ﺜبوت ﻗصﺔ اﻤتحﺎن أﻫﻞ �ﻐداد ﻟحﻔظ اﻹﻤﺎم اﻟبخﺎري
اﻟحكم ﻋﻠﻰ اﻷﺤﺎدﯿث واﻵﺜﺎر
ﯿذ�ر ﻓﻲ ﻗصﺔ ﻗﻠب أﻫﻞ �ﻐداد اﻷﺤﺎدﯿث ﻋﻠﻰ اﻹﻤﺎم اﻟبخﺎري أﻨﻪ ﻟمﺎ دﺨﻞ �ﻐداد أراد أﻫﻞ �ﻐداد
أن �متحنوﻩ ،ﻫﻞ ﻫو ﻤن اﻟحﻔظ واﻟضبط واﻹﺘﻘﺎن وﺴﻌﺔ اﻻطﻼع �مﺎ �ﻘﺎل ﻋنﻪ؟ ﻓﻌمدوا إﻟﻰ ﻤﺎﺌﺔ
ﺤدﯿث ،وﻗسموﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋشرة أﺸخﺎص ،ﻟكﻞ واﺤد ﻋشرة أﺤﺎدﯿث ،وﻗﻠبوا أﺴﺎﻨید اﻟﻌشرة اﻷوﻟﻰ ﻤﻊ
ﻤتوﻨﻬﺎ ﻓوﻀﻌوا إﺴنﺎد اﻟحدﯿث اﻷول ﻟمتن اﻟثﺎﻨﻲ ،و�ﺴنﺎد اﻟثﺎﻨﻲ ﻟمتن اﻷول ،إﻟﻰ ﺘمﺎم اﻟﻌشرة ،ﺜم
ﻗﻠبوا اﻟﻌشرة اﻟثﺎﻨیﺔ ،وﻫكذا إﻟﻰ ﺘمﺎم اﻟمﺎﺌﺔ ،ﻓﻠمﺎ اﺴتﻘر ﺒﻬم اﻟمجﻠس ،وﺤضر وﺠوﻩ �ﻐداد وأﻋیﺎﻨﻬﺎ
وﻋﻠمﺎؤﻫﺎ ،اﻨتدب اﻷول ﻟﻠبخﺎري وﻗﺎل� :ﺎ أ�ﺎ ﻋبد ﷲ ﻤﺎ ﺘﻘول ﻓﻲ ﺤدﯿث �ذا و�ذا ،ﻓﺄﻟﻘﻰ إﻟیﻪ
ﺘﺎﻤﺎ واﻟمتن ﻏیر ﻤتنﻪ ،ﻗﺎل اﻟبخﺎري -رﺤمﻪ ﷲ :-ﻻ أﻋرﻓﻪ ،ﺜم اﻟحدﯿث اﻟثﺎﻨﻲ :ﺤدﺜنﺎ ﻓﻼن
اﻟسند ً
ﻋن ﻓﻼن ﻗﺎل� :ذا و�ذا ،ﻗﺎل اﻟبخﺎري :ﻻ أﻋرﻓﻪ ،وﻫكذا إﻟﻰ ﺘمﺎم اﻟمﺎﺌﺔ وﻫو �ﻘول :ﻻ أﻋرﻓﻪ،
ﻓﻠمﺎ رأى ذﻟك ﻋوام اﻟنﺎس ظنوا أﻨﻪ ﻻ ﻋﻠم ﻟﻪ �ﺎﻟحدﯿث ،أﻤﺎ اﻟنبﻼء ﻤنﻬم ﻓﻌﻠموا أن اﻟرﺠﻞ ﻗد ﻓﻬم،
ﻓﺎﻟتﻔت اﻟبخﺎري إﻟﻰ اﻟرﺠﻞ اﻷول وﻗﺎل :أﻨت ﻗﻠت� :ذا و�ذا ،ﻓسﺎق اﻟحدﯿث اﻷول �خطئﻪ ﺜم
ﺼححﻪ وﻗﺎل :وﻟكن اﻟصواب �ذا و�ذا ،وﻗﻠت ﻓﻲ اﻟحدﯿث اﻟثﺎﻨﻲ� :ذا وﻟكن اﻟصواب �ذا ،وﻫكذا
ﻓصو�ﻬﺎ �ﻠﻬﺎ ،ﻓﻌجبوا ﻤن �وﻨﻪ رد اﻟمﺎﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺼواﺒﻬﺎ ،ﻟكن أﻋجب ﻤن
ﺤتﻰ أﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟمﺎﺌﺔ
ّ
ذﻟك �وﻨﻪ ﺤﻔظ �ﻞ اﻟمﺎﺌﺔ �خطئﻬﺎ!
