت��ي وقعت يف ن�سخه��م: اإبراهي��م بن معق��ل الن�سفي) 294 
هجري��ة(، وحماد بن �ساكر )ت 311 هجرية(، و اأب��و عبدالله حممد بن يو�سف بن 
مط��ر الفربري املتوف��ى ) 320 هجرية(. واإمنا اأ�ساروا كذل��ك اإىل الختافات التي 
وقع��ت بن اأ�سحاب الفربري-وهم اأ�سحاب الطبق��ة الثانية- كاأبي زيد حممد بن 
اأحم��د املروزي)ت 371 هجرية(، واأبي اأحمد حممد بن مكي اجلرجاين، و اأبو علي 
�سعيد ب��ن ال�سكن)ت 353 هجري��ة(، واأبي حممد احلم��وي )ت 381 هجرية( اأبو 
الهيث��م حمم��د بن مكي الك�سميهن��ي)ت 389 هجرية(، واأبو اإ�سح��اق اإبراهيم بن 
اأحم��د بن اإبراهيم امل�ستملي)ت 376 هجرية( وغريهم من اأ�سحاب الطبقة الثانية، 
وكذل��ك نبهوا على الختافات التي وقعت لأ�سح��اب الطبقة الثالثة للرواة عن 
الإم��ام الفربري وي�سمل ذلك الختافات التي وقعت يف ال�سند اأو يف املنت اأو يف 

العناوين اأو يف الرتاجم، اأو غريها من �سور الختاف، املتعددة".
وي�سي��ف نف�ش امل�سدر »وم��ن اأ�سهر رواة ال�سحيح يف الطبق��ة الثالثة ممن نبه 

العلماء على الختافات يف ن�سخهم لل�سحيح:
1- الإمام اأبو حممد عبدالله بن اإبراهيم اإل�سيلي )ت 392 هجرية(: و يروي عن 

اثنن من اأ�سحاب الفربري وهم اأبو زيد املروزي، واأبو اأحمد اجلرجاين.
2- والإم��ام اأبو احل�س��ن علي بن حممد القاب�س��ي )ت 403 هجرية، ويروي عن 
اثنن من اأ�سحاب الفربري،وهم اأبو زيد املروزي، واأبو احمد اجلرجاين، وغريهم.

3- والإم��ام اأب��و ذر اله��روي عبد بن اأحم��د) 434 هجرية(، وي��روي ال�سحيح 
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ع��ن ثاثة من اأ�سحاب الفربري وهم اأبو اإ�سح��اق امل�ستملي، واأبو حممد احلموي 
ال�رصخ�سي، و ابو الهيثم الك�سميهني.

و�سب��ب وقوع الختافات بن هوؤلء الرواة حتديدا، يعود اإىل اأن رواية الفربري 
ا�ستهرت على بقية الروايات الأخرى، فقد امتازت رواية الإمام الفربري عن غريه 
م��ن رواة ال�سحيح باأن��ه �سمع ال�سحيح مرتن عن الإم��ام البخاري، املرة الأوىل 
كان��ت بفربر يف �سنة ثمان واأربعن ومئتن، ومرة بُبخارى يف �سنة اثنتن وخم�سن 

ومئتن«.
ُه َعَليِه  َلّى الَلّ ما وقع يف كتاب ف�سائل ال�سحابة، باب َمَناِقِب َقَراَبِة َر�ُسوِل الَلِّه �سَ

َو�َسَلَّم حيث وقع اأكرث من اختاف منها: 
"1- �سقوط ترجمة م�سافة لنف�ش ترجمة الباب، مع �سقوط حديث معلق عن فاطمة.
قال ابن حجر: "زاد غري اأبي ذر يف هذا املو�سع "َوَمْنَقَبِة َفاِطَمَة َعَليها ال�سَام ِبْنِت 
َم: "َفاِطَمُة �َسيَدُة ِن�َساِء  ُه َعَليِه َو�َسَلّ َلّى الَلّ َم َوَقاَل الَنِّبي �سَ َلّى الَلُّه عَليه َو�َسَلّ الَنِّبي �سَ
ِة" وهذا احلديث �سياأت��ي مو�سوًل يف باب مفرد ترجمته: "منقبة فاطمة"  َنّ اأَه��ِل اجْلَ

