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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمة:

نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلٌن، 
 ... بعدأمجعٌن، أما 

كثرة ادلتقوِِّلٌن وادلتكلمٌن بغًن علم، وخاصة يف أمور إن من أعظم ما ابتليت بو األمة يف ىذا الزمان  
الدين والعقائد وثوابت األمة اليت ال تتزعزع، وخاصة من قبل من ُيَسمُّون أنفسهم باحلداثيٌن والعقالنيٌن 

 وأتباعهم. 

يطعن يف أعظم شعائر الدين ومقوماتو بعد القرآن ويف كل مرة يطّلع علينا أحدىم من الشرق أو الغرب ل
؛ ومن ىؤالء ادلتٌن وحياول أن جيد لو فجوة يتسلل منها ويدخل ليطعن يف دين اهلل وشرعو ،وىي السنة النبوية

 ادلغريب، الصحفي ادلدعو رشيد أياللالذين ظهروا يف اآلونة األخًنة وأحدثوا ضجة يف وسائل اإلعالم ادلختلفة 
عل من اإلمام زلمد بن جيوالذي حاول فيو أن  ،كتابو ادلسمى "صحيح البخاري .. هناية أسطورة"  أخرجالذي 

إمساعيل البخاري وجامعو الصحيح أسطورًة وخرافًة، وذلك بناء على عدة أسس وركائز ونظريات وفرضيات 
 وبىن عليها أفكاره يف كتابو ادلذكور ... ،افرتضها لنفسوجعلها و 

جامعو و فيا تُ َرى ما ىذه األسس والركائز والفرضيات التي بنى عليها فكرتو في جعل اإلمام البخاري 
  ؟أسطورة وخرافة  الصحيح

سر، وذلك من خالل دبا تيومن ىنا أردت أن أسهم يف ىذا ادللتقى ادلبارك باجلواب عن ىذه اإلشكالية 
عرض - لبخاري .. نهاية أسطورة" لمؤلفو رشيد أياللكتاب "صحيح ا ادلشاركة هبذه ادلداخلة ادلوسومة بـ:

 -ونقد

 وقد ارتأيت أن أتبع يف مداخليت ىذه اخلطة التالية:
 دراسة واخلطة ادلتبعة فيها وادلنهج ادلتبع.تبٌن إشكالية المقدمة: 

 لب.امطثالثة يف وجاء ؛ ومضمونو وزلتوياتو ويشتمل على التعريف بادلؤلف وكتابوالمبحث األول: 
أصداء حول الكتاب ونقد أسسو وركائزه وبعض ادلالحظات ادلنهجية ويشتمل على ذكر المبحث الثاني: 
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 وجاء يف ثالثة مطالب.؛ حولو
 تشتمل على أىم النتائج ادلتوصل إليها الدراسة. :وخاتمة

ل قراءة أما ادلنهج الذي سلكتو يف ىذه الدراسة فهو ادلنهج االستقرائي وادلنهج التحليلي، وذلك من خال
 الكتاب كامال وتتبع أراء ادلؤلف، وربليلها ونقدىا.

اليت وجهت للكتاب دبختلف أنواعها، يف الكتب  تكما أين استعنت خالل النقد جبملة الردود واالنتقادا
والصحف واجملالت، وصفحات التواصل االجتماعي، والتسجيالت ادلرئية وادلسموعة على قنوات اليوتيوب 

 حديثة.جاءت مصادره متنوعة وغالبها وغًنىا. ولذلك 

وال أدعي ىنا أين أتيت باجلديد، فقد سبقين غًن واحد يف بيان ىذه األسس والركائز وادلنطلقات ونقدىا، 
 .فما كان مين إال التنظيم والرتتيب واالختصار وإعادة الصياغة دبا يناسب ادلقام

 ،عٌنمد وعلى آلو وصحبو أمجوصلى اهلل على نبينا زل ،فنسأل اهلل التوفيق والسداد، إنو مسيع رليب
 واحلمد هلل رب العادلٌن.
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 ومضمونو ومحتوياتو المبحث األول: التعريف بالمؤلِّف والكتاب
 التعريف بالمؤلف األول:  المطلب

 :(1)ترمجة موجزة للمؤلف نذكر ىنا
 .ياللأ بن محيد رشيد االسم واللقب:

 ية.ادلغرب ادلدينة احلمراء مراكش جنوب ادلملكة4791سنة من مواليد  الميالد:تاريخ الميالد ومكان 
 : مغريب.الجنسية

  نشأتو وتعليمو:
كان والده محيد أيالل حافظا للقرآن الكرًن، وتلقى و ، يف حي شعيب فقًن جداو ، يف أسرة زلافظةرشيد نشأ 

ذي كان يعمل خياطا، وىو يف سن الرابعة، وتابع على يد والده، ال رشيد ادلبادئ األوىل لتعلم اللغة العربية
 ... دراستو االبتدائية يف مدرسة اإلمام السهيلي للبنٌن، وكان متفوقا يف دراستو، وكان زلبا للقراءة

فرضت عليو الظروف العائلية مغادرة ادلدرسة، للعمل وجين  إذ ،سنة 41ترك ادلدرسة يف سن مبكرة لكنو 
 أي شهادة تذكر.ومل ينل ، ومل يتجاوز يف مستواه الدراسي السنة الثانية إعدادي، بعض الدراىم دلساعدة أسرتو

ومع ذلك ظل وفيا للقراءة وادلطالعة، حيث سرعان ما اكتشف موىبة قرض الشعر لديو، وقد عمل على 
بدأ و  افة وادلرشدات اليت التحق هبا منذ أن كان يف سن الثانية عشرة،شواىب بادلنطمة ادلغربية للكتنمية ىذه ادل

 تكوين نفسو، فقد كان عصامي التكوين.يف 
 :أشغالو وإنجازاتو

 ذات التوجو الليربايل يشتغل اآلن صحفي يف جريدة رسالة األمة. 

 وغًنىا من ادلنابر اإلعالمية  ،أف أم، ويف راديو شدا ويف جريدة االنتفاضة ،اشتغل سابقا يف جريدة ادلساء
 ادلغربية.

  رباعية  ادلغريب لصالون األديبالعام لدير ادلرئيس الفدرالية الوطنية ادلغربية للفنون واآلداب، كما اشتغل
 .األنس

  االرباد ادلنضوية ربت لواء نقابة دلنطقة آسفي و بة ر الكاتب العام لنقابة الصحفيٌن ادلغاواشتغل منصب
 .ادلغريب للشغل

  فرتة ادلراىقة   خاللأي  .م4771 -4797كما كان عضوا يف مجاعة العدل واإلحسان احملضورة بادلغرب
                                 

  8102/ 01/ 83مت نشره يف  قناة نور العقل أخذت ترمجتو من لقاء معو يف تسجيل على اليوتيوب:( 1)
https://www.youtube.com/watch?v=uZPBdy4AO6U 

 على االنرتنيت: اومن موسوعة ويكيبيدي 
https://ar.wikipedia.org/wikiمستخدم:مهال/ملعب/ 

https://www.youtube.com/watch?v=uZPBdy4AO6U
https://www.youtube.com/watch?v=uZPBdy4AO6U
https://ar.wikipedia.org/wiki/مستخدم:مهال/ملعب
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  .سنة 22 -41من 
 وناقد للرتاث الديين. ويعترب نفسو باحث يف علم مقارنة األديان 

 م.2009اجلائزة الثانية للمهرجان الدويل للشعر بالدار البيضاء سنة  علىإذ حصل  لو اشتغال بالشعر 

  بالنقد األديب ولو يف ذلك سلسلة مقاالت يف نقد احلداثة يف األدب.ولو اشتغال 

 .لو سلسلة زلاضرات يف قناتو على اليوتيوب مساىا انتحار الفقيو 

 :من مؤلفاتو  

الوطن   طبعتو األوىل عن دار نشر مغربية تدعى داركتابو "صحيح البخاري هناية أسطورة" الذي صدر يف -
 ، على يد الناشر سوتيميديا 2049، كما أعيد طبعو ونشره بتونس سنة 2049ينة 

" على طبع ونشر كتابو اجلديد "اإلسراء وادلعراج أسطورة 2049ويعمل الكاتب خالل أواخر ىذه السنة" -
 ."من؟
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 ابالتعريف بالكتالمطلب الثاني:  
سنة من  41أصدره صاحبو بعد الذي ىذا تعريف موجز بكتاب "صحيح البخاري هناية أسطورة" 

 .(1)-كما يقول–البحث 
 معلومات عامة حول الكتاب: -أ 

 هناية أسطورة .. صحيح البخاري: "عنوان الكتاب ". 

