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 مقدمة:

ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات  إّن احلمد هلل ضلمده ونستعينو
أعمالنا، من يهده اهلل فهو ادلهتدي، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أال إلو إال اهلل وحده 
ال شريك لو، وأشهد أّن زلّمدا عبده ورسولو، صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو أٚتعُت ومن 

 تبعهم بإحسان إىل يوم الّدين، أّما بعد:

يف ىذه األمة فشرُفت بو، وجعلها خَت أّمة أخرجت  فإّن اهلل تعاىل بعث نبّيو 
 أن يبُِت  وأنزل اهلل كتابو ىداية للعادلُت، وأمر نبيَّو  للّناس، تأمر بادلعروف وتنهى عن ادلنكر،

، ومن [٤٤النحل:] ِّيي ّٰ ّٰ ّٰ ّٰمي ىي  ّٰ  ّٰ ّّٰٰل لعباده، فقال تعاىل: ما نزَّ 
للقرآن من وظائفو العظيمة، ومنو تقرر أّن السّنة النبوية مصدر من  ىنا أصبح بيان الّنيّب 

: "القرآن أحوج إىل بقولو مكحول رٛتو اهلل هد، وىذا الذي قصمصادر تفسَت كالم اهلل تعاىل
"السنة قاضية : حينما قال رٛتو اهلل ػلِت بن أيب كثَت أيضا، و (1)السنة من السنة إىل القرآن"

 .(2)بقاٍض على السنة" على القرآن، وليس القرآن

حفاظا على بيان القرآن يف مصنفات خاصة،  وقد ٚتع أئمة احلديث سنَة الّنيّب 
عرفت بالصحاح، إال أنّو مل  يف كتب الكرًن، واجتهد بعضهم يف ٚتع ما صح من ذلك

وعلا: صحيحا البخاري ومسلم، يصفو منها إال كتابان تلقتهما األمة بالقبول عرب العصور، 
، فكان منها: ُت عناية فائقة، مشلت جوانب عديدةلذلك اعتٌت العلماء هبذين الكتاب

ختصار، واال ادلستخرجات، وادلستدركات، والشروحات، وكتب حول رجاذلما، واجلمع بينهما
، باإلضافة إىل أّن البخاري ومسلم عرضا  دلشكل، وإعراب ألفاظهاوشرح الغريب، وبيان ا

فأقروعلا واستحسنوعلا، شلّا يؤكد على كتابيهما على أساطُت علماء احلديث يف عصرعلا، 
 ٖتقق شرطهما، ادلتمثل يف االقتصار على إخراج احلديث الصحيح.

                                                           

[، وصححو احلافظ ابن 88( رقم: ]1/253(، وابن بطة يف اإلبانة: )1/145أخرجو الدارمي يف السنن: )( 1)
 (.12/291حجر يف فتح الباري: )

[. وقد سئل اإلمام أٛتد عن قوذلم: "السنة قاضية على 89]( برقم: 1/254أخرجو ابن بطة يف اإلبانة: )( 2)
القرآن"؟ فقال رٛتو اهلل: "ما أجسر على ىذا أن أقولو، ولكٍّت أقول: إّن السنة تفسر الكتاب وتبيّنو". ذكرة ابن عبدالرب 

 [.2354( رقم: ]2/1194يف جامع بيان العلم وفضلو: )
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يو بُت علماء احلديث قاطبة، وأىل السلف "فالقطع بأصحية الصحيحُت متفق عل
واإلٚتاع على أمر ما مرتبط  ...–سراج الدين البلقيٍت رٛتو اهلل اإلمام كما ذكر   –عامة 

ط بالنحويُت، ويف ارتباطا وثيقا بأىل فنو، فاإلٚتاع يف الفقو مرتبط بالفقهاء، ويف النحو مرتب
 .(3)احلديث مرتبط باحملدثُت"

 والتصديق بالقبول تلقاه ما الصحيح ومنابن تيمية رٛتو اهلل: "قال شيخ اإلسالم 
 باحلديث العلم أىل ٚتيع فإن ؛ومسلم البخاري أحاديث كجمهور ،باحلديث العلم أىلُ 

 فإٚتاع ،احلديث معرفة يف ذلم تبع الناس وسائر ،الكتابُت أحاديث ٚتهور بصحة غلزمون
 أو حالل الفعل ىذا أن على الفقهاء كإٚتاع ،صدق اخلرب ىذا أن على باحلديث العلم أىل
 ال معصوم فإٚتاعهم ،ذلم تبع األمة فسائر ءشي على العلم أىل أٚتع وإذا ،واجب أو حرام
 .(4)"خط على غلمعوا أن غلوز

، الدارقطٍتاحلاكم النيسابوري، و من انتقاداٍت سجلها  ال يتعارض مع ما وردوىذا 
 على ،موغَتىوأبو مسعود الدمشقي، وأبو علي الغساين،  وابن عّمار الشهيد، والبيهقي،

مصداقية أكثر، ويزيد ادلسلمُت يقينا فيهما؛  وإظّلا يعطيهما صحيحُت،ال أحاديث يسَتة يف
بل تتبعوا أحاديث ذلك أّن نقاد احلديث مل غلاملوا أحدا على حساب السنة النبوية، 

 وتكلموا على أدىن علة ظهرت ذلم. الصحيحُت،

: (5)، يقول رٛتو اهلل يف مستهل كتابو التتبع-على سبيل ادلثال  -الدارقطٍت ام اإلمف
، بينت عللها البخاري ومسلم أو أحدعلاكتاب أحاديث معلولة اشتمل عليها  "ابتداء ذكر 

 والصواب منها".

                                                           

(. ادلطبعة العربية احلديثة القاىرة، الطبعة األوىل 123الصحيحُت: )ص/الدكتور خليل إبراىيم مال خاطر، مكانة ( 3)
 ىـ(.1402)
ٖتقيق أنور الباز، وعامر اجلزار، درا الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع مصر، الطبعة (. 18/13رلموع الفتاوي: )( 4)

 م(.2005-ىـ1426الثالثة )
-ىـ1405الوادعي، دار الكتب العلمية بَتوت، الطبعة الثانية )، دراسة وٖتقيق الشيخ مقبل بن ىادي 120ص/( 5)

 م(.1985
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 ذكر ىو ،الكتاب ىذا موضوع يف جداً  واضح النص"ىذا شلّا ال ريب فيو أّن 
 والصواب عللها بيان مع ،أحدعلا أو ومسلم البخاري كتاب عليها اشتمل معلولة أحاديث
 :فيو الدارقطٍت عمل يف النظر وإمعان التتبع كتاب زلتوى من بوضوح يبدو والذيمنها... 

