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  ا���ق ا������ ������ ا����ي ا�����
  

  دوا�� ا���ق) أ
  


ل، ا��� ��� ا������� ���� ���م ��� ��
م &%�$�� #ا��" أ! �ا�������� و ا���� 


ي ا�.�-,، +�� أن و()�� &%'�" ا������ ا������� �� ا�.�وخ  ا�����2 �1 ا���-0 ا

 ا��" ا���ق ا�� ��� ا�و�� ا���2 و��9 ���و�8 # !�7 وا����56 ا��" وا����&�ت

 ، رB�7 اA) هـ256: ت (ا��# ري أ:��م(�م +$� � B�%& ��7D� ا�E���� وGHI آ2 ا

 �$ ��K$�$� 8%. إ%.  

��� �.G�L او(�  M ل��N&: م���إ*( )ت " آ��+��  �" ا�9ي B�� "I��- 2O ا���2 ا

�� �+ ,����8Q ،  "/م ا����-ا�����ا��% 8 ا��" ا���-8S +�� - �ر ��2S هR9 ا

����م�+ �ًI�) �.& �7أ    . �7' اXن��VWت & أواI$� �ز-� �

  

 ������������:  
  

 و�  �S2 أآ���ا��YQ آ2 ا��YQ، أن -���(Y &%' ا�EDE ،Dُ�[ \��K -)�^ و�1 ذ_)  

 ،Kب، وا`]��ار ] %8، ��7هDb ��%��� وإB)Db  ه9ا ا��%Kو!� +�بأن -��e �" �م، وا`I��dط &وا

�.�1 ا���7�+، ��+Kb�� �6D��%���ن �" 8 ا����(�Nت ا ������, ا�$- 2O 9ي�
V'، ا� "� 

 B� أ7
اg7ي +�ل  أ�e�� ا�ا��g" إ�' ����M ا`���7ل ا����-S" ا����
ب���"ا%d��، أي  ا

 Dً�� � L�
ق � !�ور اE
�
ل � �"ا���������ة ا�!
ل ار]8 أنإ�' د ،���� ا ،����� آ
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���� `�7ً� $1�2 وا��# ري�+ �E���� ���و�$�� +�5 ا-9�ه�� ا��9��D ا�ول د�
آ�� و!D إ���� ، ا

 �$+�k "��، و&%' اD�Vف ا��lg ا�L�.%��� �  .+�5 ا���G وا

  

� - K� BIأ ,�n��  (_ زوا-9�
زن ا�2��S، ا�
ن ��Iد ]$�+9ة � اE��� و آ�ن "�K$�� 

 K�7ه
�+ 9Vا������� o ��ت ����8 أو ��L��ةوإ!�ارا`&� �ر �" د � ا�+��H�آ�� -��2 ،  � ا


م%��   . ا���8 ا����8Q&�دة �" ا

  

�2H هR9 ا�]��ل � '�g� ,أ�� آ��%g�� ا���د-� ا� ، �� '%& ،�+��H�أن -9VWوا +9$- ا

K2، وهbد � B�%& ن�-
��- DOون ` -�ر \�9+،��O $�� K �� د���$�� أن �+  345 �+ ,��6

7$�  !، �."ء ` -�Hد -��ق��b ذ�\ا���ة  آ%B، +���� ا�����8 ا
���V
و(� ��I ،خ�.� أن 9VWI �" ا`&� �ر آ2 ا`���Iدات ا��" و]$# ، ��ًا �$9ا ا

%��+��H  2 �
اء أ!�رت �V2، دا���  !�رت ��" رد ا��%��ء +�K$N &%' +�5، أوا

�(��L��، �7لا�-����  : أو ا����و�6 ا


ص آ�$�8  : "، آ�� ��%�� �" آ��+��ا�79�2��8  ) أ������-, ا

�)�.�g��
ذج ا�I روث

ث : و���
bر��)Margoliouth( ،

 �$�g��

(��� {، ")Goldzieher(و]� '%& R�eIأو ،}أ 

  :�7ل

��   ) ب�  . ، آ�� ��)�2 اXنا����74�  ��
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 �!����
ذج � �d7ب ا�%�2 �"  وه
 2��1��� اه *1 $�7وف-�
ل ا��Q)�ي ا�I

 ،"S-���� +���ثا���2 ا��  :و

 �%\ ا� Kb���+�� �� "�� ا�8�g ���# ري ا� �E����
س w`ف ا��%��ء وا(I "� B���[و 

 ذ�\ ��� ا�����3 �(? $7و� %<و  ا�=�/ ا�74ط، ا��" +%y# �7ود � Kb��%�7ض ، +�
 آ�Y ا���-0، �وا���8 ������ R��yب  آ
، و&�ض +�5 ا����د &���� 8�7�I ا:���د وا

 Bروا� � 8&��[1��+ �A/��� ��م %/+7 ا�79وط ا��� B5و"� �(�n�� أآ�S اH�ا��]�ل (�  ، و