  :291عدد صفحاتو. 

 طبعات الكتاب:  -ب 
o م وىذه معلومات نشره:2049 طبع طبعة أوىل بدار الوطن للنشر والتوزيع بادلغرب سنة 

 

 

  

                                 
 8102/ 01/ 83مت نشره يف  يف موقع يوتيوب قناة نور العقلعلى  هناية اسطورة البخاري رشيد اياللر: انظ( 1)

https://www.youtube.com/watch?v=uZPBdy4AO6U 

https://www.youtube.com/watch?v=uZPBdy4AO6U
https://www.youtube.com/watch?v=uZPBdy4AO6U
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o  وتقدًن األستاذ الصحفي  تونسبللنشر والتوزيع  "سوتيميديا"دار بم 2049سنة كما طبع طبعة ثانية

وقدم لو مؤلفو دبقدمة خاصة وذكر أهنا مزيدة ومنقحة.  ،سفيان العرفاوي

 



 ~8 ~ 

 ومحتوياتو  المضمون العام للكتابالمطلب الثالث: 

 لكتاب:ل العام مضمونال -أوال
-، وىو حياول حبسب صحيحجامعو اللبخاري و او صاحبو النقد لشخص اإلمام ناول فيتىذا الكتاب 

يشتمل على  -حبسبو-عقلنة النص اإلسالمي وتنزيهو عن ادلرويات اليت ذبايف العقل وتنايف ادلنطق، فهو  -وزعم
، وىذا  اإلمام البخاري وصحيحو اجلامع فةوخرا ، ومن بينها أسطورةاخلرافات واألساطًن اليت أدلت بوالعديد من 

أسطورة على نسف  وإقداموقبل ، لتشويوللتسفيو وادفاعا عن السنة اليت تعرضت  -سب زعموحب-كلو 
 .بنقد علم احلديث ومسألة تدوينو دَ ه  مَ  -على حد زعمو-وصحيحو  البخاري

البخاري صحيحو اجلامع، من كل ىذا يف الظاىر، بينما الواقع يؤكد أن ادلؤلف قد ذبىن على اإلمام 
 جانب، وىو يهدف من وراء ما كتبو قصف السنة النبوية كلها، وإثبات عدم مشروعية حجِّي تها.

كما ال تكاد زبلو صفحة من صفحات كتابو من إثارة شبهة من الشبهات، أو ذكر طعن من الطعون حول 
 . (1)ن الشبهات كلها تثبت ما يرمي إليو ويقصدالسنة ورجاذلا، فقد ذكره مجلة من الطعون، وأثار رلموعة م

 ىذا رلمل ما تضمنو الكتاب وزلتواه العام.

 :محتوياتو -ثانيا
 مخسة فصول: إىلكتابو ىذا   ادلؤلفم قس  

  ؛الفصل األول: آفة تدوين الحديث
بالوضع على يف مباحثو: إشكالية تدوين السنة وأحاديث النهي عن الكتابة وترجيحها، واحلكم وتناول 

 .أحاديث اإلذن بالكتابة، وامتناع الصحابة عن التدوين بعد وفاة النيب صلى اهلل عليو وسلم
 العناوين التالية:فيو أورد و  

ساق رلموعة من األحاديث واآلثار اليت اعتربىا تدل "داللة وفيو  :منع الرسول للصحابة من تدوين كالمو -
واعترب األحاديث اليت ذبيز كتابة الصحابة للحديث ، تدوين كالمو"قطعية على منع الرسول ألصحابو من 

                                 
 شلا أثاره من شبهات وطعون مثال: (1)

 يو.احلديث مقدماً على القرآن وأنو قاِض علأن أىل السنة جعلوا  -

 أن احلديث ادلنسوب للنيب صلى اهلل عليو وسلم قائم على الشك، ويف النظر يف السند دون ادلنت. -

 أن السنة النبوية عبارة عن أحداث وقصص تارخيية، وليس ذلا حجية التشريع. -

والواقع وادلألوف، وبعضا منها يطعن يف النيب صلى اهلل عليو وجود العديد من األحاديث يف اجلامع الصحيح تتناقض مع العقل  -
 ....وسلم وأخالقو.
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 . وقال بتأخر تدوين احلديث النبوي إىل ما بعد ادلائة سنة من وفاتو صلى اهلل عليو وسلم مصنوعة وسلتلقة،

ربدث عن مسألة سلالفة أىل احلديث بتدوينهم للحديث النبوي رغم  أنصار الحديث يخالفون الحديث: -
 أحاديث يرووهنا تنهى عن كتابة احلديث. وجود عدة

 وذكر عددا من، النبوي ادلربرات اليت قدمها العلماء لتأخر تصنيف احلديث يناقش فيو عذر أقبح من زلة: -
 .يتحّدى ادلؤلف بإتيان دليل واحد، فيو تدوينة واحدة ألحد الصحابة، و دم غرضوزب اليتالروايات 

رغم كونو قطعي الثبوت؟ ويتهم  السُّّنة قاضيًة على الُقرآنمسألة ىل  يناقش فيها السنة قاضية على الكتاب: -
أىل احلديث برفعهم لقيمة األحاديث النبوية فوق مقام القرآن ومنزلتو. وساق لذلك روايات ألحاديث زبدم 

 رأيو حسب زعمو.

دلة اليت يستند يناقش فيها مسألة أن السنة ناسخة للقرآن ويزعم أهنا من ضمن األ السنة ناسخة للقرآن: -
 إليها أىل احلديث يف قوذلم أن السنة قاضية على القرآن.

يناقش فيها مسألة أثر الصراعات الطائفية واحلروب يف تدوين احلديث النبوي ويزعم أن  حرب المرويات: -
طّائفّية نتاٌج لصراعاٍت وُحروب بٌن الّصحابة من حيث انتماءاهتم الَقَبلّية وال النبوية ما ىي إال األحاديث

 .والسياسّية، فهي أحاديث ُوِضَعْت لَترْبِير مواقفهم وآرائهم وأوضاعهم

تطرق يف ادلبحث األول دلصطلح "احلديث" وأنو ما ينبغي إطالقو على و ؛ الفصل الثاني: آفة "علم" الحديث
عن رلايْل احلديث نزع صفة العلمية . مث تطرق يف ادلباحث التالية إىل ادلرويات إمنا ىو خاص بوصف كالم اهلل

مث جعل الدليل على عدم علمية "علم الرجال" كوهنم ، والرجال وزعم بأهنما ليسا بعلم، إمنا خرافة وأكذوبة
علم احلديث سبب يف زبلف ، وختم الكالم بأن يستدلون على احلقيقة بالرجال ويهتمون دبن قال أكثر شلا قال