 :أنواع على تصنف عللها بُت اليت األحاديث أن

 .ومسلم البخاري هبا احتج اليت األحاديث: منها

 .ادلتابعات يف منهما كل أورده ما: ومنها

 .االستئناس أو االحتياط سبيل على منهما كل أورده ما: ومنها

 .العلل وبيان التتبع سبيل على منهما كل أورده ما: ومنها

 .ادلقدمة يف مسلم ذكره ما: ومنها

 والذي األخَت، النوع إالّ  األخرى األنواع إىل بالنسبة جداً  قليل فعدده األول النوع أما
 دون األول النوع ىو هبا والتزامهما بشروطهما فيو أخال قد الشيخُت أن القول فيو يصلح
 سبيل على إال منها شيئاً  يذكرا ومل األصول، خارج تكون كلها األخرى األنواع فإن سواه،

 ىذه إىل بالنسبة يقال ما وغاية العلة، وشرح التتبع أو االستئناس أو االحتياط أو االعتضاد
 أن إىل ومسلم البخاري من كالً  يدفع كان الذي السبب أوضح الدارقطٍت اإلمام أن األنواع
 الدارقطٍت اإلمام فإن الوقت نفس ويف فيها، علة وجود ىو النحو ذلك على األحاديث يذكرا
 األحاديث تصحيح يف الشيخُت دقة الصحيحُت ألحاديث تتبعو خالل من أيضاً  يفيدنا

 بينما معلقة يرويها ما فكثَتاً  البخاري أما ،الصحيح من الالئقة مواضعها يف ووضعها وتعليلها
 .الباب أواخر يف مسلم يوردىا

 التعليل أو التصحيح يف الشيخُت صنيع أحياناً  يؤيد الدارقطٍت اإلمام نلفي وعندما
 اإلمام أن التتبع من ادلواضع بعض يف يصرح الدمشقي مسعود أبا اإلمام نلفي أو التتبع، أثناء

 مل األئمة ىؤالء إن: نقول أن ؽلكننا احلديث، يثبت أنو ال اخلالف تبيُت أراد إظلا مسلماً 
 الصحيح بشروط إخالذلما لسبب ضلوعلا الطعن توجيو الشيخُت ألحاديث بتتبعهم يقصدوا

 ٖتتاج واليت صنيعهما يف تكمن اليت النقدية الفوائد يربزوا أن أرادوا وإظلا هبا، التزامهما وعدم
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 اإلطالق، على البشر صنفو ما أصح من الكتابُت بأن يؤكدوا أن أرادوا كما توضيحها، إىل
 من جداً  قليل عدد يف إال اإلخالل جانب على تتبعهم خالل من يتحصلوا مل إهنم حيث
 .فيو غرابة ال جداً  طبيعي أمر وىو حديث، آالف سبعة على تربو اليت األحاديث ٚتلة

 األئمة تتبع عنها أسفر اليت النتائج أن االستدراكية اللفتة ىذه من ونستخلص
 أهنما ال الصحيحان يضمها اليت اإلسنادية وادلسائل النقدية الفوائد ىي الشيخُت ألحاديث

 .أحاديثهما يف بشروطهما أخال قد

: يقولون انتقاداتو يف الدارقطٍت على اإلجابة توىل شلن الصحيحُت شراح صلد ىنا ومن
 ال ما فيها ويسع ادلتابعة، يف الشيخان ذكره وإظلا احلديث، أصل يف يضر ال االنتقاد ىذا
 أن أحد على ٓتاف وليس ،االختالف لبيان إال الشيخان يذكره مل أو األصول، يف يسع

 سبيل على ادلعللة األحاديث معظم يذكرا مل الشيخُت بأن تام علم على الدارقطٍت اإلمام
 .(6)"االحتجاج

قد تلقت  -وعلى رأسها أىل االختصاص من علماء احلديث  –فإذا كانت األمة 
جيال بعد جيل، وخلفا عن سلف، من غَت ريبة أو مرية، أو  ،"والتعظيم الصحيحُت بالقبول
ىي فما جلاللة صاحبيهما، ورسوخهما يف معرفة احلديث ورجالو،  ،(7)ازدراء أو انتقاص"

 ؟مآالت الطعن فيهما

أوّد التنويو إىل أّن الكشف عن النوايا أو احلكم على وقبل اإلجابة عن السؤال، 
أصحاب ادلقاالت ادلناوئة للصحيحُت ليست من أىداف البحث، وإظّلا ادلراد النقاش العلمي 

 األكادؽلي ادلبٍت على األدلة العلمية والعقلية.

 ٚتلة من النقاط، منها:بيان تكمن يف فالسؤال  عناإلجابة أّما و 

                                                           

(. دار ابن حزم بَتوت، الطبعة األوىل 50-48الدكتور ٛتزة عبداهلل ادلليباري، عبقرية اإلمام مسلم: )ص/( 6)
 م(.1997-ىـ1418)
يُت ذلا، للدكتور أشرف زلمود ينظر: مسوغات ترك االحتجاج بأحاديث الصحيحُت عند األصوليُت سلالفة احلداث( 7)

 م بكلية الشريعة باجلامعة األردنية.2010( ْتث مقّدم دلؤ٘تر االنتصار للصحيحُت ادلنعقد سنة 3عقلة بٍت كنانة: )ص/
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األمر الذي  الصحيحُت أو أحدعلا على يقُت من مصداقيتهما، ّن الطاعنُت يفأ/ 1
 .ٛتلهم على نقدعلا وزلاولة زعزعة تلك الثقة يف أوساط ادلسلمُت

نيل من اإلسالم نفسو، ذلك أّن نزَع الثقِة يؤدي إىل أّن النيل من الصحيحُت / 2
من أىم مصادر ، وبالتايل إىدار مصدرين َت من أحكام التشريعهبما ىو ىدٌم جلانب كب

 اإلسالم، والثورة عليهما، والتحرر منهما.

إسقاط للكتب وادلصنفات األخرى بالضرورة، يؤدي إىل أّن إسقاط الصحيحُت  /3
 فإّن أحاديث الصحيحُت اليت طُعن فيها أخرجها ٚتع من األئمة قبل الشيخُت وبعدعلا.

على مّر الزمان، أّن الطعن يف الصحيحُت يؤدي إىل الطعن يف علماء األمة / 4
 وٓتاصة أىل االختصاص منهم، وأهّنم عجزوا عن كشف اخللل يف الكتابُت.

على األقل عند عدد   الطعن يف الصحيحُت اليت ظهرت يل، بعض مآالتتلك ىي 
موقف طائفتُت من  وسنرى من خالل مباحث ادلداخلةشلّن سلك ىذا ادلسلك،  كبَت

لبيان استثماِر الفكِر ، (8)ادلعاصرة اإلمامية الطاعنُت يف الصحيحُت، وعلا: احلداثيون والشيعة
احلداثي للمسلك الشيعي، واالستفادة منو لنقد أحاديث الصحيحُت من جهة، والوقوف 

مة الطعن جهة ثانية، ومن مث بيان قي أيضا على القيمة العلمية للنقد الشيعي للصحيحُت من
 احلداثي ادلبٍت على ادلسلك الشيعي.

ومبحثُت وخا٘تة، فأما  مقدمةوقد تناولت ادلوضوع من خالل ِخطة ُقِسمت إىل 
فيها على تلقي األمة للصحيحُت بالقبول، مع ذكر مآالت الطعن  أّكدتادلقدمة فقد 

فضمنتو الكالم على موقف الشيعِة واحلداثيُت من الصحيحُت  األولفيهما، وأما ادلبحث 
خصصتو للكالم حول جلوء احلداثيُت إىل الفكر الشيعي، مع  الثاينادلبحث و وصاحبيهما، 

                                                           

ومت اختيار ادلعاصرين منهم الستيعاهبم انتقادات أسالفهم  وىم ادلعنيون بالبحث دون سائر فرق الشيعة ادلعاصرين.( 8)
على الصحيحُت وزيادة، وللجرأة الكبَتة عندىم على نشر موقفهم عرب سلتلف الوسائل، بسبب انتهاء احلواجز اليت  

ادات كانت ٘تنعهم من الصدع هبا، وذلك بقيام أكثر من كيان شيعي، كما أّن ىذه الطائفة ىي من أوائل من قدم انتق
( 3للسنة عموما. ينظر انتقادات الشيعة ادلعاصرين للصحيحُت وقيمتها العلمية، للدكتور لطفي بن زلّمد الزغَت: )ص/

