
 الجمهورية الجسائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية

                                                                  

 

 

 

 

 : عنوان ا١تداخلة
 السرقات العلمية يف كتاب 
 صحيح البخاري هناية أسطورة  

 

 أ/ عبد العزيز شلي
 أستاذ التفسَت وعلوم القرآن

 جامعة األمَت عبد القادر للعلوم اإلسالمية
 قسنطينة

 

 

 

 



حيتوي على كتاب   أنو يظن ،صحيح البخاري هناية أسطورةمن يقرأ عنوان ىذا الكتاب:  تمهيد:
اليت ال تقبل النقض على أّن صحيح البخاري كتاب أساطَت القاطعة اٟتجج الدامغة والرباىُت العلمية 

 النقد والتمحيص.ثبت أمام يوخرافات ال 
 فهل قّدم ا١تؤلف األدلة العلمية اليت يستطيع هبا إثبات أسطورية صحيح البخاري؟ -
  (؟صحيح البخاري هناية أسطورة)وما ىي ا١تصادر اليت اعتمد عليها للوصول إىل ىذه النتيجة  -
ال يفرق بُت صحيح ما  -حاطب ليل –أم أنو ٣ترد ناقل عن غَته ىو صاحب ا١تقدمات والنتائج أ -

ف غَت أم أن الذي قدمو ا١تؤلف إن ىو إال سرقات لفقها من ىنا وىناك فجاء ا١تؤل   ينقل وسقيمو؟
 مؤل ف على منهجية واضحة، بل لقد ٚتع من مصادر متنافرة ا١تقصد ومتباعدة الرؤية.   

ا١تقدمة ١تلتقى)صحيحا البخاري ومسلم يف -ه الورقة العلمية البحث يف ىذمن ىذا قصد لإن ا
صحيح ) إمنا ىو الوقوف على سرقات ا١تؤلف العلمية واليت مأل هبا كتابو -القراءات اٟتداثية(

 ؟ (البخاري هناية أسطورة
سبتو القدرة على اكتشاف أسطورة ظلت سائدة من ىو ا١تؤلف ؟ وما ىي ا١تؤىالت العلمية اليت أكف

 (؟   ىـ 256 / ىـ 194 )البخاريألكثر من اثٍت عشر قرنا 
 :1المؤلف ومؤىالتو العلمية -1
با١تغرب كاتب وصحفي وشاعر مغريب عصامي، ،  ٔتراكش 1974ولد رشيد أيالل سنة  المولد: -
ونشأ يف أسرة ٤تافظة، كان والده ٛتيد أيالل حافظا للقرآن الكرمي، وتلقى ا١تبادئ األوىل  :النشأة -

على يد والده، الذي كان يعمل خياطا، وىو يف سن الرابعة، وتابع دراستو  لتعلم اللغة العربية
فقد هنل من  االبتدائية يف مدرسة اإلمام السهيلي للبنُت، وكان متفوقا يف دراستو، وكان ٤تبا للقراءة،

 .أمهات الكتب يف الفقو واٟتديث واللغة، وىو يف صباه
، حيث فرضت السنة الثانية إعدادي إلى غايةوقد تابع دراستو  المستوى التعليمي للمؤلف: -

بعض الدراىم ١تساعدة أسرتو وىو ابن الرابع  وٖتصيلالعائلية مغادرة ا١تدرسة، للعمل عليو الظروف 
 ؟عشرة سنة، ومع ذلك ظل وفيا للقراءة وا١تطالعة

                                                           
 بتصرف.3107أغسطس  32التعريف با١تؤلف كما جاءت يف ويكيبيديا . وآخر ٖتديث للصفحة كان يوم   1
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اكتشف موىبة قرض الشعر لديو، وقد عمل على تنمية ىذه ا١تواىب  سرعان ما موىبتو الشعرية: -
ومازال عضوا هبا با١تنطمة ا١تغربية للكافة وا١ترشدات اليت التحق هبا منذ أن كان يف سن الثانية عشرة، 

 .إىل يومنا ىذا
على اٞتائزة الثانية للمهرجان الدويل للشعر ا١تؤلف حصل  الجائزة الثانية في مهرجان الشعر: -

 .  2008بالدار البيضاء سنة 

الفيدرالية الوطنية المغربية أسس وترأس : واآلدابالوطنية المغربية للفنون  الفيدرالية سأس   -
 . واآلدابللفنون 

كما أسس إىل جانب العديد من مبدعي ا١تدينة  :دبي رباعية األنساألصالون من مؤسسي ال  -
 .رباعية األنس :اٟتمراء صالونا أدبيا أطلق عليو اسم

 يف كربيات اٞترائد ا١تغربية ولعل أمهها يومية ا١تساء،رشيد أيالل اشتغل  اشتغالو بالصحافة: -
، كما خاض ٕتربة إذاعية بعملو يعمل مراسال ليومية رسالة األمة ذات التوجو الليبرالي اآلنوىو 

 مراسال لراديو شدى إف إم با١تغرب.
  مؤلفاتو:

الذي صدر يف طبعتو األوىل عن دار  ،صحيح البخاري هناية أسطورة: رشيد أيالل كتابوانتحل  -
، على يد الناشر 2018، كما أعيد طبعو ونشره بتونس سنة 2017نشر مغربية تدعى دار الوطن 

