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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
تتنبأ بما سٌحدثه أصحاب النبً ( ص ) من بعده من انتهاكات ..
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 ذكرنا المرحلة السادسة واألخٌرة  ،وهى مرحلة عصر التدوٌن فً زمن العباسٌٌن حٌث توجد كتب الصحاح
الستة  ،وقد ناقشنا فٌها صحٌح البخارى  ،وهو – كما ٌزعم أغلب العلماء – أصح كتاب عند المسلمٌن بعد كتاب هللا !
فً الحلقة الرابعة الٌوم واألخٌرة نواصل البحث فً تقٌٌم صحٌح البخارى ..
 – 9البخارى فً صحٌحه ٌزعم أن النبً ( ص ) حاول اغتصاب امرأة :
ذكر البخارى فً صحٌحه ( ج  7ص  ) 53ما ٌلً :
" خرجنا مع النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) حتى انطلقنا إلى حابط -أي بستان أو حدٌقةٌ -قال له الشوط  ،حتى انتهٌنا إلى حابطٌن فجلسنا بٌنهما فقال
النبً :اجلسوا هاهنا  ،ودخل وقد أُتى بالجونٌة فأنزلت فً بٌت نخل فً بٌت أمٌمة بنت النعمان بن شراحٌل ومعها داٌتها حاضنة لها
 ،فلما دخل علٌها النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) قال :هبً نفسك لً .قالت :وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ،فأهوى بٌده علٌها لتسكت فقالت :أعوذ باهلل
منك " ..
( مالحظة  :المنظر العام للحدٌث ٌقول أن أصحاب النبً جاؤوا له بامرأة كً ٌعاشرها جنسٌا  ،هكذا  ،كأنه عصابة من قطاع الطرق  ،فلما رأته المرأة
وفهمت ما ٌرٌد قالت له  " :هل تهب الملكة نفسها للسوقة "  ،فأراد النبً ( ص ) أن ٌلم الفضٌحة  ،كما نقول فً العامٌة  ،فردت علٌه  " :أعوذ باهلل منك "
!! ) ..

 – 10البخارى ٌستخف فً صحٌحه بعقول المسلمٌن وٌروج للخرافات  ،ونقدم فً ذلك نموذجٌن :
النموذج األول :
ذكر البخارى فً صحٌحه ( ج ، 3ص - 215رقم الحدٌث  ) 3849ما ٌلً
" حدثنا نعٌم ابن حماد حدثنا اشٌم عن حصٌن عن عمر بن مٌمون قال :رأٌت فً الجاهلٌة قردة اجتمع علٌها قردة قد زنت فرجموها
فرجمتها معهم " ..
( ثالث مالحظات  :المالحظة األولى ٌ:علق البخاري فً ذٌل الحدٌث بتلك العبارة التً تستهزئ بعقول المسلمٌن  ":لعل هؤالء القردة كانوا من نسل الذٌن
مسخوا فبقً فٌهم ذلك الحكم ..
المالحظة الثانٌة ٌ :علق المحقق على صحٌح البخارى  -العالمة ناصر البراك  -فٌقول ما ٌلً "هذا الحدٌث ٌنافً ما علٌه العلماء من الحكم بتصحٌح جمٌع

ما أورده البخاري فً كتابه  ..وقد استنكر ابن عبد البر قصة عمر بن مٌمون وقال فٌها إضافة الزنا إلى غٌر مكلف  -ألن البهابم غٌر مكلفة  -وإقامة الحد
على البهابم وهذا منكر عند أهل العلم " ..
المالحظة الثالثة ٌ :قول ابن حجر العسقالنً " فتح الباري فً شرح صحٌح البخاري " تحقٌق العالمة عبد الرحمن ناصر البراك ( ج  8ص  : ) 562ما
ٌلً  " :وهذا الذي قاله – ٌتحدث عن البخاري  -تخٌل فاسد ٌتطرق منه عدم الوثوق بجمٌع ما فً الصحٌح " .. ) ..

النموذج الثانً :
ذكر البخارى فً صحٌح ه ( ج  - 2ص  ) 61ما ٌلً :
" حدثنا محمود حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن دمحم بن زٌاد عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً ( ص ) أنه صلى صالة قال إن
الشٌطان عرض لً فشد علً ٌقطع الصالة علً فأمكننً هللا منه فذعته  ،ولقد هممت أن أوثقه إلى سارٌة حتى تصبحوا فتنظروا إلٌه
 ،فذكرت قول سلٌمان علٌه السالم رب هب لً ملكا ال ٌنبغً ألحد من بعدي فرده هللا خاسا " ..
(مالحظتان  :المالحظة األولى ٌ :رفض علماؤنا فً أغلبهم الوقوف على حقٌقة األحادٌث المنقولة عن أبى هرٌرة  ،وهو – كما تنقل كتب أهل السنة – كان
وضاعا للحدٌث واتهمه عمر بن الخطاب بسرقة مال المسلمٌن عندما واله على الحرٌن ..
المالحظة الثانٌة ٌ :تغاضى علماؤنا عمدا عن العالقة الحمٌمة والخفٌة التً كانت تربط بٌن أبى هرٌرة وكعب األحبار  ،ذلك الٌهودي الذي مأل األحادٌث
النبوٌة باإلسرابٌلٌات  ،وهذا النموذج هو عٌنة من تلك األحادٌث  ،فسلٌمان علٌه السالم كان ٌرى ما ال ٌراه البشر ـ وقد أختصه هللا تعالى بذلك ولم ٌعطها
للنبً .. )..