K$�& ع���%�
ا &
d� ،C�� D�#��E اA 1�A/�� ���=% و�/ا Fو "� K$N�+ وأ��ف ،
 إE �ت +�& |Q& ����+ B&��اءد��� ،K$+ M��  : ل �$K ��� ا

 Rأ�� H- K� �" أي آ�ن � ر]�ل ا� �Lري �� �d�
ز اQ- `
B�[
��  .وا��� ` -� 2 ا��Wو-2 وا

H�� B�[
��
ق ا�. $�ت وا�ه
اء، وا��.$� هn`ء�� و�� دام ا��Wو-2 وا� K$%H� ، ل
�+ 
�E���� ا� R��bو "�����
ع 2Bg(Iه�ى ا�2 ري(�ل �" : ا�
��  : �" ا


ل 823 ا����Dا�I�9 أA/ ا��و(� آ�ن �-:   

^���� ا� B�& روي ،  ا��9�7ي، آ�� GI &%' ذ�\L ز ا����7ة���  آ2 �
�#$5�M7�"  4ا�I�9 أA/ ا��4,\�  :، وأ��ف إ�' ذ


ز ا��Lوج & ه9ا ا�!2  Q- ` BIه�ةأ`ا�O 8Q�+  و+��ن ،
e� ا�)�ق ا���س  &%' ا����' ا�9ي (�����kRف -|-� �" b% 8 ا� ،

L�.�  . ا������8��g� '%& 8 آ��+�$�� ب�+�� ا

 ������������:  

                                                 
  وما بعدها- : 161  ص  هاشم معروف الحسيني- دراسات في الحديث والمحدثين 1
� 7�F 8A ا���5��2ه�ي ا�2 ري $��$� +�, ا�� ري 2Fأ N+ ��� ،  
3  "Iرا��H�`ا�!2، ا "����� ا�%�L" اg�� ا+ Kإ+�اه� + �(�[ + g�� ا+ K��7  �)�ج ++ "%& + 2N(�� ا+ "%& g��أ+
 ا

Y9ه���H" ا����� وا��ار، ا
��؛ آ�ن ���$ً� ���Dً �" �9هY ا:��م ���\، ر�" اB�& A، و� أآ�+� )م 1214/ هـ611 - م 1149/ هـ544 (ا
،B�
  ا��)�ظ ا��.�ه�� �" ا���-0 و&%

 أ+" ا��d&8 ا��.��ي  4+ 1�d� + Yوه + '%& g�� أ+" ا+ ���� -�� ا+ د(�M ا����: ، ا�.$�� +%�Yا����ي أ+
 ا�)�^ ��" ا
  ). هـ702 - هـ 625(

  "����� ا�� ا������ح : "  ���� �� 5
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� �+ 8+Db ��%���
ة ا�kا، و
)�(- K�\% 8����آDه�� و ، ا�
���Vى، ��دام ��� 8N��I 8�#�97ط ا�* R9ه "�  ���ا�

 ��F��6(ري -.��ط ا�L � ا��� ء وا�� 76ة��L%,، �ن ا�+ 
 Bg(I إ�8�I�H ����ً� &%'،  ��_ا�� 76ةا��واة، +���� -K%g� "(�H ب

   .ا)��5 ع


ا ، ا��# ري&�� ` ����E��R  8و�kط آ$9ا ��[ \�و�1 ذ

 آ�DS�- �Iن ��kً� وا�7ًا آ��  آ�� +��$���  ��ى

��د ه�%$  ��وف ��ل�
  :وا

 ا��]�ل +�, ا�� ري �" ����8) ا��ID�g"( ا7�F 8Aوا(� ه9ا ا�� �أ & �-
، ودا�1 د��&� (
��
ا �%��� وا���� -9� ر]�ل ا� �Lري +�� ا� ^-�Qعرض ما قيل فيهم من قدح ومدح، ولم أن 

%���3  و%�T�1 ا����, في ��/M لهذا المبدأ ، وال %��MS �7�2 يستطع ان
>� Lكما يبدو ذلك من الفصل الذي عرض فيه األسماء التي تعرضت لنقد في كتب الرجالر ،.  

 ������������:  


ل ) "� �� '(L- `ه *1 $�7وفو � Bg(I � /ه��،  و%�7ف�
 ا��]�ل +���%Bا7�F 8Aوإ` ��� -��1 � ���Iا ، �� دام  أن -���^ &�

 2���%�ا���� وا���� ا���g�- �Nو-�ن � ]$8 ا�����K و- �' ا��]��ن 
  ؟ ��_

��د ه�%$  ��وف ��ل�
  :وا

 ان يكون قد اعتمد على ما يعتقد ا��# ريمن انا ال نستبعد على : ونؤكد ما ذكرنا أوال

 يجتهد كما أن، ولكل إنسان ل باحث يتحرى الصحيح حسب اجتهادهسالمته من العيوب متنا وسندا ككب

  . تبته من العلم والتدقيق واإلحاطة، ولكن ال يلزم إنسان باجتهاد غيره مهما بلغت مراجتهد هو وغيره