وﻫذﻩ اﻟﻘصﺔ ﯿرو�ﻬﺎ اﺒن ﻋدي ﻓﻲ )ﺠزء ﻟﻪ( ﻋن ﻋدد ﻤن ﺸیوﺨﻪ ،ورواﻫﺎ أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻋنﻪ،
واﺸتﻬرت واﺴتﻔﺎﻀت ،وﻨﻘﻠﻬﺎ اﻟخطیب ﻓﻲ )ﺘﺎر�خﻪ( ﻋن اﺒن ﻋدي وﻏیرﻩ ،واﻟبﻌض �ﻘول :إن ﻫذﻩ
اﻟﻘصﺔ ﻻ ﺘثبت؛ ﻷن اﺒن ﻋدي ﯿرو�ﻬﺎ ﻋن ﻋدة ﻤن ﺸیوﺨﻪ ،واﻟﻌدة ﻫؤﻻء ﻤجﺎﻫیﻞ.
ﻨﻘول :أوًﻻ :ﻫم ﺸیوخ اﺒن ﻋدي ،ﻓﻬم ﻤن أﻫﻞ اﻟﻌﻠم.
وﺜﺎﻨیﺎ :ﻫم ﻋدة �جبر �ﻌضﻬم �ﻌضﺎً ،ﻓجﻬﺎﻟﺔ ﻤثﻞ ﻫؤﻻء ﺘنجبر �كوﻨﻬم ﻤجموﻋﺔ.
ً
وﺜﺎﻟثًﺎ :اﻟراوي وﻫو اﺒن ﻋدي ﻨﺎﻗد ،وﻟیس �ﺈﻨسﺎن ﺴﻬﻞ ،وﻤن اطﻠﻊ ﻋﻠﻰ �تﺎ�ﻪ )اﻟكﺎﻤﻞ( ﻋرف أﻨﻪ
ﻤن ﻓحول اﻟرﺠﺎل ،ﻓﻠن ﯿثبت ﻗصﺔ ﻋن ﻤجﺎﻫیﻞ.

ا�ﻌﺎ :ﻫذﻩ اﻟﻘصﺔ ﺨبر ﻋن إﻤﺎم ﺤﺎﻓظ ،وﻻ �ستﻐرب أن اﻹﻤﺎم اﻟبخﺎري �ﻔﻌﻞ ﻤثﻞ ﻫذا.
ور ً
وﺨﺎﻤسﺎ :ﻤن اﻷﺌمﺔ ﻤن ُﻗﻠب ﻋﻠیﻪ أﺤﺎدﯿث ﻓردﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺼواﺒﻬﺎ �ﺎﻟدارﻗطنﻲ واﻟمزي واﻟﻌراﻗﻲ
ً
وﻏیرﻫم.

وﻫذﻩ ﻤسﺄﻟﺔ اﻤتحﺎن� ،متحن ﻓیﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ،ﻤمن � ِّ
شكك ﻓﻲ ﻗدرﺘﻬم وﺤﻔظﻬم ،وﻤثﻞ ﻫذا ﻻ �جوز
ُ
ُ
اﻟممتحن ﻋﻠﻰ اﻟصواب و�ﻻ ﻻ ﺒد ﻤن اﻟبیﺎن؛
أن �ستمر ،ﺒﻞ ﯿنتﻬﻲ �ﺎﻨتﻬﺎء اﻟمجﻠس ،ﻓﺈن أﻋﺎدﻩ
َ
ﻟئﻼ ُ�حﻔظ ﻋﻠﻰ اﻟخطﺄ.