 - 11البخارى فً صحٌحه ( ج  4ص ) ٌزعم أن النبً ( ص ) كان ٌقول ألفاظا خارجه :
ذكر فً البخارى فً صحٌحه ( ج  4ص  ) 201ما ٌلً :
" وكان فً بنً إسرابٌل رج ًل ٌقال له جرٌج كان ٌصلى  ،جاءته أمه فدعتها فقال :أجٌبها أو أصلى فقالت :اللهم ال تمته حتى ترٌه
وجوه المومسات " ..
ذكر البخارى فً صحٌحه ( ج  8ص  ) 207ما ٌلً :
" لما أتى ماعز بن مالك النبً (صلىاهلل علٌه وسلم ) قال له :لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت :قاال"ال .....قال ( ).....
( مالحظة  :إذا ذكر البخارى هذا الحدٌث عن أحد أصحاب رسول هللا القرٌبٌن منه  ،كأبً ذر أو سلمان أو عمار  ،فالبد أن ٌرفضها العقل المثقف  ،أما أن
ٌذكرها عمن قال هللا فٌه  :وإنك لعلى خلق عظٌم " فالحجة هنا قابمة على من ٌضع صحٌح البخارى فً المقام الثانً بعد القرآن ) ..

 - 12البخارى ٌسخر من النبً ( ص ) فً صحٌحه  ،ونقدم فً ذلك نموذجٌن :
النموذج األول :
ذكر البخارى فً صحٌحه ( الجهاد والسٌر رقم الحدٌث  ) 2580 :ما ٌلً :
" عن أنس بن مالك أنه سمعه ٌقول كان رسول هللا ( ص ) ٌدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه  ،وكانت أم حرام تحت عبادة بن
الصامت  ،فدخل علٌها رسول هللا (ص) فأطعمته وجعلت تفلً رأسه فنام رسول هللا ( ص) ثم استٌقظ وهو ٌضحك  ،قالت  :فقلت
وما ٌضحكك ٌا رسول هللا  ،قال  :ناس من أمتً عرضوا علً غزاة فً سبٌل هللا ٌركبون ثبج هذا البحر ملوكا على األسرة  ،أو مثل
الملوك على األسرة  ،شك إسحاق قالت فقلت ٌ :ا رسول هللا ادع هللا أن ٌجعلنً منهم  ،فدعا لها رسول هللا (ص )  ،ثم وضع رأسه ثم
استٌقظ وهو ٌضحك  ،فقلت  :وما ٌضحكك ٌا رسول هللا  ،قال  :ناس من أمتً عرضوا علً غزاة فً سبٌل هللا  ،كما قال فً األول
 ،قالت فقلت ٌ :ا رسول هللا ادع هللا أن ٌجعلنً منهم  ،قال  :أنت من األولٌن  ،فركبت البحر فً زمان معاوٌة بن أبً سفٌان
فصرعت عن دابتها حٌن خرجت من البحر فهلكت " ..
( مالحظتان  :المالحظة األولى  :تفوح رابحة األموٌٌن بقوة فً كل كلمات هذا الحدٌث  ،وهم بالطبع لم ٌنسوا أن ٌذكروا ما ٌسًء إلى النبً ( ص ) بالغمز
واإلٌحاء  ،فٌقولون على لسان علماء الحدٌث بأن امرأة كانت تفلً رأس النبً ( ص ) !! هذه واحدة ال نصدقها  ،تفلٌه من ماذا ؟ ! هذه ثانٌة نرفضها  ،ثم
تأتى الثالثة وهى األخطر لتخبرنا بأن بنً أمٌة كانوا ٌقاتلون فً سبٌل هللا وبأنهم كانوا ملوكا على المسلمٌن كً نأخذ ذلك من المسلمات  ،وهذه نرفضها
أٌضا ألننا نعلم بمدى الحرب التً شنوها على الرسول– حتى بعد إسالمهم مجبرٌن – وعلى أحفاده وعترته الطاهرة بعد وفاته ..
المالحظة الثانٌة ٌُ:وضع الحدٌث فً إطار قصصً تشوٌقً للتعمٌة على المسلمٌن على المعانً التلمٌحٌة الخطٌرة التً تضرب فً كل سطوره ) ..

النموذج الثانً :
روى البخاري فً صحٌحه ( ج  8ص  ) 215ما ٌلً :
" عن أم المؤمنٌن عابشة أنها قالت  :كان النبً ٌقرأ القرآن ورأسه فً حجري وأنا حابض " ..
( مالحظة  :أقل ما ٌفعله النبً فً الحاالت العامة هو أن ٌكون بعٌدا عن النجاسة  ،أما عند ما ٌقرأ القرآن فال شك أن حرصه على التطهر سٌكون أكثر ،
هنا تفاجبنا أم المؤمنٌن بقولها أن النبً ( ص ) كان ٌقرأ القرآن فً حجرها وهى حابض  ،أال ٌعتبر هذا هتكا ألحكام قراءة القرآن ؟ ! أال تنتقص أم المؤمنٌن
عابشة فً هذا الحدٌث من مكانة النبً ( ص ) المعصوم ؟ ! ) ..