 .الكتاب بكل من ا١تغرب وتونس، وقد بيع سوتيميديا
اإلسراء وا١تعراج : على طبع ونشر كتابو اٞتديد 2018 لكاتب خالل أواخر ىذه السنةويعمل ا -

 فمن أين سيلفقو كما فعل مع الكتاب األول؟ أسطورة من؟
 نفسو:والسؤال الذي يفرض  -

القدرة ...لو  دبياألصالون ال ،واآلدابلفنون ا االىتمامات األدبية: الشعر،لمن لو ىذه ىل 
 على اكتشاف أسطورة البخاري؟

 توصيف الكتاب:  -2



 للصحافة والطباعة والنشر، الوطن دار :الناشر،  17 / 24مقاس، صفحة 283يقع الكتاب يف  -
 . 2017األوىل الطبعة

 .العقل كتابتُت األوىل للمؤلف والثانية للناشر ٖتت عنوان:  ر الكتاب ٔتقدمدّ ص   مقدمتا الكتاب:
 فقد افتتحها باٟتديث عن حركية انتقاد الًتاث الديٍت، والعمل على : أما المقدمة األولى للمؤلف -

 تمحيصالو  مناقشةلل ٗتضع اليتمن النصوص التارخيية األحاديث النبوية  ، وجعلعنو نزع القداسة
 العامل يعيش) :1، يقوليف نظره ٖتمل تناقضات وخرافات األهن ،التارخيية النصوصكبقية  
 للرسول ا١تنسوبة ا١ترويات ٚتيع تناولت الديٍت، الًتاث انتقاد يف مسبوقة غَت حركة اليوم، ميسالاإل 

 وخرافات، تناقضات من ا١ترويات ىاتو ٛتلتو ١تا نطاق، أوسع على والتمحيص، با١تناقشة الكرمي،

 من الكثَت يف القرآنية، النصوص لصريح اأيض ومعارضتها والعقل، ا١تنطق ١تقتضيات ومعارضة
 إىل والباحثُت، ا١تثقفُت من العديد يضم الذي الفكري، الوسط من انتقل النقاش إن بل ا١تضامُت،

 ا١تؤسسات ىاتو من ٗترج حيث الديٍت، الطابع ذات ا١تؤسسات بعض داخل أيضا الديٍت الوسط

 ويدعون منها ويأخذون وديحصوهنا، ا١ترويات ىاتو يناقشون بدأوا -مثال األزىر من- و٤تدثون فقهاء

 شرع و ٢تا، قدسية ال تارخيية، نصوص هناأ أساس على النصوص، ىاتو مع التعامل فتم وينتقدون،

 النصوص و٘تحيص مناقشة هبا يتم اليت والعقالنية العلمية اآلليات بنفس ٘تحيصها يف ىؤالء

 .(التارخيية
يقدم ا١تؤلف على أنو من اٞتيل ، العقل كتابٖتت عنوان:  ثانية فهي للناشر أما المقدمة الو  -

 تقّدم) يقول: من ا٠ترافات واألساطَت الرسولاٞتديد من ا١تفكرين الذين يناصرون اإلسالم ويربئون 

 من جديد جيل موقف عنرب تع الكبَت، األطلس جبال من حق صرخة الكرام لقرائها الوطن دار

 احملبة دين السالم، دين اهلل، دين اإلسالم، دين نصرة على العزم عقدوا الذين والباحثُت ا١تفّكرين

                                                           
كتب يف طابق ٘تاما مع  م 8وص 7صما كتبة ا١تؤلف يف  . وبعد كتابة ىذه ا١تقدمة وجدت7 صحيح البخاري هناية أسطورة ص  1

يسارية، علمانية،  مؤسسة اٟتوار ا١تتمدن: :يف موقع، اهلل ٤تمد القرآن رؤية إستشراقية :جواد بشارة ١تقالة إلكًتونية بعنوانمقدمة د/
      .دديوقراطية 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%CC%E6%C7%CF+%C8%D4%C7%D1%C9
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%CC%E6%C7%CF+%C8%D4%C7%D1%C9


 وخفافيش األفّاكُت كذب من وسلم آلو و عليو اهلل صلى ا١تصطفى الرسول تربئة وعلى واإلخاء،

 . 1(.قليال ٙتنا اهلل بآيات ليشًتوا مواضعو عن الكالم حيرّفون الذين الّظالم، فقو
 األدلةويلبس ا١تؤلف على القراء حينما يصف رشيد أيالل بـ: ا١تفكر واألستاذ والباحث، وأنو قدم 

 هناية البخاري صحيح)العقل كتاب اٞتديد ا١تؤّلف نوإ) البخاري صحيحاليت تثبت نقض  والوثائق

 الشك تقبل ال اليت والوثائق األدلة ا١تؤّلف فيو يقدم الذي أيالل رشيد األستاذ للباحث(  أسطورة
 )يسمى ما يف لو ن سب ما بكلّ  نقل مل إن ّتل لو عالقة ال (البخاري إٝتاعيل بن ٤تمد) أن على

بشيء من ،ومع وصفو للمؤلف با١تفكر واألستاذ والباحث إال أنو أقّر بأنو مل يأت 2(البخاري صحيح
 يف مضنيا جهدا بذل فإنو عنده، من بشيء يأت مل الباحث كان وإذا) عنده

ومل يزد يف تقديرنا على النسخ واللصق   3...(الوقت من سنوات منو أخذ الذي ،والتنقيب البحث 
 كما سيظهر يف ىذه الورقة العلمية.

