
 موت النيب صلى اهللا عليه وسلم بسبب الشاة املسمومة حول إبطال شبهات إسالم البحريي) الفصل الثاين(

جريدة اليوم " (بالسم على أيدى اليهود باطلة» اهللا عليه وسلم صلى«قصة مقتل النىب " :قال إسالم البحريي يف مقال *
 :)م٢٠٠٨ نوفمرب ٣اإلثنني،  /السابع

البخارى على أساس أنه ال يأتيه الباطل من   املسلم ال ميكن حبال أن يتقبل فكرة نقد أحاديث ىف كتابوألن العقل اجلمعي"
منتجاته العلمية  البخارى يبقى مع كل إتقانه بشرا تعتريه الوساوس واألخطاء واألهواء وتظل بني يديه وال من خلفه، رغم أن

 ."ذلك  معيب ىفمتاحة أمام النقد العلمي واألكادميي وال مطعن وال

اهللا عز وجل؛ ساعيا سعيا حثيثًا إىل  ما زال البحريي مستمرا يف حربه اخلبيثة على أصح كتاب يف الدنيا بعد كتاب :قلت
 .مصداقيته وصحته التشكيك فيه، وإضعاف ثقة املسلمني يف

 .ات معسولة تنطوي على سم زعافوذا الكالم ينكشف الوجه الكاحل هلذا الرجل الذي أراد أن يستره أحيانا بعبار

البخاري؛ ألنه وافق إمجاع األمة عرب  العقل اجلمعي املسلم ال ميكن حبال أن يتقبل فكرة نقد أحاديث يف كتاب هذا: فأقول
 وعلى رأسهما البخاري، وهذا مما يتشرف به املسلم الذي يؤمن بسنة رسول اهللا القرون على صحة مجلة ما يف الصحيحني،

 . عليه وسلمصلى اهللا

وأما كونه ال يتقبل فكرة نقد أحاديث البخاري، ليس ألنه يعتقد عصمة البخاري، إمنا العتقاده أن األمة ال جتتمع على ضاللة، 
 :ُهللا علَيِه وسلَّم قَالَ، أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى ا- وسلَّم صاِحِب رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه-بصرةَ الِْغفَاِري  أَِبي كما يف حديث

، "...أُمِتي علَى ضلَالٍَة فَأَعطَاِنيها سأَلْت اَهللا عز وجلَّ أَنْ ال يجمع: ومنعِني واِحدةً سأَلْت ربي عز وجلَّ أَربعا فَأَعطَاِني ثَلَاثًا"
 .]١[احلديث

وأما البحريي فإنه يريد أن خيرق إمجاع األمة، ويطعنها يف قلبها خبنجر مسموم من أحقاده اليت مألت قلبه على أشرف الكتب 
 .بعد القرآن

أصول "اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنو  ى رسولاألوىل به أن يوجه سهامه إىل كتب الضالل اليت امتألت باألكاذيب عل وكان
وابن   بشر املريسي، وابن عريب،  ، وحنوه من كتب الزنادقة املالحدة أمثال- الشيعة وهو خباري الروافض- للكُلَيين " الكايف

 .سبعني، وابن الفارض

ي ال يتفوه به مسلم يعظِّم رسول كالمه الذ  أنه يسري يف ركاب هؤالء الزنادقة املالحدة، كما سيأيت من صريح- الظاهر- لكن
 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم



على أسس وقواعد شريفة ال على أغراض دنيئة،  إن النقد العلمي الرتيه لصحيح البخاري إمنا يقوم به العلماء األمناء: له وأقول
األحاديث الثابتة  ضعيف مجلة منالعظيمة، ومل يدخل يف نقدهم مساعيك اخلائبة يف حماولة ت وقد قاموا بالفعل ذه األمانة

 .بسبب سوء فهمك بل سوء قصدك

 إال أن البخاري تويف على أثر وجع شديد ومحى أملَّت به، ]٢[رف الغالبية من املسلمني أن النيبفكما يع" :مث قال البحريي  *
 حديثًا أن النيب مات مسموما مقتوال جراء أكله من شاة مسمومة قُدمت له من وحده يف كتابه دون أي أحد يف العاملني أخرج

 -٧٩١/٧» ووفاته مرض النىب صلى اهللا عليه وسلم«أخرج البخارى ىف باب .. ولنعرض احلديث أوال .اليهود ىف موقعة خيرب
اهللا عليه وسلم يقول ىف  كان النىب صلى: قالت عائشة رضي اهللا عنها: قال عروة: ونس، عن الزهرىوقال ي» : ما يلى٤٤٢٨

 الطعام الذى أكلت خبيرب، فهذا أوان وجدت انقطاع أري من ذلك السم يا عائشة، ما أزال أجد أمل: (مرضه الذى مات فيه
...". 

اهللا عليه وسلم من أثر الشاة  النيب صلى لذي أخرج حديث موتأن البخاري وحده دون أحد يف العاملني هو ا دعواه :قلت
التخريج، بل  افتراء مسج على أمري املؤمنني يف احلديث، نابع من جهل هذا الرجل بعلم املسمومة اليت قدمها له اليهود، إمنا هو

 .هل، هذا إن سلم من اجل-احلق على طريقة اليهود يف كتمان-نابع من كتمانه للحق وهو يعلم 

مرِض النِبي صلَّى اُهللا : حتت باب (٤٤٢٨) فاإلمام البخاري روى هذا احلديث معلَّقًا كما اعترف هذا الغر، وقد أخرجه برقم
 .)٣١: الزمر( )امِة ِعند ربكُم تختِصمونَثُم ِإنكُم يوم الِقي .ِإنك ميت وِإنهم ميتونَ(: وقَوِل اللَِّه تعالَى علَيِه وسلَّم ووفَاِتِه،

يوسف بن موسى  أَبو بكٍْر أَحمد بن محمِد بِن يحيى الْأَشقَر، ثنا أَخبرِني :قال) ٣/٦٠(و وصله احلاكم يف مستدركه 
كَانَ : كَانت عاِئشةُ رِضي اللَّه عنها تقُولُ :قَالَ عروةُ: عِن ابِن ِشهاٍب قَالَعنبسةُ، ثنا يونس،  املروِذي، ثنا أَحمد بن صاِلٍح، ثنا

ه ِبخيبر، فَهذَا أَوانُ أَكَلْت يا عاِئشةُ، ِإني أَِجد أَلَم الطَّعاِم الَِّذي«: ِفيِه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يقُولُ ِفي مرِضِه الَِّذي توفِّي رسولُ اللَِّه
ذَِلك ِري ِمنهِقطَاِع أَبان مالس». 

