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 أسس الحداثيين في الطعن في صحيح البخاري

 األستاذ الدكتور : نصر سلمان 

 مدير سلرب الدراسات القرآنية كالسنة النبوية

 ّتامعة األمَت عبد القادر للعلـو اإلسالمية قسنطينة

زائدا عما ها تنكر السنة إما مجلة، كإما تفصيال، كإما برٌد كإنكار ما كرد في أصوات ناعقةلقد برزت 
على شبو كاىية، ال تقنع  من كاف لو أدىن حظ من  طعوهنم ىذه  يف القرآف الكرًن، كقد اعتمدكا يف

،فراحوا يركزكف طعوهنم على صحيح اإلماـ البخارم ،دلا يعلمونو من مهابتو كمكانتو يف نفوس  العلم
الناس على ادلسلمُت ، الذين يعتقدكف صحة مجيع ما كرد فيو كما جاء يف شذرات الذىب " أمجع 

صحة كتابو، حىت لو حلف حالف بطالؽ زكجتو ما يف صحيح البخارم كلو حديث مسند إىل 
إال كىو صحيح عنده، كما نقلو، ماحكم بطالؽ زكجتو، نقل ذلك عن غَت كاحد من  رسوؿ اهلل 

شلا جعلنا ندؽ ناقوس اخلطر ،كنشمر عن ساعد اجلد لعرض طعوهنم ،كمناقشتها . 1الفقهاء كقٌرركه"
من خالؿ ، كذلك  يف ىذه العجالةه سوؼ نوردعلميا قصد بياف مدل صدقيتها ،أك كذهبا ،ىذا ما 

 : ةاآلتيالنقاط 

ع، إف بعض األحاديث ادلركية يف صحيح البخارم  تتناقض مع الدليل العقلي القاط: األولىالنقطة  
  .2 كاالكتشافات العلمية احلديثة، كال سللص من ذلك إال باالقتصار على القرآف الكرًن كحده

إف القاعدة يف الشريعة اإلسالمية كجوب األخذ بظواىر القرآف كاحلديث الثابت والجواب عن ذلك :
ما مل يقم دليل عقلي قاطع ينايف ظاىر شيء من ذلك، فإف قاـ دليل عقلي قاطع ينايف ظاىر آية أك 
حديث كاف علينا تأكيل ىذا الظاىر كذلك للرجوع بو إىل معٌت زلتمل حيصل بو التوفيق بُت ذلك 

شيء   الدليل العقلي القاطع، كلي  يف القرآف، كال يف األحاديث الثابتة عن رسوؿ اهلل النص، كبُت
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خيالف ظاىره الدليل العقلي القاطع، إال كديكن تأكيل ظاىره، كالتوفيق بينو، كبُت ذلك الدليل، أما 
لقاطع، كال النصوص اليت ال تقبل التأكيل، كمعانيها متعينة، فال شيء منها خيالف الدليل العقلي ا

 .3ديكن أف يقاـ دليل عقلي على سلالفتها

بكتابتها، كما أمر بكتابة القرآف بل  إف السنة لو كانت حجة يف التشريع ألمر النيب : الثانيةالنقطة 
إنو هنى عن كتابتها، كقد اعتمدكا يف ذلك على ما ركاه أبو سعيد اخلدرم أف النيب ػ صلى اهلل عليو 

بوا عٍت، كمن كتب عٍت غَت القرآف فليمحو، كحدثوا عٍت كال حرج كمن كذب كسلم ػ قاؿ :"ال تكت
 .4علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"

 عن ذلك   :ب والجوا 

نقوؿ إنو مل يرد حديث أيب سعيد اخلدرم كحده يف النهي عن الكتابة، بل كردت آثار كثَتة يف النهي 
 يح الكتابة كمنها :عن ذلك، كما كردت آثار أخرل يف مقابلتها تب

أكثر حديثا عن النيب ػ صلى اهلل عليو  أ ػ عن أيب ىريرة قاؿ : لي  أحد من أصحاب رسوؿ اهلل 
 .5كسلم ػ مٍت، إال ما كاف من عبد اهلل بن عمرك فإنو كاف يكتب كال أكتب

أريد حفظو، فنهتٍت  ب ػ عن عبد اهلل بن عمرك قاؿ : كنت أكتب كل شيء أمسعو من رسوؿ اهلل 
بشر يتكلم يف الغضب  كرسوؿ اهلل  قريش، كقالوا : تكتب كل شيء مسعتو من رسوؿ اهلل 
فأكمأ بأصبعو إىل فيو، كقاؿ : "أكتب  كالرضى، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسوؿ اهلل 

 .6فوالذم نفسي بيده، ما خرج منو إال حق"
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ب ما أمسع من أيب ىريرة فلما أردت أف أفارقو أتيتو بكتابو جػ ػ عن بشَت بن هنيك قاؿ : كنت أكت
 .7فقرأتو عليو، كقلت لو : ىذا ما مسعت منك، قاؿ : نعم

د ػ عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص قاؿ : ما يرغبٍت يف احلياة، إال الصادقة كالوىط، فأما الصادقة 
 .8عمرك بن العاص كاف يقـو عليها، كأما الوىط فأرض تصدؽ هبا فصحيفة كتبتها من رسوؿ اهلل 

 .9ىػ ػ عن عمرك بن أيب سفياف أنو مسع عمر بن اخلطاب يقوؿ : "قٌيدكا العلم بالكتابٌ 

ك ػ عن شرحبيل بن سعد قاؿ : دعا احلسن بنيو كبٍت أخيو فقاؿ : يا بٍت كبٍت أخي إنكم صغار قـو 
نكم أف يركيو، أك قاؿ : ػ حيفظو ػ، يوشك أف تكونوا كبار آخرين، فتعلموا العلم، فمن مل يستطع م

 .10فليكتبو كليضعو يف بيتو

ز ػ عن أيب قالبة قاؿ : خرج علينا عمر بن عبد العزيز لصالة الظهر كمعو قرطاس، مث خرج علينا 
لصالة العصر كىو معو، فقلت لو : يا أمَت ادلؤمنُت ما ىذا الكتاب؟ قاؿ : حديث حدثٍت بو عوف 

 .11فكتبتو، فإذا فيو ىذا احلديثابن عبد اهلل فأعجبٍت، 

مكة، قاـ الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ كخطب  حػ ػ ما ركاه أبو ىريرة أنو دلا فتح اهلل على رسولو 
:"اكتبوا  يف الناس، فقاـ رجل من اليمن يقاؿ لو أبو شاه، فقاؿ : يا رسوؿ اهلل اكتبوا يل، فقاؿ: 

 .12أليب شاه"

 ألحاديث كاآلثار على النحو اآليت :كقد كقع التوفيق بُت ىذه ا
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أ ػ أف النهي خاص بكتابة احلديث مع القرآف خشية كقوع التباسو بغَته، كاإلذف يف غَت ذلك 
 .13الوقت

ب ػ أف النهي خاص بكتابة احلديث مع القرآف يف صحيفة كاحدة، ألهنم كانوا يسمعوف تأكيل اآلية 
س، كاإلذف بكتابة احلديث يف صحف مستقلة لي  فرٔتا كتبوه معها، فنهوا عن ذلك خوؼ االلتبا

 .14فيها شيء من القرآف

جػ ػ أف النهي خاص بكتٌاب الوحي ادلتلو كىو القرآف، الذين كانوا يكتبونو يف صحف لتحفظ يف 
 .15بيت النبوة، فلو أنو أجاز ذلم كتابة احلديث، مل يؤمن أف خيتلط القرآف بغَته، كاإلذف لغَتىم

أمن عليو النسياف ككثق ْتفظو كخيف اتكالو على اخلط إذا كتب، كاإلذف دلن خيف د ػ أف النهي دلن 
 .16نسيانو كمل يوثق ْتفظو، أك مل خيف اتكالو على اخلط إذا كتب

