
 يف إسقاط الثقة بالصحيحني إبطال حيل إسالم البحريي املبنية على الكذب واملني

 متهيد

 بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه،

الْكَاِذب،   الناِس سنوات خداعات، يصدق ِفيهاسيأِْتي علَى«: قال بعد، فقد صح َّعن رسولُ اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم أنه أما
 الرجلُ«: وما الرويِبضةُ؟ قَالَ: ، ِقيلَ» الرويِبضةُ الْخاِئن، ويخونُ ِفيها الْأَِمني، وينِطق ِفيها ويكَذَّب ِفيها الصاِدق، ويؤتمن ِفيها

 .]١[ »أَمِر الْعامِةالتاِفه ِفي 

 ، فَهو»وتنِطق الرويِبضةُ«: الَِّذي جاَء ِفي الْحِديِث فَأَما الرويِبضةُ،): " ٢/٤٧٨(أمحد بن فارس يف معجم مقاييس اللغة  وقال
ِقريالْح اِفهلُ التجالر .ِبضري هِلأَن ِبذَِلك يمسِض و؛ ِبالْأَرلَه هبؤِتِه، لَا يقَارحِلِقلَِّتِه و". 

 ِفيِه الْهاء كَأَنه جعل الرابضة راِعي الربض، وأدخل الرويبضة تصغري الرابضةُ،): "١٢/٢٢(األزهري يف ذيب اللغة  وقال
 .رجل داِهية: ِفي وصفه، كَما يقَال مبالغة

 رجل ربض عن: وقلّة انبعاِثه ِفي الْأُمور اجلسيمة، وِمنه يقَال راِبضة ورويِبضة، لربوِضه ِفي بيته،: ِإنه قيل للتافه من الناس :وقيل
 ."ِإذا كَانَ ينهض ِفيها: الْحاجات واألسفار

عن طَلَبها،  الراِبضةُ وهو الْعاِجز الَِّذي ربض عن معايل األمور وقعد الرويبضةُ، تصِغري): " ٢/١٨٥(ابن األثري يف النهاية  قالو
 ."احلَِقري اخلَِسيس: والتافه. وِزيادةُ التاء للمبالغة

ماننا عيانا بيانا، فهذا الواقع يشهد لصدق الصادق املصدوق صلى اهللا عليه وقد رأينا طائفة من هؤالء الرويبضة يف ز: قلت
 .وسلم

وعواميد ثابتة يف صحف الفنت السيارة؛  ،-واليت يشاهدها املاليني-هلؤالء الرويبضة منابر يف قنوات الفنت الفضائية  وصار
 .)ِر ِفتنةً وِإلَينا ترجعونَونبلُوكُم ِبالشر والْخي( لتتحقق سنة اهللا سبحانه الكونية

قبل قيام الساعة، كما قال شيخ اإلسالم  الرويبضة إمنا هو دجاجلة صغار ميهدون خلروج الدجال األكرب يف اية الزمان وهؤالء
يكذب  منمنهم من يدعي النبوة، ومنهم : فهذا هو الدجال الكبري، ودونه دجاجلة" :(١/١٩٨(ابن تيمية يف جامع املسائل 

الزمان دجالون كذَّابون حيدثونكم مبا مل تسمعوا أنتم وال  يكون يف آخر آخر: "بغري ادعاء النبوة، كما قال صلى اهللا عليه وسلم
 اهـ.]٢["وإياهم آباؤكم فإياكم



وإمنا الواجب على أهل احلق أن يدفعوا  وخروجهم الواحد تلو اآلخر ليس مستغربا؛ ألنه قدر كوين واقع ال مناص منه، :قلت
 .والدعوة إليها والذب عنها فتنتهم بالتمسك بالنصوص الشرعية

القاهرة "فضائية املسماة بـالقناة ال إسالم البحريي واليت انتشرت فتنته عرب: هؤالء الرويبضة الذين خرجوا مؤخرا ومن
 .، وعرب صفحته على الفيس بوك"اليوم السابع" :، وعرب اجلريدة املشبوهة"والناس

ولكين كنت أرى أن الرد عليه جيعل له أمهية،  بلغين منذ شيوع فتنته بعض ترهاته، وأحل علي بعض الطلبة يف الرد عليه، وقد
 :رد عليه بعد ذلك ملا يليوإمنا عزمت على ال وهو أحقر وأقلُّ من هذا،

القاهرة "متتالية مستمرة على قناة  كثرة الشبهات اليت أثارها حول الصحيحني، وحول فهم السلف الصاحل يف حلقات :أوالً
هذا السيل  سنوات، وعجز املكلَّفون من قبل الدولة من األزاهرة وخطباء األوقاف عن رد من" اليوم السابع"، وجريدة "والناس

 .يقذف يف قلوب الضعفاء أنه أتى حبقائق ال ترد من الشبهات، أو اختاذ أي ردع إليقافه عن هذا العبث، ممااجلارف 

جيعل املغفَّلني السذَّج يظنون أن هؤالء  تصدي بعض رموز القطبيني اخلوارج حنو أيب إسحاق احلويين للرد عليه، مما :ثانيا
خذلوا فيها اإلسالم   املضلة ومواقفهم اخلارجية املخزية اليت  فيه متناسني فتاويهمضد الطاعنني القطبيني هم محاة جناب اإلسالم

 .وشوهوا حقيقته

شبهات هذا املفتون الزائغ،   أن يتصدى أحدهم لكشف زيف-حقا-الواجب على أهل احلق من محاة هذا الدين  فكان
 .نيالثقة بالصحيح وإبطال حيله املبنية على الكذب واملني يف إسقاط

رأيت أنه من املفيد أن أنشر ردا  ، مث١٤٣٥ ذي احلجة ١٦باهللا سبحانه وبدأت طليعة هذا الرد خبطبة مجعة يوم  فاستعنت
 .العامة واخلاصة يف إظهار احلق ودحض الباطل املزخرف مكتوبا يسهل نشره وتوزيعه لينتفع به

 :وإليك بعض ترهات إسالم البحريي حول الصحيحني ونقضها *

أو املنازعة بتضعيف حديث ىف كتايب  ال يعتقدن أحد بأن تضعيف " : قول إسالم البحريي كما يف جريدة اليوم السابعي *
فنحن لو رأينا ومسعنا رسول اهللا ، فهذا حمال من كل وجه، اجلهالء تكذيبا لرسول اهللا البخاري ومسلم، إمنا يعد كما يروج

 ."يأمرنا لسجدنا حتت أقدامه مذعنني ألمره

 !وهل هذا هو اإلذعان ؟! وهل يرضى منك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تسجد حتت أقدامه ؟: قلت

وسلَّم،  قَِدم معاذٌ ِمن الشاِم سجد ِللنِبي صلَّى اُهللا علَيِه لَما: لقد صح من حديث عبِد اللَِّه بِن أَِبي أَوفَى، أنه قَالَ :واجلواب
فَوِددت ِفي نفِْسي أَنْ نفْعلَ ذَِلك  فَوافَقْتهم يسجدونَ ِلأَساِقفَِتِهم وبطَاِرقَِتِهم، أَتيت الشام: ، قَالَ»ما هذَا يا معاذُ؟«: الَقَ



الْمرأَةَ أَنْ  لَو كُنت آِمرا أَحدا أَنْ يسجد ِلغيِر اللَِّه، لَأَمرت فَلَا تفْعلُوا، فَِإني«: اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِبك، فَقَالَ رسولُ
لَى زوِجها، ولَو سأَلَها نفْسها وِهي ع ِبيِدِه، لَا تؤدي الْمرأَةُ حق ربها حتى تؤدي حق تسجد ِلزوِجها، والَِّذي نفْس محمٍد

ٍب لَمقَت هعنم٣[»ت[ 

تستغفراهللا من هذا الغلو يف رسول اهللا الذي ال  فإن كنت بالفعل تريد اإلذعان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليك أن :قلت
 .صلى اهللا عليه وسلم  وال يرضاه رسولهيرضاه اهللا