وهو يقت�سي اأن يكون ما اعتمده اأبو ذر اأوىل".
2- و�سقط حديث م�سور بن خمرمة، وحديث عائ�سة من نف�ش الباب من ن�سخة 
اأب��ي ذر والن�سفي، ولكنهما اأوردا احلديث يف باب مناقب فاطمة.قال ابن حجر:»..
ثم ذكر حديث امل�سور: "فاطمة ب�سعة مني فمن اغ�سبها اغ�سبني" وهو طرف ثم 
يعلل البحث هذه الختافات واإمنا هو ت�رصف من رواة الّن�سخ يف م�ساألة الرتتيب 
يف بع�ش املوا�سع، واجتهادهم يف ذلك، و يعترب هذا من باب الختاف يف التقدمي 

والتاأخري يف الن�سخ«.
وي�سي��ف ذات امل�س��در »ال�سب��ب ال�ساد�ش: وق��وع الوهم اأو اخلط��اأ من راوي 

ال�سحيح دون وجود تعليل لهذا اخلطاأ: ومن �سور ذلك:
1- م��ا وق��ع يف ن�سخة عن الن�سفي واأبي زيد املروزي ع��ن الفربري، من تعليق 
حديث بدل و�سله ب�سبب حذف �سماع البخاري من ثابت وهو ابن حممد العابد.
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2- وه��م يف ن�سخة اب��ن ال�سكن اإذ التب���ش عليه ا�سم �سيخ البخ��اري: فجعله 
اإ�سماعي��ل بن زرارة، ولي�ش يف �سيوخ البخاري على الراجح اإ�سماعيل بن زرارة، 

واإمنا هو عمرو بن زرارة.
3- تفرد اأبو احل�سن القاب�سي يف اإ�سافة �سيغة حتديث قبل املتابعة: فقال: "حدثنا 
حممد بن فليح" قبل املتابعة، فاأوهم و�سلها، و البخاري مل يدرك حممد بن فليح، 
وال�س��واب كما روت اجلماعة معلقًا. وق��د اأ�رصت اإىل �سور الختاف وموا�سعها 
يف كتاب اجلياين من خال اجل��دول، ومن الختافات والنتقادات التي وجهت 
ل�سحي��ح البخاري يف كتاب الإمام اأب��ي علي احل�سن بن حممد الغ�ساين املعروف 
باجلي��اين 498ه�)وامل�سمى تقييد املهمل( ويف ال�سفحة املوالية جدول يو�سح هاته 

الختافات.
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ج��دول )اأ( يو�سح �سور الختافات التي نبه عليه��ا اأبو علي اجلياين يف كتابه 
ووقع��ت ل��رواة �سحيح البخاري، مع بي��ان ترتيب احلديث ال��ذي نبه على وقوع 

الختاف فيه بح�سب ت�سل�سله يف كتابه:

�سورة الإختاف التي نبه عليهاالرقم
اأبو علي اجلياين

اإبدال راو براو

حذف راو من ال�سند

حذف راويان من الإ�سناد

زيادة  راو يف ال�سند

زيادة واو  العطف يف ال�سند

يف حديثن: 59/6الختاف يف تقييد مهمل
يف �سبعة اأحاديث: 118/112/88/65/25/23/15/1وهم)خطاأ( يف ت�سمية راو يف ال�سند

يف ثمانية اأحاديث: 57/55/32/31/28/27/19/ 118وهم)خطاأ( يف ن�سبة راو يف ال�سند

يف خم�سة اأحاديث: 133/125/72/33/29اختاف يف �سبط ا�سم راو يف ال�سند
يف حديث: 64ت�سمية راو مبهم يف ال�سند

الأحاديث التي ورد فيها الإختاف يف كتاب 
تقييد املهمل )ق�سم البخاري التنبيه على الأوهام 

الواقعة يف ال�سحيحن(
وقع هذا النوع من اإلختاف يف ثاثن حديث 

وهي:
48/46/39/38/36/21/20/10/9/

82/80/78/74/69/68/58/54/53/52/51/
113/107/101/100/98/97/96/95/94/91/

حديث واحد: 76 من ن�سخة اأبي زيد املروزي 
حذف راويان من بداية الإ�سناد.