 م بكلية الشريعة باجلامعة األردنية.2010ْتث مقّدم دلؤ٘تر االنتصار للصحيحُت ادلنعقد سنة 
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نقدىا نقدا علميا، مث ختمت البحث بذكر نتائجو وٚتلة من عرض أمثلة سلتارة يف ذلك، و 
ث باذلدوء،  وأن يكون دائرا يف إطار وسأبدل جهدي ليتصف البحالتوصيات، ادلقًتحات و 

 فأقول وباهلل تعاىل التوفيق.فحص األفكار وتقوؽلها، معرضا عن دلز أصحاب تلك األفكار، 

 من الصحيحين وصاحبيهما. والحداثيين األول: موقف الشيعةالمبحث 

 من الصحيحين وصاحبيهما. األول: موقف الشيعة المطلب

أفضل شلّن ينتسب إىل ىذه الطائفة، ال ؽلكن بيان موقف الشيعة من الصحيحُت 
وصاحبيهما،  ليبدي عن موقف طائفتو من الكتابُت معاصر سأترك اجملال لعامل شيعيولذلك 

ادلدح واإلطراء  لو دّقق الباحث يف كّل ما قالو ناثرو: "(9)يقول الشيخ زلّمد صادق النجمي
من الكرامات واألحالم حول  (10)على الصحيحُت، ولو استمع ادلرء إىل ما نقلو علماء العامة

البخاري ومسلم وكتابيهما، ولو أمعن القارئ يف ما يكتبو علماء العامة بشأهنما، وبشأن  
ومُت كتابيهما لتجلَّت لو شخصية البخاري ومسلم وعلو مرتبتهما ْتيث إن مل يعّدعلا معص

أبدا يف صّحة  ال يشّك أبدا يف تقواعلا وعدالتهما وورعهما ووثاقتهما، وكذا ال يرتاب 
كتابيهما، وكذلك تتجّسد لديو حقيقة مقولة بعض العلماء يف الصحيحُت من أنّو ما ٖتت 

قد نسب كتاب البخاري إىل نفسو واعتربه   أدًن األرض كتاب أصح منهما، وإّن الرسول 
تجّسد لو ىذه األمور جلّية ْتيث ال ؽلكن نقضها وتغيَتىا واخلدشة كتابو، وىكذا ت

 .(11)فيها"

وال شك أّن ما ذكره الشيخ مبالغ فيو، نعم نقوذلا بكل قوة وجدارة: ما ٖتت أدًن 
السماء كتاب أصح من الصحيحُت، إاّل أّن ىذا احلكم كما تقّدم بيانو أغليب، وإال فقد 
انتقد ٚتع من األئمة طائفة من األحاديث فيهما، والشيخ النجمي نفسو أورد يف كتابو 

                                                           

يرانية، اشُتهر بكتابو )أضواء على الصحيحُت(. مل أحد علماء احلوزة العلمية يف )ُقم(، موطنو آذربيجان اإلىو ( 9)
أعثر على ترٚتة مستوفية للنجمي، وما ذكرتو مأخوذ من كتاب: اجلهاالت ادلسطورة يف كتاب "صحيح البخاري هناية 

 (. دار الكتب العلمية بَتوت، قدم لو الشيخ مصطفى رفعت نور الدين.70أسطورة"، حملّمد أٛتد رفيق: )ص/
 م أىل السنة واجلماعة.يعٍت هب( 10)
 ىـ(.1418(. مؤسسة ادلعارف اإلسالمية قم إيران، الطبعة األوىل )82-81أضواء على الصحيحُت: )ص/( 11)
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وصا لبعض علمائنا يف التعقب على الصحيحُت، زلتجا هبا )أضواء على الصحيحُت( نص
 على أىل احلديث.

عتقد ي –على حّد تعبَته  –وأما ما ذكره عن عصمة الشيحُت فال أحد من العامة 
 حامت الرازي كتابو الشهَت يف الرّد على أخطاء البخاري ابن أيبكيف وقد ألف ىذا االعتقاد،  

و تعقبات أبيو وأيب زرعة الرازي، شلّا يدل أهنما تعقبا ٚتع في ،وقعت يف مواضع من تارؼلو
 ، مع بيان الصواب.(12)التاريخ الكبَت كامال

من يدعون أّن ادلهدي ادلنتظر عندىم قد شاىد  علماء الشيعة  منأن  ادلقابل صلد ويف
بأكملو واستحسنو، وأّن كّل ما فيو بلفظ روي، فهو  كتاب الكايف حملّمد بن يعقوب الكليٍت

 .(13)مروي عن الصاحب عليو السالم بال واسطة، وأّن ٚتيع أخباره حق واجب العمل هبا"

مث يواصل الشيخ النجمي كالمو فيقول: "ولكن ٔتجرد دراسة سلتصرة إٚتايل فيهما 
يف مقابل  –للباحث أّن تتجّلى احلقائق اليت تكمن خلف أستار الوىم واخليال، وينكشف 

تلك الفضائل والكرامات ادلنقولة يف شأن البخاري ومسلم، والغلو الذي طادلا حوصر بُت 
ىناك علماء من أىل السنة أنفسهم قد نظروا إىل الصحيحُت نظرة احملقق  –اخليال الوىم 

الواقعي، البّحاثة، فوضعوا ما احتواه الصحيحان على طاولة التشريح، ووازنوعلا بادلعيار 
وخرجوا بعد ذلك بالنتيجة التالية: إّن بعض أحاديث الصحيحُت من جهة اإلسناد، وبعضها 

 .اآلخر من جهة ادلنت، مرفوضة وسلالفة لألصول العلمية والدينية

                                                           

ومن فائدة كتاب )بيان خطأ البخاري يف تارؼلو( أّن كّل ما يف التاريخ شلّا مل يعًتضو الرازيان فهو على ظاىره من ( 12)
ي والرازيُت من أكابر أئمة والرواية، وأوسعهم حفظا، وأثقبهم فهما، وأسدىم نظرا. الصحة بإٚتاعهم؛ ذلك أّن البخار 

 م(.1985ينظر مقدمة الكتاب: )ص/ج(. مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة األوىل )
(. ٖتقيق أٛتد احلسيٍت، مكتبة 2/261ينظر رياض العلماء وحياض الفضالء، دلَتزا عبداهلل أفندي األصبهاين: )( 13)

وقد عّد اجمللسي القول بعرض الكايف على ادلهدي رلازفة، إالّ  ىـ(.1403اهلل العظمى ادلرعشي النجفي ُقم إيران )آية 
أنّو يقر بأّن الكايف وغَته قد نال مباركة ادلهدي، حيث قال: "ما جزم بو بعض اجملازفُت بكون ٚتيع الكايف معروضا 

فال ؼلفى ما فيو، نعم عدم إنكار القائم وآبائو صلوات اهلل عليو  على القائم عليو السالم، لكونو يف بلد السفراء
وعليهم، وعلى أمثالو يف تأليفاهتم ورواياهتم، شلّا يورث الظن ادلتاخم للعلم بكوهنم عليهم السالم راضُت بفعلهم، 

 (.1/22ورلوزين للعمل بأخبارىم". مرآة العقول: )
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وىناك آخرون أيضا من علمائهم أزاحوا حجب العصبية عن بصائرىم، ونظروا إىل 
وأصبحت نظرهتم ٘تاما على عكس الفئة األوىل شخصية البخاري ومسلم ٔتنظار الواقعية، 