وذلك ظاىر جلي يف  صحيح البخاري للصحافة والطباعة والنشر متحامل على الوطن داروصاحب 
  4( غَت صحيحة "الصحيح" ىذا حول نسجت ا٠ترافية واٟتكايات األساطَت من الكثَت) قولو:

 الكتاب محتوى  -
 : وكل فصل يتضمن مباحث وىي موزعة كما يلي ىل ٜتسة فصولإقسم الكاتب كتابو ىذا 

    األول: آفة تدوين اٟتديثالفصل 

 الثاين: آفة علم اٟتديث الفصلو 

 الثالث: أسطورة البخاري الفصلو 

 هناية األسطورة الرابع: الفصلو 

 .يا٠تامس: من ألف صحيح البخار  الفصلو 
  . راجعا١تصادر و ا١تمن  (صحيح البخاري هناية أسطورة)كتابخال  : المصادر والمراجع  -

                                                           
 11ص صحيح البخاري هناية أسطورة  1

  12ص حيح البخاري هناية أسطورةص  2

  12ص البخاري هناية أسطورة صحيح  3

 12ص البخاري هناية أسطورة صحيح  4



 السرقات العلمية  -
ابتداء من البحوث  ،طالت السرقة البحث العلمي وتغلغلت يف أوصالو حىت صارت من ٝتاتو

التطبيقية عند الطلبة ا١تبتدئُت يف مرحلة الليسانس ومذكرات ا١تاسًت ورسائل الدكتوراه وتأليف 
ت عدُّ السرقة العلمية و)الكتب، حىت شاع يف األوساط العلمية والبحثية مصطلح السرقات العلمية

د الطالب أو الباحث أو األستاذ من جردية أخالقية قبل أن تكون جردية علمية، إذ يتجر   "البالجيا"أو
أخالقو ويسطو على ٣تهودات غَتِه دون شعوٍر با٠تجل أو تأنيب الضمَت، و ىو ما ي ؤدي يف النهاية 

وزارة التعليم العايل والبحث ٦تا دفع   1...(إىل انتهاك مبدأ األمانة العلمية والنزاىة األكادديية
 عرف السرقة العلميةي 2016جويلية  28ا١تؤرخ يف  933القرار الوزاري رقم إىل إصدار  العلمي
كل عمل يقوم بو الطالب أو األستاذ الباحث أو األستاذ االستشفائي اٞتامعي أو  بأهنا:

الباحث الدائم أو كل من يشارك يف عمل ثابت لالنتحال وتزوير النتائج أو غش يف األعمال 
 بيداغوجية أخرى.العلمية ا١تطالب هبا أو يف أي منشورات علمية أو 

 وتنص الفقرة األوىل على أنو يعترب سرقة كل: 

 اقتباس كلي أو جزئي ألفكار أو معلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال منشور أو من 

 كتب أو ٣تالت أو دراسات أو تقارير أو من مواقع الكًتونية أو إعادة صياغتها دون ذكر 

 . مصدرىا و أصحاهبا األصليُت

 ىل قدم المؤلف شيئا جديدا؟ 

 ، وقد شهد بذلكمل يأت ا١تؤلف بشيء جديد ولكنو مأل صفحات كتابو بنقول وسرقات علمية

                                                           
1
 -أستاذ ٤تاضر ، طالب ياسُت /د -933يف ضوء القرار الوزاري   جردية السرقة العلمية و آليات مكافحتها يف اٞتامعة اٞتزائرية  

موقع جيل البحث  85ص  2017/ 07/ 11 ا١تنعقد باٞتزائر العاصمة يومكتاب أعمال ملتقى األمانة العلمية - 3جامعــة اٞتزائـــر
 العلمي.

 



 يف جهدا مضنيا بذل فإنو عنده، من بشيء يأت مل الباحث كان وإذا) ناشر الكتاب إذ يقول:
 مصادر من إليو توصل ما أن جيمع واستطاع الوقت، من سنوات منو أخذ الذي والتنقيب، البحث

 .1(أحد... يسبقو إليو مل ما السلف أىل
 :في كتاب )صحيح البخاري نهاية أسطورة( السرقات العلمية ومصادرىا

 أوال : السرقة من المنتديات 
، ٧تد ا١تؤلف ينقل نقال حرفيا الكتب أصح مالك موطأ: تحت عنوانو 2األزىريينمنتدى  -1

ما على ) رٛتو اهلل: يقول اإلمام ا١تطليبىذه الفقرة بتمامها وبنفس طريقة اإلحاالت: ) بعد ٘تهيد
ما على ظهر األرض  )، ويف لفظ (من كتاب مالك ظهر األرض كتاب بعد كتاب اهلل أصحّ 