البدع إذا أرادوا إيهام السذَّج أم يعظِّمون  هذا الغلو يف رسول اهللا هلو نذير شر ال خري، وإمنا يستخدمه الغالة من أهل وإن
وسلم فيها غلو  وسلم، كصنيع الصوفية الذين أحدثوا مدائح وقصائد يف رسول اهللا صلى اهللا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه

 .شنيع حتت دعوى تعظيم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أعلنتها منذ سنوات على أحاديث رسول  باإلذعان لرسول اهللا تستلزم منك توبة صادقة من هذه احلرب اجلارفة اليت ودعواك
 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ذلك؛ ألن الكالم تناقلته أجيال متطاولة مل يكونوا بالصدقيف الكتب خيتلف عن ولكن احلال مع ما جمع: "مث قال البحريي *
لذا فإننا حني ، الفعل صدر عن رسول اهللا إال بالدليل وال الرتاهة والكفاءة وال حىت الذاكرة اليت جتعلنا نتيقن أن هذا الكالم أو

ولسنا نكذِّب املصطفى ، عليه ى عنه أوإمنا حنن نكذِّب من نقل عن رسول اهللا أو حك، البخاري أو مسلم نضعف حديثًا عند
 ."وال نستطيع وحاشانا أن نفعل

من العلماء عناية  وكانا أكثر املتقدمني واملتأخرين، البخاري ومسلم من أجلِّ علماء هذا العلم واحلقيقة تقول إن: "ويقول
خيرجهما عن كوما بشرا ممن خلق ولكن ذلك أيضا ال ، العقالء وحرصا يف إخراج احلديث الصحيح وهذا ما يشهد به كل

بل احلق أن أكثر ما ، مساوات فال يصح أن يكون كتابامها قرآنا مرتالً من فوق سبع، وميشيان يف األسواق يأكالن الطعام
 ."ملخالفته القرآن والسنة والعقل أخرجاه من الصحيح وأقله من الضعيف املردود

البخاري ومسلم، وهو يطعن يف علمهما  التمويه على السذَّج بالتظاهر مبدحمازال البحريي يستخدم أسلوب التدليس و :قلت
 .أحاديث الصحيحني حتت دعوى خمالفتها للعقل ويشكِّك يف نزاهتهما، ويسقط عددا من

لو سلمنا بوجود أحاديث ضعيفة يف  :فأقول له...دعواه أن أكثر ما أخرجاه من الصحيح وأقله من الضعيف املردود أما
 !بضعفها ؟  فمن الذي حيكم-ولو كانت قليلة- يحني الصح

العلل، الذين عاصروا البخاري ومسلم، حنو  حيكم ذا أهل هذا الشأن الذين مارسوا هذا العلم من أئمة علم: العقالء وجواب
 .جاءوا من بعدهم من فحول أئمة العلل حنو الدارقطين، وأيب مسعود الدمشقي الترمذي، و أيب حامت، مث الذين



بل كان هدفهم بيان ما صح عن رسول  قام هؤالء األئمة بواجبهم ومل يقصروا، ومل حيابوا أحدا على حساب احلق، وبالفعل
 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم مما مل يصح

 .ومن أجل هذا اهلدف النبيل وضعوا قواعد وأصوالً اتفق عليها علماء األمة يف تعليل األحاديث سندا ومتنا

الفاسد هو امليزان الذي به يضعف ما شاء  البحريي ال يرفع رأسا جلهود هؤالء األئمة، بل قد يسخر منها، وجيعل عقله ولكن
 .من أحاديث الصحيحني

وحممود أيب رية، وحممدالغزايل، ويوسف  إمنا يقفو يف تأصيالته البدعية على أثر مجال الدين األفغاين، وحممدعبده، والبحريي
 .من النصارى واليهود حممد عمارة، واملستشرقنيالقرضاوي، و

 .«ومما راعين أين أجد يف معاين كثري من األحاديث ما ال يقبله عقل صريح«": الظلمات" يف  قال حممود أبو رية 

ال ريب  "):١٣ص(من الزلل والتضليل واازفة  العالمة املعلمي اليماين يف األنوار الكاشفة ملا يف كتاب أضواء على السنة فقال
يقرب منه يف  اهللا عليه وسلم من األخبار ما يرده العقل الصريح، وقد مجع احملدثون ذلك وما أن يف ما ينسب إىل النيب صلى

متصالً إال ويف رجاله ممن جرحه أئمة احلديث رجل أو أكثر،  كتب املوضوعات، وما مل يذكر فيها منه فلن جتد له إسناداً
 ." من ذلك سيأيت النظر فيهالصحيحني شيئاً وزعم أن يف

قدر صحيحي البخاري ومسلم؛ ليدرك  وإىل القارئ الفطن نبذ من النقوالت الناصعة عن أئمة هذا الدين يف بيان عظم :قلت
 :واالستهزاء واملتعامل اجلاين املتعدي على دين اهللا سبحانه بالكذب واملني والفجور الفارق اجللي بني العامل الرباين

أصح الكتب بعد القرآن العزيز  اتفق العلماء رمحهم اهللا على أن): "١/١٣( يف مقدمة شرحه على مسلم النووي قال
 بالقبول وكتاب البخاري أصحهما وأكثرمها فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما األمة

احلديث، وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب   له نظري يف علمصح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس
 .قاله اجلماهري وأهل اإلتقان واحلذق والغوص على أسرار احلديث البخاري هو املذهب املختار الذي

البيع كتاب مسلم أصح ووافقه بعض شيوخ  أبو علي احلسني بن علي النيسابوري احلافظ شيخ احلاكم أيب عبد اهللا بن وقال
املدخل ترجيح كتاب   يف كتابه-رمحه اهللا- اإلمام احلافظ الفقيه النظَّار أبو بكر اإلمساعيلي  غرب والصحيح األول وقد قررامل

 ."ما يف هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري: اهللا أنه قال البخاري وروينا عن اإلمام أيب عبد الرمحن النسائي رمحه



وتلَاه أَبو . مولَاهم أَبو عبِد اللَِّه محمد بن ِإسماِعيلَ الْجعِفي ولُ من صنف الصِحيح الْبخاِريأَ: "ابن الصالح يف مقدمته وقال
  يشاِركُه ِفي-ذَ عِن الْبخاِري واستفَاد ِمنه أَنه أَخ  مع- ومسِلم . النيسابوِري الْقُشيِري ِمن أَنفُِسِهم الْحسيِن مسِلم بن الْحجاِج

 .أَكْثَِر شيوِخِه

أَرِض ما أَعلَم ِفي الْ " :روينا عِن الشاِفِعي رِضي اللَّه عنه ِمن أَنه قَالَ وأَما ما. أَصح الْكُتِب بعد ِكتاِب اللَِّه الْعِزيِز وِكتاباهما
الْبخاِري  اللَّفِْظ، فَِإنما قَالَ ذَِلك قَبلَ وجوِد ِكتابِي ، وِمنهم من رواه ِبغيِر هذَا"ِمن ِكتاِب ماِلٍك  ِكتابا ِفي الِْعلِْم أَكْثَر صوابا

 .ومسِلٍم

ِن صيابالِْكت حأَص اِريخالْب ابِإنَّ ِكت ثُماِئدا فَومهأَكْثَرا، وِحيح. 