1

4

2

5
6
7
8

2

3

9

يف ع�رصة اأحاديث:
105/134/127/123/92/61/34/33/22/17

يف اأربعة ع�رص مو�سًعا: 3/ 45/44/30/18/14/8/ 
129/124/102/99/87/85/73/49

يف حديث: 90: حدثنا حممد بن �سريين 
وحدثني معبد بن �سريين، وال�سواب حدثنا 

حممد بن �سريين، حدثنا معبد بن �سريين.



�سحيح �لبخاري نهاية �أ�سطورة

275
ــــ

ــــ

يف حديثن: 47/26وهم)خطاأ( يف و�سل احلديث بدل اإر�ساله 10
يف حديثن: 93/43قلب اإ�سناد

يف حديث: 16وقوع �سقط يف املتابعة
يف حديث: 35، حذف �سيغة التحديث بن تعليق حديث بدل و�سله

البخاري و�سيخه

يف حديث: 37 زاد �سيغة حتديث فاأوهم و�سل حديث بدل تعليقه
الإت�سال ول ي�سح.

يف حديثن: 89/43قلب ا�سم راو

يف حديثن: 116/90

يف ثاثة اأحاديث: 135/63/60�سك يف حتديد راو يف ال�سند

حذف يف املنت

اختاف يف تقييد ا�سم راو اأو يف ن�سبته

ت�سحيف يف ا�سم راو

يف اأربعة اأحاديث: ثاثة منها نبه فيها ابن تنبيه على ن�سبة راو يف ال�سند
ال�سكن على ن�سبة راو: 119/109/75، ومو�سع 

نبه فيه الأ�سيلي على ن�سبة راو: 79.

ت�سحيف يف املنت

حذف حرف العطف فتغري املعنى يف حديث واحد: 66

اإبدال حرف بحرف )عن بواو العطف( 
والعك�ش

يف ت�سعة اأحاديث: 106/81/72/56/49/11/7
121/120/115

يف حديث:) 13 ( من التنبيهاتاإبدال يف �سيغة املتابعة )عن( بدل )يف(.

يف ثاثة اأحاديث نبه عليها: 111/103/84.

يف ثاثة اأحاديث: 122/110/59

11
12
13

14

15
16

22

18

17

23

19

20

21
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جدول )ب( يبن اأهم ن�سخ �سحيح البخاري وعدد الروايات التي انتقدها الإمام 
اجلياين لكل منها:

ا�سم راو الن�سخةالرقم

ن�سخة الفربري

اأبو علي بن ال�سكن

اإبراهيم بن معقل الن�سفي

عدد الروايات املنتقدة التي وقعت فيها بع�ش الأوهام 
ونبه عليها اجلياين، واأ�ساب يف ذلك، مع ذكر مو�سع 
كل منها من كتاب اجلياين بح�سب ترتيبها املت�سل�سل 

يف الكتاب:
خم�ش روايات نبه عليها اجلياين: الثالث والرابع منها 

ن�سبها اجلياين للبخاري، ولكن ا�ستدرك عليه ابن حجر وبن 
اأنها من الفربري.

-حذفت عبارة من رواية الفربري يف املتابعة التي �ساقها 
البخاري بعد احلديث )16( 

-�سقط من ن�سخة الفربري رجل يف الإ�سناد وهو )اأبو 
جمرة)49(( 

-اإبدال راو براوي )روى احلديث عن ابن عمر( وال�سواب 
عن ابن عبا�ش )51(.

)نبه على ذلك ابن حجر يف الفتح(.
ت�سمية راو، مل ي�سمه البخاري، وهو اأبو جعفر املنادى )88( 
نبه على ذلك ابن حجر يف الفتح، وا�ستدل برواية الن�سفي.

-ن�سب )الف�سل بن دكن( وهو معروف بن�سبه اإىل جده، اإىل 
والده فقال )الف�سل بن زهري( )110(.