 بّلغ سالمو إىل البخاري. ادلغالُت، الذين رووا أّن رسول اهلل 

ىذا ما تكشفو ىذه الصفحات التالية لذوي العقول واألبصار من بيان احلقيقة عن 
 .(14)ماىية الصحيحُت ومؤّلفيهما، وتوضح الصورة الواقعية ذلما ودلؤلفيهما"

الشيخ النجمي يكشف عن تناقض عجيب، وإال كيف ينسب لعلماء السنة  وكالم
قد نسب كتاب  الّنيّب أّن  –فيما تقدم من قولو انطالقا من تصرفاهتم ٕتاه الصحيحُت  -

على بعض األحاديث أخرجها  البخاري إىل نفسو واعتربه كتابو، ٔتا أّن منهم من اعًتض
 .(15)الشيخان

 ل طائفة من علماء السنة يف نقد بعض أحاديثيف نقل أقوا الشيخ النجمي ويستمر
: "وأّما ما نراه وهنب إليو حول الصحيحُت وزلتوياهتما، فهو مطابق الصحيحُت، مّث يقول

وإنّا وإيّاىم مّتفقون يف العقيدة بالنسبة إىل ىذا ، (16)لرأي ىذه الفئة األخَتة من أىل السنة

                                                           

 (.82ادلرجع السابق: )ص/( 14)
 على أّن األئمة أمثال الدارقطٍت وغَته مل ينتقدوا حديثا اتفق عليو الشيخان البتة. مع التنبيو( 15)
ذكر منهم زلّمد بن ػلِت الذىلي، وأبا زرعة الرازي، والنووي، وابن حجر، والباقالين، وزلّمد عبده، وأٛتد أمُت. ( 16)

ما نقلو عن مسلمة ومل ينسبو، معتمدا  وليس ىذا مقام ورلال لعرض كالمهم والتعليق عليو، وإظلا سأقتصر على ذكر
على هتذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، حيث قال: "وأّما ما قالو مسلمة يف البخاري وكتابو الصحيح، فإنّو يَعترب 
تأليف البخاري للصحيح عمال خالفا وسيّئا، وحسب ادلصطلح إّن البخاري قد ارتكب سرقة علمية، وىذا شلّا ػلّط من 

 ألف: مسلمةة واخللقية، ويسقط قيمتو واالعتبار بكتابو، ويضعهما يف موضع بُت القبول والرّد. يقول شخصيتو العلمي
 فغاب بو، ]ومهتما بو كّل االىتمام لكي ال تنالو األيدي[، ضنينا وكان العلل كتاب ]شيخ البخاري[  ادلديٍت بن علي
 الكتاب يرى أن على بادلال ورغبو بنيو بعض إىل]منتهزا الفرصة[  البخاري فجاء ]خارج ادلدينة[ ضياعو بعض يف يوما

 علي ]وجلس يف رللسو[ حضر فلما ،إليو ورده لو فكتبوه النساخ إىل ]البخاري[ فدفعو لو فأعطاه ،واحدا يوما ]العلل[
 حىت مغموما يزل فلم لذلك واغتنم القضية ]استنساخ الكتاب[ ففهم مرارا كالمو بنص البخاري فأجابو ،بشيء تكلم
 ووضع خراسان إىل وخرج]عن البحث والتنقيب يف األحاديث[،  الكتاب بذلك عنو البخاري واستغٍت ،يسَت بعد مات
 ".ذكره وعال شأنو فعظم الصحيح كتابو

ىكذا نقل الشيخ النجمي كالم مسلمة من كتاب هتذيب التهذيب، وبُت معكوفتُت زيادات من النجمي على ما أورده 
ابن حجر من كالم مسلمة ىذا، وال شك أّن إيراد تلك الزيادات من دون التنبيو أهنا ليست شلّا نقلو احلافظ عن  احلافظ
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الصحيحُت، وكذا ضمن األحاديث الصحيحة اليت ادلوضوع، ولكن نرى أّن يف زلتويات 
والضعيفة يبلغ عددىا فوق ما عّده  الغَت صحيحةنقالىا يف شىت األبواب: إّن األحاديث 

ابن حجر كم نقل عنو احلفاظ، قال: إهّنا ال تتجاوز ادلائة وعشرة أحاديث ضعيفة من جهة 
ادلنت. ونرى أيضا أّن يف إسناد الصحيحُت ورجاذلما أشخاصا ضعافا وغَت موثوقُت أكثر شلّا 

ا يبلغ الثالٙتائة نقل ابن حجر عن احلّفاظ وعلماء فن الرجال، من أّن ضعفاء رواهت
 .(17)شخص"

 ويؤيد الشيخ النجمي رأيو يف الصحيحُت باألدلة التالية:

 ضعف بعض رجال الصحيحُت، وإهّنم غَت موثّقُت يف علم الرجال. -1"

 العصبية الشديدة اليت ٖتّلى هبا مؤلفا الكتابُت.-2

نو، مع الّنظر الفًتة الزمنية الطويلة ادلمتدة بُت زمن صدور احلديث وتاريخ تدوي -3
 إىل دواعي وأسباب اجلعل والوضع.

 / تقطيع بعض األحاديث عند البخاري ٘تّشيا لذوقو ورأيو.4

 / النقل بادلعٌت، كما يالحظ يف صحيح البخاري.5

 / تتميم وتكميل صحيح البخاري بوسيلة اآلخرين.6

 / مالحظة كثرة األحاديث ادلخالفة لألدلة العقلية والدينية فيهما".7

                                                                                                                                                                      

مسلمة تدليس، مث إّن الشيخ النجمي مل ينقل تعليق احلافظ على كالم مسلمة، إذ تعقب احلافظ كالم مسلمة بقولو: 
 شيء وىو القرآن، ٓتلق يقول كان البخاري بأن إطالقو كذل فمن فساده ألبُت ىذا مسلمة كالم أوردت إظلا "قلت:

 فإهنا ادلديٍت، البن بالعلل يتعلق فيما حكاىا اليت القصة وأما ذلك، بطالن على يدل ما قدمنا وقد ،أحد إليو يسبقو مل
 البن العلل وأن ببالده، مقيما كان علي مات دلا البخاري وأن إسناد، بال أهنا وحسبك فسادىا، لظهور الرد عن غنية

 ذلذه البطالن وجوه من ذلك غَت إىل ؼلرجها، مل هبا ضنينا كان فلو البخاري، غَت واحد غَت منو مسعها قد ادلديٍت
 (.ىـ1326) الطبعة األوىل، مطبعة دائرة ادلعارف النظامية اذلند(. 9/59ادلوفق". هتذيب التهذيب: ) واهلل األخلوقة

 أورده احلافظ فيو البيان الكايف.لست ْتاجة إىل التعليق، فما و 
 (.91-90ادلرجع ادلتقدم: )ص/( 17)
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قال: "ىذه مالحظاتنا على الصحيحُت، وىي تؤيد ضعفهما، وتوّضح وىن  مث
 .(18)أحاديثهما، وال ؽلكن ألّي زلّقق وّْتاثة االغماض عن ىذه ادلوارد"

وقد تناول كالمو تلك ىي أدلة الشيخ النجمي على ضعف الصحيحُت وسقمهما، 
الطعن يف شخص الشيخُت، وٚتلة من أحاديث مصنفيهما، باإلضافة إىل إلقاء شبهة حول 
تأخر تدوين الصحيحُت، وصنيع البخاري خاصة يف كتابو، من الرواية بادلعٌت، وتقطيع 
احلديث على األبواب، وقد ظهر من كالمو السابق أنّو يرفض الصحيحُت ٚتلة وتفصيال، 

الرواة بعدد  انتقدت على الشيخُت، كما مل يقنع أيضاع بعدد األحاديث اليت حيث مل يقن
رجال الصحيحُت، بل حشد األدلة من أجل إسقاط الصحيحُت  الذين ُتكلم فيهم من

 وصاحبيهما.