ما تحت أَِدِمي السماِء ِكتاب  " :أُستاِذ الْحاِكِم أَِبي عبِد اللَِّه الْحاِفِظ ِمن أَنه قَالَ ما رويناه عن أَِبي عِلي الْحاِفِظ النيسابوِري وأَما
 الْمغِرِب ِكتاب مسِلٍم علَى ِكتاِب الْبخاِري، ِإنْ كَانَ ، فَهذَا وقَولُ من فَضلَ ِمن شيوِخ" الْحجاِج بِن أَصح ِمن ِكتاِب مسِلِم

لَم هِبأَن حجرتِلٍم يسم ابِبِه أَنَّ ِكت ادرالْم خ دعِفيِه ب سلَي هِحيِح، فَِإنالص رغَي هاِزجمِتِهيطْب  را، غَيودرسم ِحيحِديثُ الصِإلَّا الْح
فَهذَا لَا  الَِّتي لَم يسِندها علَى الْوصِف الْمشروِط ِفي الصِحيِح، ِفي ِكتاِب الْبخاِري ِفي تراِجِم أَبواِبِه ِمن الْأَشياِء ممزوٍج ِبِمثِْل ما

وِإنْ كَانَ الْمراد ِبِه أَنَّ . الْبخاِري أَرجح ِفيما يرِجع ِإلَى نفِْس الصِحيِح علَى ِكتاِب لْزم ِمنه أَنَّ ِكتاب مسِلٍمولَيس ي. بأْس ِبِه
 .أَعلَم واللَّه. أَصح صِحيحا، فَهذَا مردود علَى من يقُولُه ِكتاب مسِلٍم

اِبعةُالر :ا ذَِلكمزلَا الْتا، وِهميِحيحِفي ص ِحيحا الصِعبوتسي لَم. 

قَالَ فَقَد هأَن اِريخِن الْبا عينوِفي: " ر لْتخا أَداِبي  ماِمِع(ِكتاِح) الْجحالص ِمن كْترتو ،حا صاِل الطُّوِل ِإلَّا مِلح. 

وضعت هاهنا ما   ِإنما- يعِني ِفي ِكتاِبِه الصِحيِح - وضعته هاهنا  لَيس كُلُّ شيٍء ِعنِدي صِحيح: " ِلٍم أَنه قَالَعن مس وروينا
 ." أَجمعوا علَيِه

قُلْت:  ادأَر- لَمأَع اللَّهاِبِه ِإلَّا- وِفي ِكت عضي لَم هأَن  ِحيِحالْأَحاِئطَ الصرا شِفيه هدِعن دجاِديثَ الَِّتي و  ِإنْ لَمِه، ولَيِع عمجالْم
 .ِعند بعِضِهم يظْهِر اجِتماعها ِفي بعِضها

اِفظَ قَالَ ثُمِم الْحرالْأَخ نِد اللَِّه ببا عقَلَّ: "ِإنَّ أَب سمو اِريخالْب فُوتا يِديِثمالْح ِمن تثْبا يا ِمما ."ِلمِهميابِني ِفي ِكتعِلقَاِئٍل . يو
ٍء شي أَِبي عبِد اللَِّه ِكتاب كَِبري، يشتِملُ ِمما فَاتهما علَى ِبالْقَِليِل، فَِإنَّ الْمستدرك علَى الصِحيحيِن ِللْحاِكِم لَيس ذَِلك: أَنْ يقُولَ

هقَالٌ فَِإنِضِه معِه ِفي بلَيع كُنِإنْ يكَِثٍري، و كَِثري ِحيحص هِمن فُو لَهصي. 



قَدو اِريخِحيٍح،: "قَالَ الْبِديٍث صفَظُ ِمائَةَ أَلِْف حِحيٍح  أَحِر صِديٍث غَيأَلِْف ح يِمائَتا ِفي"ولَةُ ممجِحي ، واِبِه الصةُ ِكتعبِح س
هِذِه  ِبِإسقَاِط الْمكَررِة أَربعةُ آلَاِف حِديٍث، ِإلَّا أَنَّ ِإنها: وقَد ِقيلَ. حِديثًا ِبالْأَحاِديِث الْمتكَررِة آلَاٍف وِمائَتاِن وخمسةٌ وسبعونَ

آثَار مهدا ِعنهتحت ِرجدني ةَ قَدارالِْعب الصاِحدِديثُ الْوالْح دا عمبرو ،اِبِعنيالتِة وابِن حِديثَيِن حيادنِبِإس ِويرالْم. 

ِن ثُميابا ِفي الِْكتلَى مِحيِح عةَ ِفي الصاديِإنَّ الز دِه أَحلَيلَ عمتا اشا ِممها طَاِلبلَقَّاهتي عفَاِت الْمنصِة الْمِة ِلأَِئمورهشِة الْمدمت
خزيمةَ، وأَِبي الْحسِن  وأَِبي عبِد الرحمِن النساِئي، وأَِبي بكِْر بِن كَأَِبي داود السِجستاِني، وأَِبي ِعيسى الترِمِذي، الْحِديِث،

ِرِهمغَيو ،قُطِْنيارلَى .الدا عوصصنامِتِه ِفيهِصح . 

من جمع ِفي ِكتاِبِه  داود، وِكتاِب الترِمِذي، وِكتاِب النساِئي، وساِئِر يكِْفي ِفي ذَِلك مجرد كَوِنِه موجودا ِفي ِكتاِب أَِبي ولَا
 ."بين الصِحيِح وغَيِرِه

بعد كتاب اهللا تعالَى أصح من صحيحي البخاِري  لَماء الشرق والغرب على أَنه لَيساتفق ع: " العيين يف عمدة القارئ وقال
 ."ومسلم

كتاب بعد كتاب اهللا ذي اجلالل وأصح  وكتابه أصح" :"عقود الآليل يف مسند العوايل"العالمة ابن عابدين الشامي يف  وقال
 ."من صحيح مسلم على أصح األقوال

كُنا ِعند ِإسحاق بن راهويه فَقَالَ لَو مجعتم : البخاِري قَالَ أَبو عبد اهللا محمد بن ِإسماِعيل: "لسارياحلافظ يف هدي ا قال
 .صِحيحال وسلَّم قَالَ فَوقع ذَِلك ِفي قلِبي فَأخذت ِفي مجع الْجاِمع مختصرا لصحيح سنةُ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه كتابا

وكأنين  رأَيت النِبي صلى اهللا علَيِه وسلم: سِمعت البخاِري يقُول ِبالِْإسناِد الثَّاِبت عن محمد بن سلَيمان بن فَارس قَالَ وروينا
 ه الْكَِذب فَهو الَِّذي حملَِني علىاملعربين فَقَالَ يل أَنت تذب عن واِقف بني يديِه وِبيِدي مروحة اذب ا عنه فَسأَلت بعض

 .ِإخراج الْجاِمع الصِحيح

 الْكُشِميهين يقُول سِمعت محمد بن يوسف الْفربِري يقُول قَالَ الْحاِفظ أَبو ذَر الْهرِوي سِمعت أَبا الْهيثَم محمد بن مكي وقَالَ
اِريخالب :ا كتبت ِفي كتاب الصلت قبل ذَِلكمسِديثا اال اغْتِن ِحيح حيتكْعصليت رو. 

 ...وقَالَ أَبو على الغساين روى عنه أَنه قَالَ خرجت الصِحيح من ِستمائَة ألف حِديث

 ِعيل البخاِري ِفي الْمنام ميشييقُول رأَيت محمد بن ِإسما الْفربِري أَيضا سِمعت محمد بن أيب حاِتم البخاِري الْوراق وقَالَ
 ميشي فَكلما رفع النِبي صلى اهللا علَيِه وسلم قدمه وضع البخاِري خلف النِبي صلى اهللا علَيِه وسلم والنِبي صلى اهللا علَيِه وسلم

 ."قدمه ِفي ذَِلك الْموضع



 على   يف بيان األحاديث املنتقدة-محدها العلماء قاطبة-دة الدارقطين وأبو مسعود الدمشقي جبهود حممو  وقدقام : قلت
كلها قادحة بل أَكْثَرها الْجواب عنه ظَاهر  ولَيست: "الصحيحني، وإن كانت هذه األحاديث يسرية، وكما قال احلافظ

 ."تعسف وبعضها الْجواب عنه محتمل واليسري ِمنه ِفي الْجواب عنه والقدح ِفيِه مندفع

يسبقه أحد من علماء هذا الشأن إىل هذا،  وجلّ األحاديث اليت عمد البحريي إىل التشكيك يف صحتها يف الصحيحني مل :قلت
دراية هلم وال  إال من أشرت إليهم من رموز االعتزال والعلمانية واالستشراق، والذين ال ومل يوافقه يف اقتراف هذه اخليانة

