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هؤالء اإلمام البخاري رحمه هللا تعالي ـ ولكن كان هذا املسلك يمكن أن يجمع أحاديث النبي صلي  من

هللا عليه وسلم الواردة عنه بأسانيد صحيحة ثابتة إلى جانب تلك األحاديث التي لم ترد بتلك األسانيد 

  . الصحيحة

 املسلك الثاني وهو أن يفرد أحاديث النبي صل
ً
ي هللا عليه وسلم الصحيحة عن فالبخاري سلك أيضا

 في مجلس شيخه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي املعروف بإبن 
ً
ما سواها ، وكان لذلك سبب وهو : أنه كان جالسا

 . راهويه

وكانت النفوس آنذاك تتشوف الى هذه النقطة التي أشرنا إليها ، زهي فرز صحيح سنة النبي صلي هللا 

  ان هناك ش يء من التذاكر لهذه املسألة : من ينهض بهذه املهمة ؟عليه وسلم عن ما عداها . فربما ك 

فتكلم إسحاق في مجلسه بهذا الكالم . فقال : لو أفردتم صحيح سنة النبي صلي هللا عليه وسلم 

بالتصنيف كان البخاري ـ رحمه هللا ـ قد وقع ذلك من نفسه قبل ذلك ، ورأى في ذلك رؤيا ، رأى أنه أمام النبي 

 عليه وسلم وبيده مروحة وهو يذب الذباب عن وجه النبي صلي هللا عليه وسلم فذكر ذلك ألحد صلى هللا

املعبرين ، فعبر ها له بأنه يذب الكذب عن سنة النبي صلي هللا عليه وسلم فلما ذكر شيخه إسحاق بن راهويه 

  . تصنيفهذا الكالم قوي عزم البخاري ـ رحمه هللا تعالي ـ في هذه املسألة ونشط في ال

وكان ـ رحمه هللا ـ بلغ من الحفظ واإلتقان درجة حسد عليها في عصره ، وكانت والدته ـ رحمه هللا ـ في 

سنة أربع وتسعين ومائة ، وذلك في الثالث عشر من شهر شوال في تلك السنة ، وبالتحديد في يوم الجمعة بعد 

  . صالة الجمعة

مبكر ، في بلده ، وأخذ يرد عليهم ، وينتقد األخطاء في سن  وابتدأ يسمع األحاديث على املشايخ الذين

 ـ عن حتي إنه يذكر عن نفسه ـ ر 
ً
حمه هللا ـ أنه كان عند شيخ له يقال له : الداخلي ، فذكر الداخلي إسنادا

  . سفيان أو عن أبي الزبير عن إبراهيم ـ فقال البخاري : هذا خطأ ، أو الزبير ال يروي عن إبراهيم



عليه العبارة شيخه هذا واسكته ، فأصر البخاري على مراجعة هذا الشيخ ألصوله . فدخل الشيخ  فأغلظ 

ورأى الحديث ، ثم جاء للبخاري وقال : كيف هو ؟ قال : إنما هو سفيان عن الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم 

م . فأخذ شيخه هذا يصلح وهو النخعي ، فأبو الزبير الذي هو محمد بن يونس بن تادرس ال يروي عن إبراهي

  . كتابة مما أماله عليه البخاري 

ملا سئل البخاري ـ رحمه هللا ـ عن عمره آنذاك حينما رد على شيخه كم كان ؟ أجاب بأن عمره كان 

  . إحدي عشرة سنة

 . وهكذا كان ـ رحمه 
ً
وهذا السن بال شك أنه يهيأ لإلنسان أن يصل إلى هذه الدرجة إال أن يكون نابغا

 من البلدان لم يرحل إليها في  لب العلم ، ولكنه حينما كان يجلس عند هللا
ً
 تعالي ـ بل إنه ال يكاد ترك بلدا

الشيوخ لم يكن يكتب ، وكان بعض الطلبة ربما انتقده على هذا الصنيع ، فإذا رآهم يلحون عليه حتي إنهم في 

  . بعض األحيان يصلحون كتبهم من حفظ البخاري 

 

  . " ول عن نفسه " رب حديث سمعته في البصرة وكتبته بالشاموهو الذي يق

اا فهو يحفظ ثم يترك الكتابة بعد ذلك ، وربما أجل الكتابة إلى أن يصل   ال يتفرغ للكتابة إال بعد مدة مديدة 