 – 13البخارى فً صحٌحه ٌبتر أجزا ًء من الحدٌث  ،ونقدم فً هذه الفقرة ستة نماذج :
النموذج األول :
ذكر البخاري فً صحٌحه ستة مواضع (ج  1ص  / 94ج  ، 1ص  / 271ج  ، 1ص / 280ج  ، 2ص  / 423 / 422ج ، 3
ص / 446ج  ، 4ص .. ) 277
" قال ابن شهاب الزهري قال أخبرنً عبٌد هللا بن عبد هللا بن عتبة أن عابشة قالت  :لما ثقل النبً واشتد به وجعه استأذن أزواجه
فً أن ٌمرض فً بٌتً فأذن له فخرج النبً بٌن رجلٌن تخط رجاله فً األرض بٌن عباس ورجل آخر  ،قال عبٌد هللا فأخبرت عبد
هللا بن عباس فقال  :أتدري من الرجل اآلخر  ،قلت ال  ،قال هو علً بن أبً طالب " ..
ذكر مسلم فً صحٌحه ( ج  1ص  ، 379رقم الحدٌث  ) 631ما ٌلً :
" قال ابن شهاب أخبرنً عبٌد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود أن عابشة زوج النبً قالت لما ثقل رسول هللا واشتد به وجعه
استأذن أزواجه أن ٌمرض فً بٌتً فأذن له فخرج بٌن رجلٌن تخط رجاله فً األرض بٌن عباس بن عبد المطلب وبٌن رجل آخر
قال عبٌد هللا فأخبرت عبد هللا بالذي قالت عابشة فقال لً عبد هللا بن عباس هل تدري من الرجل اآلخر الذي لم تسم عابشة  ،قال
قلت ال  ،قال ابن عباس هو علً " ..
ذكر أحمد فً مسنده ( ج  40ص  ) 68 / 67ما ٌلً :
" عن ابن شهاب الزهري عن عبٌد هللا بن عبد هللا عن عابشة قالت  :لما مرض رسول هللا فً بٌت مٌمونة فاستأذن نساءه أن ٌمرض
فً بٌتً فأذن له فخرج رسول هللا (ص) معتمدا على العباس وعلى رجل آخر ورجاله تخطان فً األرض وقال عبٌد هللا  :فقال بن
عباس  :أتدري من ذلك الرجل  ،هو علً بن أبً طالب  ،ولكن عابشة ال تطٌب لها نفسا " ..
ذكر عبد الرزاق الصنعانى  -توفى فً عام  211هـ  -فً المصنف ( ج  5ص  ) 529ما ٌلً :
" قال الزهري  :وأخبرنً عبٌد هللا بن عبد هللا بن عتبة أن عابشة أخبرته قالت "  :أول ما اشتكى رسول هللا فً بٌت مٌمونة فاستأذن
أزواجه أن ٌمرض فً بٌتً  ،فأذن له قالت  :فخرج وٌد له على الفضل بن عباس  ،وٌد أخرى على ٌد رجل آخر  ،وهو ٌخط
برجلٌه فً األرض "  ،فقال عبٌد هللا  :فحدثت به ابن عباس  ،فقال  " :أتدري من الرجل الذي لم تسم عابشة ؟ هو علً بن أبً
طالب  ،ولكن عابشة ال تطٌب لها نفسا بخٌر " ..
( ثالث مالحظات  :المالحظة األولى  :من الواضح أن صحٌح البخاري ومعه صحٌح مسلم – أصح كتابٌن عند المسلمٌن بعد القرآن كما ٌزعم الكثٌر من
علمابنا !! – قد اتفقا على رواٌة واحدة  ،ولم ٌنقال أهم جملة البن عباس عن أم المؤمنٌن عابشة  ،وهذا ٌعد تدلٌسا واضحا ..
المالحظة الثانٌة  :لو نظرنا إلى رواٌة اإلمام أحمد فسوف نجد أنها كانت نصف تدلٌس – أو لنقل نصف حقٌقة  -إذا قارناها بالرواٌة األصلٌة لشٌخهم اإلمام
عبد الرزاق الصنعانى !! ..
المالحظة الثالثة  :هم ال ٌرٌدون أن ٌعترفوا أن أم المؤمنٌن عابشة كانت تبغض علٌا خاصة والعترة النبوٌة بوجه عام  ،ومن ٌنكر ذلك ٌعارض الحقابق
التارٌخٌة  ،فقد قادت حربا ظالمة علٌه سقط فٌها عشرون ألفا من المسلمٌن  ،وهى الحرب األولى التً تلتها حروب ومهالك مستمرة حتى الٌوم  ،ولوال تلك
الحرب لكان المسلمون ٌدا واحدة حتى الٌوم  ،لكن أٌن المنصفون من المؤرخٌن الذٌن ٌنقلون التارٌخ كما حدث فعال  ،ال كما ٌرٌده حكام بنً أمٌة الذٌن على
عروشهم جالسون حتى الٌوم ) ..

