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مقدمة:
يف هذه الورقة نتاول سرية اإلمام البخاري يف وقفات حتكي مكانة الرجل العلمية وهو إثبات يصب
يف غرض البحث  ..فالبحث موجه ملنكري السنة ومعلوم كوهنم على ضربني
فريق ينكر حجية السنة ابلكلية  ..ليس هوالء موضع دراسيت
وفريق يؤمن ابحلجية لو كان صادقا لكن يطعن يف ثبوهتا ووصوهلا لنا صافية نقية كما جاء هبا رسول
هللا عليه الصالة والسالم
سيكون حديثي على شكل نقاط ووقفات توضح الصورة الذهنية العامة للبحث:

الوقفة األوىل  :ترمجة اإلمام البخاري امليالد والنشأة :
امسه  :هو أبو عبدهللا دمحم بن إمساعيل بن إبراهيم بن امليغرية بن بهردرزد دْبهه اعجعفي البخاري.
دمحم امسه  ..إمساعيل والده  ..إبراهيم جده األول  ..امليغرية جده الثاين  ..بردْبه جده الثالث

الزراع أو الزارع
دبرزد دْبهه وهو اجلد الثالث للبخاري و هذا لفظه ابلبخارية ومعناه يف العربية َّ
فأما اعجعفي :فنسبة إىل ميان املسندي البخاري اعجعفي الذي أسلم على يديه امليغرية اعجه ّد الثاين
َّ
للبخاري
فانتمى إليه ابلوالء وانتقل الوالء يف أوالده ،وأصبح اعجعفي نسباً له وألسرة البخاري
الوالء ابإلسالم :أي أن من أسلم على يد شخص فوالءه له وهو نوع من الروابط اليت جعلها
اإلسالم لتوثيق عرى الوحدة وأتكيد األخوة بني املسلمني (سؤال للشيخ)
ُروي عن والد اإلمام البخاري أنه مسع من اإلمام مالك بن أنس ورأى محاد بن ْيد ( ما الفرق بني
مسع ورأى ؟ ) وصافح عبدهللا بن املبارك بكلتا يديه يعين أنه أدرك طبقة األئمة األربعة ..
و َّأما البُخاري :فنسبة إىل مدينة" ُُبارى "الواقعة يف بالد ما وراء النَّهر وهي اآلن تقع يف اعجزء اليغريب من
مجهورية" أُوْبكستان" االحتاد السوفييت سابقا وال أعلم على وجه الدقة ما هي اآلن ابلضبط .
شوال سنة أربع وتسعني ومائة
ولد يوم اعجمعة بعد صالهتا لثالث عشرة ليلةً خلت من شهر َّ
ط أبيه.
"بزبُخارى" وقد ذكر البخاري أنَّه وجد اتريخ مولده ُب زّ
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مات أبوه وهو صيغري فنشأ يف زحجر زأمه وكان أبوه قد ترك ماالً أعان َّأمه على ز
تنشئته وتربيته الرتبية
د ّ
الكرمية قال أبوه" إمساعيل "عند وفاته" :ال أعلم يف مايل درمها من حرٍام وال ٍ
شبهة"
ً
ز
خليل الرمحن إبراهيم عليه الصالة والسالم يف املنام فقال هلا" :اي
ذهبت عيناه يف صيغهره فرأت ُّأمه ه
رد هللا له بصره...
رد هللا على ابنك بصره بكثرة دعائك أو بكائك" فأصبح وقد َّ
هذه قد َّ
رمبا تعرض اإلمام لعلة أذهبت بصره ورمبا ذهب دون علة ورمبا تناول شيئا كان سبب شفائه ورمبا ُشفي
فقط ابلدعاء وال يشكك مسلم يف استجابة الدعاء دون سبب بشري معلوم  ..كل هذا مما ال شك
فيه لكن لألسف
أييت من يسمي نفسه انقدا وابحثا علميا خيرب أن اإلمام البخاري ُولد أصال ضريراً والعجيب أنه يثبت
هذه اعجزئية فقط كما حكاها التاريخ ويتجاهل عمدا غريها ..وابلتايل يشكك يف ابقي مقدراته العلمية
هذه فكيف لكفيف بكل هذا  ..مثل صاحبنا هذا يتلقف الشبهة وال يكمل بقية الرواية وقد خيرجها
اخراجا مبتسرا مشوها ال حيكي العلمية يف شيء بل حيكي رغبة القوم يف االنتقاد فقط واهلجوم على
هذا اإلمام العظيم وإرثه األعظم لشيء يف نفوسهم  ...ومثل هذا التناول اجملحف الذي قد يصل حد
الكذب أو حيكي نوع جهل خميف يشكك يف كثري ممن نصبوا أنفسهم ملا مسوه نقد مناهج احملدثني إذ
ال ميلك كثري جدا منهم وال حىت أهلية القراءة الصحيحة ولديهم أخطاء فادحة حمرية حبق .