إن ىي إال  اليت أتى هبا الشيخ النجمي إلسقاط الصحيحُت األدلةوال شّك أّن 
، وليس ىذا رلال ذكرىا لطوذلا، مّث لكون والتفنيد قد تناوذلا أىل العلم بالرد شبهات،

كما أّن ٚتعا الرد على شبهات الشيعة يف الطعن يف الصحيحُت،   ال يتناولموضوع البحث 
 اعتمادوإظّلا الغرض بيان من األساتذة هبذا ادللتقى ادلبارك رّد عليها ٔتا يغٍت عن التكرار، 

 .صحيحُتريرات الشيعة للنيل من العلى ٖتاحلداثيُت 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.91ادلرجع نفسو: )ص/( 18)
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 من الصحيحين وصاحبيهما. المطلب الثاني: موقف الحداثيين

سأترك اجملال أيضا لكاتب من الكّتاب ادلعاصرين الذي ينهج هنج احلداثيُت، ليبوح 
لنا ٔتوقف طائفتو من الصحيحُت وصاحبيهما، فهو من دون شك عرّب عن عقيدة رفقاء دربو 

دلا تبوأ من مكانة علمية رفيعة بُت قومو، وإظّلا من أجل يف الصحيحُت، ومل أخًت ىذا الكاتب 
قرب صدور كتابو، ودلا أحدث كتابُو من بلبلة أوساط عوام الناس والطلبة ادلبتدئُت، وإاّل فإّن 
ما أورده يف كتابو من شبهات حول الصحيحُت ومؤلفيهما أىون من بيت العنكبوت، فإنّو مل 

ات ادلستشرقُت وغَتىم، وسأركز يف ادلبحث ادلوايل أت ّتديد، بل ىو مستثمر جيد لشبهي
على بيان اعتماده على الشيعة يف الطعن على الصحيحُت، وقبل ذلك أورد ىنا ما خطت  

 كسبت ؽلينو وما خطّو قلمو من كالم يف النيل من الصحيحُت.

انتقادا كبَتا منذ تأليفها كتاب يقول رشيد أيالل: "من الكتب الًتاثية اليت لقيت 
، الشهَت (19)«وسننه وأيّامه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل »

باجلامع الصحيح أو صحيح البخاري، حيث أصلزت العديد من الدراسات والبحوث 
سيما األحاديث إلبراز األحاديث واآلثار الواردة فيو، اليت تناولتو باالنتقاد،  والتحقيقات

واألحاديث ادلنحولة وادلأخوذة من اإلسرائيليات، وغَتىا من رآن، ادلناقضة للعقل والعلم والق
من أكثر الكتب إثارة للجدل على مّر التاريخ  «صحيح البخاري»البحوث اليت صار معها 

 .(20)اإلسالمي"

، دلا مشل على أحديث امريب اصحيح البخاري كتابىكذا يرى رشيد أيالل أن 
واحلقائق الواردة يف القرآن الكرًن، وإظلا أخذىا البخاري يرفضها العقل، وال تتوافق مع العلم 

كتاب   من اليهود، شلّا أدى إىل كثرة االنتقاد، لَتسم يف ذىن القارئ أّن صحيح البخاري
 ق، وبعيد عن ادلوضوعية.ملفّ 

                                                           

قد يقول قائل إّن رشيد أيالل مل يطعن يف صحيح مسلم، فلماذا أقحمتو مع صحيح البخاري؟ فأقول إّن صنيع ( 19)
أّن صحيح مسلم يسقط مع سقوط رشيد أيالل ينم على ذكاء، فهو مل يكلف نفسو عناء نقد الصحيحُت، لعلمو ب

صحيح البخاري، وذلذا رّكز يف طعنو على صحيح البخاري، وأعرض عن صحيح مسلم، وال شك أّن الطعن يطالو 
 أيضا.

 م(.2017(. دار الوطن الرباط، الطبعة األوىل )8صحيح البخاري هناية أسطورة: )ص/( 20)
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مث يسمر رشيٌد قائال: "ورغم احلملة القوية اليت واجهها صحيح البخاري من حيث 
من حيث انتقاد بعض رجالو الذين روى عنهم مؤلف يث الواردة فيو، انتقاد مضامُت األحاد

الكتاب أحاديثو، ومن حيث االنتقادات اليت وجهت حملّمد بن إمساعيل البخاري نفسو، إالّ 
أّن فئة من الشيوخ والفقهاء واحملّدثُت ظلت يف رلملها متمسكة باجلامع الصحيح على أساس 

الكتب بعد كتاب اهلل، بل ٖتمل سالح التفسيق والتكفَت  أّن كّل ما فيو صحيح، وأنّو أصحّ 
والزندقة يف وجو كّل من ينكر أحاديث يف ىذا الكتاب، أو يوّجو إليها سهام انتقاداتو، حىت 
لو عارضت متوهنا كتاب اهلل ادلوحى إىل نبّيو، فصار لدينا كتاب فوق النقد، وفوق العلم، 

 .(21)عظم الشيوخ مع كامل األسف"نفسو لدى م وفوق العقل، بل فوق القرآن

يعجبو يعتب على اإلمام البخاري إخراجو يف كتابو أحاديث مل واضح جدا أّن رشيد 
وىو يشَت أيضا إىل أّن  سجل مالحظاتو ادلنتقصة لرجال أسانيد الكتاب،  مضموهنا، كما

 كثَتا من ادلشايخ والفقهاء واحملدثُت سبب يف استمرار االغًتار بصحيح البخاري.

ويستمر قائال: "وأنا كغَتي من الباحثُت توجهُت يف بدايايت إىل التنقيب يف ىاتو 
األحاديث ادلروية يف صحيح البخاري، فوجدُت أّن ادلئات منها ٖتبل بكوارث خطَتة، فمنها 
ما يسيء إىل مقام األلوىية، ومنها ما يسيء إىل مقام النبوة، ومنها ما يسيء إىل مقام 

، إىل أن دلع يف تفكَتي سؤال ٓتصوص أصالة  -ادلرأة على وجو اخلصوص و  –اإلنسان نفسو 
، «وسننه وأيّامه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل »كتاب 

الشهَت بصحيح البخاري، ليربز السؤال حول من ألف صحيح البخاري؟!! ىذا السؤال 
ألّن مؤلف صحيح البخاري معروف وىو جيبا، احملوري قد يبدو يف أّول وىلة سؤاال بليدا وع

بحث... ستتضح... مشروعية ذا الالشيخ زلّمد بن إمساعيل البخاري، لكن بعد قراءة ى
ادلبٍت على خرافة تقديس  السؤال الذي طرحناه إلسقاط أسطورة صحيح البخاري من برجها

 .(22)الرجال، ورفعهم إىل مكانة تفوق مكانة األنبياء"

                                                           

 ادلرجع السابق.( 21)
 (.9ادلرجع نفسو: )ص/( 22)
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يؤكد رشيد على احتواء صحيح البخاري على أحاديث ال يُشكُّ يف سقوطها؛ 
شرػلة  كما ركز على إثارةاحلجة عنده مساسها بالذات اإلذلية ومقام النبوة بالدرجة األوىل،  و 

وىي ادلرأة، فنسب لصحيح البخاري روايات تسيء إليها،  عريضة يف اجملتمعات اإلسالمية
ة أومأ إليها بسؤال قد يراه الكثَت بليدا وعجيبا، وىي أّن صحيح ليصل يف النهاية إىل نتيج

البخاري أكذوبة ُحقَّ ذلا أن توصف باألسطورة نسبت لرجل امسو: زلّمد بن إمساعيل 
 البخاري.