خص هبذا عبد اهلل بن عمرك، ألنو كاف قارئا للكتب ادلتقدمة، كيكتب بالسريانية  ىػ ػ أف النيب 
ُت، ال يكتب منهم إال الواحد كاالثناف، كإذا كتب مل يتقن كمل كالعربية، ككاف غَته من الصحابة أمي

يصب التهجي، فلما خشي عليهم الغلط فيما يكتبوف هناىم، كدلا أمن على عبد اهلل بن عمرك ذلك 
 .17أذف لو

ك ػ أف يكوف من منسوخ السنة بالسنة كأنو هنى يف أكؿ األمر عن أف يكتب قولو، مث رأل بعد ػ دلا 
 ، كمثلو يف معامل السنن 18تكثر كتفوت  احلفظ ػ أف  تكتب  كتقيد  قالو ابن قتيبة  علم أف السنن

 .19للخطايب حيث قاؿ : :"يشبو أف يكوف النهي متقدما كآخر األمرين اإلباحة"
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ىذا إضافة إىل أف الكتابة مل تتعُت طريقا لصيانة السنة، بل ىناؾ ملكات الصحابة يف احلفظ تقـو 
أكثر، فإهنم كانوا ال يعولوف إال على احلفظ كيعيبوف الكتابة، كيقولوف ألتباعهم مقاـ الكتابة بل 

احفظوا عنا كما كنا ضلفظ، كذلك مثلما كرد عن أيب نضرة أنو قاؿ : قلت أليب سعيد اخلدرم : أال 
ن تكتبنا فإنا ال ضلفظ؟ فقاؿ : ال إنا لن نكتبكم، كلن صلعلو قرآنا، كلكن احفظوا عنا كما حفظنا ضل

 .20عن رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ

كأصحابو، دلا كاف ذلك مؤديا لعدـ الثقة هبا، كذلك  فلو أف السنة مل تكتب أصال على عهد النيب 
ألف صدكر الصحابة كانت أكعية لصيانتها، كدرعا كاقية ذلا، إذ كانت ملكات يف احلفظ مل يبلغ 

ر على ىذا النهج من حفظ السنة يف الصدكر حىت شأكىا أفراد أمة من األمم، كقد استمر األم
ظهرت بوادر ضعف ىذه ادللكات فأسرع عمر بن عبد العزيز إىل إصدار أكامره لوالتو بكتابة السنن، 
 .21كىكذا تعاكف احلفظ كالكتابة بصورة رمسية إىل اف جاء عصر التدكين كدٌكنت السنة النبوية الشريفة

، كيقوؿ :"كنزلنا عليك 22إف اهلل تعاىل يقوؿ :"ما فرطنا يف الكتاب من شيء"   :الثالثةالنقطة     
 .23الكتاب تبيانا لكل شيء "

إف اآليتُت قد بينتا بأف الكتاب قد حول علم كل شيء، كأنو قد بينو بيانا  ا :موجو استداللهم منه
 ا كاف تبيانا لكل شيء.ال حيتاج فيو معو إىل السنة أك غَتىا، كإال لكاف الكتاب مفرطا فيو، كدل

 : ذلكوالجواب عن  

                                                                                                                                                                                     
 .4/184معامل السنن.  - 19
 .1/133الدارمي : السنن.  - 20
 .208شعباف زلمد إمساعيل : مصادر التشريع اإلسالمي.  - 21
 .38األنعاـ :  - 22
 .89النحل :  - 23



6 
 

ػ أف الكتاب الوارد يف اآلية األكىل لي  ادلراد بو القرآف الكرًن، كإمنا ادلراد بو اللوح احملفوظ، فإنو  1
الذم حول كل شيء، كاشتمل على مجيع أحواؿ ادلخلوقات كبَتىا، كصغَتىا، جليلها كدقيقها، 

 .24فصيل التاـماضيها كحاضرىا كمستقبلها على الت

ػ أف ادلراد من قولو تعاىل :"كنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء" ىو أف القرآف الكرًن بياف ألمور  2
الدين إما بطريق النص، كإما بطريق اإلحالة على السنة، كإال لتناقضت ىذه اآلية مع قولو تعاىل 

 .25:"كأنزلنا إليك الذكر لتبُت للناس ما نزؿ إليهم"

كىذا ادلعٌت بعينو ىو ادلراد من قولو تعاىل :"ما فرطنا يف الكتاب من شيء"، كقد أمر القرآف بامتثاؿ ما 
من أمر كهني، قاؿ تعاىل : "كما آتاكم الرسوؿ فخذكه كما هناكم عنو  جاءنا عن الرسوؿ 

 .26،27فانتهوا"

دلعاين رلتمعة األصوؿ متشعبة ػ ىذا إضافة إىل أف البياف الوارد يف اآلية الثاينة ىو اسم جامع  3
 الفركع، فجماع ما أباف اهلل خللقو يف كتابو شلا تعبدىم بو دلا مضى من حكمو جٌل ثناؤه من كجوه: 

أ ػ فمنها ما أبانو خللقو نصا مثل مجل فرائضو يف أف عليهم صالة كزكاة، كصوما كحجا، كأنو حرـٌ 
، كأكل ادليتة، كالدـ، كحلم اخلنزير، كبُت ذلم كيف الفواحش ما ظهر منها كما بطن، كنٌص الزنا كاخلمر

 فرض الوضوء مع غَت ذلك شلا تبُت نصا.

مثل عدد الصالة كالزكاة،  ب ػ كمنها ما أحكم فرضو بكتابو، كبُت كيف ىو على لساف نبيو 
 ككقتها كغَت ذلك من فرائضو اليت أنزؿ من كتابو.
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فيو نص حكم، كقد فرض اهلل تعاىل يف كتابو طاعة رسولو شلا لي  هلل  جػ ػ كمنها ما سٌن رسوؿ اهلل 
 .كاالنتهاء إىل حكمو، فمن قبل عن رسوؿ اهلل، فبفرض اهلل قبل 

 د ػ كمنها ما فرض اهلل على خلقو االجتهاد  يف  طلبو،  كابتلى  طاعتهم  يف  االجتهاد، كما  ابتلى 

 .28طاعتهم يف غَته، شلا فرض عليهم

"فكل من قبل عن اهلل فرائضو يف كتابو، قبل عن رسوؿ اهلل سننو،  ما سبق :قال الشافعي معقبا ع
بفرض اهلل طاعة رسولو على خلقو، كأف ينتهوا إىل حكمو، كمن قبل عن رسوؿ اهلل، فعن اهلل قبل، دلا 
افًتض اهلل من طاعتو، فيجمع القبوؿ دلا يف كتاب اهلل كلسنة رسوؿ اهلل القبوؿ لكل كاحد منهما عن 

 .29، كإف تفرقت فركع األسباب اليت قبلت هبا عنهما"اهلل

ىو عُت كتاب اهلل تعاىل، كدليل ذلك: ما أخرجو البخارم : عن أيب  ػ أف كل ما حيكم بو النيب  4
فقاـ رجل فقاؿ : أنشدؾ اهلل إال ما قضيت بيننا  ىريرة، كزيد بن ثابت قاال : كنا عند النيب 

فقو منو، فقاؿ: اقض بيننا بكتاب اهلل، كأذف يل، قاؿ :"قل" قاؿ : بكتاب اهلل، فقاـ خصمو، ككاف أ
، فزىن بامرأتو، فافتديت منو ٔتائة شاة كخادـ، مث سألت رجاال من 30إف ابٍت كاف عسيفا على ىذا

: كالذم  أىل العلم، فأخربكين أف على ابٍت جلد مائة كتغريب عاـ، كعلى امرأتو الرجم، فقاؿ النيب 
ضُت بينكما بكتاب اهلل جٌل ذكره، ادلائة شاة كاخلادـ رٌد، كعلى ابنك جلد مائة، نفسي بيده ألق

كتغريب عاـ، كاغد يا أني  على امرأة ىذا، فإف اعًتفت فارمجها" فغدا عليها، فاعًتفت، 
 .31فرمجها..."
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"كلي  للرجم كالتغريب ذكر يف نص الكتاب، كىذا يدؿ على أف ما حكم بو النيب  قال الواحدي :
 "32فهو عُت كتاب اهلل. 