 ."وقَالَ يونس: هذَا حِديثٌ صِحيح علَى شرِط الشيخيِن، وقَد أَخرجه الْبخاِري فَقَالَ: "قال احلاكم

 عِلي الْوراق ثَنا أَبو بكِْر بن أَِبي داود ثَنا أَحمد  محمد بنمن طريق) ٤/١٦٢(أيضا احلافظ ابن حجر يف تغليق التعليق  ووصله
 .بن صاِلٍح به

 ."روى الِْإسماِعيِلي عن محمد بن أَحمد بن سعيد الْبزاز الواِسِطي عن أَحمد بن صاحل نحوه: "وقال

شيخ أهل الكالم يف عصره : "، فقال)٨/١٣٤(اإلسالم  ى الْأَشقَر، ترمجه الذهيب يف تاريخأَحمد بن محمِد بِن يحي :قلت
 .صدوق يف احلديث :بنيسابور، قال احلاكم



ِمعم،: سزي، وأقراوإبراهيم بن أيب طالب، وجعفر بن سوار، ويوسف بن موسى املَر 

 ."وتوفّي يف آخر سنة تسٍع ومخسني

املروذي، ترمجه اخلطيب البغدادي يف تاريخ : املَروروذي، أي وسى، فهو ابن عبد اهللا، أبو يعقوب القَطَّانيوسف بن م وأما
وقدم ... احلديث إىل اآلفاق البعيدة كَانَ من أعيان حمدثي خراسان، مشهورا بالطلب والرحلة ِفي):"بشار/١٦/٤٥٤ بغداد(

 ."وكان ثقة...أهله بغداد، وحدث ِبها، فروى عنه من

بالكثري، وكان مكثرا فاضالً واسع  قَِدم بغداد وحدثَ: "، وقال)بشار/٦/١٠٦٨(الذهيب يف تاريخ اإلسالم  وترمجه
 ."الصغري، والكبري فمن شيوخ البخاري وهو يوسف بن موسى القطان...الرحلة

بن الطربى، ثقة ثبت حافظ، من كبار اآلخذين عن تبع أبو جعفر ا :وأما أَحمد بن صاِلٍح، فهو إمام أهل مصر يف زمانه
 .األتباع

فقد قال عنه تلميذه  ،)ابن أخى يونس بن يزيد(عنبسة فهو ابن خالد بن يزيد القرشى األموى موالهم ، أبو عثمان األيلى  وأما
 .صدوق، واعتمد هذا احلافظ يف التقريب: أمحد بن صاحل

ورغم أنه يعد الراوى " :قال البحريي مشكِّكًا يف صحة رواية يونس عن الزهري اد، فقديونس فهو ابن يزيد بن أيب النج وأما
قد عابوا عليه منكراته عن الزهري، فيقول ابن حجر ىف ذيب التهذيب ج  الثاىن حلديث الزهرى فإن أهل اجلرح والتعديل

وسئل أمحد ... الزهرى منكرات  عنوقال أبو زرعة الدمشقى مسعت أمحد بن حنبل يقول ىف حديث يونس» :٧٧٠ - ١١
 .«أحاديث منكرة من أثبت ىف الزهرى قال معمر قيل فيونس قال روى

 . يونس أكثر حديثًا عن الزهرى من عقيل ، ومها ثقتان: قال أمحد : قال الفضل بن زياد  لكن: قلت

 شعيب بن أىب محزة،  نس ، وعقيل،مالك ، ومعمر ، ويو: أثبت الناس يف الزهري: وقال عباس الدوري، عن حيىي بن معني
 . وابن عيينة

يونس ثقة، وعقيل ثقة نبيل : فقال  يونس أحب إليك أو عقيل ؟: قلت ليحىي بن معني : عثمان بن سعيد الدارمى  وقال
يونس أسند عن الزهرى، واألوزاعى ثقة ما : األوزاعى ـ من يونس ؟ فقال  أين يقع ـ يعىن: قلت . احلديث عن الزهرى 

 .روى األوزاعي عن الزهري قل ماأ

يونس أسندمها ومها : أو يونس ؟ قال  من أثبت معمر: قلت ليحىي بن معني: قال يعقوب بن شيبة، عن أمحد بن العباس و
 . ثقتان مجيعا، و كان معمر أحلى



 . معمر ويونس عاملان بالزهرى: وقال أبو بكر بن أىب خيثمة ، عن حيىي بن معني 

 . مالك ، و معمر و يونس كانوا عاملني بالزهرى: أثبت أصحاب الزهرى : خر ، عن حيىي وقال ىف موضع آ

سفيان بن عيينة، وزياد بن : ىف الزهرى  أثبت الناس: مسعت عليا يقول : يعقوب بن سفيان، عن حممد بن عبد الرحيم  وقال
 .كتابه سعد، مث مالك، ومعمر، ويونس من

الزهري إذا قدم أيلة نزل على يونس،  وكان: قال. ن ال نقدم يف الزهري على يونس أحدا حن: أمحد بن صاحل املصرى  قال
 . وإذا سار إىل املدينة زامله يونس

 .مالك و سفيان و معمر، هؤالء أصحاب الزهري، و يونس بن يزيد عارف برأيه: وقال حممد بن عبد اهللا بن عمار املوصلى

 . سنة، وقيل أربع عشرة سنةوصحب الزهري ثنىت عشرة: و قال املزي

 ."ثقة إال أن يف روايته عن الزهري ومهًا قليال و يف غري الزهري خطأ" :وقال احلافظ يف التقريب

 ."-أي أصحاب الزهري-وهو ِمن رفَعاِء أَصحاِبه ): "٦/٢٩٨(وقال الذهيب يف السري 

إال أنه استنكر بعض األئمة على   الرجلني عن الزهري،هكذا وصف ابن معني يونس بأنه عامل بالزهري، وأنه أسند :قلت
إذا  هذا القليل يغتفر يف جانب األغلب األعم، وال جيعل روايته ساقطة بالكلية يونس ومهًا قليالً يف حديثه عن الزهري، لكن

 .حدث عن الزهري، كما يرمي إليه البحريي

 !! العلم واحلفظ ؟فمن ذا الذي يسلم من الوهم واخلطأ، مهما عال كعبه يف

فهو اجلبل الثقة الذي إليه املنتهى يف التثبت، فإذا  ،-ولو تعليقًا بصيغة اجلزم-سلَّمنا أن البخاري تفرد بإخراج هذا احلديث  ولو
 !بإخراج حديث ما، فمن يقبل؟  يقبل تفرد البخاري  مل

 . الواحد الثقة إذا خالف أهواءهملكن البحريي يسري على خطا أهل البدع من املعتزلة وحنوهم يف رد خرب

فإنه والبد علقه » ابن حجر«فيقول " :وأما حيل البحريي يف حماولة التشكيك يف احلديث ألنه معلَّق، فهي ساقطة، فقد قال *
اختصار للسند فقط ال أكثر،  أنه مكرر ىف موضع آخر من الكتاب بذات السند املنقطع هنا فيكون جمرد :١ :باجلزم لسببني

 أيدينا؟ بالطبع ال، فالبخاري مل يكرر احلديث ىف أى باب من أبواب كتابه مرة ل هذا الشرط منطبق على احلديث الذي بنيفه
 ."...معلقات البخاري أخرى ال ذا السند موصوالً، وال بسند غريه أبدا، إذن سقط الشرط األول لقبول



الطعن يف صحة هذا احلديث، فأقول  يتوافق مع مراده الفاسد منلقد حاول البحريي تلفيق كالم احلافظ ابن حجر كي  :قلت
 :كشفًا حليلته الساقطة

 فَِإن " :أن البخاري إذا علَّق حديثًا)٢/٨(كما يف تغليق التعليق  -فيما نقله هذا الغر-  قد صرح -رمحه اهللا-احلافظ ابن حجر 
ِفي  أبرز من ِرجاله فَِإن كَانوا ِثقَات فالسبب] ِفيمن[النظر ِإذْ ذَاك  ه عنه ويكونجزم ِبِه فَذَِلك حكم ِمنه ِبالصحِة ِإلَى من علَّق

سماع أحد رواته من  ولَو من طَِريق أُخرى فنبه علَيِه ِبالتعِليِق اختصارا أَو ليبني إما لتكراره أَو ِلأَنه أسند معناه ِفي الْباب: تعِليقه
رواته من مل يبلغ درجة  موقُوفا ِلأَن الْموقُوف لَيس من موضوع الْكتاب أَو كَانَ ِفي ذا كَانَ موصوفا بالتدليس أَو كَانَشيخه ِإ