 6 

��(����  ا�( +� و���# ري  ا����,وسنعرض في هذا الفصل جماعة من رجال

   .فيما قيل فيهم على المؤلفات التي تبحث في هذه المواضيع عند السنة والشيعة معتمدين 

  

 ������������:  

��� = ��H�ً� وآBIW ا�( +� &%' إ�Uق ا���� ه�� �" )NF ا�
 �" أي ����, ا��# ري���� ا� W+ 0-8 در]8 � اH�- ` ����+ ،

��%B{. ا�( +�V � ورد �" �+ ��� E6/: " �" آ��+��&%' �� أ���� ا
�����D/رة ا�� A 7UV &%' 18، ا��%�8 "ا����74� وا)��L د ا�

1)
�� 385 (أ74�L �A ا��/�D، 0�7 أوردl�k KH7 �I ا�6�d)8 ه9ا ا
 ا�Y�H ا�ر+�8 ا������ة �" {)  هـ460 -هـ � !�Y7 آ��+�

Y9ه���B &%' ا�V �ر ا��Q)�-8 &��8 }  6ا
 :8����B آ��+�" +�
"C�Wا���":  

 عض األصدقاء ممن أوجب حقه علينا، بأحاديث أصحابناذاكرين ب

 ا�� + ة وا��� �8 و1ا)��Xفوما وقع فيها من ) اجلعفرية(

وA\زا]< $   إال ��7�X Z4، حتى ال يكاد ا��Y دو

Mد Y�ُ ،������	�
و+� $� ��A< $  إال و���
�	������و���
�	������و���
�	������و���

>�+ ��.   

  

                                                 
  .�Y-9$ ا��H7م و ا:�� ��روه��   6
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��د ه�%$  ��وف ��ل�
  :وا

 الذين اعتمد عليهم البخاري في ا��� A�بقة لجماعة من وقد تعرضنا في الفصول السا

، مع العلم بأن الذين كتبوا في الجرح والتعديل لم يتعرضوا حه وروى عنهم المئات من األحاديثصحي

بة ، الن شرف الصحا���اD� وا�Y4? ا��T�1بما يوحي بلمن أسموهم بالصحابة اال 

لهم من  للنقد والتجريح من رجال البخاري ك تعرضوا، لذا فان الذينجعلهم فوق مستوى الناس أجمعين

  .الطبقة الثانية وما بعدها

  

 ������������:  


ن ا�9Hب H+م أو`، وD�:ا "� K$��+�� � K�e���]�ء ه9ا ا
K$��k � H- K�
ن وا`���اء �� �g- ` ح��ا &�ب أ(
Iآ� K$I� 

 و� +��هK `�7ً� ��.�1 وه
 داء، ا�9Hب وا`���اء��+��� �" ا

+�8، وا`D�V��ت ا�8����g و��bه��.�  .+Y g ا��ه��8 ا��-��8، وا


ل ��$� ً ��A ن وزور �)�# أV �ر ا����74�أ�, إ�' ذ�\ أن �� 

�A ��
ل 7Aدة ا����    أر�A� &�ا���� آ%$K +�� و��ة ا

و�A _�� 5  $8 +�7�، %( د %�7�4 $��  ا�2/ات 
  و%��� ا��� ل

��د ه�%$  ��وف ��ل�
  :وا

  

�A 8 ���ع وا)7�5ا+ ت  ريد في هذا الفصل انوال ن���a ا��9/ه�8 وا�L ����25

، ال سيما وان هذه ة بكاملها ال يتسع لها كتاب واحد، الن استيعاب هذه الناحي� ]���ا�#���� وا��

    .لسنة والشيعة لم تكن لهذه الغايةالدراسات التي تناولت كتابين من ابرز كتب الحديث واجلها عند ا
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ال سيما . هجوم وبخاصة فيما يتعلق برجالهماومهما كان الحال فالكتابان قد تعرضا للنقد وال

بين المتأخرين من أعالم الفريقين وان كانت الهجمات التي تعرض لها البخاري وصحيحه من بعض 

L ز أعالم السنة قد تطوع لردها العشرات من العلماء والمحدثين الن من روى عنه فقد 

  .  كما يؤكد ذلك أكثرهم ا6, آ� ب ��A آ� ب اb وصحيحه ا����7ة

  

  : ونقدم أوال بعض النماذج من المعتمدين عند البخاري 

$/�� ا8A  لقد احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الطعن بهم ك: ا8A ا���حقال  �$7)�

 ��? 8A او�3، و�� سD8 ���، وإA 16 �، 8 $7زوق وA 7  . وغيرهم وغيرهم�

4�8��ا�في شرح  7ا��7ا��ال وق
في مقام الرد على من قال ان من شرط  

  : قال : يالبخاري انه ال يخرج اال عن الثقة حتى ينتهي إلى الصحاب

���A 3�� ا ا��/لW7ج �، )ن ا��هXا �� L E�R �[ 21 ا�9�# ن�.  