إف مكانة السنة النبوية الشريفة مع القرآف الكرًن، كذلك من حيث داللتها على ما فيو على ػػػػ  5
 ثالثة أقساـ :

أف تدؿ على حكم  دٌؿ عليو الكتاب من مجيع الوجوه، فتكوف موافقة لو من حيث  ـ القسم األول :
بٍت اإلسالـ  : " اإلمجاؿ كالبياف، كاالختصار كالشرح، ككاردة معو مورد التأكيد كذلك مثل : قولو 

كتب ، كقولو :"يا أيها الذين آمنوا  33" كأقيموا الصالة كآتوا الزكاة " مع قولو تعاىل : " على مخ ...
 .35، كقولو : "كهلل على الناس حج البيت من استطاع إليو سبيال"34عليكم الصياـ"

: "ال حيل ماؿ امرئ مسلم إال بطيب من نفسو". فإنو يوافق قولو تعاىل : "كال تأكلوا كمثل قولو 
 .36موف"أموالكم بينكم بالباطل كتدلوا هبا إىل احلكاـ لتأكلوا فريقا من أمواؿ الناس باإلمث كأنتم تعل

: "اتقوا اهلل يف النساء فإهنن عواف عندكم، أخذ٘توىن بأمانة اهلل، كاستحللتم فركجهن  كمثل قولو 
 بكلمة اهلل".

 .37فإنو يوافق قولو تعاىل : "كعاشركىن بادلعركؼ"

أف تبُت ما يف القرآف الكرًن، كأف تفصل رلملو أك توضح مشكلو، أك تقيد مطلقو،  القسم الثاني :
 عامو، كذلك كاألحاديث اليت فصلت رلمل الصالة، كالزكاة.أك ٗتصص 

                                                           
 .41-4/40الرازم : التفسَت الكبَت.  - 32
 .42البقرة :  - 33
 .183البقرة :  - 34
 .97آؿ عمراف :  - 35
 .188البقرة :  - 36
 .19النساء :  - 37
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ككاألحاديث اليت بينت أف ادلراد من اخليط األبيض، كاخليط األسود يف قولو تعاىل : "حىت يتبُت لكم 
 . بياض النهار كسواد الليل.38اخليط األبيض من اخليط األسود "

 عدـ إخراج الزكاة. 39ىب كالفضة ..."كأف ادلراد بالكنز يف قولو تعاىل : "كالذين يكنزكف الذ

 مقيدة باليمُت. 40كأف اليد يف قولو تعاىل : "فاقطعوا أيديهما ..."

. خصوص الشرؾ، كأغلب 41كأف ادلراد بالظلم يف قولو تعاىل :"الذين آمنوا كمل يلبسوا إدياهنم بظلم"
 .42السنة من ىذا النوع، كذلذه الغلبة، كصفت بأهنا مبينة للكتاب

أف تضيف حكما سكت عنو القرآف، كمل ينص عليو، كال عما خيالفو، كاألمثلة على  الثالث :القسم 
ذلك كثَتة جدا : كاألحاديث اليت دلت على التحرًن بالرضاع مثلما حيرمو النسب، ككتحرًن اجلمع 

للسدس، بُت ادلرأة كعمتها، كادلرأة كخالتها، ككتشريع الشفعة، كالرىن يف احلضر، كبياف مَتاث اجلدة 
   كاحلكم بشاىد كديُت، ككجوب رجم الزاين احملصن، ككجوب الكفارة على منتهك حرمة رمضاف.

أن الفاصل الزمني بين وفاة الرسول صلى اهلل عليو وسلم والبخاري طويل جدا  الرابعة :النقطة  
شوا النبي ،يقارب القرنين من الزمان ،وىي فترة طويلة ،لم يبق فيها أحد من الصحابة الذين عاي

    .43صلى اهلل عليو وسلم حيا 
أف العربة ليست بطوؿ الفاصل الزمٍت ،كإمنا العربة بتسلسل اإلسناد والجواب عن ذلك : 

 ،ككثاقة الركاة ،كال شك أف ادلتأمل لعمل أىل الصنعة احلديثية ،يرل مدل عنايتهم باإلسناد

                                                           
 .187البقرة :  - 38
 .34التوبة :  - 39
 .89ادلائدة :  - 40
 .82االنعاـ :  - 41
 .497عبد الغٍت عبد اخلالق : حجية السنة : - 42
  blogs.aljazeera.net/blogs/2018/2/6معتز اخلطيب : أكاذيب حوؿ البخارم ،  - 43
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، أشرؼ نقل يف عظيمة كأمهية جليلة، مكانة للركاية ،إذ   العرب صلد اإلسالـ قبل للركاية بالنظر إذ العلـو

 ما القداسة من ذلا تكن مل مركياهتم لكوف ذلك كمردٌ  ك٘تحيصها، األخبار بتصحيح كال هبا، يعتنوا مل
 ادلختلفة. كاألحاديث باألساطَت، امتزجت كلذا لذلك يدعو

 كقعدكا فيها، العلماء تشٌدد فقد أخص، بشكل النبوم احلديث كيف عاـ، بشكل اإلسالـ يف الركاية أما

 إليو كصل ما كأحكم أدؽ من تعد فائقة بعناية األصوؿ ذلا  كأصلوا الشركط، ذلا  كصاغوا القواعد، ذلا
 العناية من تلق كمل ،احلديث ركاية بلغتو ما شأك األخرل العلـو يف الركاية تبلغ كمل كحديثا، قدديا، النقد،

 باإلسناد األخرل العلـو ركاة يتمسك كمل ادلركيات، ك٘تحيص النقد، دقة من احملدثُت لدل لقيتو ما

، سائر كوف إىل يعود  ذلك كمردٌ  احملدثوف، بو ٘تسك كما طويال،  مل كالسنة، القرآف سول فيما العلـو
 .44الشريفُت  ُتاألصل ىذين يف الشأف ىو كما كاالجالؿ، بالقداسة تتمتع

 يقوؿ: إذ شهادة ذلك كيعترب كنقلها، األخبار، تلقي يف بالتثبت ادلسلمُت يأمر الكرًن القرآف صلد كلذا

 "إالمن : أيضا كيقوؿ ،46" علم بو لك لي  ما تقف كال " : كيقوؿ ،45" علمنا ٔتا إال شهدنا "كما

 .47" يعلموف كىم باحلق شهد

 تاريخ يف كبالنظر ،48" فتبينوا بنبإ فاسق جاءكم إف آمنو الذين أيهاي " : قولو يف الفاسق خرب رفض كما

 إذ الصدؽ، من جو يف يعيشوف كانوا كالتابعُت ػ عليهم تعاىل اهلل رضواف ػ الصحابة صلد النبوية، السنة
 كاألحزاب، الفرؽ، كظهرت الفتنة، كقعت أف إىل أخرل، يسنده كال تارة، احلديث يسند بعضهم كاف

 .49الظاىرة ىذه دلقاكمة كالتابعوف الصحابة فانربل  اهلل رسوؿ على كالوضع بالكذ كبدأ

                                                           
 . 176-175ػ أمحد عمر ىاشم : قواعد أصوؿ احلديث، 44
 . 81ػ يوسف :  45
 . 36ػ اإلسراء :  46
 . 86ػ الزخرؼ :  47
 . 6ػ احلجرات :  48
 . 177ػ أمحد عمر ىاشم : قواعد أصوؿ احلديث.  49
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  ذلك: كمن فيو، كتشددىم الركاية، عند باإلسناد مطالبتهم على  تدؿ كثَتة أقواؿ  عنهم كردت كقد