ما بعد كتاب اهلل أكثر صوابا من )ويف لفظ : (،كتاب ىو أقرب إىل القرآن من كتاب مالك
)شرح اإلمام الزرقاين على ا١توطأ( (، ما بعد كتاب اهلل أنفع من ا١توطأ ):ويف لفظ (،موطأ مالك

 .3(32ا١تطبوع مع ا١تدونة الكربى ص  ،و)تزيُت ا١تمالك ٔتناقب اإلمام مالك( للسيوطي .0/7
 ما ا١تالكي العمراوي ٤تمد الشيخ عن نقال األزىري منتدى يف جاء وقد)وبعدىا مباشرة يقول:  

 .وىي منقولة بتمامها أن الفقرة السابقة من تأليفو وىم القارئيل( أحدىم... قال لو: نصو
نقل ىذه الفقرة بتمامها دون ذكر مصدرىا ليوىم القارئ  4من موقع اإلسالم سؤال وجواب -2

أهنا من جهد ْتثو والفقرة مبتورة من سياقها إذ كانت يف معرض الرّد على سؤال: ىل اٟتديث لو 
ب ا٠تطيب البغدادي رٛتو اهلل يف كتابو القيم وقد بوّ : )فنقل سلطة على القرآن بنسخ أو ٗتصيص؟

باب ما جاء يف التسوية بُت حكم كتاب اهلل تعاىل، وحكم ) ولو:بق 32الكفاية يف علم الرواية ص
وأورد ٖتتو حديث ، انتهى (سنة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ، يف وجوب العمل ولزوم التكليف

 : ا١تقدام بن معد يكرب رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال

                                                           
 .03ص  -مقدمة الناشر  -صحيح البخاري هناية أسطورة   1
   http://www.azahera.net.وىذا رابط ا١تنتدى: 3117/  4/  37منتدى األزىريُت نشر بتاريخ   2
 .020انظر صحيح البخاري هناية أسطورة ص  3
ورابط ا١توقع   (انتهىومل يسقط من الفقرة ا١تنقولة إال كلمة: ) .9772-07-70 :تاريخ النشر، يشرف عليو ٤تمد الصاحل النجد 4

  ar/info.islamqa://https/138742ىو:  
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 شبعانا ينثٍت رجل يوشك أال معو، ومثلو القرآن أوتيت إين أال معو، ومثلو الكتاب أوتيت إين أال )
 فحرموه حرام من فيو وجدًب وما فأحلوه حالل من فيو وجدًب فما بالقرآن، عليكم: يقول أريكتو على
( وقال: حسن غريب من ىذا الوجو. وحسنو األلباين يف  السلسلة 3553رواه الًتمذي ) 1...(

 . 2 3761الصحيحة 
 رية( دون أن تكون لو القدرة على ا١تناقشة والتعقيب أيب)يتبٌت ا١تؤلف مناقشة وتعقيب  وبعدىا

 على يف كتابو أضواء رية أبو ٤تمود األريب للكاتب عليو والتعقيب اٟتديث مناقشة ىذا ويفبقولو: )

 .3(اهلل رٛتو عنو أنقلو العقل ويرتاح إليو النفس يريح ما احملمدية السنة

بعد أن ٕتاىل ذكره يف  -نجد٤تمد الصاحل ا١تبعد نقل ما يربو عن الصفحتُت ينقل ما جاء عن و 
وأما مسألة نسخ السنة لنصوص القرآن الكرمي، فقد اختلف فيها العلماء على ) -الفقرة السابقة

و، ىو جواز نسخ ا١تتواتر باآلحاد الصحيحة الثابت تأخرىا عن -إن شاء اهلل  -فالتحقيق ...قولُت
من   ... كلمة فالتحقيق  وقد توىم أنّ  .3/340.343أضواء البيان  .وإن خالف فيو ٚتهور األصوليُت

 فقال:)ىذا منوذج صارخ عن شيوخ اليوم الذين دييلون إىل إقصاء القرآن نجد٤تمد الصاحل ا١تكالم 

 بُت الكبَت لالختالف سرده بعد فحىت عظيما، هبتانا ورسولو اهلل على وقو٢تم للمرويات، والتمكُت

 وأيّ  طبعا، التحقيق بعد السديد الرأي إياه معتربا للنسخ ميولو أظهر إال أنو الشأن، ىذا يف الفقهاء

 .4(!!!ٖتقيق
 :5من موقع إسالم ويبالسرقة  -3

                                                           
 أن إال معاىد مال من لقطة وال أال ، السباع من ناب ذي كل وال ، األىلي اٟتمار ٟتم لكم حيل ال أال و٘تام اٟتديث : )...  1

 -حنبل بن أٛتد قراىم( مسند ٔتثل يعقبوىم أن فلهم ، يقروىم مل فإن ، يقروىم أن فعليهم ، بقوم نزل ومن ، صاحبها عنها يستغٍت
 .السنة لزوم يف باب -السنة كتاب - داود أيب سنن وروي يفكردية. أيب الكندي كرب معدي بن ا١تقدام حديث -الشاميُت مسند