  . "إلى بلده " بخارى 

  : تنبيه   

ت وانتشرت ، وفي الحقيقة ومن القصص التي أوردها ألجل التنبيه عليها ، تلك القصة التي اشتهر 

الذهن يستبعدها ، وقد نكون مخطئين في االستبعاد بسبب قصور فهمنا ، وعدم وجود من هو بهذه الصفة 

فيما بيننا ، ولكن ـ على كل حال ـ من حيث اإلسناد الحديثي هي ال تثبت ، فإذا لم يثبت اإلسناد ال نثبت املتن 

حمه هللا ـ عزم على الرحيل إلى بغداد ، وعلم به أهل بغداد فحينما حتي يثبت اإلسناد ذكروا أن ـ البخاري ر 

علموا به استعدوا للقائه ، فشهرته كانت قد بلغت اآلفاق ، وحفظه كان مضرب املثل ، فاستعدوا لرؤية 

البخاري هذا الذي يتحدث عنه ، ويذكر عنه من الحفظ مايذكر ، فحينما قدم عليهم كان بعض  لبة العلم 

  . المتحانه ليروا هل هو حافظ كما يذكر عنه أو ال ؟ استعدوا

فجمعوا مائة حديث ووزعوها بين عشرة منهم ـ كل واحد عشرة أحاديث ـ لكن هذه العشرة األحاديث 

 ولكن يأخذ متونها ، وأما األسانيد العشرة التي عند التلميذ 
ً
 ومتنا

ً
التي عنده ال يأخذها هكذا صحيحة سندا

  . اآلخر

خر مثله تماما : يأخذ متون أحاديث ويركب عليها أسانيد أحاديث عند تلميذ آخر ، وهلم جرا وتلميذ آ

، حتى قلبوا عليه املائة حديث ، فحينما قدم أخذوا يلقيون عليه كأنهم يسألونه سؤال التلميذ للعالم يلقون 

 تلو اآلخر ، وفي كل حديث يقول رحمه هللا : ال أعر 
ً
فه ، والناس يتعجبون من هذا عليه هذه األحاديث واحدا

 من هذه األحاديث
ً
 واحدا

ً
  . البخاري الذي يتحدث عن حفظه إلى هذا الحد ، ولم يعرف حديثا



فحينما فرغوا من املائة أخذ يعيد عليهم ما أملوه عليه من  ريق الخطأ ، ثم يرد الخطأ إلى الصواب ، 

فيه : كذا وكذا ، فصوابه كذا وكذا وكذا ، فإسناد فيشير إلى كل واحد فيقول : أما حديثك األول الذي قلت 

  . حديثك هو اإلسناد الذي عن فالن ، فرد املائة حديث التي قلبوها عليه ـ ردها إلى الصواب

الحافظ العراقي ـ رحمه هللا ـ ملا  أورد هذه الحكاية قال : أنا ال أعجب من رد البخاري الخطأ إلى الصواب ، ولكن 

  . اري حفظ الخطأ من أول وهلةأعجب كيف أن البخ

فهذه القصة أوردها الخطيب البغدادي  في تاريخه من  ريق بن عدي  صاحب الكامل عن أشياخ له ، 

  وإبن عدي لم يدرك البخاري ، وهؤالء األشياخ مبهمون ، وهللا أعلم هل هم ثقات أو ال ؟

عن غيرهم ؟ وهذا الغير هل هو ثقة ؟  وإن كانوا ثقات فهل سمعوه ، أو شاهدوا هذه القصة ، أو أخذوها

  . وهلم جرا يتسلسل األمر

 من الغرابة ، 
ً
لذلك قلت : من حيث اإلسناد فهي ال تثبت ، وأما من حيث املتن فعندي أن فيها شيئا

وهو الذي دعا الحافظ العراقي إلى إستغراب حفظ البخاري للخطأ من أول وهلة . وعلى كل حال مادام أنه 

  . هللا ـ بهذه الصورة إلي هذا الحد الذي نذكره يحفظ ـ رحمه

ثم إنه رحمه هللا ملا نشط على التأليف في هذه املسألة وهي تدوين صحيح سنة النبي صلي  هللا عليه 

وسلم كان ـ رحمه هللا ـ يعتني بتدوين الحديث الذي يري أنه صحيح ، ومع ذلك يستعين باهلل جل وعال ويستخير 

 من األحاديث إال بعد أن يغتسل ويصلي ركعتين ، في  إثبات ذلك الح
ً
ديث أو حذفه . فيذكر أنه ما دون حديثا

 ثم بعد ذلك يدون الحديث .