 لوال الدين، من عندم اإلسناد " : آخر موطن يف كقاؿ ،50القوائم" كبينهم بيننا " : ادلبارؾ ابن قاؿ
 .51" شاء ما شاء من لقاؿ اإلسناد

 يوما الزىرم حدث أنو " : عيينة ابن كقاؿ ،52" اإلسناد ذىاب إال العلم ذىاب ما " : األكزاعي كقاؿ

 الثورم" سفياف كقاؿ ،53" سلم بال السطح أترقى " : الزىرم فقاؿ إسناد، بال ىاتو  : فقلت احلديث،

 يكونوا "مل : سَتين ابن كقاؿ ،54يقاتل" شيء أمب سالح معو يكن مل إذا ادلؤمن، سالح اإلسناد

 حديثهم، فيؤخذ السنة، أىل إىل فينظر رجالكم، لنا مسوا : قالوا الفتنة كقعت فلما اإلسناد، عن يسألوف

 .56" العلم نصف الرجاؿ معرفة " : ادلديٍت ابن كقاؿ ،55حديثهم"يؤخذفالالبدع،أهل إىل كينظر

 كسؤاؿ السند، لرجاؿ تتبعهم الشريف، النبوم احلديث على احملافظة يف كتدقيقهم حرصهم، شدة كمن

 مساعو بعد خيثم بن للربيع الشعيب قالو ما ذلك كمن ، اهلل رسوؿ بو يبلغوا حىت أخذ، عمن راك كل

 ميموف، بن عمرك فلقيت األكدم، ميموف بن عمرك قاؿ احلديث؟، هبذا حدثك من " : منو احلديث

 من : فقلت ليلى، أيب ابن فلقيت ليلى، أيب بن الرمحن عبد : فقاؿ احلديث؟، هبذا حدثك من : فقلت
 .57 اهلل رسوؿ صاحب األنصارم أيوب أبو : قاؿ حدثك؟،

 كإف عنو، أخذكا العبادة أحسن فإف عبادتو، ككيفية الشخص، أحواؿ يف النظر إىل ذلك ٕتاكز بل
  : ذلك كمن حديثو تركوا أساءىا

                                                           
 . 1/12مع الصحيح. ػ مسلم : مقدمة اجلا 50
 . 1/12. نفسوػ  51
 . 1/58ػ ابن رجب : شرح علل الًتمذم.  52
 . 42ػ اخلطيب البغدادم : شرؼ أصحاب احلديث.  53
 . 1/19ػ ابن حباف : اجملركحُت.  54
 .1/15ػ مسلم : مقدمة اجلامع الصحيح.  55
 . 1/13ػ اخلطيب البغدادم : اجلامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع.  56
 . 112، كاجلوايب : جهود احملدثُت يف نقد منت احلديث النبوم الشريف،1/55ػ ابن عبد الرب : التمهيد، 57
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 ىو  : كقلنا إليو، جلسنا أحسنها فإف صلى، إذا فننظر عنو، لنأحذ الرجل نأيت كنا " : العالية أيب قوؿ
 .58ىذا" ضلو لفظو  : معمر أبو قاؿ أسوأ، لغَتىا ىو " : كقلنا عنو، قمنا أساءىا كإف أحسن، لغَتىا

 عليها بناء تقبل اليت الصفات ككضع تقنُت، إىل ذلك ٕتاكزكا بل باإلسناد، ادلطالبة يف بالتشدد يكتفوا كمل

  : ذلك كمن ترد، أك الراكم، ركاية

 صاحبك كاف إف  : قاؿ ككذا، بكذا، حدثٍت فالنا إفٌ  : لطاككس قلت  : قاؿ موسى بن سليماف عن ػ

 كعن 60الثقات" إال اهلل رسوؿ عن حيدث ال " : إبراىيم بن سعد قاؿ مسعر كعن .59" عنو فخذ مليا

 الثقة عن الثقة نقلو " الشريف: النبوم احلديث يف السيما سليمن،ادل عند النقل عن حديثو أثناء حـز ابن

 ككلهم كنسبو، أخربه، الذم باسم منهم كاحد كل خيرب ػ كسلم عليو اهلل صلى ػ النيب يبلغ حىت كذلك،

 .61كادلكاف..." كالزماف، كالعدالة، كالعُت، احلاؿ، معركؼ

 كال سفيو، من اليؤحذ ذلك، سول شلن كيؤخذ أربعة، عن العلم اليؤخذ " : قاؿ أن  بن مالك كعن ػ
 ال كاف كإف الناس، أحاديث يف يكذب كذاب من كال ىواه، إىل الناس يدعو ىول صاحب من يؤخذ
 بو حيدث ما اليعرؼ إذاكاف كعبادة، كصالح فضل لو شيخ من كال  اهلل رسوؿ أحاديث على يتهم
"62. 

 قوؿ ذلك كمن الصحيحة، عن هبا االحًتاز صدق السقيمة، الركايات كمعرفة تعٌلم على حثوا كما
 . 63يؤحذ" ما تتعلم كما اليؤحذ، ما تعٌلم " : األكزاعي

                                                           
 . 1/123ػ الدارمي : مقدمة السنن باب : " يف احلديث عن الثقات " 58
 . نفسوػ  59
 . نفسوػ  60
 . 83-2/82ػ ابن حـز : الفصل يف ادللل كاألىواء كالنحل.  61
 . 16-15النتقاء. ػ ابن : عبد الرب ا 62
 . 1/76ػ ابن عبد الرب : جامع بياف العلم كفضلو.  63
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 األصمعي ركاه ما  : ذلك كمثاؿ الناس، عامة لتشمل االختصاص، أىل باإلسناد ادلطالبة ٕتاكزت كقد

  : سفياف فقاؿ ؟،اهلل يرمحو الشيخ أصبح كيف  : فقاؿ أعرايب كأتاه عيينة، ابن حضرت " : يقوؿ حيث
 يفعل ما تفعل فقاؿ بالبيت؟ تطوؼ أف قبل حاضت احلاج من امرأة يف تقوؿ ما : قاؿ اهلل، ضلمد ٓتَت

 تطوؼ أف قبل حاضت عائشة نعم : قاؿ قدكة؟ من ىل : فقاؿ بالبيت، تطوؼ ال أهنا غَت احلاج

 نعم : قاؿ عنها؟ بالغ من لى : قاؿ الطواؼ، غَت احلاج يفعل ما تفعل أف  النيب فأمرىا بالبيت،
 القدكة، استسمنت لقد : األعرايب : قاؿ بذلك، عائشة عن أبيو عن القاسم بن الرمحن عبد حدثٍت

 .64بالرشاد" لك كاهلل البالغ كأحسنت

 األمم. من غَتىا دكف ذلا خصيصة كجعلو األمة، ىذه بو اهلل شرؼ قد اإلسناد أف إليو اإلشارة ٕتدر كشلا

 ألحد كلي  باإلسناد، كفضلها كشرفها، األمة، ىذه أكـر اهلل إفٌ  " : المظفر بن حاتم بن محمد قال

 بكتبهم خلطوا كقد بأيديهم، صحف ىي كإمنا إسناد، كحديثهم قدديهم كلها األمم من

 .65أخبارىم..."