 .العقالء ف يف تعليل األحاديث، كما يعرف هذاممارسة هلذا العلم الشري

حلزب اإلخوان املسلمني، فال ندري هذا  أن أغلب الواقعني يف هذه اخليانة يف الزمن القريب هم من الرموز الفكرية والعجيب
حممد الغزايل  هالفكر اإلخواين االعتزايل، مث ركل احلزب بأقدامه سياسيا كما صنع صنو أم أنه تشرب! الرجل إخواين متستر؟

 !؟

للسنة وأهلها، وبعضهم قد خيتلف مع احلزب  هذا احلزب البغيض بعد أن يتشربوا مسومه الفكرية البدعية، يصريون أعداء وأتباع
 .العقدية ألفكار احلزب سياسيا مع موافقته املنهجية

: البخاري ومسلم صاحبا: الشاخمني نيكان حاله، فإنه جىن على نفسه، كما جنت براقش على نفسها، ولن يضر اجلبل ومهما
الْقَوِم  تحِملْ علَيِه يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ ذَِلك مثَلُ ِإن( عواء الكلب الذي ، فال يضر إال نفسه، فما هو إال"الصحيحني"

صِص الْقَصا فَاقْصاِتنوا ِبآيكَذَّب ونَ الَِّذينفَكَّرتي ملَّهلَع(. 

 .ى اهللا على حممد وآله وأصحابه وسلموصل

 وكتب

 أبو عبداألعلى خالد بن حممد بن عثمان

 ١٤٣٥ من ذي احلجة ١٨ليلة األحد 

  

  

  

 



 إبطال طعن البحريي على أثر ميمون بن مهران يف رجم القردة الزانية) الفصل األول(

البخاري   هل أخرج  :ما السؤال الثالث فهوأ): "٢٠٠٨ ديسمرب ٠٤اخلميس، (قال إسالم البحريي يف جريدة اليوم السابع 
أخرج  :وسأعطى مثاالً واحدا على ذلك وكفى به.. بالتأكيد نعم النكارة؟ ومسلم يف كتابيهما أحاديث متنها منكر واضح 

 وهو» ٣٨٤٩«وهو احلديث الشهري يف البخارى  البخاري حديثًا ال يقبله الشرع وال يصدقه إال اانني من ظاهري اجلنون
زنت،  اجتمع عليها قردة، قد  رأيت ىف اجلاهلية قردة «: املخضرم عمرو بن ميمون قال حديث معلق ومقطوع عن التابعي

البخاري كثري من  وقد أنكره على،  ال يقبله عاقل وال حىت جمنون- النص-وهذا احلديث منكر املنت  ،"فرمجوها، فرمجتها معهم
أخذوا يتنطعون بتكلف ممجوج وأمحق لتصحيح هذه اخلرافة بل  البخاري مقدسي ولكن العجيب أن ، العلماء قدميا وحديثا
، واحلقيقة أن من »الذين مسخهم اهللا لعل هؤالء القردة الذين رمجوا القردة الزانية كانوا من اليهود«قالوا  وصل م القول إم

البخارى  بل عقالً وال حىت شرعا ثُلة من أحاديثومن أمثلة ذلك الذي ال يق، التربير مسخه اهللا على حق هو من يقبل هذا
 ."ومسلم والىت ردها الكثري من املعاصرين

بن حماٍد، حدثَنا هشيم، عن حصيٍن، عن  حدثَنا نعيم: قال) ٣٨٤٩(هذا احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  :قلت
 .»علَيها ِقردةٌ، قَد زنت، فَرجموها، فَرجمتها معهم  ِفي اجلَاِهِليِة ِقردةً اجتمعرأَيت«: ميموٍن، قَالَ عمِرو بِن

وإمنا أراد إسالم  النيب صلى اهللا عليه وسلم،  فهذا أثر عن مروي عن أحد املخضرمني من التابعني ليس حديثًا مرفوعا إىل :قلت
املرفوعة الصحيحة  هذا األثر بالنكارة إىل تشكيك املسلمني فيما خيالف هواه من األحاديث ىالبحريي الولوج من احلكم عل

 .الثابتة ثبوت اجلبال يف الصحة

 .حممود أبو رية، وحممد الغزايل، والقرضاوي، وأسالفهم من املعتزلة، وحثالة املستشرقني: وسلفه يف هذا الطريق املعوج

 !عندك ؟ما هي حدود العقل : ونقول له

وهل جنعل النصوص الشرعية واآلثار املروية ألعوبة ! وهل ما يقبله العقل يف هذا الزمان، كان مقبوالً يف األزمان السالفة ؟
 !للعقول؟

ِحطَّانَ عن  يسى بِنالِْقصةَ ِمن وجٍه آخر مطَولَةً ِمن طَِريِق ِع وقَد ساق الِْإسماِعيِلي هِذِه): "٧/١٦٠(احلافظ يف الفتح  قال
فَجاَء ِقرد أَصغر ِمنه  غَنٍم ألهلي وأنا على شرف فجاء قرد مع ِقردٍة فَتوسد يدها كُنت ِفي الْيمِن ِفي: عمِرو بِن ميموٍن قَالَ

وأَنا أَنظُر ثُم رجعت فَجعلَت تدِخلُ يدها تحت  ا وتِبعته فَوقَع علَيهارأِْس الِْقرِد األول سال رِقيق فَغمزها فَسلَّت يدها ِمن تحِت
دخ احا فَصهما فَشقَظَ فَِزعيتِل ِبِرفٍْق فَاسِدِه الْأَوا ِبيهوِمئُ ِإلَييو ِصيحلَ يعفَج ودِت الْقُرعمتو فَاجالْقُر بةً ويسرة فَذَهنمي د

ِرفُهِد أَعالِْقر فجاؤوا ِبذَِلك مجالر تأَير ا فَلَقَدموهمجةً فَرفْرا حموا لَهفَرفَح مِني آدِر بِفي غَي". 



موٍن يف ترمجة عمرو بن مي (٤/٢٠٦٤) أبو نعيم يف معرفة الصحابة: وأخرج القصة أيضا من طريق عيسى بن حطان :قلت
 ."علَيِه وسلَّم، وكَانَ قَد حج ِمائَةَ حج وعمرٍة الْجاِهِليةَ، وأَسلَم ِفي حياِة النِبي صلَّى اللَّه أَدرك: "الْأَوِدي، وقال

الْمِلِك بن مسِلٍم،   ِرزق اِهللا بن موسى، ثنا شبابةُ، ثنا عبدِإسحاق، ثنا حدثَنا أَبو حاِمِد بن جبلَةَ، ثنا محمد بن: أبو نعيم قال
 الْأَوِدي، جاِلسا وِعنده الناس، فَقَالَ رجلٌ ِمن مسِجد الْكُوفَِة، فَِإذَا أَنا ِبعمِرو بِن ميموٍن دخلْت: عن ِعيسى بِن ِحطَّانَ، قَالَ

قَِد اجتمعن، فَرأَيت ِقردا أَو  بينما أَنا ِفي حرٍث ِلأَهِل الْيمِن، ِإذْ رأَيت قُرودا " :حدثْنا ِبأَعجِب شيٍء ِفي الْجاِهِليِة، قَالَ: الْقَوِم
فَنظَرت ِإلَيِه،  اعتنقَا، ِإذْ جاَء ِقرد آخر فَغمزها، فَرفَعت رأْسها فَأَدخلَِت الِْقردةُ يدها تحت عنِق الِْقرِد، ثُم ِقردةً اضطَجعا،