نِبيها علَيِه تارة حِديثه ت  فَال يرتقي ِإلَى شرط أيب عبد اهللا الْمؤلف ِفي الصِحيح فيعلق-نفسه وِإن كَانَ ِثقَة ِفي-الضبط واإلتقان 
 .أصال وتارة ِفي املتابعات

 ."فَهِذِه عدة أوجه من الْأَسباب احلاملة لَه على تعِليق الِْإسناد ازوم ِبِه

احلديث بصيغة اجلزم، لكن البحريي  هكذا ختم احلافظ كالمه بأن هذه األوجه هي أسباب حاملة للبخاري على تعليق :قلت
إذن " :-فيما نقلناه آنفًا-شروطًا لقبول احلديث املعلَّق عند البخاري؛ حيث قال  م احلافظ بأن جعل هذه األوجهحرف كال

 ."معلَّقات البخاري سقط الشرط األول لقبول

 .واحلافظ مل جيعل هذه األوجه شروطًا لقبول املعلَّق ازوم به، إمنا جعلها أسبابا فحسب

ألن البخاري  " : مل ينطبق أيضا على حديث الباب؛ حيث قال-الذي يعتربه شرطًا ال سببا- لثاين مث ذكر البحريي أن السبب ا
 ."يسند املعىن املقصود من احلديث ىف أى حديث آخر ىف طول كتابه وعرضه مل

ذلك ملا أشرنا املتوافق مع حديث الباب؛ و األخرى متجاهالً إياها، والسبب األخري منها، قد يكون هو  أغفل األسباب  لكنه
 .الزهري إليه من الكالم يف رواية يونس عن

 هل هذا السبب يعد طعنا يف احلديث؟: فإن قيل

اعترض على ما قدمنا من حكم صيغيت  فَِإن): " ٢/١١(بالطبع ال، كما أجاب ذا احلافظ نفسه يف تغليق التعليق : واجلواب
اِريخم والتمريض ِبأَن البزالْج جزمقد أورد مِفيه من تكلم ِفيِه واِحد ود ونِإلَّا س لَه سذَِلك(ِبِه  ا لَي عم(! 

أعدهلم  الْفَن وهو أحد الْأَِئمة ِفي الْجرح والتعِديل بل معدود من أَن البخاِري ِفي الْمرتلَة الَِّتي رفعه اهللا ِإلَيها ِفي هذَا :فَالْجواب
ِثيق رجلقوالً ِفيِه ووار تتا فَِإذا اخِه؛ أَكْثَرهم تثبيتلَية عتلف كَالم غَريه ِفي جرحه وتعديله مل يكن كَلَام غَريه حجام  اخِإم هِلأن

هذَا التخِريج  ملشرطه ِفي الْجاِمع الَِّذي هو أعايل شروط الصحة، ومن تأ مجتهد مع أَنا ال نلتزم ِفيما جزم ِبِه أَن يكون على



املرفوعات كَذَِلك مل يصححه  لَيس لَه ِإلَّا سند واِحد ضِعيف بل ال جيد ِفيِه حِديثًا من أعياه أَن جيد ِفيِه حِديثًا معلّقا مجزوما ِبِه
 ."اِلاعِتراض أحد من الْأَِئمة فَبطل هذَا

فعل  ند املعىن املقصود من احلديث يف أي حديث آخر يف طول كتابه وعرضه، ولكنهيس ألن البخاري مل"  :وقال البحريي *
اليت ذكرناها سابقًا عن واقعة تقدمي الشاة  شيئا عجيبا وغريبا، فقد كان يكتب حتت اسم الباب الذي أخرج فيه األحاديث

أحاديث  ن البخاري يريد أن يقول إن، وكأ»رواه عروة عن عائشة«مقحمة ودخيلة فيقول  املسمومة للنيب ىف خيرب، مجلة
 - شريان القلب -أيدينا حول تصريح الرسول بانقطاع أره  تقدمي الشاة املسمومة هي نفس املعىن املراد من احلديث الذي بني

 ."من أثر ذلك السم

 !! سوا أهالً هلذاهذه اجلملة ليست مقحمة وال دخيلة إال عند اجلهال الذين يتطفلون على موائد الكبار، وهم لي :قلت

باب ما يذْكَر ِفي سم " :، إمنا يشري به إىل معىن التبويب، وهو قوله»رواه عروة عن عائشة :-رمحه اهللا- فقول اإلمام البخاري 
لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص ِبية عن عائشة هو مبعىن فهذا املعىن وارد يف احلديث املعلَّق، ومل يقصد البخاري أن ما رواه عرو ،"الن

 .حديث أيب هريرة الذي أسنده يف الباب

 !!! وهذا واضح ال حيتاج إىل بيان إال عند من عِدم الفهم بالكلية، وهؤالء ال حيلة لنا معهم

، وأخرجه ٣١٦٩-٣٤٣/٦ »إذا غدر املشركون باملسلمني هل يعفى عنهم«أخرج البخاري ىف باب " :وقال البحريي *
باب ما يذْكَر ِفي سم النِبي صلَّى اُهللا » ذات احلديث بطوله ىف باب ، وأخرج»الشاة الىت سمت للنىب خبيرب» باب«خمتصرا ىف 
لَّمسِه ولَيأنه قال حدثنا الليث، عن سعيد بن أىب سعيد، عن أىب هريرة : قتيبة حدثنا :وفيه يقول «٥٧٧٧-٢٨٤/١٠ » ع :

امجعوا ىل من كان ها هنا من (رسول اهللا  يت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاة فيها سم، فقالفُتحت خيرب، أهد ملا"
: ، فقالوا)مساً هل جعلتم ىف هذه الشاة: (نعم، فقال: ، قالوا)صادقى عن شىء إن سألتكم عنه فهل أنتم: (مث قال هلم).. اليهود

وأخرج البخاري  .«كذاباً نستريح منك، وإن كنت نبياً مل يضرك  كنتإن: أردنا: فقالوا). ما محلكم على ذلك: (نعم، فقال
، وأخرج ٢٦١٧-٢٧٢/٥» اهلدية من املشركني قبول«حديثا شاهدا لذلك احلديث بسند عن أنس بن مالك ىف باب 

فريوى   السم،بسنده إىل أنس بن مالك، ولكن بزيادة هامة عن املرأة اليهودية واضعة ، يف كتابه ذات احلديث٢١٩٠» مسلم«
: أردت ألقتلك، قال: فسأهلا عن ذلك؟ فقالت. وسلم فجىء ا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه: فيها الصحاىب أنس بن مالك

إذن ماذا نستنتج مما سبق رواية واقعة تقدمي الشاة املسمومة رواية  .«على«: أو قال: قال» ذاك ما كان اهللا ليسلطك على«
الرسول قد أُخرب بالغيب وىف بعض الروايات أُخرب من الشاة  :عند بعض نتائجها املتحققة ب التوقفصحيحة متواترة، ولكن جي

قطعة منها مث لفظها، وذلك  -  مضغ-مسمومة، وجاء يف بعض الروايات أنه مل يقرا قط وجاء يف أخرى أنه الك  نفسها أا
 ."آنوتعاىل يف القر ما يتفق مع مقام العصمة اليت أقرها سبحانه



فَما " :حلديث أنس، قال رضي اهللا عنه) ٢٦١٧(لكن البحريي قد ارتكب خيانة بكتم زيادة هامة يف رواية البخاري : قلت
لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوِل اللَِّه صساِت روا ِفي لَهِرفُهأَع ِزلْت". 