النموذج الثانً :
ذكر مسلم فً صحٌحه (ج  1ص  - 340رقم الحدٌث .. ) 367

" قال سعٌد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبٌه عن عمار بن ٌاسر ما ٌلً  " :أتى رجل عمر  ،فقال إنً أجنبت فلم أجد ما ًء  ،فقال
عمر  :ال تصل  ،فقال عمار  :أما تذكر ٌا أمٌر المؤمنٌن إذ أنا وأنت فً سرٌة فاجتنبنا فلم نجد ما ًء  ،فأما أنت فلم تصل  ،وأما أنا
فتمعكت فً التراب وصلٌت  ،فقال النبً  " :كان ٌكفٌك أن تضرب بٌدٌك األرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفٌك " ،فقال له
عمر :إتق هللا ٌا عمار ( أي ال تفضحنً )  ،قال عمار  :إن شبت لم أحدث به " ..
ذكر أحمد فً مسنده ( ج  ، 30ص – 275رقم الحدٌث .. ) 18332
" قال سعٌد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبٌه عن عمار بن ٌاسر ما ٌلً  " :أتى رجل عمر  ،فقال إنً أجنبت فلم أجد ما ًء  ،فقال
عمر  :ال تصل  ،فقال عمار  :أما تذكر ٌا أمٌر المؤمنٌن إذ أنا وأنت فً سرٌة فاجتنبنا فلم نجد ما ًء  ،فأما أنت فلم تصل  ،وأما أنا
فتمعكت فً التراب وصلٌت " ..
ذكر البخارى فً صحٌحه ( ج  1ص  – 147رقم الحدٌث .. ) 338
" قال سعٌد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبٌه عن عمار بن ٌاسر ما ٌلً  " :أتى رجل عمر  ،فقال إنً أجنبت فلم أجد ما ًء  ،فقال
عمار  :أما تذكر ٌا أمٌر المؤمنٌن إذ أنا وأنت فً سرٌة فاجتنبنا فلم نجد ما ًء  ،فأما أنت فلم تصل  ،وأما أنا فتمعكت فً التراب
وصلٌت " ..
( ملحوظة  :المالحظة األولى  :النص األول للحدٌث فً صحٌح مسلم ظهر بدون حذف ..
المالحظة الثانٌة  :النص الثانً فً مسند أحمد تم حذف نصفه ومن بداٌة " فقال النبً "  ،والغرض من هذا الحذف هو التغطٌة على عمر وعدم فضحه
بأكثر مما حدث لجهله بحقابق بسٌطة عن اإلسالم..
المالحظة الثالثة  :النص الثالث فً صحٌح البخاري وفٌه ُحذف كل ما ٌسًء إلى عمر  ،فقام بحذف جملة " فقال عمر " حتى ٌبدو وكأن عمر كان مستمعا
ولم ٌشارك فً هذا السؤال التافه على علمه وفقه  ،فٌتدخل عمار – التلمٌذ النجٌب الجالس بجوار أستاذه عمر – كً ٌجٌب على هذا السؤال التافه لرفع
العناء عن أستاذه !  ..ولعل القارئ الكرٌم ٌشاركنً فً أن ذلك ٌعد تدلٌسا وغشا واضحٌْن  ،وربما أكثر من ذلك ) ..

النموذج الثالث :
ذكر الطبري فً تارٌخ األمم والملوك  ،وابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة ( ج  ، ) 230 / 10والذهبً فً تارٌخ اإلسالم ( – 181 / 2
أحداث عام  29هـ ) ما ٌلً :
" وحج عثمان بالناس  ،وضرب له بمنى فسطاط وأتم الصالة بها وبعرفة  ،فعابوا علٌه ذلك  ،فجاءه علً فقال  :وهللا ما حدث أمر
وال قد ُم عهد  ،ولقد عهدت نبٌك ٌصلى ركعتٌن  ،ثم أبو بكر  ،ثم عمر ثم أنت صدرا من والٌتك  ،وكلمه عبد الرحمن بن عوف ،
فقال أنى أخبرت عن ُجفاة الناس قد قالوا  :إن الصالة للمقٌم ركعتان  ،وقالوا  :إن عثمان ٌصلى ركعتٌن  ،فصلٌت أربعا لهذا  ،وإنً
قد اتخذت بمكة ردحة  ،فقال عبد الرحمن بن عوف  :لٌس هذا بعذر  ،فقال عثمان  :هذا رأى رأٌته " ..
ذكر البخارى فً صحٌحه ( ج  1ص  ) 428ما ٌلً :
" عن عبد الرحمن بن ٌزٌد أنه قال  :صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات  ،فقٌل فً ذلك لعبد هللا بن مسعود  ،فاسترجع ثم قال :
صلٌت مع رسول هللا بمنى ركعتٌن  ،وصلٌت مع أبى بكر بمنى ركعتٌن  ،وصلٌت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتٌن  ،فلٌت حظً
من أربع ركعات ركعتان متقبلتان " ..
ذكر أحمد فً مسنده (  - 71 / 28حدٌث رقم  ) 16875ما ٌلً :
" عن الزبٌر بن العوام أنه قال :لما قدم إلٌنا معاوٌة حاجا قدمنا معه مكة  ،قال  :فصلى بنا الظهر ركعتٌن  ،ثم انصرف إلى دار
الندوة  ،قال  :وكان عثمان حٌن أتم الصالة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء اآلخرة أربعا أربعا  ،فإذا خرج إلى منى
وعرفات قصر الصالة  ،فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصالة حتى ٌخرج من مكة  ،فلما صلى بنا معاوٌة الظهر ركعتٌن نهض
إلٌه مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان فقاال له  :ما عاب أحد ابن عمك بأقبح ما عبته  ،فقال لهما  :وما ذاك ؟ ،قال  ،فقاال له  :ألم
تعلم أنه أتم الصالة بمكة ،قال  ،فقال لهما :وٌحكما ،وهل كان غٌر ما صنعت ؟! قد صلٌتهما مع رسول هللا ومع أبى بكر وعمر ،
قاال  :فإن ابن عمك قد كان أتمها وإن خالفك إٌاه له عٌب  ،قال :فخرج معاوٌة إلى العصر فصلها بنا أربع " ..
( ثالث مالحظات  :المالحظة األولى  :فً الرواٌة األولى اجتمع فٌها الطبري وابن كثٌر والذهبً وهى تبٌن القصة بصورة بسٌطة وواضحة  ،وهى أن