  : 9ا���ر ا�����وقال 

�, ا�+�� �*(� ا- $�.�/ 1��2 /+��0�.  

  : 10ا���1 ا�I$ 9 وجاء في

  .>�$ (��$  * 4>�$ -��>�م ا�����(� ر/�ل ا�����2*  * �9ح آ���  * ا�6+� -�5.�$ و4

                                                 
� ا����� �� ا����� ا���ا��  7�� ���  ) هـ806 - هـ 735( ا���"! ز�� ا�
  و��8 ��وح آ�6�ة" أ��4/ ا����3"أو " التبصرة والتذكرة" ا��1�و"/  ب  8
9  "(��� ا����" ا-��1� ا�أ+
 ���� +�ر ا�1� �� �:�9 �� أ�و�� )  م1451/ هـ855 – م 1361/ هـ762(��"! ا��1�ث ا�1?رخ ا��>�/  ��1:د �� أ

1�ة ا��Jري "� ��ح H��I ا����ري : "آ��ب��9/"  ���K� �4��LM �" ق ا������O�9ا ،.  
10  R��Sه: ا���:ان ا� " : �Uا�� V��Kا� V��K1ء وا���Xا YU� Zا�� R�[4M �"  "��1ي ا����^: وه: �� ��LM^ ا�1[�8� ا�\��! l�.�  ا

 "% ���  ). هـ1108 :ت(�$�ي ا
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� * آ7وقال Fا I�9في شرحه   11ا��U/�2ا� �4���  12 :  

، وا�����@ (� ���* آ���  * روا�� -�, ا�+��?�*و<� و<= (� ا��2
�� ا��اوي ، و�0م وB� ��/�+ب ا���
>�G�E ، Fن ا�����@ (� ا��وا��  * ا6

� F�  . �/= إ�J ا�>Iب وا��Eاءوا<

إمام الجرح والتعديل على حد تعبير بعض المؤلفين في أحوال  ��*13� 8A ا��� جوقال 

  : الرواة 

  . J ذ�Q ، ان ا�����@ ا�L  * ا�>IبEن از�O أ.N إ��  * ان أد�@ ، وأ�Lف إ�

  . رواية المدلسينقبول على عدم 14 ا���(��ونص جماعة من الفقهاء والمحدثين منهم

   :وقال جماعة  

�، وان  * ا%��� -������@ أ1�9  * ا�+�5و.��4�S  �و��4�$   E *�Iا� *�

Qذ� �� ا�Iي ا0�F��0 �+ أA/ ه7�7ةو +* ا%��� -������@ . �9ح -��?+�ع -

  .  أآ��  * /+�= ا���2-�ا��# ري

   : %hو�? $#��E ا����-في  15ا8A �����قال 

                                                 
11   V�Kآ�ا��k ���� ��7ل]1[) م1958/هـ1377-م1892/هـ1309 (أ���c1/ أ�: اdcا e1K� JU1ي، إ��م ]1[ ا��1/ ��d3 �� أ����  "� ا��ا��

 �" 3����Y اg8�h إ��� ر9�d/ أهR ا�� 3���، ���S ��ز "� ��U ا����hو ا����3، درس ا��U:م ا9j>��/ و��ع "� آ�6� ����J" :8" ،�8 و��ZJ وأد�
 �U��1 ا��S�� /�:[� ل�h Y�� ���Kء ا��[J��� RO��آ�1 ا ،l���)������S/ و��9::� ��{  

 ه� ل  12+ �H+ "+ل أ��H� ا+ �7�� ا���NLي & � اV -��
o" ا�8K1:ر ��9n ا���
� "o��� ��M+ ا�g� ا-�� 911 - م1445/ هـD[ ،)849ل ا
  ) م1505/هـ


رد  13� ا���Qج + ا+ 8 �k م�dg+ 
  ). هـ160- هـ85 (أ+
14  ��"�Kا� eإدر� �� � ا�o1ه ا��8J4 ا�8K1:ر).  م820/ هـ204 - م 766/ هـ150( ا��jم ��1p�I.  

ري  15�-�� (�� 8 ا+ K%g� + Aا � & ���� 
� �� ا��4��1ت أ�8�ه� ��:ن . � ���ث �?رخ ����أد� "�J)  م899 - م828/ هـ276 (أ+���� ا��

 و�r�ه�M�Sر، وأدب ا���pcا.  
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�< M7�� 8$) ص ( � ل رD/ل اb :  ن أA/ ه7�7ة ��/لآD    .آWا وا5

 *��� 8A ا��� جسمع  17ه7ون�8A ��S  على أن : أ��م ا����ءD�7في  16 ا�Wه��ونص

  .$��2  أA/ ه7�7ةكان : يقول

.  يقول فيه ذلك���* سمع �8A ��S ه7ون ان : 18ا���ا�� وا��� ��وجاء في 

، وعندما يتصدى له وال يميز بين هذا وهذا � رD/ل اb ومن 19آ�C ا��F رويروي ما سمعه من 

