
 
 

 

 ( 4 – 3 )كارثة منع تدوٌن الحدٌث ، وأثرها فً تقسٌم المسلمٌن 

 

رائف دمحم الوٌشى : بقلم

 
2013 مارس 5    

 

ذكرنا فً الحلقة األولى من هذه الدراسة أن مراحل منع تدوٌن الحدٌث النبوي قد مرت بست مراحل ، ذكرنا المرحلة األولى التً 

..  كانت فً حٌاة النبً وقام بها القرشٌون 

كما ذكرنا المرحلة الثانٌة التً قام بها الخلٌفتان فً عهدٌهما ، وفى هذه المرحلة الثانٌة ذكرنا ثالثة أحادٌث نبوٌة هامة ومفصلٌة 

.. من بعده من انتهاكات  (ص  )تتنبأ بما سٌحدثه أصحاب النبً 

وذكرنا كذلك المرحلة الثالثة التً جرت فً عهد الخلٌفة الثالث عثمان بن عفان ، وهى المرحلة التً بدأت اإلسرائٌلٌات فٌها تغزو 

.. الحدٌث النبوي 

 

فً الحلقة الثانٌة ذكرنا المرحلة الرابعة ، وهى مرحلة األموٌٌن ، وهى أسوأ المراحل الست ، ثم المرحلة الخامسة التً تقع فً 

.. سنٌن ثالث داخل المرحلة الرابعة 

 

.. فً الحلقة الثالثة الٌوم سندخل إلى المرحلة السادسة واألخٌرة ، وهى مرحلة عصر التدوٌن فً زمن العباسٌٌن 

 
  :المرحلة السادسة 

 هـ ، وكان تحدٌدا فً عهد الرجل الثانً من قابمة حكام العباسٌٌن ، وهو 132كانت تلك المرحلة فً عهد العباسٌٌن الذي بدأ فً عام 

 ..  (هـ  158  هـ حتى عام136 من عام )أبو جعفر المنصور الذي حكم لعشرٌن عاما 

 
ً لٌفرضه على  تبنى أبو جعفر المنصور المشروع الذي لم ٌنجزه عمر بن عبد العزٌز ، فكلف مالك بن أنس أن ٌكتب كتاباً سهالً موطأ

ولكن الخط األموي عاد وغلب فً زمن المتوكل !  به المسلمٌن ونشره الخلٌفة ، وألزم (الموطأ  )الناس وٌحملهم علٌه ، فألف له 

 ! الصحاح الستة وغلبت الموطأ ، ألنها أقرب منه إلى خط عمر ومعاوٌة فألفوا (  هـ248توفى فً عام  )العباسً 

 

وكتب مسنده ، وظهر -  هـ 241 توفى فً عام –وبعد قرن تقرٌبا من النهضة التً أقامها أبو جعفر المنصور ظهر أحمد بن حنبل 

وكتب صحٌحه ، وظهر دمحم بن ماجه -  هـ 261 توفى فً عام –وكتب صحٌحه ، وظهر مسلم -  هـ 256 توفى فً عام –البخاري 

 توفى فً عام –وكتب سننه ، وظهر الترمذي -  هـ 275 توفى فً عام –وكتب سننه ، وظهر أبو داود -  هـ 275 توفى فً عام –

.. وكتب سننه -  هـ 303 توفى فً عام –وكتب سننه ، ، وظهر النسابً -  هـ 279

 

 – سنن النسائً – صحٌح مسلم –صحٌح البخارى : هكذا ظهر ما ٌطلق علٌه الٌوم كتب الصحاح الستة ، وهم ترتٌبا طبقا للجودة 

:  سنن ابن ماجة ، ونذكر بعض التفاصٌل عنهم فٌما ٌلً – سنن الترمذي –سنن أبى داود 
 

..  حدٌثا 2362ومجموع أحادٌثه الثابتة غٌر المكررة  : صحٌح البخارى - 

..  حدٌثا 2846ومجموع أحادٌثه الثابتة غٌر المكررة هً :  صحٌح مسلم –

..  حدٌثا 2515ومجموع أحادٌثه غٌر المكررة هً:  سنن النسابً –

..  حدٌثا 3784ومجموع أحادٌثه غٌر المكررة هً :  سنن أبى داود –

..  حدٌثا 2884ومجموع أحادٌثه غٌر المكررة هً :  سنن الترمذي –



..  حدٌثا 2978ومجموع أحادٌثه غٌر المكررة هً :  سنن ابن ماجة –

 
كلما بحثنا عن األعداد الدقٌقة للحدٌث فً كتب الصحاح الستة وجدنا أرقاما مختلفة وإن كانت متقاربة ،وربما ٌعود ذلك إلى أن بعض المؤلفٌن : مالحظة  )