عثمان أصر على إتمام الصالة فً منى ومخالفة الرسول الذي كان ٌقصر الصالة بها ..
المالحظة الثانٌة  :فً الرواٌة الثانٌة فً صحٌح البخاري تلعب بعقل القارئ للتموٌه والتضٌٌع وال تبٌن فداحة المحدثة التً أحدثها عثمان وتحذف حدٌث
اإلمام علً حتى ال تظهر مناقبه أمام أحد أبناء بنً أمٌة  ،وهذه هً سلوكٌات البخاري  ،فال غرابة ..
المالحظة الثالثة  :فً الرواٌة الثالثة كانت فً زمن خالفة معاوٌة  ،وهى مثٌرة لألسى وتثبت ما فعله طلقاء بنً أمٌة فً اإلسالم  ،فمعاوٌة عندما ٌقتدي
بالرسول فٌصلى الظهر قصرا فً منى ٌ ،شاهده ابن عمه مروان فٌغضب وٌسمى ما فعله " قبحا " وٌطالبه باإلقتداء بابن عمه عثمان  ،فٌرد معاوٌة بعدم
معرفته إذا كان صالها قصرا أم أتمها  ،أي أنه لم ٌكن ٌعلم إذا كان ما فعله هً السنة الصحٌحة أما ال  ،وربما نظر حوله فً صالة الظهر وفعل كما ٌفعل
الناس  ،فٌدخل العصر  ،فٌصلً معاوٌة بالتمام إقتداء بسنة ابن عمه عثمان  ،غٌر عابا بالسنة النبوٌة !! ) ..

النموذج الرابع
ذكر البخارى فً صحٌحه (ج  4ص  1904حدٌث رقم  ، 4693حدٌث رقم  ) 4692ما ٌلً :
" عن زر قال  :سألت أبً بن كعب قلت ٌ :ا أبا المنذر ! إن أخاك ابن مسعود ٌقول  :كذا وكذا  ،فقال أبً  :سألت رسول هللا  ،فقال
لً  :قٌل لً  ،فقلت  ،قال  :فنحن نقول كما قال رسول هللا " ..
ذكر الحمٌدى فً مسنده ( ج  1ص  ) 367ما ٌلً :
" عن سفٌان بن عٌٌنة  ،حدثنا عبدة بن أبً لُبَ ابة وعاصم بن بهدلة  ،أنهما سمعا زر بن حبٌش قال  :سألتُ أبً بن كعب عن
المعوذتٌن  ،فقلتٌ :ا أبا المنذر  ،إن أخاك ابن مسعود ٌَ ُحكهما من المصحف  ،فقال  :إنً سألت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،فقال " :قٌل لً :
قل  ،فقلت "  ،فنحن نقول كما قال رسول هللا " ..
ذكر أحمد فً مسنده ( ج  35ص  ) 114ما ٌلً :
" حدثنا عفان  ،حدثنا حماد بن سلمة  ،أخبرنا عاصم بن َب ْهدَلة  ،عن زر ب ُن ُح َبٌش قال  :قلت ألبً بن كعب  :إن ابن مسعود ال
ٌكتب المعوذتٌن فً مصحفه ؟ فقال  :أشهد أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أخبرنً أن جبرٌل  ،علٌه السالم  ،قال له  " :ق ُ ْل أَعُوذ ُ
اس " فقلتها  ،فنحن نقول ما قال النبً ملسو هيلع هللا ىلص " ..
ب النَّ ِ
ق " فقلتها  ،قال  " :قُ ْل أَعُوذ ُ ِب َر ّ ِ
ِب َر ّ ِ
ب ْالفَ لَ ِ
( مالحظة ٌ :تساوى تقرٌبا مصنف اإلمام عبد الرزاق الصنعانى مع مسند اإلمام الحمٌدى من حٌث الجودة ( وهذا أوال وأهم )  ،ومن حٌث التزامن فهما
أساتذان لمن جاء بعدهما من علماء الحدٌث  ،وهذا ثانٌا  ..على أٌه حال لو قارنا رواٌة مسند اإلمام الحمٌدى برواٌة مسند اإلمام أحمد لوجدنا نفس المتن
والمضمون فٌهما  ،ولو قارنا رواٌة اإلمام البخاري بهما لوجدنا طالسم غٌر مفهومة وقصا متعمدا للتغطٌة ومحاولة مكشوفة للتضٌٌع على عقل القارئ حتى
ال ٌخرج بجملة مفٌدة .. ) ..
النموذج الخامس :

ذكر البخارى فً صحٌحه ( ج  5ص  ) 18ما ٌلً :
" عن ابن شهاب الزهري أنه قال ما ٌلً  :أخبرنً عبد هللا بن عامر بن ربٌعة  ،وكان من أكبر بنى عدى  ،وكان أبوه شهد بدرا مع
النبً أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرٌن  ،وكان شهد بدرا  ،وهو خال عبد هللا بن عمر وحفصة رضً هللا عنهم " ..
ذكر النسائً فً سننه الكبرى ( كتاب الحد من الخمر ) ما ٌلً :
" عن ابن عباس  ،أن قدامة بن مظعون  ،شرب الخمر بالبحرٌن فشهد علٌه  ،ثم سبل فأقر أنه شربه  ،فقال له عمر بن الخطاب  :ما
اّلل ٌقول  :لٌس على الذٌن آمنوا وعملوا الصا ِلحات جناح  ،فٌما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا  ،وعملوا
حملك على ذلك  ،فقال  :ألن ّ
الصالحات  ،وأنا منهم أي من المهاجرٌن األولٌن  ،ومن أهل بدر  ،وأهل أحد  ،فقال  :للقوم أجٌبوا الرجل فسكتوا  ،فقال  :البن
وأنزل  :إنما الخمر والمٌسر واألنصاب واألزالم
عباس  :أجبه  ،فقال  :إنما أنزلها عذراً لمن شربها من الماضٌن قبل أن تحرم
رجس من عمل الشٌطان  ،حجة على الباقٌن ثم سأل من عنده  ،عن الحد فٌها " ..
( مالحظتان  :المالحظة األولى  :قدامة ابن مظعون هو شقٌق الصحابً الجلٌل عثمان بن مظعون الذي شهد له النبً ( ص ) بالجنة ..
المالحظة الثانٌة  :كالنموذج السابق  ،نرى البخاري هنا ٌغطى على شرب قدامة للخمر .. ) ..