اجع أحيانا ويقول اخبرني به يتر �لرسول اهللا  احد بالسؤال ويحقق معه في الحديث الذي ينسبه

  : معه يقولنه يروي عن الرسول انه س ا�20 ]9�وبلغ  �، ولم اسمعه من رسول اهللا مخبر

  ، صوم لهمن أصبح جنبا فال

  ؟ يقول ذلك  �متى سمعت رسول اهللا : فأنكرت عليه وقالت له -

لقد شغلك عن :  كما جاء في رواية البخاري، وابن سعد، وابن كثير وغيرهم،ال لهافق -

  .المرآة والمكحلة والخضاب �حديث رسول اهللا 

وهو   كان يدركه الفجربأنهن الرسول  فأصرت على إنكارها عليه والتشهير به وروت ع-

 لم اسمعه من إني: ، فتراجع بعد ذلك، وقال انها اعلم منيجنب من غير احتالم، فيغتسل ويصوم

21ا�8A ?Y4 ا��� سوانما سمعته من  �رسول اهللا 
.  

                                                 
16 + ���� -��� ا�.+ Y�%��  ).م1348 / هـ748 - م 1274/ هـ673( أ��7 + &��Sن + (�-��ز ا�9ه " أ+
 & � اA ا
� �� ه�رون �� زاذان   17�\��t9ا�:ا ���p :1ّ�، أ�Uَwل زاذي ا���Jا���"!) م821 / هـ206  - هـ 118 (و�.  
18 ^��LM ��  !"ا���  :��Sآ 
ء +� + ��Sآ + ��&  أ+
 ا�)�اء إ���&�2 +-��  ). هـ774 - هـ 700(، ا�J��� ا����JK ا��K"�� &��د ا
19   ��� ���"/ و��U آ��Iا��:راة"� آ�ن �� �8:د ا���1 و R�]hjء وروا��ت وا���hوأ R�dا�. ��� إ9 ��6S��� ث��8� ا��4�U/ �1� �� ا���tب و� �" �U9أ

3���: إ��9ق آ� ، ا��1�وف أ�]� ���9 ه: �� ��1Uء اهR ا���Sب "� ا���1 ، ا�9X ا�R��S �� ه: أ. �� ا��وا��ت ا9j�ا�U�d/ آ�1 "� آ� ا����4� وا��
���{. أ�:  ا��9ق���S/ و��1/ "� �:9:��M ��{.  

  ). هـ57:  ت( ��g�� /Kd أ�� �S� ا����Z، أم ا�1?����  20
� ���ف ا�J��� ا��8��1  21� �� ه��� �� �Ut1ا� ��، ا�� �� ا��9:ل YUI ا z���U و�U9، أ�:l ) هـ18: ت( ه: ا�R[4 �� ا����س �� �
���/ ��g ا���رث ا�8>��/ ا������/ أgp أم ا�g�� /h:1�� ����?1 ا���رث زوج ا��� R[4�81، وأ�� أم ا���وز |��� V�� Ut1ا� ����س �� �

�� Y�ّS� س��� اz، وه: أ9ّ� و�� ا����س، وآ�ن ا���  ..ا���� YUI ا z���U و�U9، وآ���� أ�: ��1� وأ�: �
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 ����� 8Aل ا �:  

��� ا��.$�   /A8 ا��� س به7�7ةأA ?Y4ا�B�
� ��+  ،

 B��  . +��B�� B��� �) BI س��/ه1 ا�وYgI ا���-0 إ

  

 ������������:  

 � 1�e� ���
هK ا���رئ أن ه9 م $�7وف ه9ا ��- ����� 8Aا
 M-�I|� آDم ا� B%��- 
�$9ا ا�DHم، +���� ه 26�����T م إ7Aاه�1 اه
 ا

��S�����د &%�B و-)��R 22ا�.  

8 �
ا(1 ا�.��8أآ���Sى ا��YQ أن و-�(�Q� ��%�, �2S ه9ا  ا
"H��  23 +�9ا���R ا

  

��د ه�%$  ��وف ��ل�
  :وا
  

  .نه ال يضر، وال عيب فيه اإال من الصحابة كثير ا�����3: ا�� +N ا�Wه��وقال 

، ، ان لم يكن أفظع منه���/ب ا��� ) %�? 7�Xا �8 ا�(Wبا�����3 $8 ا هذا مع العلم بان 

كنه إذا ، ولعتباروسقوطها عن درجة اال وقد عده علماء الجرح والتعديل سببا كافيا لتضعيف الرواية

                                                 
تتلمذ إلمام المعتزلة أبي  نشأ في البصرة ثم ارتحل إلى بغداد حيث. ) م ؟845/ هـ230 –  م775/ هـ158 (إبراهيم النظام   22

اهللا ال يقدر على فعل الشر، وبأن اإلنسان يتمتع بقدر من حرية   بأنوهو يقول. الهذيل العالف ثم انفصل عنه وأنشأ مذهبا خاصا به