 .األمة وتعلقها باخلرافات
 التالية:العناوين أورد فيو و 

 ناقش فيو معىن احلديث النبوي ومعىن وورده يف القرآن. الحديث في القرآن: -

ليس سوى ناقش فيو كون علم احلديث علما مستقال ونفى أن يوصف بالعلم واعتباره خرافة، و  ليس علما: -
 .علٍم زائٍف، فهو ال يستويف ُشُروط ادلعرفة العلمّية لَعَدم وحدة موضوعو

وناقش فيها ماىية علم الرجال وما يتناولو من مواضيع اجلرح والتعديل وتاريخ الرجال،  :أكذوبة علم الرجال -
 . وأنو يبحث يف السند دون ادلنت وال فائدة فيو، أكذوبة تارخيية مت التهويل بشأنوواعتربه 

ا بينهم وكان ناقش فيها مسألة رواية احلديث بادلعىن وأن الصحابة كانوا سلتلفٌن فيم رواية الحديث بالمعنى: -
يـُبَـٌنِّ أهّنم لَْيُسوا ُعُدواًل،  رضي اهلل عنهم البحث يف ِسًَن "الّصحابة"ينتقد بعضهم بعضا، وأنو من خالل 

 .ألهّنم كانوا سُلتلفٌن وُمتنازعٌن يـَّتِهُم بعُضهم بعضا
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ى تَتمّثل أّدى إىل جنايٍة ُكرب حيث  -حسب زعمو–تكلم فيو عن األثر تركو علم احلديث  جناية الحديث: -
والنِّيابة عنو يف َتْشريع األحكام وتقرير العقيدة وبيان العبادات، دبا يُفيد أنو َيَضُع ديًنا  ،يف َىْجر كتاب اللّـو

 .آخر ال عالقة لو بـ"الُقرآن"

 الفصل الثالث: أسطورة البخاري
حاول تفنيدىا من خالل كوهنا رلرد البخاري، و  ية اإلمامالتقديس اليت حفت بشخصمدى ادلؤلف ذكر فيو 

، شلا أدى إىل تقديسو ورفع شأنو ودرجتو إىل مقام وقدراتو وكراماتو وشخصيتو أساطًن نسجت حول حياتو
 .حول صحيحوفقط اإلمجاع مزعوم أن و  ،-حبسب زعمو-األنبياء أو فوقهم 

 العناوين التالية:وفيو 
ينّية األكثر تأثًنا يف  يـَُعدُّ ربدث فيو عن اختاره البخاري دون غًنه، وذكر أنو  لماذا البخاري؟ - الّشخصّية الدِّ

 .التاريخ اإلسالميّ 

سًنتو عبارٌة عن أحالم وأوىام وُخرافات ال تُوافق ويعترب  شخصّية "الُبخارّي"يناقش فيها  سيرة األحالم: -
 .الواقع وال ُيَصدِّقها العقل

لتّـْقديس الذي ُأحيطْت بو فيها شخصية البخاري ويعتربىا أسطورة من األساطًن وذلك ليناقش  األسطورة: -
كان الَغَرض منو تـَْقديس كتابو حّّت َيصًن مثل "الُقْرآن" فال جَيُوز للُمْسِلم إنكار شيء   ، وشخصّيُة "الُبخارّي"

 .منو لكْي ال يقع يف الُكفر

ذَبَْعُلو فوق َمقام "الّرُسول" وغلو و ُخرافٌة ويعتربه  "الُبخارّي" ِحْفظ: يتكلم فيو عن أسطورة الحفظ األسطوري -
 .الذي كان يَنسى

يناقش فيو مسألة تقديس صحيح البخاري، وأنو أسطورة فقط اصطنعت وليست  أسطورة صحيح البخاري: -
 . -حسب زعمو-ال من الناحية الزمانية، وال من الناحية ادلكانية  ،حقيقة

 -بتعبًنه–من خاللو زلاكمة البخاري للغة األرقام الصماء  ادلؤلف تناول؛ األسطورةنهاية  الفصل الرابع:
 -حبسب زعمو-من الّناحية احِلسابّية، ألّن مجع ىذا العدد واستحالة حفظ البخاري لعدد أحاديث الصحيح 

إمجاع العلماء على أن كل ما يف البخاري صحيح وذكر ما يفند  أخريف مبحث  أورد، مث يَتطل ب ُعمره بكاملو
، باإلضافة إىل ذكر رلموعة من األقوال ألعالم ىذا القول بذكر انتقادات األعالم لكثًن من أحاديث البخاري

 جرحوا البخاري ضعفوا وتركوا حديثو.
 فيو العناوين التالية: وأورد

 الكاتب يستعٌن بالقدرات احلسابية آلخرين ليقوم بعملية إحصاء سبكنو من ذىب الخرافة باألرقام: -
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الروايات اليت تشًن إىل قيام البخاري بصالة االستخارة عند إرادة البخاري كتكذيب رلموعة من الروايات  
 ومعدل الرحلة البشرية يف سياق لو، حيصي معدل االستجابة اإلذلية، كما ذىب إدخال حديث ما يف جامعو

ومعدل احلفظ اليومي ومعدل األحاديث اليت تلقاىا  تعليقو على رحالت البخاري شرقا وغربا جلمع األحاديث،
 .البخاري عن شيوخو

، وجعل شخصيتو عبارة عن البخاري اإلمام انتفاء اإلمجاع حول شخصتكلم فيو عن  كذبة اإلجماع: -
 خرافة وأسطورة.

يزعم فيها عن بعض األعالم واألئمة  رواياتمجلة من الساق فيها  :أعالم ضعفوا أحاديث في الصحيحين -
 بعض األحاديث يف الصحيحٌن.أهنم ضعفوا 

ساق فيها مجلة من الروايات عن بعض األعالم واألئمة يزعم فيها  :البخاري مجروح ومتروك الحديث -
 .أهنم ضعفوا البخاري واسقطوا روايتو وضعفوىا

أهنا  -حبسب زعمو-تكلم فيو عن مجلة من األحاديث ادلروية يف صحيح البخاري اليت يرى ىو  :بخاريات -
 تتناقض مع العقل وتسيء إىل اإلسالم.

فيو ادلؤلف احلديث عن مصداقية نسخ صحيح البخاري  ؛ وتناولالفصل الخامس: من ألف صحيح البخاري
أن اليت خطها البخاري بيده، و األم دم توفر النسخة عوذلك ل ،وأنو ليس من تأليفو ،اليت بٌن أيديينا اليوم

الروايات ادلنتقدة بسبب فيو. وذكر  دل على تصرف الرواةتالبخاري صحيح واقعة يف نسخ الختالفات اال
بأكثر من ِمَئيَتْ عام، وىي ال  صاحبها ُمتأخِّرة عن وفاة، وأن أقدم نسخة موجودة من الصحيح اختالف النسخ

ورلهول  كتاٌب زائفٌ « صحيح الُبخاريّ »ومن مث يستخلص النتيجة الكربى وىي أن ...  رَبِْمـل اسم ناسخها
مَجَع بٌن طَّياتو أىواء أُناس لُيربُِّروا أفعاذَلم، ويُؤسِّسوا  ، وقد وإن نسب لو فهو مرتوك احلديث ال يعتد بو، األصل

 .َكهُنوهتم
 فيو العناوين التالية:رد وأو  

تكلم فيو عن عدم وجود النسخة األم من الصحيح اليت خطها  :النسخة األصلية لصحيح البخاري -
 البخاري بيده، وتتبع باألرقام والتواريخ النسخ ادلوجودة اليوم من الصحيح.