 وشلّا قال أيضا: "وقد أفردُت فصلُت كاملُت من ىذا الكتاب دلناقشة ما أطلقُت عليو
علم »لنقف ٚتيعا على عيوب ىذا الذي يُطلق عليو ، احلديث علمتدوين احلديث وآفة آفة 

كمدخل أساس دلناقشة العالقة اليت تربط الشيخ البخاري بكتاب الصحيح ،  «الحديث
كما أفردت فصال آخر إلبراز األساطَت اليت نسجت حول كتاب اجلامع ادلنسوب إليو،  

ا عليها لتمحيصها، الصحيح للبخاري، وحول الشيخ زلّمد بن إمساعيل البخاري، وقد وقفن
وإبراز تفاىتها وهتافتها لنخلص إىل باقي فصول كتابنا، ونقوم بعرٍض وتشريٍح للمخطوطات 

من احلّفاظ واحملدثُت  بُت أيدينا لصحيح البخاري،  وما قالو أئمة اجلرح والتعديل ادلوجودة
غييبها ٓتصوص ىاتو النسخ ادلخطوطة، لنقف على حقائق صادمة مَتَّ ت «أىل االختصاص»

أو إخفاؤىا بشكل خطَت من طرف ىؤالء الشيوخ، وطللص يف النهاية إىل أّن ىذا الكتاب 
 .(23)بشكلو احلايل مؤلفو رلهول، وال تربطو أّي عالقة بالشيخ البخاري"

بعد عرض كالم رشيد أيالل حول صحيح البخاري ومصنفو، ؽلكن القول أّن كتابو 
إسقاط  مراده وىو بو، ليصل إىلطعنا يف البخاري إال وأتى يًتك جامع يف ىذا الباب، فلم 

الصحيح اجلامع دفاعا عن السنة واإلسالم، وسيأتينا الرد على ما أورده رشيد عند الكالم عن 
 جلوء احلداثيُت إىل الفكر الشيعي يف ادلبحث الثاين.

ة واحلداثيُت والنتيجة اليت تسجل يف ختام ىذا ادلبحث ٔتطلبيو ىي: أّن كاًل من الشيع
ادلعاصرين يسعون من أجل الطعن يف الصحيحُت وصاحبيهما، للوصول إىل إسقاطهما ونزع 

 الثقة هبما.
                                                           

 (.9ادلرجع السابق: )ص/( 23)
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 استثمار الحداثيين للفكر الشيعي وذكر أمثلة على ذلك. المبحث الثاني:

 استثمار الحداثيين للفكر الشيعي وأسبابه. األول:المطلب 

قبل الكالم حول اعتماد احلداثيُت على الفكر الشيعي، واستثماره من أجل الطعن يف 
الصحيحُت، أود التنبيو على أّن من عادة احلداثيُت تلقف األفكار، يقول الدكتور مصطفى 

اإلسالمي، وكلما عثر  اجلباري يف معرض كالمو عن الفكر احلداثي: "ينقب يف الًتاث العريب
ة ادلعرفة من داخل الفكر العريب اإلسالمي إال وتبناىا، ورّلد ادلنهَج الذي على شذوذ يف نظري

ٕترأ على تكسَتىا ونقضها، جاعال من أقطاهبا ورموزىا ظلاذج تنويرية، غلب ترّسم منهجها 
لتخليص الفكر اإلسالمي من ىيمنة ٚتوده ورجعيتو، والعمل باحلديث الشريف من منطلق 

ألنّو حسب تقديرىا مسلك يبٍت اختياراتو عامل من عوامل اجلمود، الرؤية احلداثية ادلتطرفة 
َعول االسًتاتيجي إلخراج واقع الفكرية وادلنهجية خارج إطار الرؤى التنويرية، 

ُ
اليت ىي ادل

 .(24)احلضارة العربية اإلسالمية من ورطة التخلف واالستبداد"

احلداثي "يقلب صفحات التاريخ، وغليل نظره يف  أجل ذلك أخذ الكاتبمن 
مكونات الًتاث، يبحث فيها عن مالجئ يلتجئ إليها عسى ولعل غلد يف إحداىا مأًوى 

ومن مناسبا لو، فكان وقوفو على الًتاث ْتثا عن مسّوغات لفكره الذي تبّناه واّٗتذه مسبقا؛ 
و عن مسوغات ىذا الفكر... ، بل كان ملجًأ يبحث فيىنا مل يكن الًتاث مكونا لفكره

 .(25)"ٛتايًة لو يف حربو مع اخلطاب اإلسالمي

ومن احلقائق اليت ال ينبغي أن تغفل أيضا: ىي أّن ادلذىب الشيعي اإلمامي وإن ُعدَّ 
معتقداهتم يف من أكثر ادلذاىب اليت جلأ إليها احلداثيون أثناء عملية التنقيب يف الًتاث لتربير 

ذاتو ال ؽلكن اعتبار الشيعة مصدرا معرفيا للحداثة العربية،  "يف الوقتإال أنّو ، الصحيحُت
وإن استشهدوا بكالم الشيعة ومواقفهم من الصحابة ومن احلديث  –أي احلداثيون  –فهم 

                                                           

(. مؤسسة اإلدريسي الفكرية لألْتاث والدراسات، الدار البيضاء 137نقد القراءة احلداثية للدين والًتاث: )ص/( 24)
 (.2016ادلملكة ادلغربية، الطبعة األوىل )

عة والنشر (. دار السالم للطبا86احلداثة وموقفها من السنة، للدكتور احلارث فخري عيسى عبد اهلل: )ص/( 25)
أن كثَتا من احلداثيُت استقوا معلوماهتم عن الشيعة خالل كما ذكر   م(.2013-ىـ1434مصر، الطبعة األوىل )

 (.88ادلصادر الغربية والدراسات االستشراقية. )ص/
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يبحثون  النبوي ومن أىل السنة ومن السلطة يف اإلسالم وغَتىا، إال أهنم جلأوا إىل ىذا الفكر
رغباهتم بعد تشّكل وتكّون مواقفهم، وعند وجود ما ؼلالفها يف  فيو وينتقون منو ما يوافق

الفكر الشيعي ٕتدىم يرفضون ىذا الفكر ويناصبونو العداء، خاصة بعد الثورة... يف إيران 
 .(26)وتولّيها احلكم ىناك، فكانوا من أشّد ادلعارضُت والنابذين ذلذا اخلطاب"

شارة أيضا إىل أّن وقوفهم موقف يقول الدكتور فخري عيسى عبد اهلل: "وٕتدر اإل
قد سبق احلداثيُت االستشهاد من الفكر الشيعِي ما ىو إالّ شلارسة انتقائية دلا يف ىذا الفكر، و 

العرب إىل ىذا االستشهاد ادلستشرقون يف دراساهتم للفكر اإلسالمي، والذي امتّدت طوال 
ن ادلستشرقُت وحداثيي الغرب قرون من الزمن، فسار احلداثيون العرب على هنج أسالفهم م

بالوقوف على ىذا الفكر، فأخذوا منو ما يعارض منهج وفكر أىل السنة مستشهدين بو، 
 .(27)وبالشاذ وادلستبعِد من الفكر اإلسالمي عموما"

فكر الشيعي واستثماره مسلكا للطعن تمل الصورة حول جلوء احلداثيُت إىل ولكي تك
 .ومظاىر تأثرىم بويف الصحيحُت، أذكر أسباب ذلك 

فيأيت يف مقدمتها ٖتقُّّق غرِض احلداثيُت من كتابات الشيعة وىو  فأّما األسباب،
الطعن يف الصحيحُت، شلّا يغٍت احلداثي عن إضاعة الوقت واستثماره يف زلاولة إغلاد حجج 

 أخرى للنيل من الصحيحُت. 