 هبت ِلتدِخلَثُم رجعِت الِْقردةُ ِإلَى مكَاِنها، فَذَ ثُم مضيا غَير بِعيٍد فَواقَعها وأَنا أَنظُر ِإلَيِه، فَسلَّت يدها ِمن تحِت رأِْس الْقَرِد،
ما فَشهِإلَي فَقَام ،هبتِد فَانِق الِْقرنع تحا تهدقَالَ ي ،ودِه الْقُرِت ِإلَيعمتفَاج ،خرا فَصهربلَ: دعِه، قَالَ فَجِإلَيا وهِإلَي ِشريقُوا، : يفَرفَت

حفْرةً، ثُم رجموهما  فَأَتوا ِبِهما موِضعا كَِثري الرمِل، فَحفَروا لَهما فَأَخذُوهما: ِد أَعِرفُه ِبعيِنِه، قَالَِجيَء ِبذَِلك الْقَر فَلَم أَلْبثْ أَنْ
 ."ه علَيِه وسلَّماللَّ لَقَد رأَيت الرجم قَبلَ أَنْ يبعثَ اُهللا محمدا صلَّى فَواِهللا: حتى قَتلُوهما، قَالَ

ِفيِهم ذَِلك  لَعلَّ هؤالِء كَانوا ِمن نسِل الَِّذين مِسخوا فَبِقي" :ذكر احلافظ أشهر التأويالت هلذا األثر، منها ما قَالَه ابن التِني مث
 ."ِإنَّ الْممسوخ ال ينِسلُ: الْحكْم ثُم قَالَ

: مسعوٍد مرفُوعا مسِلٍم أَنَّ الْممسوخ ال نسلَ لَه وِعنده ِمن حِديِث بن هو الْمعتمد ِلما ثَبت ِفي صِحيِحوهذَا : "قال احلافظ مث
 ."لَهم نسالً ِإنَّ اللَّه لَم يهِلك قَوما فَيجعلُ

فأما أن يكونَ ): "١/١٠٠٢" (يف شرح املوطأ القبس"األشبيلي يف القاضي حممد بن عبد اهللا أبو بكر بن العريب املعافري  وقال
ومقدمةَ للنذارة ملن  صار مسخاً، وإما أن يكون هذا أمراً أوقعه اهللا يف نفوس البهائم إهلاماً هذا من أفعاِل من كان شخصا مث

 ."حييي هذه املسألة اليت أماتتها اليهود

، )٢٠/٤٧٠" (التوضيح لشرح اجلامع الصحيح" سراج الدين بن امللقن يف:  منهمالقول باملسخ عدد من شراح البخاري، ونقل
 .)١٠/٤١٥" (الصبيح شرح اجلامع الصحيح الالمع"و مشس الدين الربماوي يف 

أخذوا يتنطعون بتكلُّف ممجوج وأمحق  البخاري ولكن العجيب أن مقدسي : "وقد استهزأ البحريي ذا التأويل، فقال: قلت
الذين  لعل هؤالء القردة الذين رمجوا القردة الزانية كانوا من اليهود«قالوا  ذه اخلرافة، بل وصل م القول إملتصحيح ه

 .«مسخهم اهللا

 !إم من مقدسي البخاري؟: -بغض النظر أصابوا أم أخطأوا-وهل يقال عن العلماء القائلني ذا القول اجتهادا منهم : قلت

 .فإن املسخ ممكن ال خيالف شرعا وال عقالً خيالف العقل الصحيح؟ وهل يف هذا التأويل ما 



 .)٦٥: البقرة(}السبِت فَقُلْنا لَهم كُونوا ِقردةً خاِسِئني ولَقَد عِلمتم الَِّذين اعتدوا ِمنكُم ِفي{: اهللا عز وجل قال

الِْقردةَ والْخناِزير وعبد  اللَِّه من لَعنه اللَّه وغَِضب علَيِه وجعلَ ِمنهم ك مثُوبةً ِعندقُلْ هلْ أُنبئُكُم ِبشر ِمن ذَِل (:سبحانه وقال
رش أُولَِئك ِبيِل الطَّاغُوتاِء السوس نلُّ عأَضا وكَانم(. 

] ٦٠: املائدة [)وجعلَ ِمنهم الِْقردةَ والْخناِزير( :ِفي قَوِلِه، بسند صحيح عن مجاِهٍد) ٨/٥٤١(ابن جرير يف جامع البيان  أخرج
 .»مِسخت ِمن يهود» :قَالَ

 الِْقردةُ، والْخناِزير ِمن -اهللا عليه وسلم أي عند النيب صلى-وذُِكرت ِعنده : من حديث ابن مسعود) ٢٦٦٣(مسلم  وأخرج
 .»كَانِت الِْقردةُ والْخناِزير قَبلَ ذَِلك نَّ اَهللا لَم يجعلْ ِلمسٍخ نسالً ولَا عِقبا، وقَدِإ» :مسٍخ، فَقَالَ

من حديث ابِن عباٍس، عِن  (١٠٨٠ /موارد الظمآن(، وابن حبان )٥/٣٠٥(عبداهللا بن أمحد يف زوائده على املسند  وأخرج
لَيلَّى اُهللا عص ِبيقَالَ ِهالن لَّمسِت«: وِسخا مكَم ،الِْجن خسم اتياِئيلَ الْحرِني ِإسب ِمن اِزيرنالْخةُ ودالِْقر«. 

 ).١٨٢٤( يف الصحيحة مرفوعا - رمحه اهللا-وصححه األلباين 

يات املوجودة اآلن هي من اجلن يعين أن احل واعلم أن احلديث ال): "٤/٤٤٠( يف الصحيحة - رمحه اهللا-اإلمام األلباين  قال
 ."ينسلوا فيهم مسخ إىل احليات، كما وقع يف اليهود مسخهم قردة وخنازير، ولكنهم مل املمسوخ، وإمنا يعين أن اجلن وقع

أُمِتي  يكُونُ ِفي«:  يقُولُ-م  صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ- اللَِّه  سِمعت رسولَ: من حديث ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما، قَالَ وصح
خسمو ،فسوله شواهد عن عدد من الصحابة انظرها يف "بني يدي الساعة مسخ وخسف وقذف: "، ويف احلديث اآلخر"خ ،

 .)٤/٣٩٢(الصحيحة 

 أَرِض، والْمسخ تحِويلُ صورٍة ِإلَى ماغَاب ِبِه ِفي الْ: أَي خسف اللَّه ِبِه؛: يقَالُ): "١/١٨١(علي القاري يف مرقاة املفاتيح  قال
قَد يكُوناِن ِفي : قَالَ ذَهب ِإلَى وقُوِع الْخسِف، والْمسِخ ِفي هِذِه الْأُمِة حيثُ وأَبو سلَيمانَ الْخطَّاِبي: "، مث قال"هو أَقْبح ِمنها

الْمراد  ِقيلَ: مسخها ِبقُلُوِبها؛ ذَكَره ِفي أَعلَاِم السنِن أُمِم ِخلَاف قَوِل من زعم أَنَّ ذَِلك لَا يكُونُ ِإنماالْ هِذِه الْأُمِة كَما ِفي ساِئِر
الِْقردِة والْخناِزيِر وغَيِرِهما، كَما فُِعلَ   ِإلَىِبقَارونَ وأَمواِلِه، وِبالْمسِخ تبِديلُ الْأَبداِن ِبالْخسِف الِْإذْهاب ِفي الْأَرِض كَما فُِعلَ

داوِم دى، ِقيلَ ِبقَوِعيسِه: وجالْو ِويدسِف تسِبالْخ ادرالْم ِويدسِخ تسِبالْمِر، ووِف الْقَمسخ وذٌ ِمنأْخاِن مدالْأَبو  ابِإذْهو قُلُوِبِهم
و ،مِرِفِتهعِةماوالُ الْقَسخلَا ِإدو ،ِريهالْأَب ها، كَذَا ذَكَرِر ِفيهكَبالتِل، وهالْجِويِد وسِة ِبتامالِْقي موا يمهخسكُونَ مأَنْ ي دعبي 

وتسود } ؛ وجوه أَهِل السنِة] ١٠٦: آل عمران[} وهيوم تبيض وج} :وجوِهِهما كَما قَالَه بعض الْمفَسِرين ِفي قَوِلِه تعالَى
وهجِة،] ١٠٦: آل عمران[} وعِل الِْبدأَه وهج؛ و اِر، أَواِط ِفي النرالص ا ِمنمهارِهيا انمفُهسخاِر،  وواِر الْبِر دا ِفي قَعمولُهزن

لَمأَع اللَّها ورِرِبالْأَس". 