وما فيها من فوارق  تكلم فيو عن أقدم نسخة من الصحيح موجودة وتارخيها وحقيقتها :نسخة منجانا -
 .واختالفات مع النسخ األخرى 

حسب –تكلم فيو عن تالمذة البخاري وأهنم رغم كثرهتم مل ينقلوا لنا  :صحيح البخاري والتالميذ -
نسخة كاملة من صحيحو؛ بل كان لكل واحد منهم رواية سلالفة لغًنه، شلا يؤكد أهنم تصرفوا فيو  -زعمو

 م، وىذا شلا يثبت عدم صحة نسبة الكتاب إىل البخاري.بالزيادة والنقصان حبسب أىوائه
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: تكلم فيو عن بعض اإلشكاالت والتناقضات ادلزعومة صحيح البخاري والحافظ بن حجر العسقالني -
 واليت قام بطرحها ابن حجر العسقالين وغرق فيها أثناء دفاعو عن اجلامع الصحيح. -حسب رأيو–

وذكر بعض اجلامع الصحيح، نسخ الواقع يف ختالف اال: تكلم فيو عن اختالف نسخ صحيح البخاري -
نسبتو إىل صحة أنو دليل قاطع على جهالة اجلامع الصحيح وعدم قال و النماذج من االختالف بينها، 

 البخاري.

لقيط  كتاٌب زائفٌ « صحيح الُبخاريّ »ذكر فيو النتيجة الكربى وىي أن  ؟من ألَّف صحيح البخاري -
 .أفعاذلمليربروا  ، ووضعوا فيو ما أرادوا، وىو رلرد كتاب مجع فيو أىواء الناسورلهول األصل

  .سلتصرةكتاب "صحيح البخاري ..هناية أسطورة" بصورة يات  زلتو  هىذ
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 بعض المالحظات المنهجية حولوه و وركائز  وأسس المبحث الثاني: أصداء حول الكتاب ونقد

األصداء اليت ظهرت يف الساحة اإلعالمية والفكرية حول الكتاب، باإلضافة إىل نتناول يف ىذا ادلبحث 
 نقده من ناحية أىم األسس وادلرتكزات اليت قام عليها وذكر بعض ادلالحظات ادلنهجية حولو.

 أصداء حول الكتاب المطلب األول:
 علىأوال رد عليها نتحدث الكتاب والاألسس وادلنطلقات والركائز اليت قام عليها  نقد قبل احلديث عن

منذ اللحظات األوىل إذ ؛ الفكرية واإلعالميةحول الكتاب يف الساحة والتداعيات اليت ظهرت األصداء  بعض
 تعرض لعدة ردود من طرف العديد من اجلهات، ونلخصها يف ما يلي:   ، كمالظهور ىذا الكتاب إىل ادليدان

 عدم السماح لو بتوقيع كتابو في مكان رسمي ووقعو في مقهى عام:  -أ 

اضطر الكاتب إىل توقيع كتابو "صحيح البخاري هناية األسطورة"، يف أحد مقاىي مدينة مراكش، هناية 
حسب – وقال إنو ُمنع من توقيع الكتاب يف قاعة تابعة لبلدية مراكش "دون سبب معروف" األسبوع ادلاضي.

 باستغالل الرتخيص على للحصول وادلسطرية اإلدارية اإلجراءات كل استكمال" رغم، -بتصريح الكات
 .(1)"القاعة

 من المكتبات” صحيح البخاري نهاية أسطورة“القضاء المغربي يأمر بسحب كتاب  -ب 

أصدرت احملكمة االبتدائية دبدينة مراكش يف ادلغرب، اإلثنٌن، حكًما قضائًيا يقضي بسحب كتاب 
من قانون  401و 401و 94، من ادلكتبات بناء على مقتضيات ادلواد "البخاري هناية أسطورةصحيح "

 الصحافة والنشر ادلعمول بو يف البالد.
ويأيت إصدار ىذا األمر باحلجز، حسب نسخة احلكم، بناء على الطلب ادلقدم من طرف وايل جهة 

الجتماع ادلنعقد دبقر جهة مراكش آسفي، والذي يعرض فيو، أنو تبعا ل 2049/  44/  09مراكش بتاريخ 
وحملضر ادلعاينة ادلنجز من طرف اللجنة اإلقليمية دلراقبة نقط بيع الكتب  2049/  40/  10يوم اإلثنٌن 

دلؤلفو رشيد إيالل، والذي تتضمن صفحاتو « صحيح البخاري، هناية أسطورة» واإلصدارات خبصوص كتاب 
الفة للثوابت الدينية ادلتفق عليها، ملتمسا لذلك األمر إجراء حبجز الكتاب مسا باألمن الروحي للمواطنٌن وادلخ

 .(2)ادلذكور

                                 
م على شبكة األنرتنيت: 8102أكتوبر  01اإلثنٌن جريدة أصوات مغاربية بتاريخ  مقال لعبد الرحيم الشرقاوي انظر: (1)

ghrebvoices.com/a/397652.htmlhttps://www.ma  
على ىذا الرابط:  م 13:41 - 8103/مارس/08اإلثنٌن انظر: مقال يف جريدة فيتو ادلغربية على اإلنرتنيت بتاريخ يوم ( 2)

https://www.vetogate.com/3102057  
 - 8103مارس,  83بصحيفة بيان اليوم بتاريخ  حلسن عريب دبراكش «صحيح البخاري، هناية أسطورة»تداعيات حجز كتاب وانظر: مقال 

https://www.maghrebvoices.com/a/397652.html
https://www.maghrebvoices.com/a/397652.html
https://www.vetogate.com/3102057
https://www.vetogate.com/3102057
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 :دعوة عدة جهات بتوقيف الكتاب وسحبو من المكتبات -ج 

إحراق "، دعا يف وقت سابق إىل الشيخ المغربي عبداهلل أعياش، الشهير بالشيخ المكناسيمنهم  -
كل مسلم صادق يف إسالمو أال يلتفت إىل ىذا حيق ل"، مشًنًا إىل أنو "وإتالف نسخ الكتاب

 .(1)"الكتاب إال بالرد ادلبطل دلزاعمو ادلتهالكة

رئيس اجمللس المغربي محمد بن حمزة  الشيخمل يرتدد  النظارة العلمية:رئيس تسفيهو من طرف  -
بل ىناك من ؛ يف تسفيو الكتاب وصاحبو لوجدة ومدير معهد البعث اإلسالمي للعلوم الشرعية العلمي

يف ندوة نظمها مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية  -نقل عنو زبصيصو دلكافأة مالية 
على  فيو ماليٌن سنتيم دلن ينجز حبثا يرد  40قدرىا  -بوجدة، حول الرتاث احلديثي بادلغرب اإلسالمي

 .(2)كتاب رشيد أيالل ويدحض ما جاء فيو

 .(3)كما يذكر صاحبو:هتهديداتهام مؤلفو باإللحاد و  -د 

يدعي  ومؤلفو ،ومن بينها ادلعرض الدويل للكتاب يف اجلزائرمنع كتابو من التداول في عدة معارض:  -ه 
 .(4)خالف ذلك

 على أمواج اإلذاعة:المؤلف وبعض المشايخ  بيندعوة إلى المناظرة  -و 

بتاريخ إذاعة "إم إف إم"  أنو مت دعوة رشيد أيالل إىل ادلناظرة على أمواجالقباج الشيخ محاد أوضح 
بغية منحو الفرصة إليفاد شلثل عنو، ألنو  هاتأجيل طلباجمللس العلمي األعلى ، ولكن م2049 47/40

.طرف يف ادلوضوع
(5)

 