الوقفة الثانية طلب اإلمام البخاري للعلم واحلديث ورحالته:
سن مبكرة وهو ابن عشر سنني فبدأ بطلب العلم ز
العلمي يف ٍّ
يرحتل
ن
أ
قبل
"
ى
ار
ُب
"
ه
ببلد
ظهر نبوغه
د
ُ
ه
ُّ
ه
ه
منها  ..ويف ست عشرة سنة حفظ ُكتب ابن املبارك ووكيع ودرس فقه أصحاب الرأي  ....هناك من
قد يشكك هنا أيضا ليحكي أن يف األمر مباليغة  ..ولو كان لديه خلفية حقا حبال القوم حينها لعلم
أن األمر أكثر من عادي .
وابلنسبة لزماننا هذا نفسه لنتخيل طالب اثنوية عامة ميتحن يف  7مواد خالل  3سنوات مثال يتقن
 12كتااب يضبطها فيحرْ نسبة  %09فما فوق  ..املئة األوائل يف السودان رمبا أدىن نسبة  09فأين
اليغرابة ؟؟ كان حفظ القرآن عندهم يف سن السابعة كما حفظ اإلمام البخاري  ..اآلن عندان من
حيفظ يف سن مخسة سنوات !! وكتب اإلمام بن املبارك مل تكن من املطوالت وال اجمللدات فلم التصور
املسبق أن يف األمر معجزة إهلية وغرابة وسابقة ال مثيل هلا ؟؟ عبارة درس فقه أصحاب الرأي ال تعين
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أنه صار مثل األئمة األربعة يف الفقه  ...ومعلوم يف البحث العلمي فيم كان اشتهار اإلمام البخاري
املتفرد ؟ يف علم احلديث وليس الفقه ؟؟ فأين متحيص الناقدين الصادق؟؟
ُسئل البخاري :كيف كان به ددءُ أم زرهك؟ قال:
ز
ظ احلديث وأان يف ال ُكتَّاب
ت زحف ه
"أُ دهل دم ُ
فقيل :كم كان زسنُّك؟
فقال :عشر سنني أو أقل
طعنت يف ست عشرهة سنة
فلما
َّ
ُ
حفظت ُكتب ابن املبارك ووكيع
كنت قد
ُ
ُ
وعرفت كالم هؤالء
ُ
خرجت مع زّأمي وأخي إىل" مكةه"
مثَّ
ُ
ججت رجع أخي هبا
َّ
فلما هح ُ
فت يف طلب احلديث".
وختلَّ ُ
فكان هذا أول ارحتاله يف طلب العلم وكان ذلك حوايل سنة عشر ومائتني للهجرة ..مثَّ رحل إىل املدينة
والشام ومصر ونهيسابور واعجزيرة والبصرة والكوفة وبيغداد وواسط ومرو وبهر دلخ  ..وغريها .
قال اخلهطيب البيغدادي " :رحل يف طلب العلم إىل سائر حم ّزدثي األمصار" ..كل هذه الرحلة العلمية
املبسوطة يف مراجع ثقات شىت مث أييت من يقول أن البخاري شخصية خيالية فاللهم هداية .
الوقفة الثالثة  :سبب أتليف صحيح اإلمام البخاري :
ذكر املؤرخون أن الباعث لإلمام البخاري لتصنيف الكتاب أنه كان يوماً يف جملس أستاذه إسحاق
بن راهويه فقال إسحاق  (( :لو مجعتم كتااب خمتصرا لصحيح سنة النيب عليه الصالة والسالم))
وروي عن البخاري أنه قال  (( :رأيت
فوقع هذا القول يف قلب البخاري فأخذ يف مجع الكتابُ ..
أذب عنه  ...فسألت بعض
النيب عليه الصالة والسالم كأين واقف بني يديه وبيدي مروحة ّ
ّ
فرجح بعض
املعربين فقال :إنك ّ
تذب عنه الكذب فهو الذي محلين على إخراج الصحيح (( ّ
العلماء أن طلب إسحاق بن راهويه كان أوالً مث جاءه املنام فأ ّكد ذلك عزم البخاري على تصنيف
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الكتاب  ...ولنتأمل هنا أن العلماء حبثوا أيضاً يف جزئية أيهما األسبق ؟ الرؤية أم طلب راهويه؟
ومع ذلك أييت من يهدر جهوداً هبذه الضخامة والدقة والتحري مبزاعم واهية مبكان ..
الوقفة الرابعة  :م ّدة تصنيف كتاب صحيح البخاري:
اشتيغل البخاري يف تصنيف الكتاب ومجعه وترتيبه وتنقيحه مدةً طويلة ذكر البخاري أهنا بليغت ستة
عاما وذلك خالل رحالته العلمية الواسعة إىل األقاليم اإلسالمية فكان يرحل لطلب احلديث مث
عشر ً
يعود إلكمال ما بدأ من التصنيف ممّا مسعه وصح لديه وجتمع عنده من احلديث الصحيح ..وقد ابتدأ
تصنيفه يف املسجد احلرام قال البخاري (( :صنفت كتايب هذا يف املسجد احلرام وما أدخلت فيه حديثا
حىت استخرت هللا تعاىل وصليت ركعتني وتيقنت صحته )) ومجع ترامجه يف املسجد النبوي  -ونعين
قسم الصحيح عليها مثل ( ّبوب البخاري ابب العلم قبل القول والعمل )
ابلرتاجم هنا عناوين كتابه اليت ّ
  ..قال أبو أمحد بن عدي اعجرجاين ((:مسعت عبد القدوس بن مهام يقول :مسعت ع ّدة من املشايخحول دمحم ابن إمساعيل البخاري تراجم جامعه بني قرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص ومنربه وكان يصلي لكل ترمجة
يقولونّ :
ركعتني )) وأكمله وبيّضه يف ُبارى – مسودة البحث هي النسخة األولية منه وتكثر فيها التعليقات
والتصويبات حىت تصري الورقة سوداء من كثرة املكتوب فيها لذا تسمى مسودة فالتبييض هو النسخة
األخرية اليت ال تعليق حوهلا وال تعديل فتصري بيضاء صافية  -وقد هح زرص البخاري على الدقّة
والتثبّت يف إخراج الكتاب فأعاد النظر فيه ع ّدة مرات وتعاهده ابلتهذيب والتنقيح ..ومل يكد يتم
تصنيفه حىت عرضه على شيوخه وأساتذته ليعرف رأيهم فيه  ..ومنهم شيخه اإلمام علي بن
املديين ،وحيىي بن معني ،وأمحد بن حنبل ،فاستحسنوه وشهدوا له ابلصحة .قال العقيلي  ((:ملا ألّف
البخاري كتابه الصحيح عرضه على ابن املديين وحيىي بن معني وأمحد بن حنبل وغريهم فامتحنوه،
وكلهم قال كتابك صحيح إال أربعة أحاديث)) .قال العقيلي  ((:والقول فيها قول البخاري وهي
صحيحة((.
الوقفة اخلامسة :مكانة كتاب صحيح البخاري العلمية واهتمام العلماء به:
ابلرغم من كثرة كتب احلديث عند أهل السنة واعجماعة إال أن العلماء اعتربوه أصح الكتب املصنفة يف
أصح الكتب على اإلطالق بعد القرآن الكرمي وقد ذكر ذلك العديد من العلماء ونقل
احلديث و اثين ّ
بعضهم إمجاع األمة على ذلك:
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فأجل كتب اإلسالم وأفضلهما بعد كتاب هللا
أ) قال الذهيب  ((:وأما جامع البخاري الصحيح ّ
تعاىل)).