 ."البخاري كثري من العلماء قدميا وحديثًا وقد أنكره على: "وأما قول البحريي *

فأين هذا اجلمع الكثري من العلماء قدميا وحديثًا؛  هذا من ويله على طريقة أهل البدع يف التهويل تثبيتا وتزيينا لباطلهم، :فأقول
رد كالمهما احملقِّقون بكالم   إال احلميدي وابن عبدالرب، وقد- در املعتمدةعلى حسب املصا-األثر قدميا  فإنه مل يتكلم على هذا

 .رصني

حكاه أبو مسعود، ومل يذكر يف أي  كذا: "، مث قال)٣/٤٩٠" (اجلمع بني الصحيحني"الْحميِدي فقد ذكر األثر يف  فأما
 وليس يف رواية النعيمي عن الفربري... كلهاذلك فوجدناه يف بعض النسخ ال يف موضع أخرجه البخاري من كتابه، فبحثنا عن

 ."أقحمت ِفي كتاب البخاِري أصالً شيء من هذا اخلرب يف القردة، ولَعلَّها من الْمقْحمات الَِّتي

علَيها وكَفَى  أُصوِل الَِّتي وقَفْناالْحِديثَ الْمذْكُور ِفي معظَِم الْ وما قَالَه مردود فَِإنَّ: "رد هذا القول احلافظ يف الفتح قائالً وقد
 وكَذَا ِإيراد الِْإسماِعيِلي وأَِبي نعيٍم ِفي الثَّلَاثَِة الْأَِئمِة الْمتِقِنني عِن الْفَربِري حجةً ِبِإيراِد أَِبي ذَر الْحاِفِظ لَه عن شيوِخِه

سأَِبي ما وِهميجرختسقَطَمس معاِفِه نِفي أَطْر وٍد لَهلَا عو هدعِديثُ الَِّذي بكَذَا الْحو ِفيسِة النايِرو كُونَ  ِمنأَنْ لَا ي ذَِلك ِمن ملْزي
ِريبِة الْفَرايةَ ِفي ِروِعد ِفيسِة النايلَى ِروع ِزيدت هتاياِديثَ فَِإنَّ ِروأَح... 

جِميِع ما أَورده الْبخاِري  فَهذَا يناِفي ما علَيِه الْعلَماُء ِمن الْحكِْم ِبتصِحيِح تجِويزه أَنْ يزاد ِفي صِحيِح الْبخاِري ما لَيس ِمنه وأَما
فَاِقِهمِمِن اتاِبِه وِتِه ِفي ِكتبِبِنس قْطُوعم هلَى أَنعذَا الَِّذي قَالَههِه وا ِفي  ِإلَيِميِع مثُوِق ِبجالْو مدع هِمن قطَرتي لٌ فَاِسديخِحيِح  تالص

مذْكُوِر واتفَاق الْعلَماِء يناِفي الِْكتاِب الْ كُلِّ فَرٍد فَرٍد فَلَا يبقَى ِلأَحٍد الْوثُوق ِبما ِفي ِلأَنه ِإذَا جاز ِفي واِحٍد لَا ِبعيِنِه جاز ِفي
ذَِلك". 

 ."وقَد أَطْنبت ِفي هذَا الْموِضِع ِلئَالَّ يغتر ضِعيف ِبكَلَاِم الْحميِدي فَيعتِمده: "مث قال

ناد الوارد يف الصحيح، إال أنه ميمون باإلس يف ترمجة عمرو بن) ٦/٣٦٧(والبخاري أخرج األثر أيضا يف التاريخ الكبري  :قلت
 .سليم بن بلج، ومل يذكر الزنا قرن بني حصني وأيب بلج حيىي بن

فإا تدور على عبد امللك بن مسلم، عن  وأما القصة بطوهلا): "٣/١٢٠٦(كالم ابن عبدالرب فقد ذكره يف االستيعاب  وأما
وإقامة احلدود ِفي  اعة أهل العلم منكر إضافة الزنا ِإلَى غري مكلف،ما، وهذَا ِعند مج عيسى ابن حطان، وليسا ممن حيتج

 ."واإلنس دون غريمها، وقد كَانَ الرجم يف التوراة البهائم، ولو صح لكانوا من اجلن، ألن العبادات ِفي اجلن

زم من كون عبد امللك بأنه ال يل: عنه أجيب): "٦/١٨٣(رد القسطالين على هذا الكالم قائالً كما يف إرشاد الساري  وقد
وبأنه ال  البخاري للقصة عن غريمها بل مقوية وعاضدة لرواية اإلمساعيلي املذكورة، وابن حطان مطعونا فيهما ضعف رواية



حدا، وإمنا أطلق ذلك عليه لشبهه به فال يستلزم ذلك  يلزم من كون صورة الواقعة صورة الزنا أن يكون ذلك زنا حقيقة وال
 ."احليوان يف علىإيقاع التكل

رجال الشيخني، وتابعه عيسى بن حطان عن  وعباد هذا ثقة من): "٢/٥٣٦(العالمة األلباين يف خمتصر صحيح البخاري  وقال
النكارة الظاهرة  وعيسى هذا وثَّقه العجلي، وابن حبان، وروايته مفصلة تبعد. اإلمساعيلي أخرجه. عمرو بن ميمون به مطوالً

 ."واهللا أعلم. خالفاً البن عبد الرب ملختصرة، وقد مال احلافظ إىل تقويتها؛من رواية نعيم ا

املعاصر حول طبائع احليوانات؛ ليدرك  وإين أنصح البحريي أن يطلع على بعض األحباث اليت أجراها الكفار يف الوقت :قلت
 ! به الكاسد يوصف هؤالء باجلنوناحليوانات، ال يتخيلها العقل، فعلى مذه أم اكتشفوا أمورا تتعلق مبعيشة هذه

 ! -وهذا املنتظر من أمثاله من العلمانيني- كان يقبل أحباث الكفار القائمة على التجربة واليت حتتمل الصواب واخلطأ وإن
 !أصح الكتب بعد كتاب اهللا عز وجل ؟ فكيف ال يقبل النصوص الصحيحة يف

والقرد يضحك ويطرب، ): "٤/٣٠٩(وقال يف  ،"يف القرد أعاجيبو): "١/١٣٨(وكما قال اجلاحظ املعتزيل يف احليوان 
بالتلقني  ويضعه يف فيه، وله أصابع وأظفار، وينقي اجلوز، ويأنس األنس الشديد، ويلقن ويقعي وحيكي، ويتناول الطّعام بيديه

 دون -اس للذي اعترى القرد من ذلكفلم جتد الن. يتعلّم السباحة الكثري، وإذا سقط يف املاء غرق ومل يسبح؛ كاإلنسان قبل أن
 . إلّا هذه املعاين اليت ذكرا، من مناسبة اإلنسان من قبلها-احليوان علّة مجيع

اإلنسان؛ ألنّ اخلرتير يغار، وكذلك اجلمل  عنه من شدة الزواج، والغرية على األزواج، ما ال حيكى مثله إلّا عن وحيكى
وأجناس . غريها ر يغار وحيمي عانته الدهر كلّه، ويضرب فيها كضربه لو أصاب أتانا منواحلما .والفرس، إلّا أا ال تزاوج

 .احلمام تزاوج وال تغار

وحنن مل نر وجه . اإلنسان على سائر احليوان يف القرد الزواج والغرية، ومها خصلتان كرميتان، واجتماعهما من مفاخر واجتمع
وربما رأينا وجه  .ا فيه من االختالف، وال أشبه فما ووجها باإلنسان من القردوشبها، على م شيء غري اإلنسان أشبه صورة