 حول كتاب صحيح البخاري ..هناية أسطورةعلى وجو العموم ىذه ىي أىم األصداء 

 الكتاب ونقدىا:  المثارة في شبهاتالرد التعرض ل -ز 

                                                                                                        
8:48 :http://bayanealyaoume.press.ma                                       

  http://m.alyaoum24.com/977436.htmlى اإلنرتنيت: ادلغربية عل 83انظر: مقال لسارة الطاليب يف جريدة اليوم ( 1)

م: 83/01/8102ادلغربية على اإلنرتنيت بتاريخ:  411يف جريدة ال  عاذ كنينسانظر: ادلرجع السابق، ومقال دل( 2)
p://ar.le360.ma/societe/120163htt  

: 04:11 - 8102أكتوبر  82اجلمعة  ادلغربية االلكرتونية بتاريخ ىسربيسيف جريدة  عبد الرحيم العسريانظر: مقال ل( 3)
https://www.hespress.com/orbites/369154.html  

م: 11/00/8103" لزىية منصر بصحيفة الشروق اليومي بتاريخ إجهاض تسّلل كتاب مغريب يطعن يف اإلمام البخاري! انظر: " (4)
https://www.echoroukonline.com م : 12/00/8103بتاريخ:  83، صحيفة األيام

63354.html-https://www.alayam24.com/articles  
https://www.alayam24.com/articles-م 81/01/8102بتاريخ:  83انظر: صحيفة األيام ( 5)

45599.html  

http://bayanealyaoume.press.ma/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9/.html
http://m.alyaoum24.com/977436.html
http://ar.le360.ma/societe/120163
http://ar.le360.ma/societe/120163
https://www.hespress.com/orbites/369154.html
https://www.hespress.com/orbites/369154.html
https://www.echoroukonline.com/
https://www.echoroukonline.com/
https://www.alayam24.com/articles-63354.html
https://www.alayam24.com/articles-63354.html
https://www.alayam24.com/articles-45599.html
https://www.alayam24.com/articles-45599.html
https://www.alayam24.com/articles-45599.html
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صاحب كتاب صحيح البخاري ..هناية أسطورة العديد من الشبهات واألباطيل اليت تقدح يف أثار 
يف كتب احلديث عامة، ويتعداه األمر إىل الطعن واستنكار شخص اإلمام البخاري وكتابو الصحيح؛ بل وتقدح 

ة والثقافية، ويف على سلتلف األصعدة واألوعية العلميولذلك تعرض حلملة ردود كبًنة،  ،عمومام احلديث و لع
شّت وسائل اإلعالم ادلختلفة، وخاصة الوسائل ادلقروءة منها وادلرئية كالكتب والصحف واجلرائد واجملالت 

 وشبكة اإلنرتنيت وما ربتويو من وسائل التواصل االجتماعي من فايسبوك وتويرت ويوتيوب. 
كما ىو الشأن   وما جاء بو صاحبووتنوعت ىذه الردود بٌن ردود رلملة بسيطة مستنكر حملتوى الكتاب 

. كما يف ؛ وبٌن ردود علمية مفصلة دقيقة مؤيدة بالدليل واحلجة والربىانيف صفحات اجلرائد واجملالت وغًنىا
 :بعض الكتب وادلؤلفات واليت نذكر منها على سبيل ادلثال

 صفحة. 11يف  يوسف مسرينللباحث الفلسطيين  بيع الوىم، هتافت طرح رشيد إياللكتاب  -4

 111حجمو  ،مد بن أمحد رفيقحمل اجلهاالت ادلسطورة يف كتاب صحيح البخاري هناية أسطورة -2
 م.2049 الطبعة األوىل سنة نشر دار الكتب العلمية بًنوت، صفحة ،

؛ لنبيل بلهي -احللقة األوىل–أسطورة التفنيد لشبهات أيالل رشيد حول صحيح البخاري هناية  -1
 صفحة 10يف 

 صفحة. 121؛ يف ذالل لرتىات أيالل، عبد الرزاق اجلوزيصفعة إ -1

o  وىي موجودة على قنوات التواصل االجتماعي يف شبكة -لعديد من الردود الصوتية وادلرئية ا يوجدكما
 منها:نذكر  -كالفايسبوك واليوتيوب وتويرت وغًنىا  اإلنرتنيت

 .(1)الرمسية  توصفح ادلوجودة على لشيخ زلمد الفزازيردود الشيخ ا -

 .(2)ادلغريب سهل ادلغراوي أيبلدكتور زلمد ا ردود -

 .(3)الرد على رشيد ايالل يف طعنو لصحيح البخاري من الراقي ادلغريب اجلمايل -

 وغًنىا من الردود األخرى كثًن.

  

                                 
(1) https://www.youtube.com/watch?v=a6PW1GbLTCo  

(2) https://www.youtube.com/watch?v=hXP_Uyzj4zE  

(3) https://www.youtube.com/watch?v=AoMrQwCELx0  

https://www.youtube.com/watch?v=a6PW1GbLTCo
https://www.youtube.com/watch?v=hXP_Uyzj4zE
https://www.youtube.com/watch?v=AoMrQwCELx0
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  التي قام عليها الكتاب ركائزالو  سساألنقد  المطلب الثاني:

معينة  وركائزجيد أن مؤلفو بناه على منطلقات  "أسطورةصحيح البخاري هناية "إن ادلتأمل يف كتاب 
مادام الرسول حسب رأيو "ف ،وحجي تها يف التشريع السنة النبويةللوصول إىل ىدفو الرئيس منو، وىو الطعن يف 

الكتب  ، وبالتايل األحاديث ادلروية يف" هنى عن كتابة سن ِتِو، فهو ال يريد أن تـُت َخَذ ديًنا صلى اهلل عليو وسلم
  -على حدِّ زعمو -دبا فيها صحيح البخاري ليست من الدِّين، بل ىل موروث ثقايف ليسْت ذلا صبغة التشريع

التاريخ يف  كثر تأثًناالشخصية األيعتربه الصحيح؛ إذ  شخص اإلمام البخاري وكتابو يف وانطالقا من طعنو 
حبجة كلو ، وىذا  ياهتاو ر وم أخرى السنةكتب تعميم احلكم على باقي   مَث  ومن  ،(1)-على حد قولو- اإلسالمي

 وإعمالو وعدم التسليم يف كل الشيء. ربرير العقل

أفكار أساسية، يبين عليها فرضية أسطورية اإلمام البخاري وكتابو عدة ركائز و تب عمومًا ينطلق من افالك
 .ذي أسس عليو فرضيتوسيسقط البناء ال الصحيح، فإذا سقطت إحدى ىذه ادلنطلقات

 :والركائز ما يليىذه ادلنطلقات من أىم و 

حٌن منع   خالفوا أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم متناقضون يف أنفسهم؛ إذ أن علماء احلديث األولى: الركيزة
–ون أحاديث بروايات سلتلفة تنص على ىذا ادلنع، فهم وُ رْ وىم يف نفس الوقت يَـ  زمنو،السنة يف  تدوينكتابة و 

 : (2)متهكما يقول يف سياق حديثو عن علماء احلديثتناقضون؛ فم -على حسب زعمو

 
 :(3)مث قال بعدىا

                                 
 (.23انظر: صحيح البخاري هناية أسطورة )ص( 1)

 (.80انظر: صحيح البخاري هناية أسطورة )ص (2)

 نفس ادلرجع والصفحة.( 3)
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غًنىا من األدلة الدالة على  ها علىحيرجّ حها و صحّ أخذ يو  ،واستدل على ذلك بعدة روايات سلتلفة
 .(1)جواز التدوين يف عصره صلى اهلل عليو وسلم

كان يف عصر   وين وعملية اجلمع، فتدوين القرآنيفرق بٌن عملية التد وادلالحظ على الكاتب ىنا أنو ال
كذلك األحاديث النبوية مت تدوينها و  ؛النبوة، أما مجعو يف مصحف واحد فكان بعد موتو صلى اهلل عليو وسلم