(( :
اجملرد صحيح البخاري مث صحيح مسلم ومها أصح
الصحيح
يف
ف
مصن
أول
ب) يقول النووي
ّ
ّ
أصحهما وأكثرمها فوائد ...وقيل  :مسلم أصح والصواب
الكتب بعد القرآن والبخاري ّ
األول)).

أيضا أتفق العلماء رمحهم هللا على أن أصح الكتب بعد القرآن العظيم
ت) ويقول النووي )) ً
مها الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما األمة ابلقبول )).
ث)

قال السخاوي :صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح الكتب بعد كتاب هللا تعاىل.

ج) قال ابن الصالح  :وكتاابمها (البخاري ومسلم) أصح الكتب بعد كتاب هللا العزيز.
ح) قال ابن حجر العسقالين  :وكتاابمها (البخاري ومسلم)أصح الكتب بعد كتاب هللا العزيز.
خ) وقال ابن تيمية :فإن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب
البخاري ومسلم.
د) وقال صديق حسن خان  (( :إن السلف واخللف مجيعا قد أطبقوا على أن أصح الكتب بعد
كتاب هللا تعاىل صحيح البخاري مث صحيح مسلم )) .
ذ) وقال األلباين  (( :والصحيحان مها أصح الكتب بعد كتاب هللا تعاىل ابتفاق علماء املسلمني
من احملدثني وغريهم )) .
ر) وقال الشيخ عبد احملسن العباد :ويتّفقان (صحيحا البخاري ومسلم) يف أن العلماء تلقومها
ابلقبول واعتربومها أصح الكتب بعد كتاب هللا العزيز.
نقل عن أيب ْيد املروْي أنه قال :كنت انئما بني الركن واملقام ،فرأيت النيب عليه الصالة والسالم يف
املنام فقال يل :اي أاب ْيد إىل مىت تدرس كتاب الشافعي وال تدرس كتايب؟ فقلت :اي رسول هللا ...وما

كتابك؟ قال :جامع دمحم بن إمساعيل ))

األئمة على اإلمام البخاري يف شخصه هو رمحه هللا تعاىل قبل مؤلفاته
الوقفة السادسة  :ثناء َّ