 ."اليسري بعض احلمر إذا كان ذا خطم، فال جند بينه وبني القرد إال

أعقل من رويبضة هذا الزمان يف فهم  ، كان-رغم منهجه االعتزايل القائم على تقديس العقل-فهذا اجلاحظ املعتزيل  :قلت
 .ود اليت مل يعقلها البحرييطبيعة القر

تأويل خمتلف "كما نقل هذا ابن قتيبة يف  أن البحريي سلك مسلك الزنادقة قدميا يف االستهزاء ذا األثر وأشباهه، واعلم
دا رجمت قردة ِفي أَنَّ قُرو رويتم: قَالُوا:  رجم قردة ِفي زىن-حِديثٌ يكَذِّبه النظَر" :؛ حيث نقل قوهلم)١/٣٧٢" (احلديث

 .زىن



 .فَِإنْ كَانِت الْقُرود ِإنما رجمتها ِفي الِْإحصان، فَذَِلك أظرف للْحِديث

الْيهوِديةُ بعد، وِإنْ كَانِت  نهاِمن أَحكَاِم التوراِة أُمورا كَِثريةً، ولَعلَّ ِدي هذَا الِْقياِس، فَِإنكُم لَا تدرونَ، لَعلَّ الْقُرود تِقيم وعلَى
 ."الْخناِزير نصارى الْقُرود يهودا، فَلَعلَّ

، ولَا عن وسلَّم حِديثَ الْقُروِد لَيس عن رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه ونحن نقُولُ ِفي جواِب هذَا اِلاسِتهزاِء، ِإنَّ: "ابن قتيبة فقال
نع ٌء ذُِكريش وا همِإناِبِه، وحوٍن أَصميِن مِرو بمع ...ودأَى الْقُركُونَ رأَنْ ي ِكنمي قَدا  وها ِلأَنهمجرا تهأَن ةً، فَظَندِقر مجرت

،تنا ِلأَنَّ الْقُ زِإلَّا ظَن دأَح هلَمعذَا لَا يهلَاو ودر لَمعلَا ي ،افَدستا تاهرالَِّذي يا وفُِسهأَن نِبئُ عنت ذَا ظَنِن؟ هزت لَم أَم ،تنأَز. 

ِمن  أَزنى:  ِبها الْمثَلَ، فَتقُولُالْبهاِئِم، والْعرب تضِرب أزىن ولَعلَّ الشيخ عرف أَنها زنت ِبوجٍه ِمن الدلَاِئل لَا نعلمه، فَِإن القرود
تِربا ضم ،وفرعم ها ِمننلَا أَنَّ الزلَوٍد، واِج ِقرواِن ِفي الزسِبالِْإن هبٌء أَشيش سلَيثَلَ وِبِه الْم هِة ِمنريالْغو. 

لَى با عهضعب ِثبيى، وادعتت قَد اِئمهالْباوضعا بهضعب اِقبعيٍض، وع. 

 .اللَّه لَها، كَما يرجم الِْإنسانُ والْقُرود ترجم ِبالْأَكُف، الَِّتي جعلَها. ويحطِّم ما يعض، وِمنها ما يخِدش، وِمنها ما يكِْسر فَِمنها

 . بعضا لغري زىن، فتومهه الشيخ لزىن، فَلَيس هذَا ِببِعيٍدفَِإنْ كَانَ ِإنما رجم بعضها

علَى ما -ِلأَنها  أَنَّ الرجم، كَانَ ِمن أَجِلِه فَلَيس ذَِلك أَيضا ِببِعيٍد، كَانَ الشيخ استدلَّ علَى الزنا ِمنها ِبدِليٍل، وعلَى وِإنْ
كتلَمأَع -دةً، أَشراِئِم غَيها  الْبامأَفْه مِني آدب ا ِمنهبأَقْرو". 

البخارى ومسلم والىت ردها الكثري  ومن أمثلة ذلك الذي ال يقبل عقالً وال حىت شرعا ثُلة من أحاديث: " وأما قول البحريي
 ."من املعاصرين

، فبعد أن كان الضعيف "املردود يح وأقله من الضعيفأن أكثر ما أخرجاه من الصح: " هكذا نقض دعواه السابقة :قلت
 ! أحاديث الصحيحني منكرة املردود يف الصحيحني قليالً، صارت ثلة من

ومن هنا ندرك مكر هذا الرجل وقصده السيئ الذي ال خيتلف عن مكر وسوء قصد أسالفه من أهل األهواء والزيغ حنو أيب رية 
 .الضال املنحرف

 ! ل كاذب يف دعواه احترام البخاري ومسلموندرك أيضا أن الرج

الرياح، ويأخذ معه من يف قلوم مرض،   يف إسقاط الثقة بالصحيحني سيذهب أدراج-الغري مشكور- أن يعلم أن سعيه  وعليه
 !!ويبقى عليه الوزر واحلساب والعذاب



بعد إمجاع -أبو رية يف القرن الرابع عشر  جاءفإذا ): "٨٦" (ظلمات أيب رية"كما قال الشيخ حممد عبدالرزاق محزة يف  واألمر
قلنا  يشكِّك يف حفظ البخاري وأمانته وصدقه ونصحه لدين اإلسالم،-رواية احلديث  األمة على حفظ البخاري وأمانته يف

 كتاب تنقله، ولن يشك الناس فيما أمجعوا عليه من أن أليب رية انطح برأسك جبالً حىت يدمى رأسك، فلن ز اجلبل، ولن
 ."كتاب اهللا تعاىل البخاري أصح كتاب بعد

 ... يتبع إن شاء اهللا

------------------ ------------------- 

طريق  من ،(٣٣١) ، وأبو بكر يف الغيالنيات)١١٦٥(، واملخلِّص يف املخلِّصيات )٥٩٣(، والروياين )٢١/٢٤(أخرجه أمحد يف مسنده  ([١])
اِم، حوالْع نب ادبع،اقحِإس نب دمحا مثَناِلٍك قَالَ دِن مِس بأَن نكَِدِر عنِن الْمِد بمحم نقَالَ: ع لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسر " :امِإنَّ أَم 

 ."...الدجاِل ِسِنني خداعةً

 .وقد عنعنإسناده ضعيف فيه حممد بن إسحاق، وهو صدوق لكنه مدلس 

، والبزار يف )١/٤٠٤(والطحاوي يف مشكل اآلثار  ،(٢/١١٨" (املخلِّصيات"، واملخلِّص يف )٥٩٣(، والروياين )٦/٣٧٨(أبو يعلى  وأخرجه
 .«الْعامِة الْفُويِسق يتكَلَّم ِفي أَمِر«: أَنِس بِن ماِلٍك، بلفظ طريق محمِد بِن ِإسحاق، عن عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، عن من) ٧/١٧٤(البحر الزخار 

صلى اهللا  ابن ِإسحاق، عن عبد اهللا بِن ِديناٍر، عن أَنٍس، عِن النيب وسألت أَِبي عن حديِث الَِّذي رواه): "٦/٥٩٦(ابن أيب حامت يف العلل  قال
 عليه وسلم؛ ِفي الرويِبضة؟

عبد اهللا بن  عن: حممد بِن ِإسحاق، ووجدت ِفي ِروايٍة بعض البصريني غري علم أحدا روى عن عبد اهللا ابن دينار هذا احلديثَال أ: قَالَ أَِبي
 .اَألزهر، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ِبنحِوِه املُثَنى األنصاري، عن عبد اهللا ابن ِديناٍر، عن أَِبي