 ..  (والبعض ٌضمها ، وبعضهم المرفوع ، المقطوع ، األثر ، لذلك لزم التنوٌه  (أي التً لم ٌصل سنده إلى النبً  )ٌستبعد األحادٌث الموقوفة 

 

لكننا نقول بكل حٌدة أن الحدٌث النبوي الصحٌح قد تعرض إلى تجرٌف شدٌد فً مدرسة الخلفاء ، وظهر منه ما ٌخدم السلطة 
.. الحاكمة فً سلطتها وسٌطرتها على الناس 

 

ال : على لسان النبً  ( 12 ص 3ج ) ، ومسند أحمد  ( 97 ص 4 )كٌف ٌفسر الناس إذن هذا الحدٌث الذي ورد فً صحٌح مسلم * 

!  ٌحتفظون بمدوناته ؟-  ومنهم أم المؤمنٌن عابشة –بٌنما كبار الصحابة " تكتبوا عنى ، ومن ٌكتب عنى غٌر القرآن فلٌمحه 

 

من ٌصدق أن النبً ٌدعو الناس إلى نسٌان سنته التً هً المصدر الثانً فً كل المذاهب اإلسالمٌة ، بٌنما تحمل نفس الكتب * 

! أحادٌث أخرى تحض على توسٌع السنة النبوٌة ونشرها بٌن الناس 

 

، فكٌف ٌفسرون تناقضهم هذا بوجود خمس مابة حدٌث مدون عند أم ٌن كما ٌزعمون وقد نهى عن التد (ص  )إذا كان النبً * 

! المؤمنٌن عابشة وقد أحرقها الخلٌفة أبو بكر ، ومثله فعل الخلٌفة عمر بحرق ما هو مدون عند أصحاب رسول هللا ؟

 

كما قال عروة بن  التدوٌن فً رسول هللا ٌستشٌرهم أصحابٌن كما ٌزعمون ، فلم جمع عمر وقد نهى عن التد (ص  )إذا كان النبً * 

 ! ؟"  وَمن دّون فلٌأِتنً به" مستدرجا بحجة مراجعة الحدٌث وتنقٌته ولم قال لهم ! ؟الزبٌر 

 

على أن قرار المنع كان شخصٌا من الخلٌفتٌن " أراد عمر أن ٌكتب السنة ، ثم بدا له أن ال ٌكتبها " أال تدل كلمات ٌحٌى بن جعدة * 
! ؟ (ص  )وال عالقة له بنهى ٌزعمان فٌه أنه صدر من النبً 

 

إن الخلٌفة عمر بعد أن تأكد من تدمٌر كل األحادٌث المدونة لم ٌكتف بذلك ، بل منع التحدٌث أٌضا ، ودفع كبار أصحاب رسول هللا * 

! ثمنا باهظا لمقاومة قراره التعسفً بحجزهم رهن االعتقال المنزلً ، فكٌف ٌفسر المناصرون لألموٌٌن هذا العمل ؟

 

وربما ٌالحظ القارئ أن مسند أحمد بن حنبل لم ٌكن محظوظا بما فٌه الكفاٌة ، فلم ٌدرجه القوم ضمن تلك الصحاح الستة ، فهو عندهم 

.. ربما ال تنطبق علٌه الشروط 

 

 وخاصة صحٌح –ال شك أن صحٌح البخارى وشقٌقه صحٌح مسلم ٌمثالن عند الناس أصح الكتب الستة ، والتشكٌك فً صحتهما 

!  قد ٌجلب على صاحبة عند العامة من الناس والخاصة من العلماء ما ال تحمد عقباه –البخارى 

 

نظره على صحٌح البخارى  

تولت ..  هـ فً مدٌنة بخارى فً وسط آسٌا 194فً عام  (الملقب بالبخاري  ) بن مغٌرة بن بردزبه  بن إسماعٌل بن إبراهٌمولد دمحم

أمه تربٌته نظرا لوفاة والده فً طفولته ، وقد ظهرت علٌه مالمح شغفه بالعلم وهو فً العاشرة ، ولما بلغ العشرٌن هاجر من موطنه 
.. إلى البالد البعٌدة لثقل علم الحدٌث عنده 

 

عبارة البخارى التً ٌتحدث فٌها عن رحالته ،  ( 479ص  )فً هدى الساري -  هـ 852 توفى فً عام – ٌنقل ابن حجر العسقالنً

: فٌقول فٌها ما ٌلً 

دخلت إلى  ، وال أحصً كم ، وأقمت فً الحجاز ستة أعوام  وإلى البصرة أربع مرات ،والجزٌرة مرتٌن دخلت إلى الشام ومصر" 

" .. الكوفة وبغداد مع المحدثٌن 

 