ومصنفاته:
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الرت زاجم فما ْال العلماء منذ عصره يُثنون عليه وعلى
جعل هللا له لسان ص دد ٍق عند العلماء وأصحاب َّ
كتابه" الصحيح" حىت َّ
إن بعضهم ألَّف مؤلًَّفا مستقالًّ يف ترمجته ومناقبه كالذهيب وابن كثري وابن حجر
وغريهم كثري ،وهذه بعض أقوال وثناء أهل العزلم عليه:
علي
قيل لإلمام علي بن املديين أن البخاري رمحه هللا تعاىل قال " :ما استصيغر ُ
ت نفسي إال بني يدي ّ
بن املديين" فقال علي  (( :هدعُوا هذا َّ
فإن دمحم بن إمساعيل مل هير زمثدل نفسه ))
ّ
حديث ال يعرفه دمحم بن إمساعيل ليس حبديث((.
علي الفالس (( :
ٌ
وقال عمرو بن ّ
قال إسحاق بن راهويه (( :اكتبوا عن هذا الشاب  -يعين البخاري  -فلو كان يف ْمن احله هس زن
الحتاج إليه الناس؛ ملعرفته ابحلديث وفقهه )) أي حىت يف ْمن التابعني كان سيُحتاج إليه وهذا غاية
الرفعة فليس بعد التابعني سوى الصحابة وهوالء ال سبيل للحوق هبم فقد رفع العلم وجفت الصحف
فيمن اختاره مواله ليلقى نبيه عليه الصالة والسالم ويؤمن به وميوت على ذلك .
وقال أبو عيسى الرتمذي (( :مل هأر ابلعراق وال ُبراسان يف معىن العزلل والتاريخ ومعرفة األسانيد أ دهعلهم
من دمحم بن إمساعيل))
وقال نعيم بن محَّاد ،ويعقوب بن إبراهيم الدروقي (( :دمحم بن إمساعيل فقيه هذه األُمة))
وجاء" مسلم " إىل البخاري فقال (( :هد دعين أُقبزّ دل رجلهيك اي أستاذ األستاذين ،وسيزّد احمل ّزدثني ،وطبيب
احلديث يف عزلهلز زه)) سؤال ده مجع ول مثىن وقصدو منو ؟؟
أيضا  (( :ال يبيغضك إال حاس ٌد ،وأشهد أنَّه ليس يف الدنيا مثلك))
وقال" مسلم " ً
أخرجت خراسان مثل دمحم بن إمساعيل )) .
وقال أمحد بن حنبل (( :ما
د
مسعت العلماء ابلبصرة يقولون :ما يف الدنيا مثل دمحم بن إمساعيل
وقال عبدهللا بن سعيد بن جعفرُ (( :
يف املعرفة والصالح ))
أيت حتت أدمي السماء أعلم حبديث رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأحفظ له من دمحم
وقال ابن خزمية (( :ما ر ُ
بن إمساعيل ((
وقال أبو بكر بن أيب شيبة ودمحم بن عبدهللا بن ُُنري (( :ما رأينا مثل دمحم بن إمساعيل ))
وقال احلافظ ابن كثري (( :هو إمام أهل احلديث يف ْمانه ،وامل دقته هدى به يف أوانه ،واملقدَّم على سائر
السخاء،
أضرابه وأقرانه)) وقال (( :وقد كان البخاري  -رمحه هللا  -يف غاية احلياء ،والشجاعة ،و َّ
الرغبة يف اآلخرة دار البقاء ))
الوهرع ،و ُّ
الزهد يف الدنيا دار الفناء ،و َّ
وه
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بعد كل هذا الثناء من هذا اعجمع اليغفري من العلماء يف القدمي واحلديث عن اإلمام البخاري يف نفسه
مث الثناء على كتابه الصحيح حتديداً بعد كل هذه احلقائق والوقائع أييت من ينفي ويعرتض ويشكك يف
األصل والفرع فحال هذا هو مثل من يشكك يف نسبة قوانني اعجاذبية لنيوتن ونظرية النسبية الينتشاين
إن كان حبجة الشخصية اخليالية أصال أو وجود الشخصية احلقيقي لكن خيالية هذه األوصاف عنه
وهذه فرية ما هبا مرية ال يقول هبا عاقل قط ..
تد ّل على صفات اإلمام البخاري
وابعجملة :فقد روى املؤرخون كثرياً من الرواايت واألحداث اليت ُ
وحسن عبادة وغري ذلك من كرمي األخالق
ومشائله من ورع وإخالص وصدق ومساحة وكرم وتواضع ُ
فكان البخاري ُمكثرا من الصالة طويل القيام هبا وكان خيشع حبيث ال يشيغله شيء عن صالته وكان
التورع يف
مرات وكان حريصاً على ّ
كثري القراءة للقرآن حبيث خيتم كل يوم ختمة أو أكثر كما ّ
حج ع ّدة ّ
جرح الرواة وترك اليغيبة حبيث أنه خيتار كلمات ال ميكن أى شخص أن يؤاخذ هبا اجملروح ومن كلماته:
تركوه أو أنكره الناس وأشدها عنده أن يقول :منكر احلديث .ومن أبلغ ما يقول يف الرجل املرتوك أو
الساقط :فيه نظر أو :سكتوا عنه .وال يكاد يقول فالن كذاب .قال دمحم بن أيب حامت  (( :مسعته
يقول :ال يكون يل خصم يف اآلخرة .فقلت :اي أاب عبد هللا إن بعض الناس ينقم عليك التاريخ يقول
فيه اغتياب الناس .فقال :إُنا روينا ذلك رواية ومل نقله من عند أنفسنا)) كما كان كرمياً مسحاً ْاهداً
يف الدنيا كثري اإلنفاق على الفقراء واملساكني ..وخاصة من تالميذه وأصحابه ...ابإلضافة إىل ما
وتفوقه يف احلديث وعلومه بشهادة أقرانه
متتّع به من القدرة الكبرية على احلفظ واإلتقان وتق ّدمه ّ
وشيوخه.
ضد مقالة شيوخه
الوقفة السابعة :من مأثور اإلمام البخاري الشهري فيما حيكيه هو عن نفسه ويع ّ

فيه:

(( ما وضعت يف كتايب الصحيح حديثا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتني ))
(( ما جلست للحديث حىت عرفت الصحيح من السقيم وحىت نظرت يف عامة كتب الرأي وحىت
صحيحا إال كتبته إال ما مل يظهر يل ))
دخلت البصرة مخس مرات أو حنوها فما تركت هبا حديثًا
ً
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(( ما أردت أن أتكلم ٍ
بكالم فيه ذكر الدنيا إال بدأت حبمد هللا والثناء عليه ))
(( أرجو أن ألقى هللا وال حياسبين أين اغتبت أحدا ))
((ال أعلم شيئا ُحيتاج إليه إال وهو يف الكتاب والسنة فقيل له  :ميكن معرفة كل ذلك ؟؟ فقال نعم ))
هذا اإلمام البخاري خيرب عن نفسه أنه وصل درجة يف الطلب أنه يستطيع اثبات أي شيء بواسطة
الكتاب والسنة وهذه املقولة مهمة جدا  ..بعض الناقدين خيرب أن قواعد اإلمام البخارية اجتهادية من
عند شخصه واإلمام البخاري نفسه رمحه هللا تعاىل أنه كان يستدل على كل شيء ابلقرآن ال إبجتهاده
الشخصي أو هواه كما ْعم من انتقده
الوقفة الثامنة :شيوخ اإلمام البخاري ومن روى عنهم:
أاتحت لإلمام البخاري رحالته الكثرية وتطوافه الواسع يف األقاليم لقاء عدد كبري من الشيوخ والعلماء،
حىت بليغوا أكثر من ألف رجل ...قال البخاري  (( :كتبت عن ألف ومثانني نفسا ليس فيهم إال
صاحب حديث )) وقال  (( :دخلت بلخ فسألوين أن أُملي عليهم لكل من كتبت عنه فأمليت ألف
حديث عن ألف شيخ )) ومل يكن البخاري يروي كل ما أيخذه أو يسمعه من الشيوخ بل كان
يتحرى ويدقق فيما أيخذ ،فقد سئل مرة عن خرب حديث فقال  (( :اي أاب فالن تراين أدلس؟! تركت
أان عشرة آالف حديث لرجل يل فيه نظر ،وتركت مثله أو أكثر منه ليغريه يل فيه نظر))

بعد هذه الرتمجة اليسرية الضرورية لإلمام البخاري وأضواء حول صحيحه أنيت للحديث عن الشبهات
فنقول على شكل نقاط أيضا:
 .2من املالحظ وبوضوح شديد اخلواء والسطحية واهلشاشة لكل من تصدى ملا مساه نقد السنة النبوية
امللمعة إعالمياً واملخدومة يالحظ
حجيةً وثبواتً  ..كل من أجرى مسحاً أولياً يف العينات والنماذج ّ
كم ز
اليغثاء املوجود بصورة جتعلك تشمئز من الرد العلمي واملناطحة الفكرية بسبب التباين الشديد
ّ
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يف كل شيء حىت على مستوى األخالق ..نالحظ سقوطاً شنيعاً وتردايً مريعا جيعلك أتنف وبشدة
مضمار واحد ولو كان النسف واهلدم  ..لكن ألنه وبكل أسف هناك منخدعون
أن جيمعك هبم
ٌ
ز
الرد .
ُكثُر توجب ّ
 .1عادةُ كل منكري السنة النبوية وأعدائها قيامهم جبمع النصوص اليت تتعلق ببداية البعثة احملمدية
واليت ورد فيها هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن كتابة ٍ
غري القرآن الكرمي  ...هذه هم زطيزّة أغلبهم وكأهنم
عنه
شيء
ه
يصدرون عن قوس واحدة ومنبع واحد.
ُ
 .3الوقفة األوىل :مع الشبهة أعاله ونعين نصوص النهي عن كتابة السنة وتدوينها وهي وقفة
منهجية كالتايل  :هذه النصوص اليت حتكي عن النهي عن كتابة السنة كلها منقولة ضمن السنة
اليت يشككون هبا ويشككون يف طريقة نقلها ويف األشخاص الذين نقلوها مبا فيهم النَّقلة من
البني بزشدة  :أهذه النصوص
الصحابة أنفسهم انهيك عن غريهم  ...السؤال املوضوعي الواضح ّ

((اثبتة )) عندهم ؟؟ من أين هلم وكيف ؟؟ هل هم على يقني أن رسول هللا عليه الصالة والسالم
قاهلا ونص عليها ؟؟؟ هل جي زمون َّ
أن رسول هللا عليه الصالة والسالم هنى عن التدوين يف أول
األمر أو آخره  ..املهم صدر عنه هني بعدم تدوين السنة وعدم كتابتها و عدم ز
رصدها ؟؟؟ ..لو
ٌ
كانوا يوقنون هبذا فكيف أثبتوه ؟؟ كيف أثبتوا أن السنة هنت عن تدوين السنة ؟؟ أب زي طريق ؟؟
أهي آية يف كتاب هللا قالت (( :آيأيها الذين آمنوا ال تكتبوا عن رسول هللا عليه الصالة والسالم
النيب صلى
سوى القرآن ؟؟ )) أهو هذا ؟؟ إن كانوا يرون هذه النصوص قد ه
صدرت حقاً عن زّ