ثاث روايات: 74/42/35

ع�رصون رواية:
 /68 /64 /54 /53 /52 /36 /29 /21 /17/12/10/6

134 /113 /108 /107 /102 /101 /80 /69

1

2

3
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4

6

5

7

8

10

9

11

اأبو زيد املروزي

اأبو حممد الأ�سيلي عن اأبي 
زيد املروزي

مو�سعان: 98/22

اإحدى ع�رصة رواية: 12 
103/94/93/92/82/65/52/47/42/34

خم�ش ع�رصة رواية:
 /96  /95  /89  /84  /79  /78  /74  /66  /46  /9

124 /117 /111 /106

خم�ش ع�رصة رواية:
 /90 /81 /57 /56 /44 /43 /38 /37 /31 /11

 /133 /120 /119 /99 /97

�ست ع�رصة رواية:
 /100 /73 /61 /60 /48 /32 /28 /27 /26 /25

126 /120 /118 /114 /109

نبه اجلياين على ثاثة اأوهام وقعت يف رواية اأبي 
ذر )104/70/33( ويف ن�سخته عن الك�سميهني 
خم�سة اأوهام )98/49/13/3/1( وعن اأبي حممد 

احلموي اأربعة )84/19/8/3(، وعن امل�ستملي اثنان 
.)116/55(

اأبو اأحمد اجلرجاين

الأ�سيلي عن اأبي اأحمد 
اجلرجاين

اأبو احل�سن القاب�سي

اأبو حممد  الأ�سيلي

اأبو ذر الهروي

اأبو احل�سن القاب�سي عن اأبي 
زيد املروزي

ت�سع ع�رصة رواية:
 /52 /45 /42 /39 /35 /34 /30 /18 /15 /5 /1

135 /127 /125 /121 /103 /87 /77 /76

خم���ش رواي��ات: 7/ 20/ 58/ 98 ويف ن�سخت��ي 
القاب�س��ي وعبدو�ش عن اأبي زيد نب��ه اجلياين على 

وهم وقع يف ن�سختهما )92(
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م��ع اإل�سارة اإىل اأن هاته الن�سخ كلها ل وج��ود لن�سخة اأ�سلية لها اأي ل وجود 
ملخطوطة بخط يد اأ�سحابها املن�سوبة اإليهم، بل هي جمرد ن�سخ من�سوبة اإليهم من 
ن�ساخ اأغلبهم جمهولن، ورغم ذلك ي�رص هوؤلء ال�سيوخ باأن �سحيح البخاري من 
تاألي��ف حممد بن ا�سماعيل البخاري، رغ��م كل هاته احلقائق التي بن اأيدينا الآن 
والت��ي نعر�سها اأمام القراء من كل الأم�سار، ليحكم��وا بيننا وبن هوؤلء، من منا 

امل�سيب ومن املخطئ؟
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من ألف صحيح البخاري؟