: عن صحٌحه العبارة التالٌة  ( 490ص  ) البخارى فً هدى الساري عبارةوٌنقل العسقالنى 



 " .. وجعلته حجة فٌما بٌنً وبٌن هللا تعالى، ستمابة ألف حدٌث فً ستة عشر سنة  صنفت الجامع من" 

 

: عن جلٌسه البخارى ما ٌلً  ( 490ص  )عبارة الفربرى فً هدى الساري كما ٌنقل أٌضا العسقالنى 

 " .. ، وتٌقنت صحته ، وصلٌت ركعتٌن حتى استخرت هللا ما أدخلت فً الصحٌح حدٌثا" 

 
ٌا له ، وسمع منه الجامع مرتٌن ، مرة فً عام : مالحظة  ) الفربرى هو دمحم بن ٌوسف بن صالح بن مطر بن بشر ولد فً فربر ، جالس البخارى وكان راو

 .. ( هـ 252 هـ ، وأخرى فً عام 248

 

:   فً الحدٌث والتارٌخ والرجال وغٌرها وهم ما ٌلً كتب اإلمام البخارى ثمانٌة عشر كتابا

 – التارٌخ الصغٌر – التارٌخ األوسط –التارٌخ الكبٌر -  الهبة – القراءة خلف اإلمام – (أي صحٌح البخارى  )الجامع الصحٌح 

 – المسند الكبٌر – المبسوط – الوحدان – العلل – أسامً الصحابة – األشربة – جامع الكبٌر – الضعفاء الكبٌر –األدب المفرد 

..  الضعفاء الصغٌر – الكنى –مختصر من سٌرة النبً 

 

قالوا عن صحٌح البخارى  

 حدٌثا مكررا ، تتكون فً أكثر من مابة كتاب ، وثالثة آالف وأربعمابة وخمسٌن بابا ، وبلغت 7275ٌحتوى صحٌح البخارى على 

 شرح صحٌح البخارى البن حجر العسقالنً ، الكواكب الباريوالتعلٌقات التً كتبها العلماء فٌه أكثر من ستٌن ، أشهرها فتح الشروح 

 فً شرح صحٌح البخارى للعٌنً ، إرشاد الساري إلى صحٌح البخارى القارئالدراري فً صحٌح البخاري للكرمانى ، عمدة 

  ..للقسطالنى 

 

 أن كتاب البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن ، بل إن األغلبٌة العظمى من لقد نشأ المسلمون وهم ٌسمعون علماءهم ٌقولون لهم

 .. مسلمً الٌوم ٌترسخ فً وجدانها ذلك 
 

، وقد حققه وأخرج  " المنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج" كتابا أسماه -  هـ 676 توفى فً عام –كتب اإلمام محٌى الدٌن النووي 

: ٌقول المحقق ما ٌلً  ( 35 ص 1ج  )أحادٌثه الشٌخ خلٌل مأمون شٌحة ، وفٌه 

وهكذا ما حكم  ، جمٌع ما حكم مسلم بصحته فً هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته والعلم النظري حاصل بصحته فً نفس األمر" 

 " .. البخاري بصحته فً كتابه وذلك ألن األمة تلقت ذلك بالقبول سوى من ال ٌعتد بخالفه ووفاقه فً اإلجماع

 

، والعالمة أحمد دمحم شاكر كتب كتابا لشرحه " اختصار علوم الحدٌث " كتابا أسماه -  هـ 774 توفى فً عام –وكتب اإلمام ابن كثٌر 

  :ٌقول فٌه العالمة شاكر ما ٌلً ( 124، ص1 ج)، وفٌه  " الباعث الحثٌث شرح اختصار علوم الحدٌث" أسماه 

الحق الذي ال مرٌة فٌه عند أهل العلم بالحدٌث من المحققٌن ومن اهتدى بهدٌهم وتبعهم على بصٌرة من األمر أن أحادٌث الصحٌحٌن " 

  " .. لٌس فً واحد منها مطعن أو ضعف ،صحٌحة كلها

 

دمحم زهٌر بن ناصر الناصر، المشرف على أعمال الباحثٌن بمركز خدمة السنة عناٌة وفى مقدمة الطبعة األمٌرٌة للجامع الصحٌح ، 

األستاذ زهٌر فً المقدمة التالً هـ ٌقول 1429، الطبعة الثانٌة سنة  ، دار طوق النجاة والسٌرة النبوٌة بالمدٌنة المنورة، دار المنهاج

:  فً حق اإلمام البخاري 
وأجودها ،  كان من أحسنها تصنٌفاً  ..وأفضلها بعد كتاب هللا وأما كتابه الجامع الصحٌح فأجل كتب اإلسالم: وقال التاجكستركً " 

األمة دمحم بن إسماعٌل فقٌه هذه  ....وأٌسرها   ،وأعظمها بركة، وأعودها فابدة ، وأعمها نفعها ، وأقلها خطأً ، وأكثرها صواباً   ،تألٌفاً

ً ، أغوصنا ، أفقهنا ، أعلمنا ، أكٌس خلق هللا ذ عقلت مثل دمحم بن إسماعٌل ن، جالست الفقهاء والزهاد والعباد ما رأٌت م ، أكثرنا طلبا

…. ". 