 سناد،اإل " : قبلها من يعطها مل أشياء، بثالثة األمة ىذه تعاىل اهلل خصٌ  " : الجياني علي أبو وقال

  .66" كاالعراب كاألنساب

أن رحالت البخاري إلى بغداد ومكة ومصر كانت قصيرة ولم تكن كافية الخامسة :النقطة 
 .67 للسماع من كل الرواة

نقوؿ : لقد تنقل البخارم لألخذ عن مشايخ األمصار اليت استطاع الرحلة   : والجواب عن ذلك  
  .68إليها، حىت قيل :إنو كتب عن أكثر من ألف شيخ

                                                           
 .404اخلطيب البغدادم : الكفاية.  - 64
 . 27، كالقمودم : ٖتقيق األمنية. 33ػ زلمد عجاج اخلطيب : الوجيز يف علـو احلديث.  65
 . 179ػ أمحد عمر ىاشم : قواعد أصوؿ احلديث.  66
  blogs.aljazeera.net/blogs/2018/2/6البخارم ،  معتز اخلطيب : أكاذيب حوؿ - 67
 .11/25ابن كثَت : البداية كالنهاية.  - 68
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كيؤيد ىذا ماجاء عن البخارم أنو أقاـ بالبصرة مخ  سنُت معو كتبو، يصنف كحيج كل سنة، كيرجع 
أرجو أف اهلل تعاىل يبارؾ للمسلمُت يف  من مكة إىل البصرة كقد قاؿ معقبا على ىذه الرحالت :" كأنا

 .69ىذه ادلصنفات"

كىا ىو البخارم يركم عن نفسو رحالتو العلمية فيقوؿ : " دخلت إىل الشاـ كمصر كاجلزيرة مرتُت 
كإىل البصرة أربع مرات كأقمت باحلجاز ستة أعواـ، كال أحصي كم دخلت إىل الكوفة كبغداد مع 

 .70احملدثُت"

ذا العلم الغزير عن شيوخ كيثير، إذ رحل لسائر زلدثي األمصار ككتب احلديث كقد أخذ البخارم ى
 ٓتراساف كاجلباؿ كمدف العراؽ كلها، كباحلجاز كالشاـ كمصر.

" كتبت عن ألف نفر من العلماء كزيادة كمل أكتب إال عمن قاؿ : اإلدياف قوؿ قال البخاري :
 .71كعمل"

ما يوسع ممعظم أحاديث البخاري تساعيات بينو وبين الرسول تسعة رواة السادسة: النقطة 
 .72 مجال النسيان والتدليس أو الكذب والتلفيق.

توضحو طبقات شيوخ البخارم ،اليت توضح دحض مدعى زعم ىؤالء  والجواب عن ذلك : 
عليو كآلو كسلم  ،كذلك بعلو بعض أسانيده إىل كجود ثالثة ركاة فقط بينو كبُت رسوؿ اهلل صلى اهلل

 ،كذلك يف حالة ركاية بعض شيوخو عن التابعُت كما ىو احلاؿ يف الطبقة األكىل من طبقات شيوخو .
من حدثو عن التابعُت مثل : زلمد بن عبد اهلل األنصارم حدثو عن محيد كمثل  الطبقة األولى :ػ  

دثو عن يزيد بن أيب عبيد أيضا مكي بن ابراىيم حدثو عن يزيد بن أيب عبيد كمثل أيب عاصم النبيل ح
كمثل عبيد اهلل بن موسى حدثو عن إمساعيل بن أيب خالد كمثل أيب نعيم حدثو عن األعمش كمثل 

                                                           
 .1/5العيٍت : عمدة القارئ.  - 69
 .1/32، كالقسطالين : إرشاد السارم. 478ابن حجر : ىدم السارم.  - 70
 .479، كابن حجر : ىدم السارم 2/134ابن العماد : شذرات الذىب.  - 71
  blogs.aljazeera.net/blogs/2018/2/6معتز اخلطيب : أكاذيب حوؿ البخارم ،  - 72
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خالد بن حيي حدثو عن عيسى بن طهماف، كمثل علي بن عياش كعصاـ بن خالد حدثاه عن جرير 
 .73بن عثماف، كشيوخ ىؤالء كلهم من التابعُت

كما توضح الطبقات األخرم لشيوخو أف عدد الركاة بينو كبُت النيب ال يًتاكح بُت أربع إىل ست ركاة 
 .74بينو ،كبُت النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

من كاف يف عصر ىؤالء لكن مل يسمع من ثقات التابعُت كآدـ بن أيب اياس كأيب  ـ الطبقة الثانية :
 بن أيب مرًن كأيوب بن سليماف بن بالؿ كأمثاذلم. مسهر عبد األعلى بن مسهر، كسعيد

ىي الوسطى من مشاخيو، كىم من مل يلق التابعُت، بل أخذ عن كبار تبع األتباع   ـ الطبقة الثالثة :
كسليماف بن حرب، كقتيبة بن سعيد، كنعيم بن محاد، كعلي بن ادلديٍت، كحيي بن معُت، كأمحد بن 

ر كعثماف كابػػٍت شيبة، كأمثاؿ ىؤالء، كىذه الطبقة قد شاركو حنبل، كإسحاؽ بن راىوية، كأيب بك
 مسلم يف األخذ عنهم.

رفقاؤه يف الطلب، كمن مسع قبلو قليال كمحمد بن حيي الذىلي، كأيب حامت الرازم  ـ الطبقة الرابعة :
ج من كزلمد بن عبد الرحيم صاعقة، كعبد بن محيد، كأمحد بن النضر، كمجاعة من نظرائهم، كإمنا خير 

 ىؤالء ما فاتو عن مشاخيو، أك مامل جيده عند غَتىم.

قـو يف عداد طلبتو يف السن كاإلسناد، مسع منهم للفائدة كعبد اهلل بن محاد  ـ الطبقة الخامسة :
اآلملي كعبد اهلل بن أيب العاص اخلوارزمي، كحسُت بن زلمد القباين كغَتىم، كقد ركل عنهم أشياء 

عنهم ٔتا ركل عثماف بن أيب شيبة عن ككيع قاؿ : ال يكوف الرجل عادلا حىت  يسَتة، كعمل يف الركاية
حيدث عمن ىو فوقو كعمن ىو مثلو، كعمن ىو دكنو، كعن البخارم أنو كاف يقوؿ: ال يكوف 

 احملدث كامال حىت يكتب عمن فوقو، كعمن ىو مثلو كعمن ىو دكنو.

                                                           
 .479ىدم السارم  - 73
 .نفسو - 74
 



16 
 

يف حديث : " كيل للعرب من شر كاف سباعيا ،  ىذا فضال عن كون أطول إسناد في صحيحو
 قد اقًتب . "  

أنو  عيينة ابن حدثنا إمساعيل بن مالك حدثنا قال اإلمام البخاري :
رضي اهلل  جحش بنت زينب عن حبيبة أـ عن مةسل أـ بنت زينب عن عركة عن الزىرم مسع

 اهلل إال إلو ال  " يقوؿ: كجهو زلمرا النـو من كسلم عليو اهلل صلى النيب استيقظ عنهن أهنا قالت
 ىذه مثل كمأجوج يأجوج ردـ من اليـو فتح اقًتب قد شر من للعرب كيل

 .. "75" اخلبث كثر  إذا نعم "قاؿ : الصاحلوف كفينا ،قيل:أهنلك مائة أك تسعُت سفياف "،كعقد
 بنت زينبك  ، حبيبة أـ،ك  سلمة أـ بنت زينب فهذا سند سباعي ،فيو ثالث صحابيات ، ىن :

رضي اهلل عنهن ،شلا جيعلنا نقوؿ : فأين ما ادعاه ىؤالء ،الذين يكتبوف ٔتنهج " كيل  جحش
 " ،كال يقدموف احلقائق كاملة ،اتباعا للهول ،كإنكارا للحقائق ،كحشدا لألكاذيب للمصلُت

 أجل تسويق أفكارىم البائدة . كاألباطيل من
"صنفت كتاب الصحيح بست عشرة سنة خرجتو من ستمائة : قال البخاري : السابعةالنقطة 

 .76ألف حديث كجعلتو حجة فيما بيٍت كبُت اهلل تعاىل"
ألف حديث للتحقق من شرطو  600سنة مدة كىٍضعو لكتابو ال تكفي لتنقيح  16قالوا :إف 

سنة لكي  200:كىو العدؿ ،كالصدؽ ،كعدـ التدلي ، كْتسبة بسيطة حيتاج إىل أكثر من 
 دقيقة لكل حديث كىي غَت كافية للقاء الركاة كتطبيق ادلعايَت!15ألف أم ٔتعدؿ  600ينقح 