 . اجلزم، ووصله احلاكموهذا يعد شاهدا قويا حلديث عائشة الذي علَّقه البخاري بصيغة

ويعفى عن املشركني إذا غدروا بشيء يستدرك إصالحه : املهلب قال):  ٥/٣٤٧(قال ابن بطال يف شرحه على البخاري 
اجتهاده، وأما إذا غدروا بالقتل أو  تعاىل منه إذا رأى اإلمام ذلك، وإن رأى عقوبتهم عاقبهم مبا يؤدى إليه وجربه ويعصم اهللا
عاقبهم  ىف العرنيني) صلى اهللا عليه وسلم(شره؛ فال سبيل إىل العفو، كما فعل النىب  جربه وما ال يعتصم منمبا ال يستدرك 

لكنه عفا عنهم ) خيرب تعادىن فهذا أوان قطع أري ما زالت أكلة: (، قال لعائشة) صلى اهللا عليه وسلم(بالقتل، وإن كان 
معجزة أظهرها له من كالم  ع عنه ضر السم بعد أن أطلعه على املكيدة فيه بآيةعليه؛ ألن اهللا تعاىل دف حني مل يعلم أنه يقضى

 دنا أجله بغى عليه السم، فوجد أمله وأراد اهللا له الشهادة بتلك األكلة؛ الذراع، مث عصمه اهللا من ضره مدة حياته، حىت إذا
فقد ميكن أن . وصدقك، فإن كنت نبيا مل يضرك أردنا أن خنترب بذلك نبوتك: فلذلك مل يعاقبهم، وأيضا فإن اليهود قالوا

املناصبني له بالعداوة والغوائل،  كان ال ينتقم لنفسه تواضعا هللا، وكان ال يقتل أحدا من املنافقني يعذرهم بتأويلهم، وأيضا فإنه
 ء عفا عنه، وإن شاءوالصرب، وأصل هذا كله أن اإلمام فيه باخليار إن شا ألنه كان على خلق عظيم من الصفح، واإلغضاء

 اهـ".عاقبه وفيه من عالمات النبوة

، يظهر لك وهاء "اهللا له الشهادة بتلك األكلة حىت إذا دنا أجله بغى عليه السم، فوجد أمله وأراد: "تأمل قول ابن بطال :قلت
هذا السم كرامة له  م من أثر جعل موت النيب صلى اهللا عليه وسل-رمحه اهللا-؛ حيث إن بطال -اهللا هداه- ما لبس به البحريي 

 .صلى اهللا عليه وسلم بأن نال به الشهادة، ومل يعترب هذا طعنا يف عصمة النيب

األبرز ىف احلدث أن ضرر السم ال ميكن أن ينتقل لرسول اهللا من األصل فضال  وهذه هى النتيجة"  : قول البحريي وأما * 
ليس نبيا بل كذابا؛ ألن السم قد أضره  وعلى حسب إقرار النىب لقوهلمأن مييته ذلك السم، وإال كان على حسب قوهلم  عن

 ."ومل يخبر من ربه

بالسكوت عن كالمها إقرارا هلا، ولكنه رد عليها ردا الئقا  وهنا نستوضح العصمة بشكل جلى، فلم يكتف النىب " :مث قال
وال يقبل التأويل، فالرسول  ، واملعىن ال حيتاج إىل شرح»كما كان اهللا ليسلطك على ذا«: عصمة ربه له فقال بكمال اليقني ىف

ونعود للحديث  .بغريه إذن هذا هو مفهوم الرسول ذاته عن العصمة الربانية له قال إن اهللا ال يسلطك على ذلك أبدا بالسم أو
ثالث سنوات متأثرا من كأصل للقصة أن الرسول مات بعد  األول والذي أخرجه البخاري وابتىن فيه على الروايات السابقة

 ."العلل واملعايب الىت شابت إخراج البخاري ملثل هذا احلديث سندا ومتنا ذات السم، لنستعرض كم



الذب عن عصمة النيب صلى اهللا عليه وسلم،   باحلرص على-متالعبا-البحريي يفهم معىن العصمة فهما خاطئًا، ويتظاهر  :قلت
وعدم  سيئ والدهاء إلسقاط ثقة املسلمني بصحيح البخاري، حتت دعوى تناقض البخاري،ال وما به من حرص، إمنا هو املكر

 .حرصه على عصمة النيب صلى اهللا عليه وسلم

رمحه -البخاري :  أن أمري املؤمنني يف احلديث-فيه ال مرية-، بل إنا نعتقد اعتقادا جازما -واهللا الذي ال إله إال هو- وكذب
وسلم مل يصح  وعلى عدم نسبة شيء إليه صلى اهللا عليه- عصمة النيب صلى اهللا عليه وسلم،   عن أحرص على الذب-اهللا

أَم حِسب الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض  } :وصدق رب العزة يف قوله  أكثر من آالف بل ماليني من أمثال البحريي املتالعبني،-عنه
مهانغاُهللا أَض ِرجخأَن لَّن ي* ولَو ماهم ِبِسيمهفْترفَلَع ماكَهنياُء َألرشن لَمعاُهللا يِل وِن الْقَوِفي لَح مهِرفَنعلَتو الَكُممأَع}. 

مسمى، بل إنه حمفوظ من املوت أو القتل حىت  عصمة النيب صلى اهللا عليه وسلم ال تعين عصمته من املوت إىل أجل غري فإن
 :، وقال سبحانه)ِإنك ميت وِإنهم ميتونَ ( :أجله احملتوم صلى اهللا عليه وسلم، كما قال رب العزة ربه، وحىت يأتيهيبلغ رسالة 

علَى عِقبيِه فَلَن يضر اَهللا  من ينقَِلبمات أَو قُِتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَاِبكُم و محمد ِإالَّ رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ أَفَِإن وما(
 .)الشاِكِرين شيئًا وسيجِزي اُهللا

وسلَّم، أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اُهللا  رِضي اللَّه عنها، زوِج النِبي صلَّى اُهللا علَيِه عاِئشةَ :ويف حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت
لَيعاتم ،لَّمسِح،  ِه ونكٍْر ِبالسو بأَبِة:  قَالَ-واِليِني ِبالععاِعيلُ يمقُولُ - ِإسي رمع لَّى: فَقَامولُ اللَِّه صسر اتا ماللَِّه مِه  ولَياُهللا ع

قَالَت ،لَّمسو :رمقَالَ عا كَانَ: واللَِّه مفِْسي ِإلَّ وِفي ن قَعي،اللَّه هثَنعبلَيو ،كٍْر ا ذَاكو باَء أَبفَج ،ملَهجأَراٍل وِرج ِديأَي نقْطَعفَلَي " 
لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوِل اللَِّه صسر نع فقَالَ فَكَش ،لَها،: فَقَبتيما ويح تي، ِطبأُمو تفْ ِبأَِبي أَنالَِّذي نو اللَّه ِذيقُكِدِه الَ يِسي ِبي

: وأَثْنى علَيِه، وقَالَ تكَلَّم أَبو بكٍْر جلَس عمر، فَحِمد اللَّه أَبو بكٍْر أَيها احلَاِلف علَى ِرسِلك، فَلَما: ثُم خرج فَقَالَ املَوتتيِن أَبدا،
دمحم دبعكَانَ ي نلَّىأَال مكَانَ ا ص نمو ،اتم ا قَددمحفَِإنَّ م لَّمسِه ولَيقَالَ اُهللا عو ،وتمالَ ي يح فَِإنَّ اللَّه اللَّه دبعي :}كِإن 

قُِتلَ انقَلَبتم علَى  ِه الرسلُ أَفَِإنْ مات أَوِإلَّا رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِل وما محمد{: ، وقَالَ]٣٠: الزمر[} ميت وِإنهم ميتونَ
فَنشج الناس : ، قَالَ]١٤٤: آل عمران[} الشاِكِرين عِقبيِه فَلَن يضر اللَّه شيئًا وسيجِزي اللَّه أَعقَاِبكُم ومن ينقَِلب علَى

 ."يبكُونَ

ِإنَّ اللَّه  تفْعلْ فَما بلَّغت ِرسالَته واللَّه يعِصمك ِمن الناِس الرسولُ بلِّغْ ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك وِإنْ لَم يهاياأَ( :وأما قول اهللا تعاىل
الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهلَا ي(. 