  ."النظامية "- المعتزلة عرفت ب  فرقة منارهتبنت أفكوقد . فعالهفهو مسؤول، عن أ اإلرادة ومن أجل ذلك
23 �" /�1� زه�ي ا��[�ر1411/1991 �� ���/ دار ا�[�R ���وت، 23. ، ص"LMو�U��� R^ ا����3: "  أh{� ا�� ����� Z�J��� ،م .  
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، والنهم مجتهدون ا وضعه على غيرهم، الن اهللا سبحانه قد رفع عنهم مصدر من صحابي فال حكم له

  . والمعاصيالرواسي ال تتصدع بجميع المنكرات في كل ما يفعلون وعدالتهم اثبت من الجبال 

  

 ������������:  
 

ً̀، �1 أن ��d%^ ���3ه.�م ���وف  
$� B6ه�� &%' (�ر 
 ه9ا ا���� و�B���- K ا����+�9�8ا�ا�����3 & �VW�� م
.  


ا -��Nون أ��Eء ���-0 ر�
ل I8 آ�+����و��%
م أن �� آ2 ا
 Aازل، وإ����ا
��8 � ا�1 � �N7 و- %� �%�I "� Y6�yز�g- ��I.  


ا��ت � �� 
  .+B ا�V �ر، و-Md�� R��g ا���kءوه
  :  ر�" اB�& A أBIا��7اء 8A � زب ا����+" (�ل

�� M $8 رD/ل اm��5  $ ���� b(1 �8 رD/ل اb $  آ?D ���� ،
�� M و�m�F  أ�A �6 ، و�(��  ) W)5بD 8)و�.  

"+���� ا& B%S� 8 $ �_أ35 ووردA ل�) BIأ B�& Aر�" ا :   

 bل ا/D1 �8 ر)m��5  $ ?آ  $ bو�(8 �1  ����وا ، >�$ M ��D
 Y�A  �Y�A بW)� 8)�.  

��د ه�%$  ��وف ��ل�
  :وا

 ا فان النقاد وعلماء الجرح والتعديل قد وضعوا عددا كبيرا من رجال البخاري في قفصولذ

 النه قتل $7وان 8A ا��(1، ولم يذكروا في عدادهم من الصحابة اال االتهام والصقوا بكل واحد عيوبه

���U في إعقاب ?، واعتذر عنه طلبا للخالفة على حد تعبير بعضهم السيف ، وشهروا��� ا��

ويقصدون بذلك انه خاف ان . ، بانه كان تأوال فيه$��$� +�, ا�� ري في ا7�F 8Aة منهم جماع

، النهم يقاتلون  الزبير، وتلك جريمة ال مبرر لهاينسحب من المعركة كما انسحب منها القائد الثاني
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ث ، ونص بعضهم انه كان متأوال من حيتحلوا حرماته بنظر مروان وعصابتهقوما أشركوا باهللا واس

  . من حرض على عثمان وأعان على قتلهانه كان مقتنعا بان طلحة م

 ا��/اC6 وا�#/ارج  عن جماعة منومهما كان الحال فقد روى البخاري

�����و6وغيرهم ممن  ا�nL7�و ا���ر��و� A ن وا���4 ء/m��، 1�4 ا�

سنعرض قي ، و ا��a�9 طعن فيهم المحدثون بتهمةومن بين هؤالء نحوا من خمسة عشر راويا

  .  من رجال البخاريA )7�5افتهموا هذا الفصل جماعة ممن تعرضوا للنقد وا

  

 ������������:  
 

 %���3وه9ا � �Vw ه9 م $�7وف .  


ن +L � آKg�- � L� 2 ب% �- 0-��� ا���قذ�\ أن أ!��ب ا
 إ�' ا:�Dم� g����
ن +�����R، �� دام � ا�3 �$9ا . و` - �*

  :أA ن C�=% 8A ا�9��� -�
ل �" ��]�8 ا���8 ا�Wه��

 BIإ` أ ،�%[ "��k<، �%�� �6وق��6B�&�+ B�  . و

8�&
�
��  وه" (�8 �" ا

�A �� ا)2�5 ب   (�رن ه9ا �1 �
M�E ا��Q)�-8 �!��+$� ب
 ��ASا��!  

��د ه�%$  ��وف ��
�ه$ وا�Oا *�Iا��واة ا� ,�?�د -
  :�$  * -��(bوردا���aظ J�0 ا��_�ري ر.+F ا^ 
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 من كبار شيوخ البخاري ، طعن في احاديثه جماعة 8A �� X $#�� ا���7ا�5 ا�(/+� - 18 

بن حنبل ، وتوقف في امره آخرون النه كان غاليا في التشيع على حد زعمهم ، وقال فيه منهم احمد 

  . انه منكر الحديث مفرط في التشنيع ، وعد له ابن عدي عشرة أحاديث من المنكرات : ابن سعد 

  

  : قال  �وروى عنه البخاري بسنده إلى أبي هريرة ان رسول اهللا 

 فقد آذنني بـالحرب     و��p  من عادى لي    : ان اهللا عز وجل قال      

وما تقرب إلي عبدي بشئ أحب إلي مما افترضت عليه ، وما يزال             

عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي            

يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله         يسمع به ، وبصره الذي      