هللا عليه وسلم فإن هذا يعين أ ّن ه! كل النصوص األخرى اليت وردت بنفس وسيلة وطريقة ورودها

صحيحة مثلها وحينها بال أدىن تعسف أو جهد أو عناء يه هلزُم ُهم األخذ ابعجميع إن كانوا صادقني

يف منهجهم غري متناقضني فيه ُ .فرهواةُ هذه األحاديث -اليت يطريون هبا فرحاً ًً -هم أنفسهم ُرهواةُ
ابقي السنة من الصحابة والتابعني وغريهم حىت يومنا هذا ..
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السنة يرفضون طريقة احملدثني القدمية يف غربلة
منكرو ُّ
 .9الوقفة الثانية :وقفة منهجية أيضاً ّ ..
األحاديث ومتحيصها ونسبتز
ز
معايري جديدة هي يف تومههم
ضون
ر
ويع
السالم
و
الصالة
عليه
للنيب
ها
ز
ه
ّ
أوىل وأسد وأحكم  ..مثال ملعايريهم (( قاعدة العرض على القرآن فإن وافق احلديث املصحف
أخذان به وإال ضربنا به عرض احلائط طاملا وجدان من احلديث خمالفة وجمانبة ملا يف القرآن كما
يزعمون )) لو طبقنا هذه املنهجية على هذه األحاديث اليت تنهى عن كتابة السنة هل ستكون
موافقة للقران أم ستكون خمالفة له؟؟
هم يزعمون أن رصد السنة منهي عنه مطلقاً واحلال كذلك حني العرض على القرآن نفسه جند التايل:
ب الد هكافز
اَّلل هال ُز
(( قُل أ زول فهزإ دن تهرولَّوا فهز
ز
َّ
ين )).
ر
حي
ن
إ
س
الر
و
اَّلل
ا
و
ع
ي
هط
ه
َّ
َّ
ُّ
َّ
ُ
ُ
ه
ه
د
ه
ه
ه
د
(( اي أهيرُّها الَّ زذين آمنُوا أ زاَّلله هوهر ُسولههُ هوهال تهر هولَّدوا هعدنهُ هوأهندرتُ دم ته دس همعُو هن )).
هطيعُوا َّ
ه ه
ه ه
ز
اَّلل وأ ز
ز
ز
ز ز
الر ُس ه
هطيعُوا َّ
ول فهزإ دن تهر هولَّدوا فهزإَُّنها هعلهديه هما ُمحّ هل هو هعلهدي ُك دم هما ُمحّدلتُ دم هوإز دن تُطيعُوهُ
(( قُ دل أهطيعُوا َّه هالرس ز
ني)) .
ول إزَّال الدبه هالغُ الد ُمبز ُ
تهر دهته ُدوا هوهما هعلهى َّ ُ
َّ ز
اَّلل وأ ز
ز
ول هوهال تُردب زطلُوا أه دع هماله ُك دم )).
الر ُس ه
هطيعُوا َّ
ين هآمنُوا أهطيعُوا َّه ه
(( هاي أهيرُّ هها الذ ه(( وأ زول له هعلَّ ُك دم تُردر همحُو هن )).
الر ُس ه
هطيعُوا َّ
اَّلله هو َّ
ه
اَّلل علهي زهم زمن النَّبزيزني و ز ز ز
َّ ز
ُّه هد زاء
الر ُس ه
(( هوهم دن يُ زط زع َّاَّلله هو َّ
ول فهأُولهئز ه
الص ّديق ه
ين أهندر هع هم َُّ ه د د ه ّ ه ه ّ
ني هوالش ه
ك هم هع الذ ه
و َّ زز
ك هرفزي ًقا )) .
ني هو هح ُس هن أُولهئز ه
الصاحل ه
ه
(( اي أهيرُّها الَّ زذين آمنُوا استه زجيبوا زََّّللز ولز َّلرس زول إز هذا هد هعا ُك دم لز هما ُدحييزي ُك دم )).
ه ه
ه ه د ُ ه ُ
نكتفي هبذا القليل من كثري جدا على شاكلته لنقول التايل:
يف اآلايت أعاله كان التايل:
 جعل ربنا سبحانه وتعاىل طاعةُ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص سبباً ز
لنيل رمحته.
 جعل ربنا سبحانه وتعاىل ُمطيع رسول هللا عليه الصالة والسالم حتديداً مع الذين أنعم هللا عليهم
يف اعجنة من النبيزّني والصديقني.
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 جعل ربُّنا سبحانه وتعاىل يف طاعة رسول هللا عليه الصالة والسالم (حياة) ملن أطاعه.
ز
لبطالن األعمال ..وغريه وغريه فهل يستقيم عند دعاة ومدعي
 جعل التَّر ّزويل عن طاعته كفراً وسبباً
العقالنية والتجديد أن أيمر ربنا سبحانه بكل هذا ويرتب عليه وحيض وحيث مث ينهى عن كتابة

هذه السنة هنياً مطلقاً طوال حياة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؟ أيعقل هذا؟؟ أن أيمر القرآن رسولهه الذي أُنزل عليه
أن يبني للناس ما نرُّزل إليهم مثَّ مينع توثيق هذا البيان ملن أييت بعده من أهل هذا الدين الذي صار
للنَّاس كافة؟؟