   

 فٌه البخارى  عملالجو العام الذي 

وهى فترة تعد بمثابة  ( هـ 237-  هـ 232 ) كان المتوكل العباس ٌسٌطر فٌها على الخالفة التًذاع صٌت البخارى خالل الفترة 

..  انتكاسة للحدٌث بصورة عامة 



فالمتوكل هو أول خلٌفة نقض سٌرة آبابه وأجداده ، حٌث استخدم المال كوسٌلة من وسابل الضغط على المحدثٌن ، فانتشرت فً عهده 

 التً أخذها عن مشاٌخه دون واسطة ، وكان من هؤالء األخبارمن ضبط هذه  أخبار التجسٌم والتشبٌه ، فكان البخاري فً طلٌعة

 .أخوان ومن المكثرٌن فً رجال البخاري (عثمان بن أبً شٌبة - دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن شٌبة  )المشاٌخ ابنا أبً شٌبة 

 

 فً -هـ  748توفى فً عام – ، والذهبً  ( 66 ص 10ج  )فً تارٌخ بغداد - هـ  463توفى فً عام  – البغداديٌقول الخطٌب 

  : ٌلًما  ( 230ص   )تارٌخ اإلسالم 

وعبد هللا  مصعب الزبٌري ، وإسحاق بن أبً إسرابٌل ، وإبراهٌم بن عبد هللا الهروي ،: أنّه أشخص الفقهاء والمحدّثٌن ، فكان فٌهم" 

مت بٌنهم الجوابز ، وأُجرٌت ثوا األرزاقعلٌهم  وعثمان ابنً دمحم بن أبً شٌبة ، فقُّسِ  ، وأمرهم المتوكل أن ٌجلسوا للناس وٌحدِّ
فٌها الردّ على المعتزلة والجهمٌة ، وأن ٌحدّثوا باالحادٌث فً الرؤٌة ، فجلس عثمان بن دمحم بن أبً شٌبة فً مدٌنة أبً  باألحادٌث التً

، وكان  مسجد الرصافة واجتمع علٌه نحٌو من ثالثٌن ألف من الناس، وجلس أبو بكر بن أبً شٌبة فً جعفر المنصور، وُوِضع له منبر

" .. ثالثٌن ألف  أشدَّ تقدُّماً من أخٌه عثمان، واجتمع علٌه نحٌو من

هذه الفقرة التً أوردها كال من البغدادي والذهبً تعتبر فً غاٌة األهمٌة ، فهً تعبر عما كان ٌفعله المتوكل العباسً مع المحدثٌن ، الذٌن هم : مالحظة  )
  .. (شٌوخ البخارى فً تلك الفترة 

: انتقادات الباحثٌن على صحٌح البخارى 

لم ٌسلم البخارى من انتقادات شدٌدة وجهها له العلماء والباحثون على مر التارٌخ ، وقد حملت بعض هذه االنتقادات اتهامات شدٌدة 

: للبخاري وصلت إلى حد اتهامه بضرب عقٌدة المسلمٌن ، ونضع ملخصا لتلك االتهامات فٌما ٌلً 

 

.. البخارى ٌكذب فً صحٌحه للتغطٌة على عورات الصحابة - 1

: ما ٌلً  (باب ال ٌذاب الشحم المٌتة وال ٌباع ودكه - 263 ص 2ج  )فً صحٌحه قال البخارى 

: بلغ عمر أن فالناً باع خمراً فقال: ٌقول  الحمٌدي حدثنا سفٌان حدثنا عمر بن دٌنار قال أخبرنً طاووس أنه سمع ابن عباسحدثنا " 

  " ..حرمت علٌهم الشحوم فجملوها وباعوها ، قاتل هللا فالناً ألم ٌعلم أن رسول هللا قال قاتل هللا الٌهود

 
اإلمام أبً بكر بن أي مسند -  هـ 219 توفى فً عام –اإلمام البخاري هنا ٌعترف اعترافا واضحا أنه نقل الحدٌث من مسند أستاذه اإلمام الحمٌدى : مالحظة  )

لنرى !! - صاحب أصح كتاب عند المسلمٌن بعد القرآن كما ٌزعمون - هٌا بنا إذن لنختبر األمانة العلمٌة لإلمام البخاري  .. عبد هللا بن الزبٌر القرشً الحمٌدي
.. (ماذا ذكر أستاذه اإلمام الحمٌدى 