 بشبعان إخباره يف جاء ما باب  -بعده بالكوائن النيب إخبار أبواب ٚتاع -تبوك غزوة أبواب ٚتاع -للبيهقي النبوة دالئلوروي يف 
 رد يف حيتال أريكتو على
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األحاديث الواردة  نقل ا١تؤلف كل مبحث حرب ا١ترويات، يف الفصل األول: آفة تدوين اٟتديث، ويف
ًّب نشره يوم دون أن يذكر ا١تصدر الذي نقل عنو، وا١توضوع  العرب والنهي عن بغضهميف فضل 

ىل يوجد لإلجابة عن سؤال:  . 20112رقم الفتوى: 9772-2-97 - 0291ربيع األول  0الثالثاء 
 (.العرب فأولئك ىم ا١تشركون هبذا ا١تعٌت أو مقارب لو )من سبّ  حديث لرسول 

 والعرقيات والطوائف وا١تذاىب والنحل ا١تلل ىاتو وكل ...)حرب ا١ترويات قال: ويف ٘تهيده لبيان 

 منسوبة وكلها ا١تتناقضة، ا١تتضاربة األحاديث من األلوف مئات بلغت اليت ا١ترويات تفشي استغلت

ٍب أردف ذلك  (اٟتديث تدوين آفة ٤تلو وٖتل هنائيا، تغييبا القرآن تغييب ليتم الكرمي الرسول إىل
 1(رسالة ٝتاىا رٛتو اهلل تعاىل ابن حجر ا٢تيتمي ألففقد هبذه العبارة: )

يف ليوىم القارئ أهنا من جهده وْتثو غَت أنو مل يزد على النسخ واللصق، ٍب نقل األحاديث الواردة 
 دون نقد وال إحاالت:  فضل العرب والنهي عن بغضهم

 وذكر فيها  ،مبلغ األرب يف فخر العرب :ٝتاىارسالة  رٛتو اهلل تعاىل ابن حجر ا٢تيتمي ألففقد )
األحاديث الواردة يف فضل العرب والنهي عن بغضهم ٦تا قد يكون قريبا ٦تا ذكرت ، وإليك بعض 

 :ىذه األحاديث
 قال رسول اهلل صلى اهلل  قال: -رضي اهلل تعاىل عنهما  - ابن عمر عن اٟتاكم والبيهقي روى  -

 خلق اهلل ا٠تلق اختار العرب، ٍب اختار من العرب قريشا، ٍب اختار من تعاىل عليو وصحبو وسلم: ١تا
 الذىيب سكت عنو قريش بٍت ىاشم، ٍب اختارين من بٍت ىاشم، فأنا خَتة من خَتة .

  قال قال رسول اهلل ابن عمر يف ا١تعجم الكبَت واألوسط عن والطرباين يف ا١تستدرك اٟتاكم وأخرج -
وخلق ا٠تلق فاختار من ا٠تلق بٍت آدم، واختار من بٍت آدم العرب، واختار  :صلى اهلل عليو وسلم 

من العرب مضر، واختار من مضر قريشا، واختار من قريش بٍت ىاشم، واختارين من بٍت ىاشم، فأنا 
 .خيار إىل خيار، فمن أحب العرب فبحيب أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم

يف مبلغ  ا٢تيتمي وقال قد وىو ضعيف يعترب بو، وبقية رجالو وثقواوفيو ٛتاد بن وا ا٢تيثمي: قال
 حديث سنده ال بأس بو، وإن تكلم اٞتمهور يف غَت واحد من رواتـو. األرب:
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إن  صلى اهلل عليو وسلم:  قال قال رسول اهلل أيب ىريرة يف ا١تعجم األوسط عن الطرباين وأخرج - 
ناس قسمُت، فقسم العرب قسما، وقسم العجم قسما، اهلل حُت خلق ا٠تلق بعث جربيل، فقسم ال

وكانت خَتة اهلل يف العرب، ٍب قسم العرب قسمُت، فقسم اليمن قسما، وقسم مضر قسما، وقسم 
يف مبلغ األرب  ا٢تيتمي قال قريشا قسما، وكانت خَتة اهلل يف قريش، ٍب أخرجٍت من خَت ما أنا منو .

 .سنده حسن :
إن اهلل  يقول ٝتعت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول: ثلة بن األسقعوا وغَته عن مسلم وروى -

اصطفى كنانة من ولد إٝتاعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بٍت ىاشم، 
   .واصطفاين من بٍت ىاشم

يا   قال قال يل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: سلمان وغَتمها عن الًتمذي واٟتاكم وأخرج -
ان؛ ال تبغضٍت فتفارق دينك. قلت: يا رسول اهلل كيف أبغضك وبك ىدانا اهلل! قال: تبغض سلم

ىذا حديث صحيح اإلسناد ومل  اٟتاكم: وقال  ىذا حديث حسن غريب قال: العرب فتبغضٍت
 .قابوس بن أيب ظبيان تكلم فيو يف التلخيص: الذىيب وقال خيرجاه

حب  هلل عنو قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:رضي ا أنس عن اٟتاكم والطرباين وأخرج - 
قريش إديان وبغضهم كفر، وحب العرب إديان وبغضهم كفر، فمن أحب العرب فقد أحبٍت، ومن 

  .(أبغض العرب فقد أبغضٍت
 وبشكل ومضمونا شكال تتعارض األحاديث فهاتو: قال انظر إىل االستنتاج الذي توصل إليو ا١تؤلف