 .5نتوجه صوب ٍ
ُ
أهل التنوير إعتصامهم به ال بسواه يقول
يزعم
الذي
نفسه
القرآن
يف
خر
أ
آايت
ُ
َّ ز
ز
ز ز
ز
ب
ين هآمنُوا إذها ته هدايهردنرتُ دم ب هديد ٍن إ هىل أ ه
ب بهرديرنه ُك دم هكات ٌ
هج ٍل ُم هس ًّمى فها دكتُربُوهُ هولديه دكتُ د
تعاىل (( اي أهيرُّ هها الذ ه
زابلدع دد زل وهال أيد ز
اَّلله هربَّهُ هوهال
ب هولديُ دملز زل الَّ زذي هعلهدي زه ا دحله ُّق هولديهرت زَّق َّ
ب هك هما هعلَّ همهُ َّ
ه ه ه ه
اَّللُ فهر دليه دكتُ د
ب هكات ٌ
ب أه دن يه دكتُ ه
س زمدنهُ هشديرئًا )) هل يعقل أن تكون أطول آية يف القران الكرمي وهي آية الدين أتمر املسلمني
يهردب هخ د
ز
النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؟؟
بتوثيق ُديوهنم عن طريق الكتابة  ...مث يف املقابل أيمران بعدم كتابة أقوال زّ

أشد احلزرص على ز
هل يتفق مع حكمة هللا تعاىل خالق الكون أن يكون حريصاً َّ
كتابة الديون وأيمر هبذا
مث ينهى عن ز
ز
أحاديث املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ؟
كتابة
ز
ز
إن من يقول َّ
َّ
أحاديث
وحث على ذلك وهنى عن كتابة
بكتابة الديون َّ
أمر يف القرآن
أبن هللا تعاىل قد ه
النيب ملسو هيلع هللا ىلص جيعل من ز
نفس زه أضحوكة بني العقالء ...
ُ
زّ
ٍ
زز
ز
عتصامهم به ال
 .6للمرة الثالثة هنا نتوجه ه
أهل التنوي زر إ ه
صوب آايت أُ هخر يف القرآن نفسه الذي يزعم ُ
بزسواه ..لنتأمل سوايً اآلايت التالية :
(( أه دم هدحي هسبُو هن أ َّهان هال نه دس هم ُع زسَّرُه دم هوهدجن هو ُاهم بهرله ٰى هوُر ُسلُنها له هديد زه دم يه دكتُربُو هن )).ز ز
ز
ز
هسهرعُ هم دكًرا إز َّن
آايتزنها قُ زل َّ
َّاس هر دمحهةً ّمن بهر دعد ه
اَّللُ أ د
ضَّراءه هم َّسدتر ُه دم إ هذا ههلُم َّم دكٌر زيف ه
(( هوإ هذا أه هذقدرنها الن هُر ُسلهنها يه دكتُربُو هن هما متهد ُكُرو هن)) .
ز
ز
زز
ني ( )22يهر دعله ُمو هن هما تهر دف هعلُو هن)).
ني ( )29كهر ًاما هكاتبز ه
(( هوإز َّن هعلهدي ُك دم هحلهافظ ه12