التأويل الباطني : يعيومن األسباب اليت دعت احلداثيُت إىل اللجوء إىل الفكر الش
مل ُتستنبط عند ٚتع من ادلفسرين  طيب تيزيٍت ، فمسالة الظاىر والباطن كما يذكرللنصوص

وادلؤولُت والفقهاء وأصحاب ادلذاىب مثل الشيعة والصوفية من البحث يف النص القرآين 
إشارات ويرى أّن مسالة )الظاىر والباطن( مع مسألة )التأويل( فيهما  واحلديثي والتمعن فيو،

وأحيانا تأكيدات ضمنية ٖتثُّ على ضرورة أخذىا بعُت االعتبار، من حيث ىي لدى 

                                                           

 (.87-86ادلرجع السابق: )ص/( 26)
 (.87ادلرجع نفسو: )ص/( 27)
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فغلّو الشيعة يف التفسَت الباطٍت للنصوص كان سببا  الباحث، أو التمعن يف النص ادلذكور،
 .(28)إليهماحلداثيُت للجوء 

 ىر تأثر احلداثيُت بالفكر الشيعي فمنها اآليت:وأّما مظا

تبٍت العديد من مقاالت شيعية ٕتاه أىل السنة ومعتقداهتم، وتعميمها على أهّنا  –"أ 
 اإلسالم.

أخذ ادلقوالت الشيعية ادلناوئة ألىل السنة على أهّنا صحيحة وثابتة، دون  –ب 
 إعمال أي نقد عليها أو تطبيق مناىجهم النقدية فيها.

االلتقاء الفكري مع الشيعة يف كسر احلواجز وإبعاد التقديس عن رموز  –ت 
 يما يلي:ومقدسات اإلسالم عند اىل السنة، وادلتمثل ف

 / الطعن يف القرآن والتشكيك يف سالمة ادلصحف من التحريف والنقص.1

 / عدم قبول احلديث النبوي عند أىل السنة والطعن يف صحاح السنة.2

 ./ رفض مسالة عدالة الصحابة 3

 / القول باغتصاب السلطة يف اإلسالم...4

 / رفض مسألة اإلٚتاع وأهّنا سالح بيد السلطة.5

االلتقاء معهم يف االستغراق يف إعمال العقل يف النص تأويال بعيدا حىت وإن  –ث 
 .(29)ناقض الظاىر"

 

 

                                                           

 (.87(، واحلداثة وموقفها من السنة: )ص/306: )ص/ةوالقراءالبنية  ينظر النص القرآين أمام إشكالية( 28)
 (.89-88ينظر احلداثة وموقفها من السنة: )ص/( 29)
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 الشيعي.المطلب الثاني: أمثلة على استثمار الحداثيين للفكر 

 ىم،إّن من جوانب اعتماد احلداثيُت على الفكر الشيعي أخُذىم من مصادر 
يف غاية  ستهل ىذا ادلطلب ٔتثال ىووسأقتصر على ذكر مثالُت لضيق الوقت، ولعلي أ

 واخلطورة يبُت مقصد احلداثيُت من استثمار الفكر الشيعي. الوضوح

 المثال األول:

طعن يف الصحابة ناقلي السنة، األمر الذي يبالفكر الشيعي حينما  ٚتال البنا يشيد
 حيث يقول عن الشيعة:يؤدي إىل ىدم الصحيحُت، ومن ورائهما كتب السنة قاطبة، 

يضربون صفحا عن األحاديث اليت جاءت عن أيب ىريرة وعائشة وىو قرابة نصف "
ين، وال الدعاة إىل الضالل ادلبُت، األحاديث... إّن الشيعة ال يؤمنون ْتديث ادلارقُت عن الدّ 

كابن ىند والنابغة... وحاشى هلل أن تؤمن الشيعة بأىل الضالل ادلبُت   وال ْتديث ادلنافقُت
وتركن إىل احملال كما فعل غَتىم، فاحتّجوا بكل من تشّرف برؤية النيب وإن كان عدّوه 

ان من الكّذابُت كأيب ىريرة، أو  وطريده كمروان، أو كان من ادلؤلفة قلوهبم كأيب سفيان، أو ك
 .(30)كان من ادلنافقُت كادلغَتة"

من أىّم جوانب استشهاد  ، وىذاالطعن يف الصحابةواضح جدا من اٗتاذ ٚتال البنا 
لنزع التقديس عن احلديث النبوي عموما من خالل وما ذلك إال بالفكر الشيعي،  ُتاحلداثي

، ووصوال إىل نزع التقديس عن من التابعُت بعدىمرووه دلن ناقليو اأُلَول، الذين ة قالطعن يف ث
 .(31)نفس ناقلي احلديث النبوي الشريف القرآن الكرًن نفسو، ألّن جامعيو

قال رشيد أيالل: "سور آخر يعتربه عباد الًتاث الديٍت ٔتثابة احلصن : المثال الثاني
سالمية تلقت ىذا الكتاب ادلنيع الذي ػُلَِصنون بو صحيح البخاري، وىو أّن األمة اإل

، وأّن األمة اإلسالمية تعترب أّن كّل ما يف صحيح البخاري صحيح ال غبار عليو، باإلٚتاع
وىي رلمعة على ىذا وبالتايل من أنكر حديثا من أحاديث البخاري فمأواه جهنم وبئس 

                                                           

 (.دار الفكر اإلسالمي القاىرة.28-2/24ضلو فقو جديد: )( 30)
 (.90-89ينظر احلداثة وموقفها من السنة: )ص/( 31)
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بخاري ليست ادلصَت... واحلقيقة اليت ال تقبل اجلدل... ىي أّن رواية اإلٚتاع حول صحيح ال
رافات من اخل إال ِكذبة من الكذب الكثَت، الذي تعّج بو كتب الًتاث، وليس إال خرافة

من كتب الًتاث نفسها، واليت  ادلؤسسة ذلاتو األسطورة اليت وجب أن ننسفها نسفا، بنقول
يقدسها ىؤالء الشيوخ الذين ٘تكنت منهم الوىابية... فسخرهتم للدفاع عن باطلها، فكان 
الثمن غاليا، وىو تشويو اإلسالم السمح الداعي إىل استعمال العقل وادلنطق، والتفكر 

 والتدبر، بدل التقليد األعمى غَت ادلتبصر.