الذي أمر جبمع ما مت  -رمحو اهلل–يف عصر النبوة، لكن عملية مجعها كانت يف عصر عمر بن عبد العزيز 
 .رضي اهلل عنهم تدوينو من ِقبل الّصحابة والّتابعٌن

 سعيد مل يصح أّي حديث يف سياق النهي عن كتابة احلديث، سوى حديث أيبباإلضافة إىل ذلك فإنو 
 .بٌن البخاري ومسلم يف رفعو ووقفواخلدري الذي أخرجو اإلمام مسلم يف "مسنده الصحيح"، مع اختالف 

قد أمهل الكثًن من األدلة اليت تثبت كتابة احلديث وتدوينو يف حياة النيب  الكاتب أن أيضاويضاف إىل 
 .(2) صلى اهلل عليو وسلم ويف عهد أصحابو

وعليو، فتدوين السنة كان يف زمن النبوة، ومل يتأخر إىل ما بعده كما يظن الكاتب، والذي تأخر ىو عملية 
دفرتاً مجع ما مت تدوينو وحفظو؛ يقول ابن شهاب الزىري: " أمرنا عمر بن عبد العزيز جبمع السُّنن فكتبناىا 

 .(3) دفرتاً، فبعث إىل كل أرٍض لو عليها سلطان دفرتاً "
فمنطلق إنكار تدوين األحاديث النبوية يف زمن النبوة، ىو منطلق غًن علمّي من أساسو، وال ديكن بناء 

 .(4)فرضية هناية أسطورة البخاري عليو؛ واألدلة يف تأكيد عملية التدوين كثًنة
، معتمدًا على تدوينة على بصورة خاصة علم الرجاله لعلم احلديث عامة و إنكار  الثانية: الركيزة

 : (5)الفايسبوك خالية من البناء العلمي للموضوع، حيث يقول

                                 
 وما بعدىا(. 02انظر: صحيح البخاري هناية أسطورة )ص (1)

 (03- 04انظر: التفنيد لشبهات أيالل رشيد لبلهي )ص (2)

 (.0/21: )جامع بيان العلم وفضلو (3)
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حول هتكمو على علم احلديث، واعتربه ليس علما مثل الفيزياء والكيمياء والطب نقل قولو كامال و 

 .ربليال يليق بعقلو الضيق قولو حليلوالفلك وغًنىا من العلوم التجريبية اخلاضعة للتجريب، وقام بت
 :(1)األمرمث قال يف خالصة 

  
 :(2)من اإلحصائيات باألرقام جلملةيف موضع آخر بعد ذكره  مث يقول

 
كما اعترب أن علم الرجال وما تعلق بو من جرح وتعديل قائم على األىواء، ويف النظر يف السند دون ادلنت 

 :(3)ذلكالذي ىو األىم حسب رأييو وأنو قائم على األىواء والعصبية القبلية وادلزاجية؛ يقول يف 

 
 وقال بعد ذلك:

 
، واجلهل يفعل بصاحبو ما يعجز العدو عنو، "من جهل شيئاً أنكره، ومن جهل شيئاً عاداه: "يقال قدديا

فلوال منهج احملدثٌن الذي قام على علم الرجال، وعلم اجلرح والتعديل، لقال من شاء ما شاء؛ فعلم الرجال 

                                 
 (.33صحيح البخاري هناية أسطورة )ص (1)

 (.081صحيح البخاري هناية أسطورة )ص (2)

 (.00صحيح البخاري هناية أسطورة )ص (3)
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ه( وغًنىم، 202ه(، وابن ربيعة )ت494ادلبارك )ته(، وابن 491تأسس على يد الليث بن سعد )ت
اذلجري مع  7وكل ىؤالء من جهابذة رجال العلم يف زماهنم، واستمر خط التأليف والتأصيل فيو إىل القرن 

ه(، وبعده تلميذيو احلافظ السخاوي 912ه(، وتلميذه ابن حجر العسقالين )ت901احلافظ العراقي )ت
 ه(.744)ته(، وجالل الدين السيوطي 702)ت

ه(، وأنس 19وعلم الرجال نابع من علم اجلرح والتعديل، الذي تأسس على يد عبد اهلل بن عباس )ت
ه(، وبذلوا جهودًا يف 71ه( رضي اهلل عنهما، ومن كبار التابعٌن سعيد بن ادلسيب )ت71بن مالك )ت

 ين للتشريع.ذي ىد د ادلصدر الثاالتأليف للحد من خطورة الوضع )وضع األحاديث كذباً( ال

فكيف ينكر صاحب كتاب "هناية أسطورة" كل ىذه العلوم اليت كتب فيو العلماء َتواتُرًا عرب األجيال، 
وادلكتبات اإلسالمية تزخر هبذه ادلؤلفات اليت يصعب عدىا لكثرهتا، فهذا من عجيب األساطًن اليت جاء هبا  

 .(1)نو أتى بالعجائب"كتاب "هناية أسطورة" ؟! وصدق من قال: "من تكلم يف غًن ف

ويستعمل ىذا العلم يف  يتناقض مع نفسووالغريب يف أمره أنو بعد إنكاره لعلم الرجال واجلرح والتعديل 
 :(2)الكالم عن اإلمام البخاري والقدح فيو؛ فيقول مثال

 
  نفسو؟!هم؛ فما ىذا التناقض مع وكالم أىل احلديث واستعمل ذلك يف غًن ما مرة، ورجع إىل مؤلفات

القول بأسطورية شخصية لصحيح البخاري يف  ةاألصلي ةغياب ادلخطوطاالعتماد على  الثالثة: الركيزة
 :(3)بشأن ذلك يقولف، وجامعوالبخاري 
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 يف كتباتادليف النهاية بعد عرضو جملموعة من النسخ ادلخطوطة لصحيح البخاري ادلنتشرة حول سلتلف و 

للصحيح، وربليل ما وقع بٌن  العامل، وبعد إثباتو باألدلة القطعية ولغة األرقام أهنا ليست النسخة األصلية
النسخ من زيادة ونقصان بسبب اختالف النساخ عرب العصور، ومقارنة تلك النسخ بأقدم نسخة موجودة منو 

 :(1)بٌن أيدينا اليوم؛ خلص إىل قولو

                                 
 (.813صحيح البخاري هناية أسطورة )ص (1)
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، ألن فرضيتو تقوم فرضيتو ىذه أنو جاىل أيضا بعلم ادلخطوطات وتارخيهايظهر من خالل طرحو و  أوال:

على غياب ادلخطوط األصلي، فإذا ظهر ادلخطوط ادلفقود، سينتهي كتاب "هناية أسطورة"، كما انتهت الكثًن 
 .)سلطوطات البحر ادليت وغًنىا( من احلقائق التارخيية بعد ظهور

مليون سلطوط إسالمي، ناىيك عن ما سرقو  20غاب عن الكاتب أنو يوجد يف الفاتيكان ما يعادل و 
نابليون من مصر، وما سرقو ادلستعمر من بغداد وادلغرب العريب من كنوز علمية، أما ما أتلفو من سلطوطات 

 علمية وتارخيية، وما أحرقو من تراث ادلسلمٌن، فال ديكن إحصاءه.. 