النموذج السادس :
ذكر مسلم فً صحٌحه (ج  – 284 / 3رقم  - 1757كتاب الجهاد والسٌر ) عن ابن شهاب الزهرى أن عمر قال لعلً والعباس ما

ٌلً :
ى
" فرأٌتماه ( أي رأٌتما أبا بكر ) كاذبا آثما غادرا خابنا  ،وهللا ٌعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق  ،ثم توفى أبو بكر  ،وأنا ول ّ
ى أبى بكر  ،فرأٌتمانً كاذبا آثما غادرا خابنا  ،وهللا ٌعلم إنً لصادق بار راشد تابع للحق "..
رسول هللا وول ّ
ذكر البخارى فً صحٌحه ( باب النفقات – حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكٌف نفقات العٌال  -حدٌث رقم  ) 4939النص
طوٌل ونأخذ منه المراد فقط  :عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال لإلمام على ( ع ) والعباس ما ٌلً :
" أخبرنً مالك بن أوس بن الحدثان وكان دمحم بن جبٌر بن مطعم ذكر لً ذكراً من حدٌثه  ....قاال  :نعم ثم توفى هللا نبٌه فقال أبو
بكر  :أنا ولً رسول هللا فقبضها أبو بكر ٌعمل فٌها بما عمل به فٌها رسول هللا وأنتما حٌنبذ وأقبل على علً وعباس تزعمان أن أبا
بكر كذا وكذا  ،وهللا ٌعلم أنه فٌها صادق بار راشد تابع للحق.. " ....
( ثالث مالحظات  :المالحظة األولى :البخارى ٌضع الحدٌث فً بابا ال عالقة به بغرض التضٌٌع والتغطٌة على القارئ ن وهذه أٌضا من عاداته ..
المالحظة الثانٌة  :البخارى حذف كلمات " كاذبا آثما غادرا خابنا " ووضع مكانهم كذا وكذا  ،وهذا تلبس واضح بغرض التغطٌة على نواقص أبى بكر ..
المالحظة الثالثة  :الصنعانى نقل الحدٌث فً مصنفه ( ج  5ص  ) 470ولم ٌحذف  ،وكذلك فعل البٌهقى فً سننه ( ج  6ص  ، ) 298والمتقى الهندي
فً كنز العمال ( ج  7ص  ، ) 241وابن حبان فً صحٌحه ( ج  14ص  ، ) 577والذهبً فً تارٌخ اإلسالم ( ج  3ص  .. ) 26فقط البخارى هو من
كذب وخان األمانة العلمٌة ! ) ..

 - 14البخارى ٌزعم فً صحٌحه وبأسلوب جنسً خال من األدب أن النبً ( ص ) قد أصابه السحر
ذكر البخارى بصحٌحه فً أربعة مواضع (ج  4ص  / 63ج  7ص  / 88ج ص  / 29ج  7ص  ، 28ص  ) 164ما ٌلً :
سحس حتٔ كاى يسٓ أًَ يأتي الٌساء ّال يأتيِي ! قال سفياىُّ :را أشد ها يكْى
" عن أم المؤمنٌن عابشة أنها قالت  :كاى زسْل هللا ُ
هي السحس إذا كاى كرا " ..
( مالحظتان  :المالحظة األولى  :إذا قالت أم المؤمنٌن عابشة أن السحر قد تمكن من النبً ( ص ) إلى الدرجة التً خٌل فٌها إلٌه أنه صنع شٌبا أم ال أو أتى
أهله أم ال  ..فالطبٌعً أن ٌمتد هذا المستوى من السحر إلى بعض كالمه أٌضا فٌقول أشٌا ًء ال ٌعقلها  ،كأن ٌقول مثال حدٌث الموالة  ،أو حدٌث المنزلة  ،أو
حدٌث الثقلٌن  ،أو حدٌث الكساء ..كأنها ترٌد أن تقول لنا ال تأخذوا بكل ما كان ٌقول النبً !
المالحظة الثانٌة  :سواء كان القابل هو أم المؤمنٌن عابشة أو زعمه البخارى  ،فإن القرآن أوضح جزاء من ٌرمون أنبٌاءه بالسحر والجنون  ،فما بالنا بمن
ٌرمى سٌد األنبٌاء بذلك :
 - 1قال هللا تعالى فً سورة الحجر ( َ ) 6وقَالُوا ٌَا أٌَُّ َها الَّذِي نُ ِ ّز َل َعلَ ٌْ ِه ال ِذ ّ ْك ُر ِإنَّ َك لَ َمجْ نُو ٌن " ..
َجْو ى ِإذْ ٌَقُو ُل َّ
ورا( " ..
الظا ِل ُمونَ ِإ ْن تَت َّ ِبعُونَ ِإ َّال َر ُج ًال َم ْس ُح ً
 - 2فً سورة اإلسراء (  " : ) 47نَحْ ُن أَ ْعلَ ُم ِب َما ٌَ ْست َِمعُونَ ِب ِه ِإذْ ٌَ ْست َِمعُونَ ِإلٌَ َْك َو ِإذْ هُ ْم ن َ
 - 3فً سورة الفرقان (  : " ) 9 / 8وقال الظالمون إن تتبعون إال رجال مسحورا انظر كٌف ضربوا لك األمثال فضلوا فال ٌستطٌعون سبٌال " ..
اح ٌر أَ ْو َمجْ نُو ٌن " ..
س ِ
 - 4وفى سورة الذارٌات ( َ " : ) 52كذَ ِل َك َما أَت َى الَّذٌِنَ ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم ِم ْن َرسُو ٍل ِإ َّال قَالُوا َ
س ِمعُوا ال ِذ ّ ْك َر َو ٌَقُولُونَ ِإنَّه ُ لَ َمجْ نُو ٌن " ) ..
ار ِه ْم لَ َّما َ
 - 5وفً سورة القلم ( َ " : ) 51و ِإ ْن ٌَكَاد ُ الَّذٌِنَ َكف َُروا لٌَ ُْز ِلقُون ََك ِبأ َ ْب َ
ص ِ