من املخاوف اليت ميكن أن توقف عن شيء  وهذه العصمة اليت يف اآلية هي): "٢/٢١٨(قال ابن عطية يف احملرر الوجيز  فكما
 ."اجلسم وحنوه، وأما أقوال الكفار وحنوها فليست يف اآلية من التبليغ كالقتل واألسر واألذى يف



بولغ يف أذاه؟ جبينه، وكِسرت رباعيته، و فأين ضمان العصمة وقد شج: فإن قيل): "١/٥٦٩(ابن اجلوزي يف زاد املسري  وقال
 ."القتل واألسِر وتلِف اجلملة، فأما عوارض األذى، فال متنع عصمة اجلملة أنه عصمه من: أحدمها: فعنه جوابان

 .ومن هذا أن يوضع له السم يف الطعام، لكن ال يضره حىت يأتيه صلى اهللا عليه وسلم أجله احملتوم :قلت

مكَّةَ وصناِديِدها وحساِدها  مِة اللَِّه عز وجلَّ ِلرسوِلِه حفْظُه لَه ِمن أَهِلِعص وِمن" ):٣/١٥٤(وقال ابن كثري يف تفسريه 
عا، مِفيهرتمانديها وعلًا وملَي ِة لَهبارحِب الْمصنضة وغِة والباودِة الْعالْ ِشد الَى ِمنعت اللَّه لُقُهخا يا، ِبمارهناِبوبِة  أَسِظيمالْع
كَِبريا ِفي قُريٍش، وخلَق اللَّه ِفي قَلِْبِه  الرسالَِة ِبعمِه أَِبي طَاِلٍب، ِإذْ كَانَ رِئيسا مطَاعا فَصانه ِفي ابِتداِء. بقَدره وِحكْمِتِه الْعِظيمِة

وِكبارها، ولَِكن لَما كَانَ بينه  شرِعيةً، ولَو كَانَ أَسلَم لَاجترأَ علَيِه كُفَّارها ه علَيِه وسلَّم لَاطَِبيِعيةً ِلرسوِل اللَِّه صلَّى اللَّ محبةً
رقَد مهنيبو وأَب اتا مفَلَم ،وهمرتاحو وهابِفي الْكُفِْر ه كرتشم الْم هالَ ِمنطَاِلٍب نضقَي ا، ثُمِسريِركُونَ أَذًى يش  لَّ[اللَّهجو زع [

والْأَسوِد، فَكُلَّما  الْمِدينةُ، فَلَّما صار ِإلَيها حموه ِمن الْأَحمِر وِهي- الِْإسلَاِم، وعلَى أَنْ يتحولَ ِإلَى داِرِهم  لَه الْأَنصار فَبايعوه علَى
ِلهأَهو ِرِكنيشالْم ِمن دأَح ا مِه، لَملَيع هدكَي درو اللَّه هوٍء كَاداِب ِبسلَ الِْكتزأَنو ،مهِمن اللَّه اهمِر ححِبالس ودهالْي هِه  كَادلَيع

ِمنه؛ وِلهذَا أَشباه ]اللَّه[اللَّه ِبِه وحماه  الْيهود ِفي ِذراِع ِتلْك الشاِة ِبخيبر، أَعلَمهسم  سورِتي الْمعوذَتيِن دواًء ِلذَِلك الداِء، ولَما
 ."ِجدا يطُولُ ِذكْرها كَِثريةٌ

قال إبراهيم بن عمر الرسالة، لكن األمر كما  فهذا السم مل تكن إصابته مباشرة يف حينها؛ آلية العصمة حىت يتم تبليغ :قلت
فلما أمت الدين ! قيالً ولقد وفَّى سبحانه مبا ضمن ومن أوىف منه وعداً وأصدق): "٦/٢٣٢(الدرر   يف نظم- رمحه اهللا-البقاعي 

 ."خبيرب قبل سنني فتوفاه شهيداً كما أحياه سعيدا وأرغم أنوف املشركني، أنفذ فيه السم الذي تناوله

يف النيب صلى اهللا عليه وسلم، كان سببا يف   أن نفوذ أثر السم- أصحاب العقول الراجحة- الفامهون هكذا اعترب العلماء  :قلت
أنه ال ميت أبدا، أو ال  :كرامةً له، وال يتعارض هذا مع العصمة الربانية له؛ ألن هذه العصمة ال تعين  وفاته شهيدا؛ ِمما يعد

 .يقتل حىت يبلغ الرسالة ويؤدي األمانة وت أويقع عليه القتل أبدا، بل معناه أنه ال مي

البحث عن أي ثغرة ينفذ منها للتشكيك يف  من املسلَّمات اليت جهلها البحريي لغلبة اهلوى عليه، اليت أدت إىل حماولة وهذا
   .، واهللا له باملرصاد-اهللا رمحه-مصداقية اإلمام البخاري 

مع مرتبة النبوة أو الرسالة، كما قال اهللا عز  بياء والرسل؛ كي ينالوا مرتبة الشهادةعز وجل قد يقدر القتل على بعض األن واهللا
 الْمسكَنةُ ذَِلك ِبأَنهم كَانوا يكْفُرونَ ِبآياِت اللَِّه وباُءوا ِبغضٍب ِمن اللَِّه وضِربت علَيِهم(: إسرائيل وجل يف حق أنبياء بين

لُونَ الْأَنقْتيوقِر حياَء ِبغِبي(. 



اِهللا،  حدثَنا أَبانُ، حدثَنا عاِصم، عن أَِبي واِئٍل، عن عبِد حدثَنا عبد الصمِد،): الرسالة/٦/٤١٣٦(اإلمام أمحد يف مسنده  وقال
 أَو قَتلَ نِبيا، وِإمام ضلَالٍَة، وممثِّلٌ ِمن عذَابا يوم الِْقيامِة، رجلٌ قَتلَه نِبي،أَشد الناِس " :أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، قَالَ

ثِِّلنيمالْم". 