اأظ��ن اأنه بعد هاته اجلولة التي قمنا به��ا، وباعتماد الأدلة القوية التي بن اأيدينا، 
يح��ق لن��ا اأن نت�ساءل، ونك��رر ال�سوؤال املح��رج، من هو املوؤل��ف احلقيقي لكتاب 
�سحي��ح البخاري؟ لنخل���ش باعتماد نف�ش الأدلة املقدم��ة يف كتابنا هذا، اإىل اأن 
موؤلف��ه جمهول، فا وجود ملخطوطة واح��دة، اأو حتى جزء من خمطوطة ل�سحيح 
البخ��اري بخط حممد بن ا�سماعيل البخاري، ول وجود ملخطوطة واحدة اأو جزء 
من خمطوطة لنف�ش الكتاب بخط اأحد تامذة البخاري، ول وجود اأي�سا يف العامل 
اأجم��ع ملخطوطة واحدة اأو جزء م��ن خمطوطة بخط اأحد تامذة تامذة البخاري، 
لنج��د اأنف�سنا اأمام كتاب غريب امل�سدر جمه��ول الأثر، وحتى اأولئك الذين يظن 
اأنه��م من اأو�سلوا لنا �سحيح البخ��اري اأونقل عربهم اإىل باقي الأجيال، يوؤكدون 
عل��ى اأن ما األف��ه ال�سيخ البخاري ه��و كتاب مل يكتمل، وي�سه��دون اأي�سا ومبلء 
اإرادته��م ح�سب نف�ش املرويات التي و�سلت اإلينا من كتبهم، ومن كتب �سيوخهم 
الذي��ن يعترب كامهم في�سا يف هذا الب��اب، اأنهم ت�رصفوا يف ذلك الكتاب الذي 
م��ات البخاري دون اأن يكمل��ه، بالإ�سافة والبرت وجمع ه��ذا اإىل ذاك، واأن نف�ش 
الكت��ب تقول لنا باأن ن�سخ من نقل الينا م��ن خالهم هذا الكتاب جاءت خمتلفة 
ومت�ساربة، اإننا اإزاء مع�سلة حقيقية، فكل املحدثن يعرفون هذا لكنهم يتجاهلونه، 
ويغلط��ون النا�ش، ويخفون احلقيق��ة املرة، كل هذا فقط ليعي���ش الكهنوت، فهو 
يقت��ات على مثل هاته اخلرافات، ويحقق وجوده منه��ا وبها، وبالتايل ل ميكن اأن 
ي�ستغن��ي عن هذا الرتاث املل��يء مبنابع الإرهاب، التي وج��ب جتفيفها، والق�ساء 
عليه��ا ق�ساء مربما، مبثل هات��ه البحوث التي تنب�ش يف حقيق��ة ما يحاول هوؤلء 
ترويج��ه بدي��ا لنا عن كتاب الله، حت��ى لأين ا�ستمع ال�ساع��ات  الطوال خلطب 
ه��وؤلء ال�سيوخ، فا ي��كادون ي�ستدلون باآية من كام الل��ه واحدة، بينما جتد قال 
فان عن فلتان هي امل�سيطر على كامهم، لريفعوا تلك الأقوال اإىل مكانة القدا�سة 
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وي�سدلون عليها من حلل الع�سمة ما تي�رص لهم، وما مل يتي�رص.
من حقنا اإذن اأن نقول لهم اإن �سحيح البخاري كتاب جمهول املوؤلف، ل اأ�سول 
ل��ه، ول حقيقة لوجوده، فهو كت��اب لقيط، جمع بن طياته اأه��واء اأنا�ش، و�سعوا 
فيه م��ا اأرادوا ليربروا اأفعالهم، ويوؤ�س�سوا عليه��ا كهنوتهم، ونحن نعلم اأن هوؤلء 
�سي�سيع��ون ب�سي��اع هات��ه املرويات، فا وج��ود حقيقي لهم اإل به��ا، ول عي�ش 
له��م بدونها، فهي قوتهم ال��ذي عليه يعي�سون، لذلك فه��م ي�ستميتون يف الدفاع 
عنه��ا اأميا ا�ستمات��ة، لأن اإ�سامهم اإ�س��ام هاته املرويات، ل اإ�س��ام القراآن الذي 
ق��ال عنه الله تعاىل: {ِتْلَك آيات اللَِّه َنْتلُوَها َعَلْي�َك ِباْلَحقِّ  َفِبأي َحِديٍث َبْعَد 
اللَِّه َوأياِتِه ُيؤِْمُنوَن )6(وَْيلٌ لِّكُلِّ أَفَّاٍك أَِثيٍم )7( َيْس�َمُع آياِت اللَِّه ُتْتَلى َعَلْيِه ُثمَّ 
رُْه ِبَعَذاٍب أَِليٍم )8( َوِإَذا َعِلَم ِمْن  ُيِصرُّ ُمْسَتْكِبًرا َكأَن لَّْم َيْسَمْعَها َفَبشِّ
ن وَرَاِئِهْم َجَهنَُّم  واََل  آياِتَنا َش�ْيًئا اتََّخَذَها ُهزًُوا أوَلِئَك َلُهْم َع�َذاٌب مُّهيٌن )9( مِّ
ا َكَس�ُبوا َشْيًئا واََل َما اتََّخُذوا ِمن ُدوِن اللَِّه أوِلَياَء َوَلُهْم َعَذاٌب  ُيْغِني َعْنُهم مَّ
ن رِّْجزٍ  َعِظيٌم )10( َه�َذا ُه�ًدى َوالَِّذي�َن َكَفرُوا ِبآي�اِت رَبِِّهْم َلُهْم َع�َذاٌب مِّ

أَِليٌم )11(} )اجلاثية: من الآية 6 اإىل الآية 11(.

واهلل امل�صتعان عما ت�صفون.
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