 زئ رتنب ىب يب زئ زئرب  زئ زئ زئ زئ زئ ٱُّٱ:اٟتجرات سورة يف قولو تعاىل مع ومستفز واضح

 .اٟتجرات َّ زئ زئ زئ  زئ زئ زئزت مت نت زئ

 السرقة من كتب الشيعة ومواقعهم: ثانيا:  

 من ا١توقع الشيعي ا١توسوم بـ:  1اٟتديث ومًتوك ٣تروح البخاري٧تد ا١تؤلف يسرق مبحث  -0
، لإلجابة عن السؤال: ىل يوجد أحد من علماء أىل السنة ينتقد ما يف 1مركز األْتاث العقائدية

  2النجمي صادق الصحيحُت حملمد على ضواءأ من كتابالصحيحُت ومؤلفيهما؟ فكانت اإلجابة 
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  نقل النص من ا١توقع الشيعي:ا١تؤلف صاحب صحيح البخاري هناية أسطورة ىكذا بدأ  -
 أستاذ وىو واٟتفاظ وأشهرىم، العلماء أكابر من بالذىلي ا١تعروف حيِت بن ٛتد:خلكان ابن قال)

 /4 خلكان البن األعيان وفيات)ماجة والنسائي وابن  والًتمذي داود وأيب ومسلم البخاري وشيخ

 (.الذىلي ترٚتة 282
 :دون زيادة وال نقصانكما سرقو ا١تؤلف النقل بنصو  وىا أنا ذا أوافيكم ب -

 قال ابن خلكان: ٤تمد بن حيِت ا١تعروف بالذىلي من أكابر العلماء واٟتفاظ وأشهرىم, وىو أستاذ 
 وشيخ البخاري ومسلم وأيب داود والتمرذي والنسائي وابن ماجة. )وفيات األعيان البن خلكان 

 . صقللم يزد على النسخ وال(.ترٚتة الذىلي 373, 3
يظهر من ىذه األقوال بأن البخاري ومسلم : )3ينهي الصفحة الثانيةوهبذه العبارة ا١تسروقة بألفاظها 

كانا ٤تل رفض وطرد من قبل أىل نيسابور وعلماء بغداد وأىلها العتقادمها يف القرآن بأنو ٥تلوق, 
 .(وكان ىذا سببا لطردمها من نيسابور

 حفاظ من زرعة أبو يعد:  4الصحيحُت من زرعة أيب موقف الصحيحُت على ضواءأ جاء يف كتاب

 حفظ -اٟتفظ انتهى:فيو النووي الفاضل قال األخرى، والعلوم الرجال علم أعالم من وعلم اٟتديث

يسرق  وا١تؤلف .4/68 واللغات األٝتاء هتذيب... و زرعة أبو: خراسان أىل من أربعة إىل -اٟتديث
  ...( ومل يزد عليها.وحىت أنو حافظ على) 5الفقرة لفظة لفظة 

 على ضواءأ من كتاب( مسروق بتمامو اٟتديث ومًتوك ٣تروح البخاريأن مبحث ) والخالصة:
 مركز األْتاث العقائدية بإشراف السيستاين . ، وموقع النجمي صادق الصحيحُت حملمد 

                                                                                                                                                                           
 /http://www.aqaed.com/faq/3444   مركز األْتاث العقائدية إشراف السيستاين 1
 :ترٚتة ٖتقيق، النجمي صادق ٤تمد الشيخ وا١تسلمُت اإلسالم حجة العام القسم  الشيعية اٟتديث مصادربيانات الكتاب:  2
. قم - اإلسالمية ا١تعارف مؤسسة:الناشر، إسالم پاسدار:ا١تطبعة، ٤١٤١ الطبع سنة، األوىل:الطبعة، البحراين كمايل حيِت شيخلل

  .84/ 83صفحة 
 .84النجمي ص  صادق الصحيحُت حملمد على ضواءأانظر: و  ،العقائديةمركز األْتاث  3

 . 85/  84النجمي ص  صادق الصحيحُت حملمد على ضواءأ 4
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  :1 وفي مبحث بخاريات -2
 األحاديث من ٔتجموعة الفصل ىذا أختم أن ردتأ) :١تا ٝتاه ٓتاريات يف ٘تهيدها١تؤلف يقول 

 اإلساءة حجم على القارئ ليقف -البخاري صحيح - اهلل بعد كتاب كتابّّ  أصح يف الواردة

واختتم ا١تبحث ، 2(اإلرىاب؟ جاءنا أين من يعرف وحىت الكتاب، ىذا يف الواردة ولنبينا لديننا
 شهيد، وىو السمع وألقى قلب لو كان إن تكفيو فهي اٟتق، لطالب النماذج هباتو نكتفي) بقولو:

 عالقتو وما ىذا الكتاب أصالة مدى ١تناقشة الكتاب ىذا من األخَت الفصل إىل ننتقل أن قبل

 البخاري صحيح نعش يف ندق أيضا كي اٟتقيقة ىاتو على لنقف إليو نيب الذي البخاري بالشيخ