 - 15البخارى ٌزعم أن النبً ( ص ) كان ال ٌغار على نسائه
ذكر البخاري فً صحٌحه ( الوضوء  -خروج النساء إلى البراز  -رقم الحدٌث  ، ) 143ومسلم فً صحٌحه ( إباحة الخروج للنساء
لقضاء حاجة اإلنسان  -رقم الحدٌث  ) 4035عن أم المؤمنٌن عابشة أنها قالت ما ٌلً:
" إن أزواج النبً ( ص ) كن ٌخرجن باللٌل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعٌد أفٌح فكان عمر ٌقول للنبً (ص) احجب نساءك فلم
ٌكن رسول هللا (ص) ٌفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبً (ص) لٌلة من اللٌالً عشاء وكانت امرأة طوٌلة فناداها عمر أال قد
عرفناك ٌا سودة حرصا على أن ٌنزل الحجاب فأنز هللا آٌة الحجاب " ..
( مالحظتان  :المالحظة األولى  :عُرف عن الرسول ( ص ) غٌرته على نسابه  ،وقد منع طلحة من الحدٌث مع ابن عمته أم المؤمنٌن عابشة  ،وغضب
حٌنها طلحة ( جعله القوم من المبشرٌن بالجنة فً حدٌث ٌجمع كل المتنافضات ) وتوعد بالزواج منها عند موت النبً  ،وقد ذكرنا تلك الحادثة من قبل مع
مصدرها  ..فهل كان النبً ( ص ) فً حاجة إلى عمر  -أو غٌر عمر– لٌقدم له النصح بستر نسابه ؟ ! ..
المالحظة الثانٌة  :الحدٌث ٌأتً ضمن فرٌة " الموفقات " التً زعمها القوم  ،وفٌها ٌزعمون أن هللا استجاب فٌها لعمر بن الخطاب  ،كأن النبً ( ص ) كان
ناقصا لٌستعٌن بمن كان على وشك الردة ٌوم الحدٌبٌة  ،وقد جمعوا منها عشرٌن كذبة تقرٌبا ..
ومن السخرٌات أٌضا أن ٌذكروا حدٌثا ٌقولون فٌه أن الشٌطان لما رأى عمر هرب منه  ،لكنه لما رأى النبً ( ص ) تعارك معه  ،وهذه األحادٌث انتشرت
فً عهد األموٌٌن الذٌن ٌدٌنون بالوالء لعمر  ،فهو من مكنهم من السٌطرة على مفاصل الدولة  ،ودفع المسلمون ثمن ذلك غالٌا ن وسٌدفعون إلى ٌوم الدٌن ،

حتى ٌأتً المهدي لمنازلة السفٌانى  ،ولنا فً ذلك حدٌث آخر ) ..

 – 16البخارى فً صحٌحه ٌزعم أن النبً ( ص ) أباح الزنا :
ذكر البخارى فً صحٌحه ( ج  7ص  ) 16أن النبً ( ص ) قال ما ٌلً :
" أٌما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بٌنهما ثالث لٌال فإن أحبا أن ٌتزاٌدا أو ٌتتاركا " ..
 – 17البخارى ٌزعم فً صحٌحه أن النبً ( ص ) كان ٌبول واقفا
ذكر البخارى فً صحٌح ه ( الوضوء  -البول قابما وقاعدا  -رقم الحدٌث .. ) 217:
" عن حذٌفة قال كنت مع النبً ( ص) فانتهى إلى سباطة قوم فبال قابما فتنحٌت فقال  :أدنه  ،فدنوت حتى قمت عند عقبٌه فتوضأ
فمسح على خفٌه " ..
( مالحظة  :البخارى هنا ٌرٌد أن ٌخبرنا أن النبً ( ص ) كان ٌأمرنا بأشٌاء وٌفعل ضدها  ،وهذا ٌعد تطاوال على سٌد األنبٌاء وخاتمهم ! ) ..

 - 18البخارى ٌزعم فً صحٌحه أن النبً ( ص ) قال للناس أن القٌامة بعد مائة عام
ذكر البخارى فً صحٌحه ( باب السمر فً العلم حدٌث رقم  ) 116عن ابن شهاب الزهرى عن سالم عن عبد هللا ابن عمر أن النبً
قال ما ٌلً :
" صلٔ بٌا الٌبي العشاء في آخس حياتَ فلوا سلّن قام فقال :أزأيتكن ليلتكن ُرٍ فإى زأس هائة سٌة هٌِا ال يبقٔ هوي ُْ علٔ ظِس
األزض أحد " ..
( مالحظة  :البخارى توفى فً عام  256هـ  ،أن أي المابة سنة كانت قد مرت وأكثر من نصفها أٌضا  ،أي أنه كتب رواٌته هذه الكاذبة وهو ٌعلم أنها كاذبة
 ،فهل كان ذلك بمثابة دعوى مفتوحة من البخارى لتكذٌب النبً ؟ ! ) ..