 .من طريق أبان به) ١/١٠(، والطحاوي يف شرح املشكل )٥/١٣٨(وهذا إسناد حسن، وأخرجه البزار يف البحر الزخار 

أي الرسل - فيما خيصهم : باب حتت) حاشية الشمين/٢/١٧٨" (الشفا بتعريف حقوق املصطفى"القاضي عياض يف  وقال
 :علَيِهم ِمن العوارض البشرية  ِفي األمور الدنيوية وما يطرأ- واألنبياء

  جسمه وظاهره خالص للبشر جيوز عليه من اآلفاتوالرسل ِمن البشر وأَنّ قَدمنا أنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وساِئر الْأَنِبياء قَد"
وهذَا كله لَيس بنقيصة ِفيه؛ ألنّ الشيء إنما يسمى ناقصا  والتغيريات واآلالم واألسقام وجترع كأس احلمام ما جيوز علَى البشر؛

أَهل هِذه الدار ِفيها حييون وفيها ميوتون وِمنها خيرجون  ِإلَى ما هو أمت ِمنه وأكمل من نوعه، وقَد كَتب اللَّه تعالَى علَى باإلضافة
وأصابه احلر والقر وأدركه اجلوع والعطش وحلقه  البشر مبدرجة الغري فَقَد مرض صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم واشتكى وخلق مجيع

رباعيته، وسقي  وشجه الكفار وكسرواوالتعب ومسه الضعف والكرب، وسقط فجحش ِشقُّه،  الغضب والضجر وناله اإلعياء
 فتويف صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وحلق بالرفيق األعلى وختلص من دار السم، وسِحر، وتداوى واحتجم وتنشر وتعوذ، ثُم قضى حنبه

ِمنه فَقُتلُوا قَتالً ورموا يف  أَنِبياء ما هو أَعظَملَا مِحيص عنها وأَصاب غَيِره ِمن الْ اليت االمِتحان والبلْوى؛ وهِذه ِسمات البشر
عصمه كَما عِصم بعد نِبينا ِمن الناس فَلَِئن لَم  وِمنهم من وقَاه اللَّه ذَِلك ِفي بعض األوقَات وِمنهم من النار ونشروا بالْمناِشري

ِعند  ِعداه ِعند دعوِته أَهل الطَّاِئف فَلَقَد أَخذ علَى عيون قُريش ة يوم أُحد ولَا حجبه عن عيوننبينا ربه يد ابن قَِمئَ يكْف
ه ما هو وقَا جهل وفَرس سراقَة ولَِئن لَم يِقه من ِسحر ابن األعصم فلقد خروِجه ِإلَى ثَور وأمسك عنه سيف غَورث وحجر أَِبي

هِذه املَقَامات ويبين أمرهم  مبتلى ومعاىف وذَِلك من تمام ِحكْمِته ِليظِْهر شرفَهم ِفي أعظَم من سم اليهوِدية وهكذا ساِئر أنِبياِئه
 أَهل الضعف ِفيِهم لئلًا يضلُّوا ِبما يظْهر ِمن العجاِئب علَى لِْتباس عنوِليحقَّق بامِتحاِنِهم بشِريتهم ويرتِفع اال ويِتم كَِلمته ِفيِهم

ووفور ألجوِرِهم ِعند رم تماما علَى الَِّذي أحسن  أيديهم ضلَال النصاري ِبِعيسى ابن مريم وليكون ِفي حمنهم تسلية ألممهم
تختص ِبأجساِمِهم الْبشرية املقصود ِبها مقَاومة البشر  ارى والتغيريات املَذْكُورة إنمابعض املُحقَِّقني وهذه الطو ِإلَيِهم، قَال

 عنهم ذَِلك معصومة منه متعلقة باملإل األعلَى والْملَاِئكَة ألخِذها بِني آدم ملُشاكَلة اِجلنس وأَما بواِطنهم فمرتهه غالبا عن ومعناة
كهيئتكم إين أبيت  ِإني لَست(وقَال ) ِإنَّ عيني تناماِن ولَا ينام قَلِْبي) وتلَقّيها الوحي ِمنهم قال وقد قال صلى اهللا عليه وسلم

 اهـ)...".يطعمين ريب ويسقيين

رسوِل اللَِّه   سحر-هذَا الْيهوِدي-يد بن األعصم ينكَر أَنْ يكُونَ لَِب وما" ):٢٦٢ص(وقال ابن قتيبة يف تأويل خمتلف احلديث 
 ....قَطَّعته ِقطَعا ِبالْمناِشِري الْيهود قَبلَه، زكَِريا بن آذَنَ ِفي جوِف شجرٍة، صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، وقَد قَتلَِت



لَتقَتِل  وى ِبقَويحي هناب هدعب،ا ِفي ذَِلكاِلهِتياحو ،ِغيب  تعادو"ودهِني الْيعي "ِسيحلَِت الْما قَتهأَن  قُِل اللَّهي لَم لَوو ،هتلَبصو
ذَِلك،   الْيهود أَعداؤه، وهم يدعونَذَِلك شبهه ِلأَنَّ لَم نعلَم نحن، أَنَّ} وما صلَبوه ولَِكن شبه لَهم وما قَتلُوه{: تعالَى

 .والنصارى أَوِلياؤه وهم يِقرونَ لَهم ِبِه

 .ولَو شاَء اللَّه جلَّ وعز، لَعصمهم ِمنهم الْأَنِبياَء، وطَبختهم، وعذَّبتهم أَنواع الْعذَاِب، وقَتلَِت

 .حتى مات شاٍة مشِويٍة، سمته يهوِديةٌ، فَلَم يزِل السم يعاده سم رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي ِذراِع دوقَ

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهقَالَ صو" :ان انذَا أَور تعادين، فَهبيأَكْلَةُ خ الَتا زريمهِقطَاع أَب". 

 .علَى النِبيني قَتلَته، وِمن قَبِل ذَِلك، ما جعلَ اللَّه لَهم السِبيلَ اللَّه تعالَى ِللْيهوِديِة علَيِه السِبيلَ، حتى فَجعل

 اهـ."والسحر أَيسر خطْبا ِمن الْقَتِل والطَّبِخ والتعِذيِب

حديث الشاة سنجد أن  نود اإلشارة إىل نقطة هامة جدا أنه بالرجوع للنصوص املختلفة ىف كما: "وأما قول البحريي *
وضعت ذلك السم للنىب أَقُِتلت أم عِفى عنها، وسنجد أن الروايات  الىت الروايات ىف تلك الواقعة تباينت حول حال املرأة 

اهلوى أقر أن السم الذي وضعته املرأة هو   قلنا إن الرسول وهو الذي ال ينطق عنتقول إن الرسول عفى عنها، فإذا ما األقوى
ولكن  أفلم يكن هذا يستدعى من الصحابة إقامة القصاص على هذه املرأة اليهودية، - على زعم البخاري- السبب ىف قتله 

 املصطفى على أصحابه، وهذا من غري قتل النىب الغريب أن ذلك مل حيدث ومل يكن له ذكر، وذلك لسببني فإما هلوان أمر
بالسم لكى  الضعيفة املنكرة هي كذب على رسول اهللا، وهذا هو احلق ألن الرسول مل يقتل املعقول، وإما ألن هذه الرواية

 ."يقتص من قاتله

األمة قاطبة من لدن إلغاء فهم علماء  ؛ أم يريدون-العلمانيني-الكربى عند البحريي وأمثاله من املتعاملني  املشكلة :قلت
الشرعية  البحث، وإمنا هو التحرر من فهم العلماء األمناء الثقات، وجعل النصوص الصحابة إىل وقتنا هذا، حتت زعم حرية

 .فريسة لكل جهول متعامل، يفهمها كما شاء مبا شاء

اج إىل هذه التخمينات املبنية على أوهام ملا احت رجع البحريي إىل شراح حديث املرأة اليهودية اليت وضعت السم يف الشاة، فلو
 !! يف رأسه ووساوس ال حد هلا

ىف  فوقع هلْ قَتلَها النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أم ال واختلَف الْآثَار والْعلَماُء): "١٤/١٧٩(النووي يف شرحه على مسلم  قال
اللَّه علَيِه وسلم  وجاِبٍر وعن جاِبٍر ِمن ِروايِة أَِبي سلَمةَ أَنه صلَّى ومثله عن أَِبي هريرةَ صحيح مسلم أم قالوا أالنقتلها قال ال



لَّى اللَّهص هاٍس أَنباِء قتلها وىف رواية بن عرِن الْبِر باِء ِبشِليا ِإلَى أَوهفَعد لَّمسِه ولَيوٍر عرعِن ما بِبه اتا فَمهكَانَ أَكَلَ ِمنو 
 .فَقَتلُوها

 .أَجمع أَهلُ الْحِديِث أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَتلَها: وقَالَ ابن سحنوٍن

اقْتلْها فَقَالَ لَا فَلَما مات   يقتلها أوالحني اطَّلَع علَى سمها وِقيلَ لَهأَنه مل وجه الْجمِع بين هِذِه الرواياِت والْأَقَاِويِل: الْقَاِضي قَالَ
الْحاِل ويِصح قَولُهم قَتلَها أَي بعد ذَِلك  سلمها ألوليائه فقتلوها قصاصا فيصح قَولُهم لَم يقْتلْها أَي ِفي ِبشر بن الْبراِء ِمن ذلك

واللَّه لَمأَع". 