فهل يستطيع صاحبنا أن يستعمل القاعدة نفسها مع كتب أفالطون  ؛من ىذه الفرضية ولو انطلقنا
وىل توجد نسخة للموطأ خبط يد اإلمام مالك، أو … وأرسطو وغًنمها من الفالسفة الذين عاشوا قبل ادليالد

 .؟إخل… ادلسند أو السنن أو كل كتب علماء القرون األوىل
ابن كثًن، ابن حجر العسقالين، ـتب جيمعها الفكر السلفي، كاعتمد يف دراستو على ك أنومث خيرب 

النسفي، الذىيب، أبو زرعة، الذىلي، ادلديين، الكالباذي اإلصبهاين، بدر الدين الزركشي، ابن برىان، ابن 
فهل ىذه الكتب اليت اعتمد … تيمية، ابن القيم، الغساين اجلياين، ابن حزم، الفربري، الدارقطين، الرتمذي

 توفر فيها الشرط الذي وضعو لقبول صحيح البخاي؟ عليها
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سنقول خبرافة وأسطورية سقراط وأفالطون وأرسطو، وغًنىم من أعالم الفكر الغريب  بال شك فإننا
 كتب تفتقر إىل ادلخطوط األصلي.تلك ال  ل  )اليوناين(، ألن جُ 

طورة اإلمام البخاري وكتابو، من جهة أخرى إذا اعتمدنا على نفس منهج الكتاب يف االستدالل على أسو 
–فإننا سنقول بأسطورية "القرآن الكرًن" أيضاً، لغياب ادلخطوط األصلي الذي كان عند حفصة بنت عمر 

والذي قيل بأنو أُحرق.. فهل غياب ادلخطوط األصلي "للقرآن الكرًن" ىو حجة قوية ترقى  -رضي اهلل عنها
 .(1)بة الذين كتبوه ؟إىل مستوى القول بأسطوريتو، وأسطورية الصحا

ات التلقي وطرق التحمل كيفي، وبعلم احلديث دراية وروايةـأنو جاىل بذكره يتبٌن من خالل ما : ثانيا
 تلقي األمة ذلذا السفر منذ زمن البخاري إىل حٌن طبعو ونشره.، فهو جيهل كيفية للرواية

يف صحيحو، وإمنا خر ج األحاديث جيب التنبيو إىل أن اإلمام البخاري مل يروي أّي حديث وعلى ىذا 
وحققها ودققها متناً وسنداً، وكتابو "صحيح البخاري" ىو عملية نقدية للرواية اإلسالمية، كما أن موطأ اإلمام 
مالك ىو عملية نقدية، سعى فيها لتجاوز ما أخل بو سلفو، واجتنب فيو رخص ابن عباس، وشدائد ابن 

ديثية اليت أعلنها عمر ابن عبد العزيز، مل تكتفي باجلمع فقط، وإمنا عمر، وشواذ ابن مسعود؛ فادلدرسة احل
 دققت وحققت ما أخذتو عن جيل الصحابة والتابعٌن.

عندما اتفقوا على أن "صحيح البخاري" ىو أصح كتاب بعد كتاب اهلل،  -رمحهم اهلل-العلماء كما أن 
منهج اإلمام البخاري يف التحقيق والتدقيق والضبط مل يقصدوا ما يف البخاري من حيث "الدراية"، وإمنا قصدوا 

يف التحمل واألداء، حيث يُعترب منهجو ىو أقوى وأدق مناىج علم احلديث يف تاريخ ادلدرسة احلديثية؛ لذلك 
زلاولة إسقاط "صحيح البخاري" يكون بإسقاط منهجو، وليس دبجرد نقد بعض الروايات فيو. وىذا ما 

سنة، جعلو  41مجيع منتقديو على مر التاريخ، فادلنهج الذي تأسس عليو طيلة  يتحدى بو "صحيح البخاري"
 يصمد يف وجو كل منتقديو سواء من احملدِّثٌن وادلستشرقٌن وغًنىم.

كما يُعترب ىو األصح كذلك من حيث طريقة نقلو عرب األجيال، "فصحيح البخاري" مل يُنقل إلينا عن 
بة ونقلها(، وإمنا نُقل إلينا إما قراءة من الشيخ أو مساعًا منو، وتواتر نقل طريق الوجادة )إجياد نسخة يف ادلكت

"صحيح البخاري" عرب سلسالت تارخيية، نقاًل يف السطور وحفظًا يف الصدور، وروايًة بالّسند، وتدقيقًا يف 
 أن وصل إلينا. ادلنت، ونقداً، ودراسًة، وربقيقاً، وشرحاً، واستدراكاً؛ فكل عصر كان لو دور يف حفظو إىل
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فكما تواتر نقل "القرآن الكرًن" شفاىة وحفظًا يف الصدور والسطور، كذلك تواتر "صحيح البخاري"، 
ذلذا نقول أن الكتاب ىو أصح الكتب بعد القرآن الكرًن من حيث منهج نقلو وتواتره وحفظو من اخللط 

 والد س واالفرتاء..

البخاري" معصومًا بكل حرف فيو، فقد تعرض لو علماء ، مل يعترب "صحيح من حيث الدرايةأما 
ه( أول نقد علمي لصحيح 129احلديث بالنقد والتمحيص، حّت كتب احملدث الكبًن أيب حامت الرازي )ت

يف اجلرح والتعديل والعلل، كما ذكر احلافظ ابن عدي  إمام وىو ،البخاري مساه "األوىام الواقعة يف البخاري"
 كتابو "الكامل يف الضعفاء" كل من تكلم فيو ولو كان من رجال الصحيحٌن، ه( يف111اجلرجاين )ت

وغًنىا من الدراسات النقدية اليت تناولت "صحيح البخاري" عرب العصور، وىذا يعكس النضج الفكري لدى 
انة علماء احلديث، حيث مل يسمح ذلم منهجهم أن ُيَسلِّموا بكل ما فيو من حيث الدراية، لكنهم احرتموا مك

"صحيح البخاري" ألهنم عرفوا قدره؛ خبالف كتاب "هناية أسطورة" الذي حاول أن يهدم ما مت بناءه منذ قرون 
 معتمداً على فرضية غًن مؤس سة. وصدق من قال: "ما أىاَن أحٌد كتاَب ِعلم إالّ جلهلو دبا فيو".

ط أن يكون ىذا النقد واعيًا بالتاريخ وعليو، فاحلركة النقدية أمر ضروري لتطور العلم واستمرار الدين، شر 
وخصوصيات العلوم ومناىجها؛ فكل نقد لـ "صحيح البخاري" إذا أُطر خارج ادلنهج، وخارج الصنعة احلديثية، 

 .-لتباع للناس بثمن باىض -سيكون رلرد كالم تسود بو األوراق 

أنفسهم عجزوا عن رلاراة علماء فالعلوم الشرعية زبصص دقيق، سبيزت بو األمة اإلسالمية، وادلستشرقٌن 
اإلسالم يف ىذا اجملال، بل وأُعجبوا من دقة ىذه العلوم، ومنهم ادلستشرق األدلاين تيودور نولدكو يف كتابو 

 )تاريخ القرآن(.