 .3(مسمار آخر
ا١تالحظة البادية للقارئ أن ا١تؤلف ينسب لنفسو ختم الفصل ٔتجموعة أحاديث تدّل على حجم 

ويربط تلك األحاديث بنشأة اإلرىاب، ويف ختام ا١تبحث يوىم القارئ بقولو:  اإلساءة لنبينا 
( وكأنو صاحب ا١تبحث، فمن أين جاء ا١تؤلف ٔتا مأل بو اثنىت اٟتق لطالب النماذج هباتو نكتفي)

 عشرة صفحة ؟ 
كتاب العودة إىل األصل إىل آل ٤تمد)ص(، جزءان، نشر مؤسسة (: ٓتارياتلننظر يف مصدره يف )

  . 241/245ص  غسان نعمان ماىر السامرائي 3100الفجر، بَتوت، 
 : 4السنة  السرقة من كتب -3

أ. د. رفعت  -والصحابة وأثرىا يف حفظ السنة النبوية كتابة السنة يف عهدي النيب   -ا -
حديثُت ومل يكن  6و كتاب ْتوث يف تاريخ السنة ا١تشرف أكرم العمري 5فوزي عبد ا١تطلب

 يكن ماىرا يف سرقتو:
  يروهفلم  -كالمو تدوين من للصحابة الرسول منع: علىأما اٟتديث األول:  الذي ساقو للتدليل 
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  والنسائي الًتمذيبلفظو الذي ذكره ا١تؤلف أٛتد ومسلم والدارمي كما ىو مبُت يف ا٢توامش، وأما 
 فلم خيرجاه.

 ومسلم 1أٛتد روى فقدقال يف نقلو: 
من حديث  - البخاري شيخ -3والدارمي والنسائي والًتمذي2

، ومن كتب عٍت غَت القرآن القرآنسوى  شيئا ال تكتبوا عٍت)رسول اهلل قال:  أنّ أيب سعيد ا٠تدري 
 .4(فليمحو

 جهدنا)قال: ا٠تدري أيب سعيد عن صحيحو يف مسلم وروىفقد قال فيو:  وأما الحديث الثاني:

 (.فأىب الكتابة يف لنا يأذن أن وسلم اهلل عليو صلى بالنيب
  .22 -23، ص5تقييد العلميف ا٠تطيب البغدادي: واٟتديث مل يروه مسلم بل ذكره 

كتاب الزىد  ( 4/2298)ىذه اإلحالة فإهنا ليست ٢تذا اٟتديث وإمنا ىي للحديث األول: وأما
من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد ا٠تذري  باب التثبت يف اٟتديث -والرقاق

 السنة يف عهدي النيب ( من كتاب 0، واإلحالة منقولة بكلماهتا من ا٢تامش )بو عن رسول اهلل 
 . أ. د. رفعت فوزي عبد ا١تطلب -والصحابة وأثرىا يف حفظ السنة النبوية

: أورد ا١تؤلف نقوال كانت مثارا لشبهة إنكار حجية السنة من أجل الرّد 6كتاب دفاع عن السنة  -ب
٦تا يتناسب  7الرّد على أصحاهبا، فجاء صاحب )هناية أسطورة( فنقل من الكتاب نصوصا كثَتة

 وشبهتو دون عناء البحث والتدقيق العلمي. 

                                                           
 رسول قال: قال ا٠تدري، سعيد أيب عن  عنو اهلل رضي ا٠تدري سعيد أيب مسند -ىاشم بٍت مسند ومن -حنبل بن أٛتد مسند 1

 فليمحو(. القرآن غَت شيئا عٍت كتب فمن القرآن إال شيئا عٍت تكتبوا )ال: اهلل
 صلى اهلل رسول أن ا٠تدري، سعيد أيب عن -العلم كتابة وحكم اٟتديث يف التثبت باب -والرقائق الزىد كتاب -مسلم صحيح 2

:  مهام قال - علي كذب ومن ، حرج وال عٍت وحدثوا ، فليمحو القرآن غَت عٍت كتب ومن ، عٍت تكتبوا ال):قال وسلم عليو اهلل
 .(النار من مقعده فليتبوأ متعمدا -قال أحسبو

 إال شيئا عٍت تكتبوا ال ):قال  النيب أن عنو، اهلل رضي ا٠تدري سعيد أيب عن -اٟتديث كتابة ير مل من باب -الدارمي سنن 3
 (فليمحو القرآن غَت شيئا عٍت كتب فمن القرآن،

 . اهلل رسول عن الرواية ذكر باب البغدادي للخطيب العلم روي هبذه األلفاظ يف تقييد 4
  (3)ا٢تامش  332 كتاب ْتوث يف تاريخ السنة ا١تشرف أكرم العمري صأنظر:   5
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  :النتحال جهود غيره دون تدقيق علمي النقل الحرفي
 من كغَتي وأنا)وا١تؤلف يدعي أن ىذا العمل الشاق دام لسنوات من البحث والتنقيب يقول: 

 فوجدت البخاري، يف صحيح األحاديث ا١تروية ىاتو يف التنقيب إىل بداياٌب يف توجهت الباحثُت

ٍب ينقل عن غَته الفقرات ذوات العدد دون تدقيق علمي ١تا  1(خطَتة بكوارث ٖتبل منها ا١تئات أن
 ينقل ومنها: 