ِمن  الْحِديِث، وأَرباِب السيِر والتواِريِخ أَنه لَم يأْكُلْ الْمشهور بين أَصحاِب): "٧/٢٨٩٠(علي القاري يف مرقاة املفاتيح  وقال
 صلَّى اللَّه علَيِه -ِمنها، وأَمر النِبي   بِن معروٍر أَكَلَ ِمنها لُقْمةً وماتِبشر بن الْبراِء ِتلْك الشاِة الْمسمومِة أَحد ِمن الصحابِة ِإلَّا

لَّمساِب، - ورالت تحا تفِْنهد اِة أَوالش اِق ِتلْكرِبِإح  هلَفُوا ِفي أَنتاخو- لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص  -رِل  أَما، ِبقَتهنفَا عع ِة أَووِديهالْي 
 ."ِبقَتِلها ِلأَجِل ِقصاِص ابِن الْبراِء ، وأَمر- صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم -عنها ِلأَجِلِه  والْأَصح أَنه عفَا

طباء احلذاق، وتأكدنا من أنه ال وجود لسم ويسارا وسألنا األ آن لنا أن حنكم العلم، فقد حبثنا ميينا "  :وأما قول البحريي *
ملدة ثالث سنوات، حيث قدمت  اإلنسانية يبدأ عمله ىف جسم اإلنسان بعد ثالث سنوات أو حىت يظل أثره املميت ىف تاريخ

، فما فأى سم هذا وأين هو؟ فلن جند هذا السم إال ىف األساطري واخلرافات الشاة للرسول ىف خيرب ىف العام السابع اهلجرى،
 ."أهل التراث ىف ذلك؟ قول

الطب ولألطباء، إال أنه ال جيوز أن   أنه مع احترامنا لعلم- والبحريي ليس منهم- قول أهل التراث والتحقيق العلمي  :قلت
للتجربة،  الشرعية، وذلك أن هذه النظريات عرضة للتغري بني احلني واآلخر تبعا جتعل النظريات الطبية حكما على النصوص
 .ذا أمر يدركه األطباء املهرة أيما إدراكوه

أهل االعتزال والتعامل الذين ال يعظِّمون النصوص الشرعية، إمنا يعظِّمون أهواءهم النابعة من عقوهلم : وإمنا ينكر هذه البديهة
 .الفاسدة

الطعام املسموم نفسه ظل طوال هذه يعين أن  ملسألة موت النيب صلى اهللا عليه وسلم متأثرا ذه الشاة املسمومة، ال وبالنسبة
ما أَزالُ أَِجد أَلَم الطَّعاِم الَِّذي أَكَلْت " :كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم نفسه يف حديث عائشة السنوات باقيا مؤثِّرا، إمنا

ربيِبخ". 

 ."عاِم أَي أَحس الْأَلَم ِفي جوِفي ِبسبِب الطَّعاِموقَولُه ما أَزالُ أَِجد أَلَم الطَّ" ): ٨/١٣١(قال احلافظ يف الفتح 



بِقي ِإلَى ِتلْك  الْأَلَم الناشىء عن ذَِلك الْأَكِْل لَا أَنَّ الطَّعام نفْسه وقَولُه أَِجد أَلَم الطَّعاِم أَي): "١٠/٢٤٥(أيضا يف الفتح  وقال
 ."الْغايِة

 .«فَما ِزلْت أَعِرفُها ِفي لَهواِت رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم«:  قول أنسويؤكد هذا املعىن: قلت

الْحمراُء  اللَّاِم والْهاِء جمع هلات ِبفَتِح اللَّاِم وِهي اللَّحمةُ وأَما اللَّهوات فَِبفَتِح): "١٤/١٧٩(النووي يف شرحه على مسلم  قال
أَعِرفُها أَِي الْعلَامةَ كَأَنه بِقي  وِقيلَ اللَّحمات اللَّواِتي ىف سقف أقصى الفم وقوله مازلت معلَّقَةُ ِفي أَصِل الْحنِك قَالَه الْأَصمِعيالْ

 ."من سواد أو غريه ِللسم علَامةٌ وأثر

الْمرض ِمن ِتلْك الْأَكْلَِة أَحيانا وهو  ٍس أَنه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَانَ يعتِريِهأَن مرادو "  ) :١٠/٢٤٧(وقال احلافظ يف الفتح 
 ."ِفي حِديِث عاِئشةَ ما أَزالُ أَِجد أَلَم الطَّعاِم مواِفق ِلقَوِلِه

املضغة اليت مضغها من الشاة املسمومة،  جم على إثر هذهوقد جاء يف بعض الروايات أنه صلى اهللا عليه وسلم قد احت :قلت
أَصابه ِبخيبر ِمن الْيهوِد،  هدِيِه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي ِعلَاِج السم الَِّذي ِفي  فصالً (١/٩١) وقد عقد ابن القيم يف زاد املعاد

يهوِديةً أَهدت ِإلَى النِبي صلَّى  أَنَّ امرأَةً: زهِري، عن عبد الرمحن بن كعب بن مالكمعمر، عِن ال ذَكَر عبد الرزاق، عن: "فقال
 ؟» ما هِذِه«: وسلَّم شاةً مصِليةً ِبخيبر، فَقَالَ اللَّه علَيِه

قُولَ :قَالَتأَنْ ت تِذرحةٌ، وِديقَِة، فَلَا : هدالص أْكُلُِمنأَكَلَ يو ،لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيا، فَأَكَلَ النهقَالَ ِمن ةُ، ثُمابحالص :
 وهو ِفي يِدِه؟، » هذَا الْعظْم ِلساِقها«: قَالَ من أَخبرك ِبهذَا؟: ؟ قَالَت» هلْ سممِت هِذِه الشاةَ» :، ثُم قَالَ ِللْمرأَِة» أَمِسكُوا«

قَالَت: معقَالَ. ن :»ِلم «ا أَنْ: ؟ قَالَتكَاِذب تِإنْ كُن تدأَر ،كرضي ا، لَمِبين تِإنْ كُنو ،اسالن كِمن ِريحتسقَالَ ي : مجتفَاح
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيلَى الْكَاِهِل، النوا،ثَلَاثَةً عِجمتحأَنْ ي هابحأَص رأَمو  مهضعب اتوا، فَممجتفَاح. 

حجمه أبو هند ِبالْقَرِن  وسلَّم علَى كَاِهِلِه ِمن أَجِل الَِّذي أَكَلَ ِمن الشاِة، واحتجم رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه: طَِريٍق أُخرى وِفي
 ما ِزلْت«: حتى كَانَ وجعه الَِّذي توفِّي ِفيِه، فَقَالَ بياضةَ ِمن الْأَنصاِر، وبِقي بعد ذَِلك ثَلَاثَ ِسِنني رِة، وهو مولًى ِلبِنيوالشفْ

ربيخ مواِة يالش ِمن الْأُكْلَِة الَِّتي أَكَلْت ِمن ذَا  أَِجدى كَانَ هتيحِر ِمنهِقطَاِع الْأَبانَ انأَو «فِّيوفَت  لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر
ا، قَالَهِهيدعقبة ش نى بوسم«. 