اآلايت أعاله وغريها مما يشبهها ختربان بطريقة توثيق املالئكة ألعمال البشر والوسيلة اليت ستتم
وتنبيهات ال ختفى على أحد
ات واضحات
ٌ
حماسبتهم هبا أال وهي الكتابةُ والرصد  ..يف اآلايت إشار ٌ
تُبني أمهيةه الكتابة يف التوثيق  ..فهل يستقيم أن تثبت أمهية الكتابة هنا وهناك مث تتخلف حال توثيق
السنة النبوية ؟؟
كيف يرع زظم القرآن قه ددر الكتابة مث ينهى عن ز
كتابة أحاديث املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ؟؟؟
ُه
ه
السنة كيف ثهبتت للقوم ؟؟ ووقفة اثنية ؟؟
هي عن تدوي زن ُّ
 .7ذكران أعاله وقفةً أُوىل عن نصوص النه زّ
حال عرض نصوص النهي هذه من السنة على ز
القرآن نفسه ماذا وجدان ؟؟؟
 .8أنيت لنقطة جوهرية ومهمة وحمورية مبكان:
اخلالف مع القوم ليس يف ز
مسالة تدوين السنة إُنا يف حف ُ
ظ السنة  ...والفرق بني العبارتني كبريٌ جداً
ُ
ه
ص هوٌر عديدة ووسائزل كثرية من ضمنها الكتابة فهي
ظ السنة أو احلف ُ
فحف ُ
ظ عموماً حىت ليغ زري ُّ
السنة له ُ
إذن وسيلةٌ من وسائل متعددة  .. .وهؤالء امل هدلّزسون أيتون بنصوص النهي عن كتابة السنة بزهف ز
هم زهم
ُ ُ
ه
يعممون على كل وسائل ز
أن هذا النَّهي دائم مث ز
املنح زرف هلا وافرت ز
َّ
حفظ السنة  .. .فتكون املعادلة
هم
اض
ُه
ه
عندهم كالتايل :
كل ما مل ُحيفظ
كل ما مل يُكتب = ُ
ُ
وهذه معادلة خاطئة قطعاً  .يشهد ُبطئها كل العقالء.
وتليها معادلةٌ أخرى مبنية على النتيجة الفاسدة السابقة:
النيب ملسو هيلع هللا ىلص ههنى عن كتابة السنة = ال توجد بني أيدينا أقو ٌال صحيحة صدرت من النيب ملسو هيلع هللا ىلص
اج هها من واقع احلياة وليس قصدهم أبداً جتديد آليات
ويظهر من هذا أن هه هدفرُ ُهم إند هك ُار ُّ
السنة وإخر ُ
ز
ز ز
فظها  .وهذا ز
يوض ُح َّ
أن أقوال هؤالء تُر هؤدي يف النزّ ههاية إىل هه ددزم ا زإلسالم ُكله وهذا هو
احمل ّدثني يف ح ه
سبق
هدفهم البعيد  .والسنةُ زه هي اخلُطوة األوىل اليت ه
سيبدؤون هبا  .فالسنَّة أوالً والبقية أتيت  ...لكن ه
القضاء أن الدين حمفوظ َّأما القرآ ُن فتكفل ريب به مباشرة سبحانه وتعاىل ((إز َّان هحنن نهرَّزلدنا ّز
دُ ه
الذ دكهر هوإز َّان لههُ
ه
ُ
هحلهافزظُو هن )) وأما السنة فقيَّض ريب هلا رجاالً قال عليه الصالة والسالم (( حيمل هذا العلم من كل
لف ع ُدولُه يردنفون عنه حتريف اليغالز
انتحال ز
ٍ
وأتويل اعجاهلني ))
لني،
املبط
و
ني،
ه
هخ ُ ه
ه
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نعود لنقرر ونكرر ونؤكد التايل:
أن الوسيلة الوحيدة ز
ز
أحاديث النَّيب ملسو هيلع هللا ىلص كانت هي الكتابة  ...بل
حلفظ
مل يقل أ هح ٌد من علماء احلديث َّ ه
َّ
ظ يف الصدور هو الشأن األول
إن القرآن الكرميه نفسه مل ُحيفظ بواسطهزة الكتابة فقط  ...وكان احلف ُ
والعهد أي حفظ الصدور أعين ال حفظ السطور وكانت الكتابة هي الوسيلة املساعزدة وليست
ز
األساسيَّة .
الوسيلة
فإذا كا هن حفظ الصحابة للسنَّة يف ص ُدوزرهم غري ٍ
ظ يف نفس
كاف للوثوق هبا فكذلك القرآن الكرمي ُح زف ه
ُ
ُ
الصدور ززجبوا زر السنَّة وح زفظهه نفس األشخاص وابلتايل هو كذلك مشكوك يف صحة نه ز
ص زه كما نهرهزل من
ُ
ه
ه
ه ُ ُ
السماء والعياذُ ابهلل .
َّ
فيد تهدوين السنَّة يف ز
أن القوم يف هغمرة ته ز
النيب ملسو هيلع هللا ىلص نه ُسوا أن
عهد ّز
شكيك زهم يف األحاديث اليت تُ ُ
ظهُر َّ ه
ويه ه
ز
الشريفة للنَّاس .
أمر فيها النيب ملسو هيلع هللا ىلص ززحبفظ وتبليغ أقوالزه َّ
يشككوا يف ه
األحاديث اليت ه
ضر هللا امرأً مسع منَّا حديثاً ز
عن ْ ٍ
يد بن ٍ
َّ
ب
ن
((
:
قال
ملسو هيلع هللا ىلص
النيب
أن
،
اثبت
َّ
ه
فحفظههُ وبلَّيغه هغريه ُّ ،فر َّ
ه
َّ
ه ُ
حام زل ٍ
ز
يس بزهف زقديه))  .رواه الرتمذي
ل
فقه
ه
ه
ز
ز
ز
ب ُمبهرلَّ ٍغ أهدو هعى م دن
الشاهد
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  « :ليبهرلّ هغ
و عن أيب بهكرهة قال  :قال ُ
اليغائب  -مرتني  ، -فهرُّر َّ
ُ
ه
هس زامع »
ز
ز
واألحاديث يف هذا املعىن كثريةٌ وُكلُها ته ُد ُل على أ َّن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قه دد أمر زحب ز
وتبلييغه
حديثه الشريف
فظ
َّ
ه
للنَّاس  .دون ٍ
ز
لوسيلة ز
ز
ابلكتابة أم كان بيغ زريها .
احلفظ سواءً كان
حتديد
وهذا يثبت أن الشريعة اإلسالمية قد أمرت حبفظ أقوال النيب ملسو هيلع هللا ىلص ومل حتدد لذلك صورة معينة  .وأ َّن
رواية الصحابة الكرام ألحاديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص كانت إستجابة هلذا التوجيه الشرعي املتكرر .
ومن السخف البالغ أن يزعُ هم ْاعم َّ
أن الشريعة اإلسالمية قد أمرت بطاعة أقوال النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأمرت حبفظها وأمرت
بتبلييغها مث هنت عن كتابتها  ...للبحث بقية ونكتفي هبذه اإلملاحة ولنا تكملة يف مواضع أخر وآخر دعواان أن
احلمد هلل رب العاملني

14