 

: ما ٌلً  ( 154 ص 1ج  )فً مسنده ذكر الحمٌدى 

قاتل هللا :   باع خمراً فقالسمرةبلغ عمر أن : ٌقول  حدثنا سفٌان حدثنا عمر بن دٌنار قال أخبرنً طاووس أنه سمع ابن عباس"  

 " ..  حرمت علٌهم الشحوم فجملوها وباعوها ،  ألم ٌعلم أن رسول هللا قال قاتل هللا الٌهودسمرة

 
- وهو صحابً كما نعلم - لماذا أخفى اإلمام البخاري اسم بابع الخمر سمرة من الحدٌث :  ربما ٌسأل هنا القارئ الكرٌم :المالحظة األولى : ملحوظتان ) 

" عدالة الصحابة " نجٌب بأن البخاري هو أحد األركان الربٌسٌة فً مدرسة .. وادعى كذبا أنه نقله من مسند أستاذه الحمٌدى " فالن " ووضع بدال منه كلمة 
التً أنشأها األموٌون الذٌن استولوا على الخالفة ظلما وعدوانا من العترة النبوٌة لضرب مناقب أهل البٌت ، وجدٌر بالذكر أن أستاذ تلك المدرسة األكبر هو 

.. ابن تٌمٌة الذي ال ٌعترف بفضل اإلمام علً وٌتغاضى عن جرابم األموٌٌن الذٌن قتلوا أحفاد النبً 
ثانٌة   .. ( .. 305 ص 1وبه اسم سمرة ، وكذلك فعل أحمد فً مسنده أٌضا ج  ( 75 ص 3ج  ) ذكر مسلم الحدٌث فً صحٌحه :المالحظة ال

 

البخارى لم ٌنقل إال القلٌل من أحادٌث أهل البٌت بٌنما ٌكثر من األحادٌث المنقولة عن األموٌٌن - 2

 حدٌثا عن أبى هرٌرة وهو من عاٌش النبً لثالث سنٌن على أكثر تقدٌر وكان مساعدا لمعاوٌة واغتنى 446البخارى نقل فً صحٌحه 

لثمان سنوات ونصف ، وبعد  (ص  ) حدٌثا عن أم المؤمنٌن عابشة وهى عاٌشت النبً 442بفحش من عطاٌاه ، ونقل فً صحٌحه 

 عاما وكان 19 حدٌثا عن عبد هللا بن عمر وهو من توفى النبً وعمر 270رحٌله تلقت نفٌس الهداٌا من معاوٌة ، ونقل فً صحٌحه 

 حدٌثا عن ابن شهاب الزهري ، وقد ذكرنا ترجمته فً 1181معارضا ألهل البٌت ولم ٌصل خلفهم لمرة واحدة ، ونقل فً صحٌحه 

..  الحلقة الماضٌة 



 حدٌثا فقط عن الوصً وباب العلم اإلمام علً ، وهو من عاٌش النبً منذ والدته وحتى رحٌل 29بٌنما البخارى ٌنقل فً صحٌحه 

الزهراء  (ص  )النبً وكان ظال وسٌفا له فً كل حروبه ، واألغرب من ذلك ٌنقل البخارى فً صحٌحه حدٌثا واحدا عن ابنة النبً 

..  بأنها سٌدة نساء العالمٌن  (ص  )التً وصفها النبً 

 

: البخارى ذكر إسرائٌلٌات فً صحٌحه ، ونقدم فً ذلك أربعة نماذج- 3

  :النموذج األول 

 :ما ٌلً  ( 4944 حدٌث رقم – 2007 ص – 5ج  )فً صحٌحه ذكر البخارى 

ثم قال سلٌمان بن داود علٌهما السالم : أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبٌه عن أبً هرٌرة قال  عبد الرزاق حدثنً محمود حدثنا "
لٌلة بمابة امرأة تلد كل امرأة غالما ٌقاتل فً سبٌل هللا  فلم ٌقل ونسً فأطاف بهن ولم تلد ، قل إن شاء هللا : فقال له الملك ، ألطوفن ال

 " ..  لو قال إن شاء هللا لم ٌحنث وكان أرجى لحاجته :(ص  )منهن إال امرأة نصف إنسان قال النبً  

 
على أٌة حال جاءت تلك اإلسرابٌلٌات ! فمن أٌن عرف أبو هرٌرة ما فعله سلٌمان علٌه السالم ؟الرواٌة تنضح باإلسرابٌلٌات التوراتٌة المضحكة ، : مالحظة  )

 ( .... األحبار كعب والٌهودي كانت بٌن أبى هرٌرة التً من الصداقة الحمٌمة إلٌنا
 

: النموذج الثانً 

: ما ٌلً  ( 107 ص 1ج  ) فً صحٌحه ذكر البخارى

قال ثم كانت بنو  (ص  )حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبً هرٌرة عن النبً " 