وِإما ِبخواصها، فَمن عِدم الدواَء،  ما ِبكَيِفياِتها،تعاِرض ِفعلَ السم وتبِطلُه، ِإ السم تكُونُ ِباِلاسِتفْراغَاِت، وِبالْأَدِويِة الَِّتي معالَجةُ
ي ِإلَى الدِم، السميةَ تسِر ِإذَا كَانَ الْبلَد حارا، والزمانُ حارا، فَِإنَّ الْقُوةَ اِلاسِتفْراِغ الْكُلِّي وأَنفَعه الِْحجامةُ، ولَا ِسيما فَلْيباِدر ِإلَى

والْأَعضاِء،  فَالدم هو الْمنفَذُ الْموصلُ ِللسم ِإلَى الْقَلِْب والْمجاِري حتى تِصلَ ِإلَى الْقَلِْب، فَيكُونُ الْهلَاك، فَتنبِعثُ ِفي الْعروِق



،مالد جرأَخو ،وممسالْم رادفَِإذَا ب م تجرخ،هالَطَتةُ الَِّتي خيمةُ السِفيالْكَي ِتلْك هلْ  عب ،مالس هرضي ا لَماماغًا تِتفْرفَِإنْ كَانَ اس
 .فَتبِطلُ ِفعلَه أَو تضِعفُه أَنْ يذْهب، وِإما أَنْ يضعف فَتقْوى علَيِه الطَِّبيعةُ، ِإما

الِْحجامةُ ِإلَى الْقَلِْب،  الْكَاِهِل، وهو أَقْرب الْمواِضِع الَِّتي يمِكن ِفيها جم النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، احتجم ِفياحت ولَما
عةُ ميمةُ السادِت الْمجرا  فَخهأَثَر ِقيلْ با، با كُلِّيوجرِم لَا خِفِهالدعض عِل ماِتِب الْفَضركِْميِل مت ِمن هانحبس اللَّه ِريدا يا  ِلمكُلِّه

 ظَهر ِسر قَوِلِه تعالَىاللَّه أَمرا كَانَ مفْعولًا، و ظَهر تأِْثري ذَِلك الْأَثَِر الْكَاِمِن ِمن السم ِليقِْضي لَه، فَلَما أَراد اللَّه ِإكْرامه ِبالشهادِة،
، فَجاَء ] ٨٧: الْبقَرِة[تقْتلُونَ  تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَِريقاً كَذَّبتم وفَِريقاً أَفَكُلَّما جاَءكُم رسولٌ ِبما لَا: ِلأَعداِئِه ِمن الْيهوِد

 ."ِبالْمستقْبِل الذي يتوقعونه وينتظرونه، واهللا أعلم» تقْتلُونَ» : وقَع ِمنه، وتحقَّق، وجاَء ِبلَفِْظالَِّذي قَد ِبلَفِْظ كَذَّبتم ِبالْماِضي

ليت ذلك ىف واقعة عادية  فهل أصبح عقل البخاري أو تصحيحه وحده بال متابع هو إمجاع األمة، ويا: "وأما قول البحريي *
موسى فَبرأَه اللَّه ِمما  يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تكُونوا كَالَِّذين آذَوا«: بقوله  اهللا ىف الكتاببل ىف حدث جلل وكبري وقد حذرنا

 ."واآليات تنضح بعصمته ، فأى إيذاء للنىب أكرب من أن نطعن يف نبوته بالكلية،٦٩األحزاب » وِجيها قَالُوا وكَانَ ِعند اللَِّه

أرق مضجعك، كما أرق مضاجع  مجعت األمة على أن صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن، وهذا ِممانعم أ :قلت
 .الذين يريدون إبطال دين اإلسالم الروافض والباطنية والزنادقة واملستشرقني

 .واترك دموع التماسيح اليت ال ينخدع ا عاقل حيترم عقله فضالً عن دينه

 . من كبار األئمة املعظِّمني جناب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإن رِغمت أنفك- ه اهللارمح-فإن اإلمام البخاري 

السابقة مل تعرف قط شروطًا يف  اليت اشترطها إلخراج احلديث يف صحيحه من أعلى شروط الصحة، بل إن األمم وشروطه
 .، باعتراف املنصفني والعقالءاشترطها البخاري يف صحيحه صحة اخلرب الشرعي عن رسلهم وأنبيائهم كاليت

األمة يف مصداقية بعضها، هلو من  صنيعك مع أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وسعيك احلثيث إىل تشكيك وإن
 .أعظم األذى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ه الثقات عن رسول اهللا صلى اهللا ما نقل الطاعن يف نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم، أهذا الذي بذل عمره يف مجع أصح فمن
 ! عجزت األمم السابقة عن اإلتيان مبثلها؟-وفق ما قرره أئمة احلديث-  عليه وسلم، ووضع لذلك شروطًا وضوابط

أم هذا اجلاهل اهول الذي ينبش نبش احليات يف اجلحور كي يفترس أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسمه الزعاف 
 !!؟

 .... ع إن شاء اهللايتب



 

 .(١٣٣١) ، وإسناده ضعيف، لكن له شواهد حيسن ا، انظر بعضها يف الصحيحة)٤٥/٢٠٠(أمحد يف مسنده  أخرجه :حسن لغريه ([١])

 اطن، مماترك الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أغلب املو: وهذا دأبه !!...صلى اهللا عليه وسلم: كذا دون أن يصلي على النيب ([٢])
 !الثالثة يوحي بأنه يتركها متعمدا ال غافالً، فإن غفل مرة أو مرتني فلن يغفل

لِّ يص  من ذُِكرت ِعنده، ثُم لَمالْبِخيلُ " :أَنَّ النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَالَ: عِلي بِن حسيٍن، عن أَِبيه ويصدق عليه ما جاء يف حديث
لَيع". 

 ، وابن حبان)٣٢" (فضل الصالة على النيب"، وإمساعيل القاضي يف ) ٣٥٤٦(، والترمذي )أمحد شاكر/٢/٣٥١(أخرجه أمحد يف مسنده 
ن ، واب(٣٨٢) ، وابن السني يف عمل اليوم والليلة(٧/٢٩١" (الكربى"، والنسائي يف ) ٤٣٢" (اآلحاد واملثاين"وابن أيب عاصم يف  ،(٩٠٩)

علَيِه  عِلي، عن أَِبيِه، عن جدِه عِن النِبي صلَّى اُهللا بِن غَِزيةَ، عن عبِداِهللا بِن عِلي بِن حسيِن بِن عمارةَ من طريق) ٩١٠(املقرئ يف معجمه 
لَّمسو. 

 ح، عمارة بن غزية، بفتح الغني وكسر الزاي وتشديد الياء، بن احلرث بنصحي إسناده" :قال العالمة احملدث أمحد شاكر يف حتقيقه على املسند
ثقة، ذكره ابن حبان يف الثقات، وصحح له : بن احلسني عبد اهللا بن علي. ثقة، وثقه أمحد وأبو زرعة وابن سعد وغريهم: عمرو األنصاري
 سنة حني ٢٣ألنه ثبت أنه كان ابن  وقد مسع من أبيه؛... عي ثقةهو زين العابدين، وهو تاب: علي بن احلسني بن علي أبوه. الترمذي واحلاكم

 ."بكربالء مقتل احلسني، وكان معه حني مقتله

  