التي يمشي عليها ، فلئن سألني عبدي ألعطينه ، والن استعاذ بى             

 انا فاعله ترددي عن %7pددت +qp* �p   العيذنه ، وما    

، وال بد لـه      المؤمن يكره الموت واكره مساءته     قبض نفس عبدي  

  . منه

لجامع الصحيح الذي دون فيه هذا ، ولكن هيبة ا المحدثون هذا الحديث من الغرائبوقد عد

الحديث تمنعهم من طرحه ، وعدوه من منكرات خالد بن مخلد على حد تعبير الذهبي في المجلد 

  . األول من الميزان 

 احد الحفاظ 8A �� X $#��كان : *Wرات ا�WهCن العماد الحنبلي في وقال اب

   . 213، وتوفي سنة  رحل واخذ الحديث عن مالك وطبقتهبالكوفة ،

، ولو كان من الشيعة أو من المفرطين في التشيع كما ال الشيعية له ذكروليس في كتب الرج

، بل تعرضوا حتى  لم يهملوا أحداألنهميدعى ابن سعد وغيره لورد ذكره حتما بين رجال الشيعة ، 
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لو كان من رجال الشيعة كما تنص 8A �� X $#�� لمن كان تشيعه محاطا بشئ من الغموض ، و

  .السيما وهو من كبار شيوخ البخاريى ذلك بعض المؤلفات السنية ال يمكن إهماله عل

 ������������:  
 

 �� � L�
(��� E��R ا������8و(� أورد�I ه9ا ا� '%& 
  .��R�eI ه��ك

��F ه�%$  ��وفc��$وا- dد�
 :  

 واكتفي بهذه األمثلة من المشبوهين والمتهمين في دينهم وروايتهم بين رجال الصحيح الذين

يعدون بالمئات تهربا من التطويل والملل ، مع العلم بأن هذه األمثلة اليسيرة تكفي القارئ البرئ الن 

، وعلى غيرهم ممن الذين يعتمدون على اجتهادهم حيناينظر إلى البخاري كغيره من المؤلفين 

، وتكفي للن لم يعصمه اهللا من الخطأ والزيحسنون به الظن حينا آخر فيخطئون ويصيبون ككل إنسا

ع الحديث التي جمعت الغث والسمين أيضا الن يكون صحيحه بنظر القراء كغيره من مجامي

  .ضل والعمل الطيب، والجهد المثمروالصحيح والفاسد مع االعتراف له بالف

 ������������:  

 B%H� ،��I ه *1 $�7وفو�Oه� أن ` ]�-� ���� ��د � 
  .ا��L7� ت ا��2�� و!�در � ���وف

7
�وا��9VW ا�L�.���7 &%' اD�: �� &%' أ!��ب ا���-0 ا

ا هR9 ا:�Hk`ت ]9ر-ً� (�dً� $1�2 وا��# ريQ���- K� K$I
، آ

 &��8، آ�� -�Qر +Wي &%K أن �(��L�� وا��d�����%M-�d &%' ا
2�(-.  
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 �+ 8��& 8Iرد ���� -%" ���ر
Iا������ ا����1و r�� ا�
 ،����
ح &%' ا�(���Z ا�� $� أ$ م آ? ���5�  ا�=ا���r ا�����وا

����$.  
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$��  آ�� 5��0�� ا�+��e ا����5  ��0ب ا�+��e ا�
1 ( 8���ه� s�d%^ ا

  ���ث�2H ، 0�7 أن و+4Y ض

>�+ >F��6ا "� ^��! 
، ��� ه
&�ف �K%g، ه
 ���, �" &�ف 
 -�VW���ا� �Lري وه%K ]�ا، �1 ا

�ك.&�$���SX 8A8 ، اAوا
  .إ��F،...l ن

��� ر-�����" %^ ا�d�-�Qا
1I�� 1��[ B�� و!��� 

 8�+�S��8y ا�ر(�م ا '� �-
 8�(!
��8، +�ل ا�%8y ا`��ا

B[8 ا�و���7  
ا��d%^ ا) 3g�� ,)
- ` 

 R
�1I�� 1��[ �7 '%& B و]�%
 8� ا����^ و�_ ��|�+

وا�Be7 ����+ ،,��N أن -�� 
 ^���� ا���N,، �� دام ا�

^%d�آ� B9ا��  ه��N- ` ،
��
ن اH- أن B+ MdI �) ل
�

Dً��  

 R9ه & �-�Q�ا����ض ا���$� ا
 K�����
م واL��ا����-)�ت ��b ا����دة ا


ي�E ري���� K%g+7س ا����  8�����

ل ��� �" ا� � L� ����!�ور ا� D�� 


ي &%' ��Eن ��- K%� لDV � B��&
2���
(�8 اE8 �" و��  در]�ت ا���7

  
 ا��� �U�o ��ت ا��واة ) 4
-��Y &%'  ��� $��ا�X�و

 
ل ���ء +���+ KH��ا���(� ا
-�!����� ا�E����  ...ا

 و-� � &�$� د�� $�(��o ��ت ا��واة 
ذوات (
ة ، $��� � ت $��4�ب

8d-�L�8�%�% &���8 آ�� �
�^ ا��.  
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5 ( K$� ,)
+�5 ا��واة ` -

مأ&��ر +&%' Lدة����   

  

  

�-��� �-�Q� +����d&8 ا���$� ا
H� 2 ا��واةا�&��ر ا`���ا��8 

 ^�
8 � ا��(8، آ�� -��+�ر]8 &�
2H.�  ا

.   