: إن قول اإلنصافمنا درسو ومل ينظره بعُت إحدىم ٦تن ال اعتناء لو با١توطأ و أقال  ولو: )أوال
 . ٞتامعو الصحيح الشافعي ىذا يف ا١توطأ، كان قبل تأليف اإلمام البخاري

وجوابو: أن كثَتًا من األئمة األعالم، قد تتابعوا على قول الشافعي ىذا، وجعلوه يف صدر حديثهم 
  عن ا١توطأ، ٦تا يدل على تسليمهم لو، وقبو٢تم بو، حىت بعد ظهور اٞتامع الصحيح لإلمام البخاري
 .رٛتو اهلل

   (يل لو، وال كتاب فوقو بعد كتاب اهلل عز وجلا١توطأ ال مث )رٛتو اهلل: قال اٟتافظ ابن عبد الرب

 -أي البخاري -أن كتاب اٞتعفي -أنار اهلل أفئدتكم  -إ علموا )وقال القاضي أبو بكر ابن العريب:
أي  -ىو األصل الثاين يف ىذا الباب، وا١توطأ ىو األول واللباب، وعليهما بناء اٞتميع كالقشَتي

 .األحوذي عارضة (والًتمذي فما دوهنما -مسلم

وقد ٨تى ىذا ا١تنحى وانتهج ىذا النهج كثَت من ا١تتأخرين، كالعالمة احملدث ٤تمد حبيب اهلل 
الشنقيطي، واحملدث الشهَت الشيخ صاحل الف اّلين، والعالمة ويل اهلل الدىلوي، وقد أطال النفس يف 

راء يف ثالثة كتب: فالطبقة األوىل من كتب اٟتديث، منحصرة باالستق)ذلك وقال ما ىذه خالصتو:
صحيح على رأي  -أي ا١توطأ  -واتفق أىل اٟتديث على أن ٚتيع ما فيو الصحيحُت...و ا١توطأ 

مالك ومن وافقو. وأما على رأي غَته، فليس فيو مرسل وال منقطع، إال وقد اتصل السند بو من طرق 
 .0/274 . انظر )حجة اهلل البالغة ((أخرى. فال جرم أهنا صحيحة من ىذا الوجو

لقد انشرح صدري وحصل يل اليقُت، بأن ا١توطأ أصح كتاب يوجد على وجو )وقال يف مقام آخر:
. انظر مقدمة ا١تصفى يف شرح ا١توطأ. بصدر كتاب ) ا١تسوى يف (األرض بعد كتاب اهلل عز وجل
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 وأجلى من ىذا اعًتاض بعض أىل االختصاص على ابن الصالح يف قولو .0/38شرح ا١توطا( 
كما   -رٛتو اهلل  -وقد تبع الناس يف ذلك ابن الصالح  (من ألف يف الصحيح اجملرد البخاريأول ):

 (. تبعوه يف أشياء أخرى تتعلق هبذا الفن الشريف
 ىذه الفقرة: بعد قراءة وديكنٍت إبداء مالحظتُت 

فقد اكتفى ا١تؤلف باإلحاالت الواردة يف منتدى  األوىل: عدم عزو النقول ألصحاهبا يف مظاهنا:
األزىريُت كما ىو واضح والذي يثبت ذلك أنو ١تا مل يذكر ا١تنتدى اٞتزء والصفحة اليت نقل منها  

مل  1(ا١توطأ ال مثيل لو، وال كتاب فوقو بعد كتاب اهلل عز وجل)رٛتو اهلل: اٟتافظ ابن عبد الربكقول 
القاضي أبو بكر ابن عندما نقل قول  زو القول ١تصدره، وكذا فعل ٧تده قد ٖتمل مشقة البحث يف ع

 . 2عارضة األحوذي العريب

والثانية: عجز ا١تؤلف عن طرح اإلشكاالت واٞتواب عليها كما ىو واضح من نقلو للفقرة كاملة  
 دون أن يزيد عليها كلمة واحدة. 

على دون أن تكون لو القدرة  4من منتدى سودان.نت 3ما يقارب الصفحةنقال حرفيا وينقل  -3
 استخالص مالحظات أو توجيو الكالم. 

إىل  023نقل من الصفحة  :5 الصحيحين في أحاديث ضعفوا تحت عنوان: أعالم :ثانيا
، عشر صفحات بأكملها دون أن تكون لو القدرة على 7من منتدى السودان6 032الصفحة 
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 البخاري على إٚتاع ىناك أن يقال ذلك بعد ىل إذن:)إضافة كلمة إال ما ختم بو النقل إذ يقول

!!! ومسلم
1  

 ىاتو كل يكذب عاقل ىناك يكون ديكن أن ال السودان منتدى: من نقال ما أوردناه بعد أنو أظن

 كل أن على اإلٚتاع كذبة تصديق يف ويستمر واألمصار، العصور كل من شيوخ أعالم عن النقول

   .األٝتاع( على ويلقيها صحيح البخاري يف صحيح ما

ما كان من أقول أين الجهود المبذولة لسنوات في البحث والتنقيب؟ ال يظهر منها إال 
  ؟واللصق سخالن
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