على العموم، الكاتب خرق مراحل البحث العلمي، وانطلق من مقدمات خاطئة ترفض علوم احلديث و 
والتعديل، علم الرواية والدراية، علم مصطلح احلديث، طرق التحمل واألداء، اخل( )علم الرجال، علم اجلرح 

نقد "صحيح البخاري" الذي تأسس على ىذه العلوم، وىذه معادلة ال  الصغًن وحاول من خالل عقلو
 .(1)تستقيم
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 ادلقاميف ىذا غًن اليت ذكرنا مل يتسع ادلقام لذكرىا ركائز أخرى كما يوجد عدة أسس و 

 المالحظات المنهجية حول الكتاب بعض طلب الثالث:الم

 مع نفسو:المؤلف تناقض  -أ 

فقد مزج  دلنهج علمّي يف االستدالل على فرضية أسطورية "صحيح البخاري".. ادلؤلف كتابومل خيضع 
بٌن إنكاره لعلم الرجال، وعلم اجلرح والتعديل، وغًنىا من العلوم اليت تتأسس عليها الرواية اإلسالمية، ويف 
نفس الوقت اعتمد على الروايات اإلسالمية إلثبات طرحو، دون أن دييز بٌن الصحيح والضعيف، وىذا خلل 

 .(1)يف ادلنهج وادلنطلقات والتصورات

، وقام بذكر إشكالية تدوين السنة على؛ "آفة تدوين الحديث" الفصل األولادلؤلف يف  تكلمفمثال 
اإلذن على غًنىا من األحاديث الدالة على  وترجيحها احلديث النبوي وتدوينو أحاديث النهي عن كتابة

لنيب صلى اهلل د وفاة اعن التدوين بع واامتنعوأن الصحابة رضي اهلل عنهم قد بالوضع، عليها بالكتابة وحكم 
 ..امتثاال ألمره. عليو وسلم

بادلنظومة احلديثية وال بعلم الرجال،  أصال ال يعرتفهو ف ،يف دعواه ىذه جيده متناقضا مع نفسو والناظر 
 .ادلزعومة بأحاديث أخرى مروية يف البخاري وغًنه مث يستدل لقناعتو

ديث أيب سعيد اخلدري يف النهي عن كتابة غًن حبفمثال يستدل على عدم تدوين احلديث زمن النبوة 
فعلى وخرافة،  اليت يراىا أسطورةاحلديث و رويات يف البخاري وغًنه من مدونات وادلالقرآن وغًنه من اآلثار، 

 . (2)هذا استدالل دبحل النزاع سلل بأدبيات البحث ادلعريف؛ فمذىبو يلزمو عدم اإلديان هبذا احلديث ومضمونو
 ، "إنو يف مقام احملاّجة وعليو أن يستدل بالقدر ادلشرتك بٌن ادلتجادلٌن"ل: قد يقول قائو  -

وىذه مغالطة تضاف لسابقتها؛ إذ الكاتب ليس يف معرض ادلناظرة وإمنا التأليف والتأسيس ألفكاره، ويف 
ال أن يستدل بشيء منها على صحة مذىب  ،إمنا يؤتى عليها بالنقض ،التأليف ال تراعى منظومة ادلخاِلف

 الناقض. 
فادلستشرق مثال أكثر اتساقا منهجيا حينما يطعن يف ادلنظومة احلديثية من خارجها؛ إذ يستعٌن بقواعد 

ات والوثائق، وال يشحن كتابو بادلرويات إال من باب االعرتاض وبيان الزيف طالنقد التارخيي وعلم ادلخطو 
 .(3)رهوالوضع، ال لصحة أفكا
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 : لو في الرأي المخالفةألدلة ل المؤلف إىمال -ب 
ادلالحظ على ادلؤلف عموما أنو يهمل األدلة ادلخالفة لرأيو، وىذا بسبب إمهالو وربيزه يف الرأي وعدم 

 .اإلنصاف
فقد أمهل مثال الكثًن من األدلة اليت تثبت كتابة احلديث وتدوينو يف حياة النيب صلى اهلل عليو وسلم ويف 

 .(1)منع الكتابة، فضال على اعتماده على األحاديث الضعيفة لالستدالل هبا على  أصحابو عهد
 وىذا مذموم من الناحية العلمية وادلنهجية السلمية.

 التحيز وعدم الموضوعية:  -ج 

، عنوان الكتاب أوال منويظهر ىذا ، وتعصبو لرأيو ومذىبو الفكري من خالل إصداره لألحكام ادلسبقة
لو دالالت ُمسبقة، تعكس اخللفية الفكرية، والتصورات اخلاطئة، اليت ربكم البنية النفسية والفكرية للكاتب  إذ

  .(2) ، وكذلك يف مقدمتويف عالقتو مع "صحيح البخاري"
الكتاب، فالكتاب مل يتناول  دبحتوىمضمون العنوان "هناية أسطورة"، ال صلد لو عالقة أساسية أن ما ك

ري" سواء من حيث ادلنهج الذي ُبين عليو، أو من حيث الص نعة احلديثية؛ وإمنا حاول التعامل "صحيح البخا
مع اإلمام البخاري وكتابو، بكالم عامي من صفحات التواصل االجتماعي، وشبكة اإلنرتنت، وادلوسوعات 

 .(3)اإللكرتونية، اليت ال ترقى إىل مستوى التخصص يف ادلوضوع

 العلمية:عدم األمانة  -د 

 الواضحة.ادلتكررة و  العلميةات والسرقالنقول واخلطا فيها، كثرة 

  :من غير حجة وال دليل االفتراء على الغير -ه 

فوق القرآن، وفوق العقل وأنو غًن قابل للنقد، وأهنم البخاري  علماء األمة جبعل صحيح االفرتاء علىك
 بالغوا يف تقديسو حّت رفعوه فوق مكانة األنبياء.

 : وتحكيمو للعقل الجهل بحقيقة العلوم -و 

حبقيقة العلوم وأنواعها واختالف طبيعة البحث فيها من علوم إنسانية نظرية وأخرى علمية ذبريبة،  وجهلك

                                                                                                        
 https://www.hespress.com/opinions/370853.html، 04:33 - 8102نونرب  01اجلمعة  بتاريخ:

 (03- 04التفنيد لشبهات أيالل رشيد لبلهي )ص انظر: (1)

 (.02انظر: صفعة إذالل )ص( 2)
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، وكيفيات وأسس ومنطلقات قواعدما ربكمو من و  ،وجرحا وتعديال باحلديث وعلومو رواية ودراية وكجهلو
 .التحمل واآلداء..

 وقواعده وتارخيو. بعلم ادلخطوطات وهلباإلضافة إىل ج
الكتاب  كل صفحات  ىذه بعض ادلالحظات ادلنهجية على ادلؤلف وكتابو على وجو العموم، وإال من تتبع

 سيجد بال شك غًنىا، ولكن اكتفينا هبذا على سبيل التمثيل واإلمجال.

 خاتمة:
 يلي: خنلص يف األخًن إىل ما

وىو جيهل كثًن من العلوم ، وأىلو مل يكن سوى متطفل على مائدة العلم أن رشيد أيالل -4
 ومبادئها ومقوماهتا.

والذاتية حبت، مبين على التحيز  نقده لإلمام والبخاري وصحيحو مل يكن سوى نقد غوغائيأن  -2
 .ةىادف ةوليس مبين على قواعد وأسس علمي، -كما يقال-وخلفيات أيديولوجية 

ال  ،خاطئةوفرضيات لى أسس وركائز ومنطلقات علمية، بل بناه على نظريات مل ينِب كتابو عأنو  -1
 بأي صلة. الصحيح بادلنهج العلميللعلم وال  تُّ مُ ـتَ 

من خالل الطعن يف أىم   ىو الطعن يف السنة النبوية وحجي تها يف التشريع،أن ىدفو من كتابو  -1
 الدفاع عنو كما يدعي ويقول. كتب السنة النبوية وأوثقها، ومن مث ىدم دين اإلسالم، ال

أن كتابو يفتقد إىل أدىن شروط التأليف العلمي وذلك الفتقاده إىل أقل شروط األمانة والبحث  -1
ادلتعارف عليها. كما أن الطرح الذي جاء بو ليس من بنات أفكاره؛ بل أخذه من عند  العلمي

 غًنه.
كما نسألو سبحانو النفع دبا   ،والرشاد والسداد، فنسأل اهلل التوفيق يف ىذا ادلقام ىذا ما تيسر قولو
 .وصلى اهلل على نبينا زلمد وسلم تسليما كثًنا واحلمد هلل رب العادلٌن قدمنا،