 - 19البخارى ٌزعم فً صحٌحه أن القرآن ناقص
قال البخارى فً صحٌحه ( ج  5ص  ) 2365ما ٌلً :
" حدثنا عبد العزٌز بن عبد هللا حدثنا إبراهٌم بن سعد عن صالح عن بن شهاب قال أخبرنً أنس بن مالك أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال ثم
لو أن البن آدم وادٌا من ذهب أحب أن ٌكون له وادٌان ولن ٌمأل فاه إال التراب وٌتوب هللا على من تاب وقال لنا أبو الولٌد حدثنا
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبً قال " كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر " ..
 - 20البخارى ٌورد أحادٌث متناقضة فً صحٌحه  ،ونقدم فً ذلك نموذجٌن :
النموذج األول:
ذكر البخارى فً صحٌحه ( ج  1ص  ) 53أن النبً ( ص ) قال ما ٌلً :
" إذا شرب كلب فً إناء أحدكم فلٌغسله سبعا ً " ..
وذكر البخارى فً نفس المصدر ( ج  1ص  ) 53أن النبً قال ما ٌلً :
" كانت الكالب تبول وتقبل وتدبر فً المسجد فً زمان رسول هللا فلم ٌكونوا ٌرشون شٌبا ً من ذلك " ..
النموذج الثانً :
ذكر البخارى فى صحٌحه ( باب إذا وقع الذباب فً اإلناء ) ما ٌلً :
" حدثنا قتٌبة حدثنا إسماعٌل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بنً تٌم عن عبٌد بن حنٌن مولى بنً زرٌق عن أبً هرٌرة رضً
هللا عنه أن رسول هللا قال إذا وقع الذباب فً إناء أحدكم فلٌغمسه كله ثم لٌطرحه فإن فً أحد جناحٌه شفاء وفً اآلخر داء " ..
ذكر البخارى فً صحٌحه ( باب إذا وقعت الفأرة فً السمن البارد أو الذابب ) ما ٌلً :
" حدثنا عبد العزٌز بن عبد هللا حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبٌد هللا بن عبد هللا عن ابن عباس عن مٌمونة رضً هللا عنهم قالت

سبل النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن فأرة سقطت فً سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه " ..
( مالحظة  :الذبابة تقع فً طعامنا فنغمسها ألن فٌها دواء ونواصل البلع  ،لكن الفأرة تسقط فً السمن فنخرجها وما حولها  ،أال ترى أٌها القارئ الذكً أن
هناك تناقضا وأمورا تسبب قرفا لمعدتك فً حدٌث الذبابة فً المصدر رقم 1بٌنما حدٌث الفأرة ٌتفق مع الطبٌعة والفطرة البشرٌتٌن  ،ذبابة تسقط فً شرابنا
فنغمسها فٌه ونواصل !! أهذا هو الدٌن الذي أرسله هللا تعالى إلى الناس كافة ؟ !  ..على أٌة حال عندي نصٌحة بسٌطة فً تنفٌذها لكل من ٌؤٌد حدٌث الذبابة
 ،وهى أن ٌقضى أوقات فراغه فً صٌد الذباب وإهدابه إلى أهل بٌته وأصدقابه كً ٌغمسوه فً شرابهم لٌشفٌهم إن كان بهم مرض ما  ،لكن علٌه أن ٌبدأ
ٌفعل ذلك أمامهم فً شرابه أوال ) ..

 - 21البخارى ٌزعم فً صحٌحه أن النبً ( ص ) حاول االنتحار ثالث مرات
ذكر البخارى فً صحٌح ه (ج  2ص  – 208حدٌث رقم  - 6467حدٌث رقم .. ) 6581
" الحدٌث طوٌل ونذكر منه ما ٌعنٌنا فقط  ..عن عابشة أنها قالت  " :وفتر الوحً فترة حتى حزن النبً (ص) فٌما بلغنا حزنا ً غدا ً
منه مرارا كً ٌتردى من رءوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكً ٌلقً منه نفسه تبدى له جبرٌل فقال ٌ :ا دمحم إنك رسول
هللا حقا ً فٌسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فٌرجع فإذا طالت علٌه فترة الوحً غداً لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبرٌل فقال له
 :مثل ذلك  ،قال ابن عباس  :فالق اإلصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر باللٌل " ..
( مالحظة  :هذا افتراء مؤلم على نفوس كل المسلمٌن فً كل زمان ومكان ٌصدر من مدرسة األموٌٌن التً قتلت أحفاد الرسول وتحكمنا حتى الٌوم  ..نحن
ال نصدق – ولن نصدق – أن نبٌنا المعصوم وسٌد الخلق والذي قال فٌه القرآن " إنك لعلى خلق عظٌم " كان ٌنوى االنتحار  ،ونطرح السؤال الذي طرحناه
سابقا  :البد أن أحدهما كاذبا  ،إما البخاري أو أم المؤمنٌن عابشة ؟ !  ،هذه أٌضا تدخل ضمن السابل العقابدٌة  ،فانتبهوا ٌا أصحاب العقٌدة السلٌمة ! ) ..
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