 `  �" هR9 ا���$8�Qا:V �ر) 6
ا��9 دة ا������ -� �' 

، وإ�H- ��I)" +.$�دة ا��79��
  ا�7اوي ا�/ا�F ا��74د،

-� ' �" ا���$8�Q ا��Q-�ة ا:V �ر 
��Y%d ا�.�&" +�Nورة و]
د ا

� ���&� L� �" آo 2 �8 ��2 ا
8� o ،� # S�%� � � L� !�ور ا


ل ���   . �����" ا
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 8)�+ � L�
(�2�I 8 اEدر]8 و �و-��
8���&  

  

�� ا��dVء ) 7��- ` �$���ا
ا���$8�Q ا��" ���ض �%�واة 

V أو 
$� Wd �" ا�9اآ�ة، �
�E���� �1 ا&��اف آ��8 ا

+K%g- ` BIW أ�7 آ �� 
 � �E����هR9 ا��dVء ا

8�Q$���  .ا

 8-�eI �-�Q�إ&8��D ���!�ة �" -� �' ا���$� ا
���2 ا�V �ر ا�.)$�8، و-���� �%���6ً� ا��dVء 

 "��
ذج .%�واة���ض �ا���$8�Q ا�Iا� Yg�+ 
"����  ا:&�D" ا��%Y ا

  

 آ�Y ا����ح) 8�+ "�� ا

ي ��� #%O س���أ-�ي ا

&%' �� اR���I ا��)�ظ 
�7
ن،D�  ا�I �Iو�� +�أ

8%g%� "� B%���+ R����I :
"��������, ا� "

 �$��� ا��Q-� -�]1 ا��$��ىا
8&
�Q���+ �$�+�� '� ا���-8�S إ


اح ا�ول������ إ�Vا]$� �" أ 

(��g� 8رات ز���8 ���E2 در]8 و

� �  ..ا���2 +�ون 

وه
 �� -)�^ ا� �ب �k&ً� ���دة 
 �0 � ]�-� &%' أ�-�����و- ا
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 ،���)
� ه��&%' ���ك و
 � �$(��� �+ |��- ��

 "7Dd!`ا �$���!
ا��)��ض، و` أن 

 KH�- 8 أ�7 أن&�d���+
&%' �7-0 ورد �" 


ل ��� أن ا������ ����ا
Dً�� �$+ R
(�  

 ,�N� ا� "I��� ` 8 %! 8��%&
K-���  ا���$Q" ا

  
���| ا���$� ا���-K +��م ) 9

 2�V�%� �ً7
�(� 2Oق وDb:ا
 ����� "��وه.ً� �" +���B ا

  .ا��)�د �" ا:V �ر

 �-�Q� � Z�=$ ً�% �R را���$� ا
  ا���$8�Q آ2 ا����dLتو!��� أ��م

8%�����  ا

10 ( 8��& K-���2O ا���$� ا
2�Vد � B%Vد �� Y g+ ���%� ،

"� B� ����& �� 
E��R  وه
8������ $/��� .ا���   

 8��%���+ 1���- �-�Q�ا���$� ا
-�g آ2 و+���D+8 ا���$8�Q و

 2O "��ا�.�وخ وآ2 ا����&�ت ا
��-��Qوز �-K، و-.�H" ��$� ا���$� ا

 � K-���آ2 �� و]B إ�' ا���2 ا
  .ا���Iد

  

���H��� وه9ا:  
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ي ا�.�-, &%' أ�� :أو) �� إ&�دة ��و- ا���-0 ا� 

8��%&��V 8 %!7 # � ]�-�ة و�! "��
-8 ا�� �
ب ا���8 � آ2 ا

Aا B�7ري ر�L �
ما���2 و��9 &�� ا�� وه
 �.�وع �KL ، وإ�' ا


ر- ����2 &%' إآ���B +�ذن ا�y� ا� K&����� ا ��
� '�� ،'���� A

  .ا����ر- �ه��8 ه9ا ا��.�وع

 �5 m : �H���
ر �����ا����L >�4ا��أ6?  &%'  � أن -�ى ا

 ����Fو C�6 8$ >A *  $ ,��$Eً��Yف +�<، ا���X�� �R7� ?�وأ.  

.  

J��Oا  
  

  

 
   

  

  