77.  
  والجواب :

معوف ادلنت الواحد من طرؽ كثَتة الختباره كنقده كيسموف كل طريق    أ ػػػػ كاف حفاظ احلديث جيى
ف ىذه الطرؽ تدكر على أمساء شيوخ عددىم زلصوره  فعدد رجاؿ البخارم كلهم يف كأ  حديثنا،

                                                           
من شر قد اقًتب ،حديث  للعرب باب قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم كيلالبخارم : اجلامع الصحيح ،كتاب : الفنت ، - 75

 .  6650رقم : 
 .2/134، كابن العماد : شذرات الذىب. 2/8. اخلطيب البغدادم : تاريخ بغداد - 76
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أشدَّ احملدثُت مذىبنا يف قبوؿ احلديث، ففي العنعنة ،يضاؼ لذلك أنو من (1525الصحيح ىو )
    .78مثالن كاف يشًتط اللقاء كلو مرةن بُت الراكيُت كال يكتفي بشرط ادلعاصرة كاإلماـ مسلم

" مايف ىذه الكتب كلها أجود من كتاب ـــــ مدح العلماء لصحيح البخاري :قال النسائي :ب 
، كما استحسن غَته من العلماء جامعو كشهدكا لو بالصحة، كمن ذلك ما ركاه 79زلمد بن إمساعيل"

أبو جعفر العقيلي من أنو دلا صنف جامعو عرضو على حيِت بن معُت كعلي بن ادلديٍت كأمحد بن 
حنبل كغَتىم، فتلقوه بالقبوؿ، كشهدكا لو بالصحة إال أربعة أحاديث، قاؿ العقيلي :" كالقوؿ فيها 

 .80قوؿ البخارم كىي صحيحة"

 لو حلف حالف بطالؽ " أمجع الناس على صحة كتابو، حىتكما جاء في شذرات الذىب : 
إال كىو صحيح عنده، كما نقلو،  زكجتو ما يف صحيح البخارم كلو حديث مسند إىل رسوؿ اهلل 

 .81ماحكم بطالؽ زكجتو، نقل ذلك عن غَت كاحد من الفقهاء كقٌرركه"

 ػ كما أحسن ما قيل يف مدح صحيحو :

 لذىػػػػبصحيح البخارم لو أنصفػوه         دلػا خط إال ٔتػػػػػػػػاء ا

 ىو الفرؽ بُت اذلدل كالعمى         ىو السد بُت الفتػػػػى كالعطػػب

 أسانيد مثل صلـو السمػػػػػاء         أماـ متوف ذلػػػا كالشهػػػػػػػػػػػب

 هبا قاـ ميزاف دين الرسػػوؿ         كداف هبا العجم بعػػػػد العػػػػػرب

 الرضػػػػػا كالغضػػػػػػػػػبحجاب من النار الشك فيو         دييز بُت 

 كسًت رقيق إىل ادلصطفػػػػى         كنص مبُت لكشف الرٌيػػػػػػػػػػػب
                                                           

 نفسو .  - 78
 .2/135ابن العماد : شذرات الذىب.  - 79
 .489ابن حجر : ىدم السارم.  - 80
 .136-2/135ابن العماد : شذرات الذىب.  - 81
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 فيا عادلا أمجع العادلػػػػػػػػػو         ف على فضل رتبتػػػػػو يف الرتػػػػػب

 سبقت األئمة فيما مجعػت          كفزت على زعمهػػػػػم بالقصػػػب

 كتبويبو عجبػػػػػػا للعجػػػػػػػػػػػػب       كأبرزت يف حسن ترتيبػػػو   

 82فأعطاؾ موالؾ ماتشتهيػػو          كأجزؿ حظك فيمػػػا كىػػػػػػػػػب

ق ػػػػػ أف شرط احلديث الصحيح متوفر يف أحاديث البخارم ،كىو : ىو احلديث ادلسند، الذم يتصل 
 .83وف شاذا، كال معلال. إسناده بنقل العدؿ الضابط عن العدؿ الضابط إىل منتهاه، كال يك

"فلما رأل البخارم التصانيف كركاىا كانتشق رياىا كاستجلى زلياىا، كجدىا قال ابن حجر : 
ْتسب الوضع جامعة بُت ما يدخل ٖتت التصحيح كالتحسُت، كالكثَت منها يشملو التضعيف فحرؾ 

 .84مهتو جلمع احلديث الصحيح"

جامعا للصحيح مفردا إياه بالتصنيف فقاؿ :" أما بعد  كقد نظر اإلمساعيلي يف كتابو فوجده بالفعل
فإين نظرت يف كتاب اجلامع الذم ألفو أبو عبد اهلل البخارم، فرأيتو جامعا كما مسى لكثَت من السنن 
الصحيحة كداال على مجل من ادلعاين احلسنة ادلستنبطة اليت ال يكمل دلثلها إال من مجع إىل معرفة 

 .85الركايات كعللها علما بالفقو كاللغة ك٘تكنا منها كلها كتبحرا فيها"احلديث كنقلتو كالعلم ب

: ٕتريح البخارم من قبل فطاحلة علم احلديث كأيب حامت الرازم، كابنو عبد الرمحن،  الثامنة  النقطة
  .86كزلمد بن حيِت الذُّىلي"

 على ذلك : جوابوال

                                                           
 .1/30، كالقسطالين : ارشاد السارم. 11/28ابن كثَت : البداية كالنهاية.  - 82
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 .6ىدم السارم.  - 84
 .11ادلصدر نفسو.  - 85
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أ ػػػػ إف البخارم كاف زلل توقَت كتقدير كمدح من أىل العلم ، كمن ذلك قوؿ بندار زلمد بن بشار    
:"حفاظ الدنيا أربعة" كذكره فيهم، كقد اختلف يف السماع مع بعض أقرانو ككانوا يكتبوف كال يكتب 

عن ظهر قلب كقد حىت أتى على ذلك أياـ، فكانوا يلومونو على عدـ الكتابة فعرض عليهم ما كتبوه 
 .87زاد على مخسة عشر ألف حديث مث قاؿ :" أتركف أين اختلفت ىدرا كأضيع أيامي"

كدخل مرة إىل مسرقند فاجتمع بأربعمائة من علماء احلديث هبا، فركبوا أسانيد، كأدخلوا إسناد الشاـ 
يدىا، مث قرؤكىا يف إسناد العراؽ كخلطوا الرجاؿ يف األسانيد كجعلوا متوف األحاديث على غَت أسان

 عليو، فرد كل حديث إىل إسناده كقـو تلك األحاديث كاألسانيد كلها.

"كما تعنتوا عليو فيها، كمل يقدركا أف يعلقوا عليو سقطة يف قال ابن كثير معقبا على ىذه الرواية : 
 .88إسناد كال منت"

يقوؿ عن نفسو :"  ، كىا ىو89فيو من أكؿ نظرة كما كاف ينظر يف الكتاب مرة كاحدة فيحفظ ما
 .90أحفظ مائة ألف حديث صحيح كأحفظ مائيت ألف حديث غَت صحيح"

ب ػػػ إف تالميذ البخارم ال حيصوف كثرة حىت قاؿ فيو الفربرم زلمد بن يوسف  
:مسع كتاب الصحيح حملمد بن إمساعيل تسعوف ألف رجل، فما بقي أحد يركم 

 .91« عنو غَتم
ج ػػػ كمن أشهر تالميذه مسلم بن احلجاج كىنا ال يفوتٍت أف أسجل موقف الوفاء لإلماـ مسلم حُت 
نادل زلمد بن حيِت الذىلي يف الناس هبجره فهجره الناس إال مسلم، فقد قطع كل عالقاتو مع شيخو 

                                                           
 .2/556الذىيب : تذكرة احلفاظ.  - 87
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 .11/25ادلصدر نفسو.  - 89
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هما الذىلي بل مجع كل ما كتب منو كأرسل بو إىل بابو على ظهر محاؿ فاستحكمت الوحشة بين
 .92كٗتلى عن زيارتو

كالًتمذم كالنسائي، كابن خزدية، كأبو زرعة كأبو حامت،قبل أف ينساؽ كراء ادعاءات زلمد بن حيِت 
 الذىلي .