إسرابٌل ٌغتسلون عراة ٌنظر بعضهم إلى بعض وكان موسى ٌغتسل وحده فقالوا وهللا ما ٌمنع موسى أن إال أنه آدر فذهب مرة ٌغتسل 

فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى فً إثره ٌقول ثوبً ٌا حجر حتى نظرت بنو إسرابٌل إلى موسى فقالوا وهللا ما 

" ..  بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا فقال أبو هرٌرة  وهللا إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر
 
ٌعد الحدٌث المذكور طعن صرٌحا فً أحد أنبٌاء هللا ، بل هو من أول العزم وذكر اسمه بالقرآن أكثر من أي نبً آخر ، وسب األنبٌاء وحتى قتلهم : مالحظة  )

 .. (ونزع العصمة عنهم كان من عادت بنً إسرابٌل 

 

: النموذج الثالث 

: ما ٌلً  ( كتاب الجنابز – 236 ص 2ج  )فً صحٌحه ذكر البخارى 

  ،أرسلتنً إلى عبد ال ٌرٌد الموت:  فقال، إلى ربه  أرسل ملك الموت إلى موسى ، فلما جاءه صكه فرجع : " هرٌرة قال عن أبً "

  قال ،ثم الموت:  قال ؟ ، ثم ماذا أي رب:   قال ،، فله بكل شعرة سنة ارجع فقل له ٌضع ٌده على متن ثور  :فرد هللا علٌه عٌنه وقال

 " .. بحجر ، فسأل هللا أن ٌدنٌه من األرض المقدسة رمٌة فاآلن: 

 
نرى هنا نفس الشًء الذي كان فً الحدٌث السابق ن واإلضافة هً أن البخارى ٌزعم أن نبً هللا موسى قد ضرب ملك الموت ، وهو هبوط من : مالحظة  )

 .. (درجة األنبٌاء إلى الدرجة الدنٌا من بنً البشر 

 

: النموذج الرابع 

 :ما ٌلً  (  61ص  - 2ج  ) فً صحٌحهذكر البخارى 

علً ٌقطع الصالة علً فأمكننً   أنه صلى صالة قال إن الشٌطان عرض لً فشد(ص  )عنه عن النبً  عن أبً هرٌرة رضً هللا" 

 فذكرت قول سلٌمان علٌه السالم رب هب لً ملكا ال، حتى تصبحوا فتنظروا إلٌه  ولقد هممت أن أوثقه إلى سارٌة، هللا منه فذعته 

 " ..  من بعدي فرده هللا خاساألحدٌنبغً 
 
من الشٌطان وكان من الٌسٌر  (ص  )الحدٌث مع إسرابٌلٌته إال أنه ٌحتوى على قدر كبٌر من الخرافة والسخرٌة بالعقل المسلم ، إذا تمكن النبً : مالحظة  )

 .. (! علٌه أن ٌقٌده ، فلم أطلق سراحه ؟

 

البخارى ٌزعم على لسان أم المؤمنٌن عائشة أن النبً كان ٌباشر نساءه وهن حائض  - 4

كان النبً : " عن أم المؤمنٌن عابشة أنها قالت  ( 55 ص 6ج ) ، وأحمد فً مسنده  ( 256 ص 2ج  )فً صحٌحه روى البخاري 



" ..  ٌباشرنى وأنا حابض ، وكان ٌخرج رأسه من المسجد فأغسله وأنا حابض 

 
قال هللا تعالى .. من الثوابت المعروفة فً الفقه أن مباشرة المرأة فً حال الحٌض ٌعتبر حراما ، وإن كان بغرض المداعبة دون الفرج فهو مكروه : مالحظة  )

عن المحٌض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فً المحٌض وال تقربوهن حتى ٌطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من  وٌسألونك"  ( : 222آٌة رقم  )فً سورة البقرة 
( ..  " ..حٌث أمركم هللا إن هللا ٌحب التوابٌن وٌحب المتطهرٌن

 

ظهر عارٌا أمام أصحابه كٌوم ولدته أمه  (ص  )البخارى ٌزعم أن النبً - 5

 :ما ٌلً  ( 351رقم الحدٌث - كراهٌة التعري فً الصالة وغٌرها -  الصالة ) هصحٌح فً ذكر البخارى

العباس   فقال له، وعلٌه إزاره  للكعبة  ٌنقل معهم الحجارة  كان    (ص)  ٌحدث أن رسول هللا  جابر بن عبد هللا   قال سمعت   عمرو بن دٌنار " 

فسقط مغشٌا علٌه فما ربً بعد ، فحله فجعله على منكبٌه  قال،  أخً لو حللت إزارك فجعلت على منكبٌك دون الحجارة ابنٌا : عمه  