وىم نسبة مهمة من  –أّي إنسان أّن الشيعة  وإلسقاط اخلرافة يكفي أن يعلم
ال يؤمنون بصحيح البخاري، ويكذبون كل ما جاء فيو، فأين ىو اإلٚتاع  –ادلسلمُت 

 .(32)"؟إذن

ئفة سبق القول بأّن علماء احلديث أنفسهم ىم أول من تتبع الصحيحُت وانتقدوا طا
دتو يف ىذا ادلوضع، والذي يعنينا من أحاديثهما، ٔتا ال حاجة إىل ادلزيد يف ىذا الباب أو إعا

ىنا أّن رشيد أيالل اعتمد بالدرجة األوىل على الفكر الشيعي للطعن يف صحيح البخاري، 
ْتيث لو اكتفى بذلك حجة لسقط صحيح البخاري، وىذا من دون ريب ناتج عن ثقة تامة 

 كر.يف ىذا الف

مستفيدا من وجهتو  فظهر شّلا تقّدن أّن الفكر احلداثي يستثمر ادلسلك الشيعي،
إلبطال أحاديث الصحيحُت، مستهدفا إزالة قدسية السلطة ادلرجعية للحديث النبوي 

، واحلمد هلل الذي (33)الشريف، ليصل بذلك إىل ٖترير العقل ادلسلم من ىيمنة سلطة الوحي
 بنعمتو تتم الصاحلات.

 

 

 

                                                           

 (.130صحيح البخاري هناية أسطورة: )ص/( 32)
 (.138ينظر نقد القراءة احلداثية للًتاث، للدكتور مصطفى اجلباري: )ص/( 33)
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 خاتمة

الشيعي، ؽلكن تسجيل أىم بعد ىذه النظرة يف تعامل الفكر احلداثي مع ادلسلك 
 النتائج والتوصيات على النحو التايل:

: احلداثة ليست فكرا عبثيا، بل ىي مشروع أيديولوجي لو أىدافو اليت يناضل من أّوال
 أجل ٖتقيقها مستخدما أسلحتو الفكرية، ومنها: الفكر الشيعي.

العريب اإلسالمي، ينقب يف الًتاث  فهو ال يوجد إبداع يف الفكر احلداثي،: ثانيا
 وكلما عثر على شذوذ يف نظرية ادلعرفة من داخل الفكر العريب اإلسالمي إال وتبناىا.

وقوف احلداثيُت موقف العداء من الصحيحُت الحتوائهما على ما صّح من : ثالثا
 أحاديث تناولت جوانب احلياة فكانت أكثر مالمسة لواقع الناس ادلعاش.

من احلداثيُت دلا ورد فيو من الطعون يف عدالة يعي اعتماد ادلسلك الش: رابعا
 الصحابة ٛتلة السنة ورواهتا، شلّا يؤدي إىل الطعن يف الصحيحُت وكتب السنة عموما.

االستمرار يف عقد ملتقيات وندوات دلناقشة الفكر احلداثي  يوصى بو الباحثوشلّا 
ٗتصص احلديث وعلومو بقسم العمل على دعم  غَته ٕتاه الصحيحُت والسنة عموما، وكذاو 

 الكتاب والسنة ٔتادة حول الفكر احلداثي وموقفو من السنة.

وصلى اهلل على سّيدنا ونبّينا زّلمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت، ومن تبعهم بإحسان 
 إىل يوم الدين.
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 قائمة المصادر والمراجع

ام أيب عبد اهلل عبد اهلل بن اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ورلانبة الفرق ادلذمومة لإلم .1
زلمد بن بطة، ٖتقيق ودراسة رضا نعسان معطي، دار الراية للنشر والتوزيع الرياض، 

 م(.1988-ىـ1409الطبعة األوىل )
أضواء على الصحيحُت حملمد صادق النجمي، مؤسسة ادلعارف اإلسالمية قم إيران،  .2

 ىـ(.1418الطبعة األوىل )
دراسة والتتبع للحافظ أيب احلسن علي بن عمر بن أٛتد الدارقطٍت،  اإللزامات .3

وٖتقيق الشيخ مقبل بن ىادي الوادعي، دار الكتب العلمية بَتوت، الطبعة الثانية 
 م(.1985-ىـ1405)

انتقادات الشيعة ادلعاصرين للصحيحُت وقيمتها العلمية، للدكتور لطفي بن زلّمد  .4
م بكلية الشريعة 2010تصار للصحيحُت ادلنعقد سنة الزغَت، ْتث مقّدم دلؤ٘تر االن

 باجلامعة األردنية.
، مطبعة دائرة ادلعارف النظامية اذلندهتذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقالين،  .5

 (.ىـ1326)الطبعة األوىل 
جامع بيان العلم وفضلو للحافظ أيب عمر يوسف بن عبد الرب، ٖتقيق أيب األشبال  .6

 م(.1994-ىـ1414جلوزي الدمام، الطبعة األوىل )الزىَتي، دار ابن ا
اجلهاالت ادلسطورة يف كتاب "صحيح البخاري هناية أسطورة"، حملّمد أٛتد رفيق. دار  .7

 الكتب العلمية بَتوت، قدم لو الشيخ مصطفى رفعت نور الدين.
احلداثة وموقفها من السنة، للدكتور احلارث فخري عيسى عبد اهلل، دار السالم  .8

 م(.2013-ىـ1434والنشر مصر، الطبعة األوىل ) للطباعة
رياض العلماء وحياض الفضالء، دلَتزا عبداهلل أفندي األصبهاين، ٖتقيق أٛتد  .9

 ىـ(.1403احلسيٍت، مكتبة آية اهلل العظمى ادلرعشي النجفي ُقم إيران )
سنن الدارمي لإلمام أيب زلمد عبد اهلل بن عبد الرٛتن، ٖتقيق حسُت سليم  .10

-ىـ1421راين، دار ادلغٍت للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة األوىل )أسد الدا
 م(.2000
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صحيح البخاري هناية أسطورة، رشيد أيالل. دار الوطن الرباط، الطبعة  .11
 م(.2017األوىل )

عبقرية اإلمام مسلم للدكتور ٛتزة عبداهلل ادلليباري، دار ابن حزم بَتوت،  .12
 م(.1997-ىـ1418الطبعة األوىل )

باري بشرح صحيح البخاري، بعناية زلمد فؤاد عبد الباقي وزلب فتح ال .13
 الدين اخلطيب، دار ادلعرفة بَتوت.

رلموع الفتاوي لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ٖتقيق أنور الباز، وعامر اجلزار، درا  .14
 م(.2005-ىـ1426الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع مصر، الطبعة الثالثة )

يف شرح أخبار آل الرسول، حملمد باقر اجمللسي، دار الكتب  مرآة العقول .15
 ىـ(.1375اإلسالمية طهران )

مسوغات ترك االحتجاج بأحاديث الصحيحُت عند األصوليُت سلالفة  .16
احلداثيُت ذلا، للدكتور أشرف زلمود عقلة بٍت كنانة، ْتث مقّدم دلؤ٘تر االنتصار 

 باجلامعة األردنية.م بكلية الشريعة 2010للصحيحُت ادلنعقد سنة 
مقدمة كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت الرازي، مؤسسة الكتب الثقافية،  .17

 م(.1985الطبعة األوىل )
مكانة الصحيحُت للدكتور خليل إبراىيم مال خاطر، ادلطبعة العربية احلديثة  .18

 ىـ(.1402القاىرة، ط األوىل )
 قاىرة.ضلو فقو جديد، ٚتال البنا دار الفكر اإلسالمي ال .19
النص القرآين أمام إشكالية البنية والقراءة، طيب تيزيٍت، دار الينابيع دمشق  .20

 م(.1997)
نقد القراءة احلداثية للدين والًتاث، دلصطفى اجلباري، مؤسسة اإلدريسي  .21

الفكرية لألْتاث والدراسات، الدار البيضاء ادلملكة ادلغربية، الطبعة األوىل 
(2016.) 
 