يف بيتو احللم  ج ػػػ أف أمَت بلده سألو أف حيضر منزلو، فيقرأ اجلامع كالتاريخ على أكالده، فامتنع قائال :
م ٖتبوف ذلك، فهلموا إيل، كرفض أف يذىب إليهم، فبقي يف نف  " أم : يعٍت : إذا كنت كالعلم يؤتى

األمَت من تلك الواقعة شيئ فاستعاف عليو ببعض العلماء، حىت تكلموا يف مذىبو، فأبعد من بلده، 
كمل دير على ذلك إال شهر كاحد حىت زاؿ ملك ذلك األمَت، كمحل إىل بغداد ليلقى يف السجن حىت 

 .93مات

ة، كىناؾ سبب آخر خوؿ لألمَت نفيو من ناحية أخرل، كىو الكتاب الذم ىذا السبب من ناحي
 بعثت بو زلمد بن حيِت الذىلي يتهم فيو البخارم بأنو يقوؿ : لفظ اإلنساف بالقرآف سللوؽ.

 كاحلقيقة أنو براء شلا نسب إليو، كالقضية كما فيها توضحها الركاية اآلتية :

إذ ىبوا إىل ىذا الرجل الصاحل العامل فاستقبلو  بن حيِت الذىلي :دلا قدـ البخارم نيسابور قاؿ : زلمد 
علماؤىا من مرحلتُت أك ثالث من البلد، ككاف الذىلي أحد ادلستقبلُت، فقاؿ للناس التسألوه عن 
شيئ من الكالـ، فإنو إف أجاب ٓتالؼ ما ضلن عليو، كقع بيننا كبينو، كمشت بنا كل ناصيب كرافضي 

 ساف.كجهمي كمرجئي ٓترا

كازدحم الناس عليو حىت امتألت عليو دار البخاريُت كشرفاهتا، كدلا مر على ذلك ثالثة أياـ قاـ إليو 
فوقع بُت الناس اختالؼ،   رجل فسألو عن اللفظ بالقرآف، فقاؿ : أفعالنا سللوقة، كألفاظنا من أفعالنا
مل يقل، كأف احلقيقة تتمثل فذىب بعضهم إىل أنو قاؿ لفظي بالقرآف سللوؽ، كذىب بعضهم إىل أنو 
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يف كوف البخارم دلا كرد نيسابور كاجتمع الناس عنده حسده بعض شيوخ الوقت، فقاؿ ألصحاب 
 .94احلديث إف البخارم يقوؿ : لفظي بالقرآف سللوؽ

 كاحلق : أف البخارم مربأ من كل نسب إليو كاألدلة على ذلك كثَتة منها :

تقوؿ يف اللفظ بالقرآف سللوؽ ىو، أك غَت سللوؽ؟ فأعرض عنو ما  أنو قاـ إليو رجل فقاؿ : أوال :
البخارم كرفض اإلجابة عن سؤالو ثالثا، كدلا أصر عليو قاؿ : القرآف كالـ اهلل غَت سللوؽ كأفعاؿ 

  . 95العباد سللوقة كاالمتحاف بدعة

ف سللوؽ فهو  ما قالو زلمد بن نصر : مسعت البخارم يقوؿ : من زعم أين قلت لفظي بالقرآ ثانيا :
 .96« كذاب فإين مل أقلو

كدلا سئل دلا كقع يف شأنو ما كقع عن اإلدياف فقاؿ : قوؿ كعمل، كيزيد كينقص، كالقرآف كالـ اهلل غَت 
أبو بكر مث عمر مث عثماف مث علي، على  -صلى اهلل عليو كسلم -سللوؽ، كأفضل أصحاب رسوؿ اهلل

 .97«  تعاىلىذا حيبت كعليو أموت، كعليو أبعث إف شاء اهلل

كدلا كقعت للبخارم ىذه احملنة ترؾ بلده فارا بدينو متقيا الفتنة، نازحا إىل بلد يقاؿ ذلا خرتنك على 
بعد فرسخُت من مسرقند، كنزؿ هبا عند بعض أقاربو داعيا ربو أف يقبضو إليو، فما مت الشهر حىت 

 .98قبضو اهلل تعاىل

الطعن في صحيح البخاري من قبل كبار المحدثين كالدارقطني،في كتابو  :  التاسعة النقطة
       .99أحاديث 111اإللزامات والتتبع ،الذي استدرك على البخاري 
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. شلا جيعلنا نقوؿ : إف ما انتقده 100" حديثا بادلكرر7275ػػػػػ أف صحيح البخارم حيتوم على"  
 عددا ضئيال جدا مقارنة ٔتجموع أحاديث صحيح البخارم .   الدارقطٍت يعد

، كالقدح فيو     قاؿ احلافظ ابن حجر: "كليست ًعلىلها كلها قادحة، بل أكثرىا اجلواب عنو ظاىره
". كقد ناقشها حديثنا حديثنا  تًمل، كاليسَتي منو يف اجلواب عنو تػىعىسُّفه مندفعه، كبعضها اجلواب عنو زلي

 . 101سارم"يف كتاب "ىدم ال
أٌف غالب األحاديث اليت انتقدىا الدارقطٍت على البخارم كمسلم كاف احلق فيها من حيث  -   

الصنعة احلديثية جلانب البخارم ،كيؤد ذلك  رفض جل انتقادات الدارقطٍت من قبل احلافظ ابن 
كمبٍت على الذم ذىب إىل  أف استدراؾ الدارقطٍت فاسده  حجر، كأيب مسعود الدمشقي كالنوكم،

قواعدى )لبعض( احملدثُت ىي ضعيفةه جدِّا كسلالًفةه ًلمىا عليو اجلمهور من أىل الفقو كاألصوؿ كقواعد 
  .102األدلة قائالن: "فال تغًتَّ بذلك"

كانوا يصححوف احلديث مىت تأكدكا أفَّ راكيو قد ضبطو كمل   أّن الدارقطني والنُّقاد المتقدمين -   
الثقات أك الضعفاء غَت ادلًتككُت، كقد صحح البخارم كمسلم أحاديث  خيطئ فيو، سواء كاف من

قـو ضعفاء قد أصابوا يف ركياهتم عن شيوخهم ،فوقع للدارقطٍت ،ما كقع للحاكم النيسابورم ،من 
فيأيت   تقاء كاختيارا ،كمن ركاية شيوخ معينُت فقط ، نزلاكلة إلزاـ البخارم كمسلم بركاة أخذا عنهما ا

أحدىم حلديث فيو رجل أخرج لو صاحبا الصحيح عن شيخ معُت لضبطو حديثو كخصوصيتو بو كمل 
خيرجا حديثو عن غَت ذلك الشيخ لضعف فيو أك لعدـ ضبطو حديثو ،فيحاكؿ الدارقطٍت إلزامهما 
بذلك ، أك  خيرج حديثو احلاكم عن غَت ذلك الشيخ مث يقوؿ على شرطهما أك على شرط البخارم  

شرط مسلم ، شلا جيعلنا نقوؿ : إف صاحيب الصحيحُت عندما خيرجاف دلن تكلم فيو فإهنما  أك على

                                                           
 .465ابن حجر : ىدم السارم.  - 100
 .نفسو - 101
 .. 12/ 1 اخلطيب البغدادم: موضح أكىاـ اجلمع كالتفريق    - 102



23 
 

ينتقياف من حديثو ما توبع عليو كظهرت شواىده كعلم أنو لو أصال يدعمو كيعضده، كال يرككف 
  .103ماتفرد بو ال سيما إذا خالفو الثقات، فيأيت ىؤالء كخيرجوف ذلك احلديث دكف انتقاء كمتابعة  