 " .. ذلك عرٌانا

 
ال ٌجرؤ اإلنسان األقل من العادي على أن ٌتعرى أمام الناس كما ولدته أمه ، فكٌف بالبخاري ٌزعم أن أفضل األنبٌاء وخاتمهم ٌفعل ذلك أمام : مالحظة  )

 .. (! الناس وفى البٌت الحرام ؟

 

:  البخارى ٌنشر راوٌات التجسٌم التوراتٌة ، ونقدم فً ذلك ثالثة نماذج – 6

النموذج األولى  

 :ما ٌلً  ( كتاب التهجد-  136  ص2ج )  ذكر البخارى فً صحٌحه
لٌل اآلخر، ٌقول ٌنزل ربنا تبارك: قال رسول هللا : "  عن أبً هرٌرة أنه قال "  من: وتعالى كل لٌلة إلى السماء الدنٌا حٌن ٌبقى ثلث ال

 " ..ٌدعونً فأستجٌب له ؟ من ٌسألنً فأعطٌه ؟ من ٌستغفرنً فأغفر له 

 
 إلى فهل نحن فً حاجة " ..  فً السماء إله وفى األرض إله الذيوهو  : " 84ٌقول هللا تعالى فً سورة الزخرف آٌة رقم  :األولى  المالحظة :مالحظتان ) 

!  ؟لٌستجٌب إلى دعابنا إلى األرض فً آخر اللٌل تعالى نزوله 
ثانٌة   لو كان أبو هرٌرة ٌعلم بكروٌة األرض لما قال هذا الحدٌث الذي أخرجه من جرابه ، فمن المعلوم أن اللٌل ٌتوالى حول األرض فً دابرة :المالحظة ال

إذا حدث هذا األمر الغٌر معقول ، فال وقت ! محكمة ، فمن أٌن الوقت كً ٌنزل هللا تعالى إلى السماء الدنٌا فً كل مكان على األرض كً ٌستجٌب لعباده ؟
 .. (! ال عجب ، فالراوي هو أبو هرٌرة !! .. ٌتبقى كً ٌجلس هللا تعالى على عرشه 

 
: النموذج الثانً 

ثم خلق هللا آدم على صورته " عن النبً أنه قال  (!تلمٌذ كعب  ) أبى هرٌرة عن(  5873حدٌث رقم )  فً صحٌحه البخاريٌذكر

طوله ستون ذراعا ، فلما خلقه قال على أولبك نفر من المالبكة جلوس فاستمع ما ٌحٌونك فإنها تحٌتك وتحٌة ذرٌتك ، فقال السالم 

  " ..علٌكم ، فقالوا السالم هللا هللا ، فكل من ٌدخل الجنة على صورة آدم ، فلم ٌزل الخلق ٌنقص بعد حتى اآلن 

 

: النموذج الثالث 

فٌضع الرب   هل من مزٌد  : لجهنم هل امتألت وتقول  : ٌقال : " عن أبى هرٌرة ما ٌلً  (تفسٌر سورة ق  ) فً صحٌحه ٌذكر البخاري

 " ..قط قط  : تبارك وتعالى قدمه علٌها فتقول 
 
السلفٌة الوهابٌة وجذورها التوراتٌة " لمزٌد من المعلومات فً كارثة التجسٌم ننوه إلى دراستٌن لنا على موقعنا ، األولى من عشر حلقات بعنوان :  مالحظة  )
 .. (.. ونتناول فٌها منهج العنف عند السلفٌة الوهابٌة " السلفٌة الوهابٌة ، أنهار الشرق الدموٌة " ونتناول فٌها التجسٌم ، والثانٌة بعنوان " 

 
كان ٌختلً بالنساء األجنبٌات   (ص  )البخارى ٌزعم فً صحٌحه أن النبً - 7

 :عن أنس بن مالك قوله ما ٌلً  ( 48 ص 7ج  )فً صحٌحه قال البخارى 

" ..  وهللا إنكن ألحب الناس إلى: جاءت امرأة من األنصار إلى النبً فخال بها فقال  "

 

: والبخاري فً نفس الباب ٌذكر ضد الحدٌث السابق ، فٌنقل فً نفس الصفحة السابقة  ما ٌلً 



" ..  ال ٌخلوّن رجل بامرأة إال مع ذي محرم "  

 
 .. (! إنكن أحب الناس إلى  : خال بها ثم قال : الحدٌث األول ال ٌخلو من غمز ولمز ، فما معنى أن ٌذكر البخارى : مالحظة ) 

 