 !وال أَدِري من أَبو اَألزهر هذَا: قَالَ أَِبي

ى؟: قلتِن املثنن الذي رواه عن عبد اهللا بم 

 .حجاج الفُسطاطي: فَقَالَ

 ."لَو كَانَ حديثُ ابن إسحاق صحيحا، لَكَانَ قَد رواه الثقات عنه: قَالَ أَِبي

. شيخ رمبا أنكر: عبداهللا ابن دينار الشامي؟ قال: زرعة قلت أليب«): ٣٣١-٢/٣٢٩" (ته أليب زرعةسؤاال"أبو عثمان سعيد البرذَعي يف  وقال
وقد كان رجلٌ من : وهذا؟ قال أبو عثمان ال، ابن إسحاق ماله: دينار الذي يروي عن أنس حديث الرويبضة هو هذا؟ قال عبد اهللا بن: قلت

ِديناٍر، عن أَِبي األزهر، عن  ندي مبأمون، عن أيب قتيبة، عن عبد اهللا بن املثنى، عن عبد اهللا بِنليس ع أصحابنا ذاكرين ذا احلديث عن شيخ



هو هذا : له ومل أجترئ أن أذكر له أنه من رواية هذا الرجل؛ ألنه مل يكن يرضاه، فقلت أنس، وذكرت أليب زرعة هذا أنه صاحب أنس،
 .«الشامي؟ فأجابين ذا

: سِمع.. أحد الثقات: "وقال ،(٣/٤٤١) اللَِّه بن ِديناٍر، أَبو عبِد الرحمِن الْعمِري موالهم الْمدِني، ترمجه الذهيب يف تاريخ اإلسالمعبد : قلت
 ."وسلَيمانَ بن يساٍر، وأَبا صاِلٍح السمانَ ابن عمر، وأَنس بن ماِلٍك،

ن األلباين إسناده يف الصحيحة وقد صر٥/٣٢١(ح ابن إسحاق بالسماع يف رواية البزار؛ ولذلك حس( 

 :وقد اختِلف فيه على ابن إسحاق

ٍر، عن محمِد بِن بن بكَي أَخبرنا يونس: أَبو كُريٍب محمد بن الْعلَاِء، قَالَ حدثَنا :قال (٢٧٤٠) (٧/١٧٤(أخرجه البزار يف البحر الزخار 
ِإنَّ بين يدِي » :قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم: عنه قَالَ أَِبي عبلَةَ، عن أَِبيِه، عن عوِف بِن ماِلٍك رِضي اللَّه ِإسحاق، عن ِإبراِهيم بِن

دصةً ياعدخ ِة ِسِننياعاالسِفيه ا قِفيه نمتؤيو ،اِدقا الصِفيه كَذَّبيو ،ا الْكَاِذبِفيه ِطقنيو ،ا الْأَِمنينُ ِفيهوخيو ،اِئنةُ الْخِبضيوا : ، ِقيلَ»الري
، )١٨/٦٧(، والطرباين يف الكبري (٥٨٨) ، وأخرجه الروياين يف مسنده«الْعامِةالْمرؤ التاِفه يتكَلَّم ِفي أَمِر «: قَالَ وما الرويِبضةُ؟،: رسولَ اللَِّه

 .)١/٤٠٤(، والطحاوي يف مشكل اآلثار )١/٥١(ويف مسند الشاميني 

 .)١/٥٠(، ويف مسند الشاميني )١٨/٦٧(مسلَمةُ بن علَي، أخرجه الطرباين يف الكبري : وتابع ابن إسحاق على هذه الرواية

 .مة متروكومسل

 :وله طريقان عن أيب هريرة.منها حديث أيب هريرة: لكن له شواهد منها

السباِق، عن أَِبي هريرةَ،  حدثَنا فُلَيح، عن سِعيِد بِن عبيِد بِن: قَالَا حدثَنا يونس، وسريج،: قال) ١٤/١٧١(أخرجه أمحد يف مسنده  :األول
ِفيها الْأَِمني،  يكَذَّب ِفيها الصاِدق، ويصدق ِفيها الْكَاِذب، ويخونُ قَبلَ الساعِة ِسنونَ خداعةٌ،: "اُهللا علَيِه وسلَّم  رسولُ اِهللا صلَّىقَالَ: قَالَ

 .وينظُر ِفيها ِللرويِبضِة: يجقَالَ سر" الرويِبضةُ  ويؤتمن ِفيها الْخاِئن، وينِطق ِفيها

 .، وعليه فهذا إسناد ضعيف"صدوق خيطئ كثريا: " قال فيه احلافظ-وهو ابن سليمان-فليح : قلت

 ياٍض، عنحدثَنا ابن وهٍب، عن يِزيد بِن ِع: قال (٢/٥٢٣) (١٤٧٠(توفع فليح، تابعه يزيد بن عياض، أخرجه نعيم بن محاد يف الفنت  لكن
 .سِعيِد به

 .تِرك: ويِزيد بِن ِعياٍض، كذَّبه مالك وغريه، وقال الذهيب

، (٢٧٣١) ، والشجري يف ترتيب األمايل اخلميسية(٤٠٣٦(، وابن ماجه )الرسالة/١٣/٢٩١(أخرجه أمحد يف مسنده : والطريق الثاين
 قُدامةَ الْجمِحي، عن ِإسحاق بِن أَِبي الْفُراِت، عِن حدثَنا عبد الْمِلِك بن: ونَ قَالَطريق يِزيد بن هار من (١٨٣(واخلرائطي يف مكارم األخالق 



ات، يصدق ِفيها الْكَاِذب، ويكَذَّب خداع سيأِْتي علَى الناِس سنوات«: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَالَ رسولُ اللَِّه: الْمقْبِري، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
،اِدقا الصِفيه ،ا الْأَِمنينُ ِفيهوخيو ،اِئنا الْخِفيه نمتؤيةُ وِبضيوا الرِفيه ِطقنيةُ؟ قَالَ: ، ِقيلَ»وِبضيوا الرمِة» :وامِر الْعِفي أَم اِفهلُ التجالر». 

 .جمهول: ناد ضعيف، عبدامللك بن قدامة ضعيف، وإسحاق بن أيب الفرات، قال احلافظوهذا إس

 )٢٢٥٣(، )١٨٨٧(وباجلملة فاحلديث صحيح هلذه الطرق والشواهد، وقد صححه العالمة األلباين يف الصحيحة 

 .)٧(أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه  ([٢])

لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ » :هريرةَ، عِن النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، قَالَ أَِبي من حديث) ١٥٧(، ومسلم )٣٦٠٩(وأخرج البخاري 
ونَ قَِريبالُونَ كَذَّابجولُ اِهللا دسر هأَن معزي مكُلُّه ،ثَلَاِثني ِمن». 

الشيباِني، عن  من طريق أَيوب، عِن الْقَاِسِم) ١٣٣٢(الشاشي يف مسنده و ،(١٨٥٣(، وابن ماجه )٣٢/١٤٥(أخرجه أمحد يف مسنده  ([٣])
 .صحيح عبِد اللَِّه بِن أَِبي أَوفَى مرفوعا، وإسناده

اللَِّه صلَّى   أَنَّ رسولَعمٍرو، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ من طريق محمد بن) ٤١٦٢(، وابن حبان )١١٢٥(شاهد أخرجه الترمذي  وله
 فَاقْترب رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمنهما، فَوضعا اَألنصاِر، فَِإذَا ِفيِه جمالِن يضِرباِن ويرعداِن اللَّه علَيِه وسلم دخل حاِئطًا ِمن حواِئِط

هعم نِض، فَقَالَ ما ِباَألرمهانِجر :فَقَالَس ،لَه دج لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسِغي: "ربنا يِغي أَنْ مبني دكَانَ أَح لَوٍد، وَألح دجسٍد أَنْ يَألح 
 .، وإسناده حسن"ِهعظَّم اللَّه علَيها ِمن حقِّ يسجد َألحٍد َألمرت الْمرأَةَ أَنْ تسجد ِلزوِجها ِلما

 .)٣٤٩٠(، وانظر أيضا الصحيحة )٥٨-٧/٥٤( يف اإلرواء - رمحه اهللا- وللحديث شواهد أخرى مجعها العالمة األلباين 

 