: كركد أحاديث مطعوف يف صحتها يف صحيح البخارم مثل : حديث أف الرسوؿ العاشرة   النقطة
     .104" حديث الداجن اليت التهمت آيات فيقدت من القرآف. ،ك  حاكؿ االنتحار

  والجواب عن ذلك : 
 أوال ــــ حديث محاولة الرسول صلى اهلل عليو وآلو وسلم لالنتحار :

رىةن حىىتَّ حىزًفى قىاؿى الزٍُّىرًمُّ فىأىٍخبػىرىين عيٍركىةي عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اللَّوي عىنػٍهىا أىنػَّهىا قىالىٍت : ... كىفػىتػىرى اٍلوىٍحيي فػىتػٍ   
ا ًمٍنوي ًمرىارنا كىٍي يػىتػىرىدَّل مً  ا بػىلىغىنىا حيٍزننا غىدى ٍن ريءيكًس شىوىاًىًق اجٍلًبىاًؿ ، النَّيبُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًفيمى

سيوؿي اللًَّو حىقِّا ، فىكيلَّمىا أىٍكَفى ًبًذٍركىًة جىبىلو ًلكىٍي يػيٍلًقيى ًمٍنوي نػىٍفسىوي تػىبىدَّل لىوي ًجرٍبًيلي فػىقىاؿى يىا زليىمَّدي إًنَّكى رى 
ا ًلًمٍثًل ذىًلكى ، فىًإذىا فػىيىٍسكيني ًلذىًلكى جىٍأشيوي ، كىتىًقرُّ نػىٍفسيوي ، فػىيػىٍرًجعي ؛ فىًإذىا  طىالىٍت عىلىٍيًو فػىتػٍرىةي اٍلوىٍحًي غىدى
  .105  . "أىٍكَفى ًبًذٍركىًة جىبىلو تػىبىدَّل لىوي ًجرٍبًيلي فػىقىاؿى لىوي ًمٍثلى ذىًلكى 

 وبيان ذلك :   كل روايات ىمِّ النبي صلى اهلل عليو وسلم باالنتحار ال تصح ال سنداً وال متناً  

 : - رمحو اهلل –ػػػػ ىذه الزيادة ليست من كالـ عائشة رضي اهلل عنها  قاؿ ابن حجر  1  
" مث إف القائل " فيما بػىلىغىنا " ىو الزىرم ، كمعٌت الكالـ : أف يف مجلة ما كصل إلينا من خرب رسوؿ 

الكرماين : اهلل صلى اهلل عليو كسلم يف ىذه القصة . كىو من بالغات الزىرم كلي  موصوالن ، كقاؿ 
  . ". .106"  ىذا ىو الظاىر

ىذا العزك للبخارم خطأ فاحش ، ذلك ألنو يوىم أف قصة    : ــــ قال الشيخ األلباني رحمو اهلل 2
 الًتدم ىذه صحيحة على شرط البخارم ؛ كلي  كذلك .
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 : ـــ ثم بين الشيخ األلباني أنو 3

 ،كالبيهقي كلهم من طريق عبد الرزاؽ عن معمر هبذه الزيادة ،أ ػػػ أخرجو هبذه الزيادة أمحد ،كأبو نعيم 

ب ػػػػ  أخرجو مسلم من طريق عبد الرزاؽ عن معمر أيضا ،لكنو مل يسق لفظو ، كإمنا أحاؿ بو على   
 لفظ ركاية يون  عن ابن شهاب ، كليست فيها ىذه الزيادة . 

 ابن شهاب ، بو ، دكف الزيادة . ج ػػػػ  أخرجو مسلم ك أمحد من طريق عقيل بن خالد : قاؿ 

  . د ػػػػػ أخرجو البخارم يف أكؿ الصحيح عن عقيل بو
  : كنستنتج شلا سبق أف ذلذه الزيادة علتُت قال الشيخ األلباني  :

كالثانية : أف ىذه الزيادة مل تأت من   . األكىل : تفرد معمر هبا ، دكف يون  كعقيل ؛ فهي شاذة
   .107طريق موصولة حيتج هبا 

 أما حديث الداجن :

لىقىٍد نػىزىلىٍت آيىةي " عىٍن عىٍمرىةى، عىٍن عىاًئشىةى، كعىٍن عىٍبًد الرَّمٍحىًن ٍبًن اٍلقىاًسًم، عىٍن أىبًيًو، عىٍن عىاًئشىةى، قىالىٍت: ف
ًبًَت عىٍشرنا، كىلىقىٍد كىافى يف صىًحيفىةو ٖتىٍتى سىرًيرًم، فػىلىمَّا مىاتى رىسيوؿي اهلًل ػ صىلَّى اهللي  الرٍَّجًم، كىرىضىاعىةي اٍلكى

 .108 " عىلىٍيًو كىسىلَّمى ػ كىتىشىاغىٍلنىا ٔتىٍوتًًو، دىخىلى دىاًجنه فىأىكىلىهىا
" ىذا اخلرب شلا يتكيء عليو من يزعم نقص ادلصحف الذم بُت أيدينا عن الوحي  قال السندي :  

،ك الداجن: ىي الشاة يعلفها الناس يف منازذلم، كقد يقع على غَت الشاة من   احملفوظ ادلوحى بو للنيب
  .109كل ما يألف البيوت من الطَت كغَتىا. 

    .110 . قاؿ الطرباين: مل يرك ىذا احلديث عن عبد الرمحن بن القاسم إال زلمد بن إسحاؽ.  
ك ألنو لي  شلن ييعتمد كىو حديث ضعيف، لتفرد ابن إسحاؽ بو، حىت كإف صرَّح بالتحديث، كذل
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تج بو ػ يعٍت :  عليو يف أحاديث األحكاـ إذا انفرد، قاؿ عبد اهلل بن أمحد بن حنبل : قيل أليب: حيي
 .111. " مل يكن حيتج بو يف السنن"ابن اسحاؽ ػ قاؿ: 

ال كاهلل، إين رأيتو حيدث عن مجاعة ": إذا انفرد ابن اسحاؽ ْتديث تقبلو؟ قاؿ:    لو أيضاػ كقيل 
 .112" باحلديث الواحد، كال يفصل كالـ ذا من كالـ ذا

 كىكذا ،كبعد ىذا العرض اتضح رد حديث الداجن .
نقوؿ : لقد انكشف بادلناقشة العلمية اذلادئة اىًتاء ،كىزاؿ ما أس  عليو خاتمة المطاف : في و 

نة ادلطهرة ىؤالء طعوهنم يف اإلماـ البخارم كصحيحو ،ىذا الرجل الذم نذر نفسو للدفاع عن الس
كأين كاقف بُت يديو كبيدم مركحة أذب عنو، فسألت   :" رأيت النيب   ،حيث يقوؿ عن نفسو

،كىو الذم 113بعض ادلعربين فقاؿ : إنك تذب عنو الكذب، فهو الذم محلٍت على إخراج الصحيح
كمنربه ككاف يصلي لكل ترمجة  بُت قرب النيب  صحيحو تراجم بيض  وجـز الكثَت من الشيوخ بأن

  .114ركعتُت

نقوؿ : إف رجال ىذه صفاتو ،ال ديكنو أف يتجٌت على سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كصحبو 
 كسلم تسليما كثَتا طيبا مباركا فيو ،كآخر دعوانا أف احلمد هلل رب العادلُت .

 

 

 
 

 

                                                           
  .   ػ  46/ 7: أعالـ النبالء سَتالذىيب :  ػ  111
  .   ػ  ادلصدر نفسو   ػ  112
 .9/49، كهتذيب التهذيب. 7، كابن حجر : ىدم السارم. 2/134ابن العماد : شذرات الذىب.  - 113
 .14-13ابن حجر : ىدم السارم.  - 114