بكلمة فالن   (الموالٌن لألموٌٌن فقط  )البخارى ٌغطى عورات بعض أصحاب النبً - 8

 :النموذج األول 

: ما ٌلً  ( 732 ص -4ج  ) فً صحٌحه ذكر مسلم
أال ترون أنً ال أكلمه : فقال ، قٌل له أال تدخل على عثمان فتكلمه: حدثنا أبو معاوٌة حدثنا األعمش عن شقٌق عن أسامة بن زٌد قال" 

وهللا لقد كلمته فٌما بٌنً وبٌنه ما دون أن افتتح أمراً ال أحب أن أكون  - أتظنون أنً ال أكلمه إال وأنتم تسمعونٌعنى ! - أسمعكم ؟إال 

: ا سمعت رسول هللا ٌقول وال أقول ألحد ٌكون علً أمٌراً أنه خٌر الناس بعدم،  (ٌعنى ال أرٌد المجاهرة علٌه باإلنكار  ) أول من فتحه

فٌدور بها كما ٌدور الحمار بالرحى فٌجتمع إلٌه أهل النار فٌقولون ٌا فالن  ٌؤتى بالرجل ٌوم القٌامة فٌلقى فً النار فتندلق أقتاب بطنه

  " ..، قد كنت أمر بالمعروف وال أتٌه وأنهى عن المنكر واتٌه بلى:  ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فٌقول ، ما لك

 

: ما ٌلً  ( 713 ، ص 2 ج ) فً صحٌحه ذكر البخارى

فتح أ، أنً أكلمه فً السر دون أن أسمعكم أنكم أترون أنً ال أكلمه إال :  قال فالنا فكلمته ، قٌل ألسامة لو أتٌت: عن أبً وابل، قال "

: وما سمعته ٌقول؟ قال: باباً، ال أكون أول من فتح وال أقول لرجل أن كان علً أمٌراً أنه خٌر الناس بعد شٌباً من رسول هللا، قالوا

  " ..فٌدور كما ٌدور الحمار برحى فٌجتمع أهل النار علٌه، قتابه فً النارأسمعته ٌقال ٌُجاء بالرجل ٌوم القٌامة فٌلقى بالنار فتندلق 

 

 :النموذج الثانً 

: ما ٌلً  (  2493 رقم الحدٌث  -298 ص -4ج) فً صحٌحه ذكر مسلم

 ٌحدث عن النبً ٌسمعنً ذلك وكنت أسبح ، فقام قبل أن جاء فجلس إلى جنب حجرتً، أال ٌعجبك أبو هرٌرة : عن عابشة قالت" 
 " .. إن رسول هللا لم ٌكن ٌسرد الحدٌث كسردكم: أقضى سبحتً ، ولو أدركته لرددت علٌه 

 

: ما ٌلً  (  3568 رقم الحدٌث  -116 ص–  3 ج ) فً صحٌحه ذكر البخارى

أال ٌعجبك أبو فالن جاء فجلس إلى جانب حجرتً ٌحدث عن رسول هللا ٌسمعنً ذلك وكنت أسبح ، فقام قبل أن :  عن عابشة قالت" 

 " ..  الحدٌث كسردكم ٌسرد إن رسول هللا لم ٌكن: أقضً سبحتً ، ولو أدركته لرددت علٌه 

 
 ٌخالف األمانة العلمٌة ، فٌحذف اسم – أحد أركان مدرسة عدالة الصحابة التً ٌقودها ابن تٌمٌة – نالحظ أن البخاري :المالحظة األولى : ثالث ملحوظات  )

فتح الباري فً شرح صحٌح البخاري " وقد فضح أبو حجر العسقالنً هذا التدلٌس الذي فعله البخاري فً كتابه " .. فالنا " عثمان من الرواٌة وٌضع بدال منها 
 " ..   حدٌث أسامة بن زٌد قوله لو أتٌت فالناً فكلمته هو عثمان كما فً صحٌح مسلم: "  وقال ما ٌلً 559 ص 7عندما تناول هذا الحدٌث فً ج " 

ثانٌة  ..  فً النموذج الثانً حذف البخارى اسم أبى هرٌرة ووضع بدال منه كلمة فالن :المالحظة ال
ثالثة   .. ( قدمنا فً مقدمة الحلقة نموذجا آخر فً حذف اسم سمرة ووضع كلمة فالن مكانه ، وهو ما ٌدل على أنها تقلٌد عند البخارى :المالحظة ال

 

.. فً الحلقة القادمة إن شاء هللا سنواصل الحدٌث عن كارثة منع تدوٌن الحدٌث النبوي ، فإلى لقاء 

 

رابف دمحم الوٌشى  

أمرٌكا - مٌزورى – سانت لوٌس 

elwisheer@yahoo.com 

  :ٌلًوعنوانها كما " ثوار مصر " تابع مقاالت سابقة  لكاتب المقال على مدونته 

www.thowarmisr.com 
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