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٧٥٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

  

  
ـــــــسماوات خـــــــالق العـــــــالمین رب هللا الحمـــــــد ـــــــصالة واألرضـــــــین، ال ـــــــسالم وال  وال

 وعلـــــــى الطـــــــاهرین، الطیبـــــــین آلـــــــه وعلـــــــى ،األمـــــــین اهللا رســـــــول محمـــــــد ســـــــیدنا علـــــــى

  .الدین یوم إلى بإحسان تبعهم ومن أجمعین، أصحابه

  :وبعد

بــــــین الــــــرواة یعبــــــران عــــــن حــــــرص العالقــــــات فــــــإن دراســــــة األســــــانید، وبیــــــان 

 التحــــــري عــــــن لطــــــائف اإلســــــناد، ذلــــــكومــــــن فــــــي زیــــــادة الــــــضبط واإلتقــــــان، العلمــــــاء 

  .  لطائف إسناد األحادیثًوظهر هذا جلیا عن عدد من شراح الحدیث فبینوا

ومــــن لطـــــائف اإلســـــناد أن یــــروي أهـــــل بلـــــد مـــــا بعــــضهم عـــــن بعـــــض، فیقـــــال 

وقــــــــد ذكــــــــر . رواة الحــــــــدیث كلهــــــــم مكیــــــــون، أو مــــــــدنیون، أو عراقیــــــــون، أو شــــــــامیون

ًاإلمــــام العینــــي فــــي شــــرحه لــــصحیح البخــــاري وغیــــره مــــن شــــراح الحــــدیث عــــددا مـــــن 

  .هذه األسانید

لطـــــائف فـــــي صـــــحیح البخـــــاري الـــــذي وقـــــد رغبـــــت فـــــي دراســـــة إحـــــدى هـــــذه ال

 كتــــــاب بعــــــد كتــــــاب اهللا تعــــــالى، ووقــــــع االختیــــــار علــــــى دراســــــة ُّوصــــــف بأنــــــه أصــــــح

ـــــرواة البغـــــدادیون ضـــــمن أســـــانید (الـــــرواة البغـــــدادیین فـــــي هـــــذا البحـــــث الموســـــوم  ال

  ). البخاريعمدة القاري شرح صحیحالعراقیین في 

 جهـــــودهم فـــــي  لبیـــــان بعـــــضإســـــهامهواختیـــــاري للـــــرواة البغـــــدادیین إنمـــــا هـــــو 

علــــــوم الحــــــدیث الــــــشریف وروایتــــــه، لتــــــأخر بنــــــاء بغــــــداد عــــــن غیرهــــــا مــــــن الحواضــــــر 

بهــــــذا )  ، واختیــــــار كتــــــاب عمــــــدة القــــــاري اإلســــــالمیة مثــــــل البــــــصرة والكوفــــــة وواســــــط

   .الغرض إنما كان الشتماله على ذكر لطائف األسانید وتمیزه بذكر البغدادیین



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٥٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

  :وما تجدر اإلشارة إلیه هنا أمور هي

لبغـــــــدادیین لـــــــم ینفـــــــردوا بـــــــسند واحـــــــد، بـــــــل شـــــــاركوا غیـــــــرهم فـــــــي روایـــــــة إن ا

ــــرواة البغــــدادیین الحــــدیث ــــذلك فــــأكثر ال ــــأخر بنــــاء مدینــــة بغــــداد، ل ــــد إلــــى ت ، وهــــذا عائ

  .هم من شیوخ البخاري

إن البغــــــــدادیین قــــــــد یــــــــشاركون غیــــــــرهم مــــــــن أهــــــــالي األمــــــــصار فــــــــي الــــــــسند 

ـــــــــشاركون العـــــــــراقیین مـــــــــن الكـــــــــوفیین أو البـــــــــ صریین أو الواســـــــــطیین الواحـــــــــد، فقـــــــــد ی

غیــــــــرهم، وقــــــــد یــــــــشاركون أهــــــــالي الــــــــبالد األخــــــــرى مثــــــــل المــــــــدنیین أو المكیــــــــین أو و

  .غیرهما

 شــــــاركوا العــــــراقیین نوسیقتــــــصر هــــــذا البحــــــث علــــــى الــــــرواة البغــــــدادیین الــــــذی

ًفقـــط فـــي روایـــة هـــذا الحــــدیث والتعریـــف بهـــم، لكثـــرة هــــذه الروایـــات قیاســـا بحجـــم هــــذا 

  .البحث

  :مباحثثالثة على وقد قسمت هذا البحث 

  .تعریف لطائف اإلسناد: المبحث األول

  .أهالي بلدة واحدةأسانید البغدادیین مع : المبحث الثاني

  .أهالي أكثر من بلدةأسانید البغدادیین مع : المبحث الثالث

 التـــــي المواضـــــع فیـــــه وقـــــد خرجـــــت الحـــــدیث مـــــن صـــــحیح البخـــــاري، وذكـــــرت

 مــــــن خرجــــــه مــــــن وذكــــــرت ن روایــــــة،فیهــــــا إن كانــــــت هنــــــاك أكثــــــر مــــــ البخــــــاري أورده

  .ًلكتب الستة إتماما للفائدةا أئمة

ــــت برجــــال ــــأوردت وعرف ــــه اإلســــناد، ف ركــــزت فیهــــا  راو لكــــل مــــوجزة ترجمــــة فی

ــــــه ــــــى وطن ــــــت ،عل ــــــسند بالبغــــــدادي مــــــن عدمــــــه، وبین ــــــه لوصــــــف رواة ال ــــــان موافقت  لبی

  .غریب األلفاظ

اء ا دي إا و ،وراء ا  وا.  

  .  م  و آ و وو ا

  



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٥٥

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

  املبحث األول

  وفروعه اإلسناد لطائف تعريف

  :اإلسنادتعریف لطائف : ًأوال

 ولـــــم أقــــف علـــــى مـــــن عرفـــــه مـــــن المحـــــدثین لفظـــــي،لطــــائف اإلســـــناد مركـــــب 

   .المركبین فال بد من تعریف كال تعریفه،أو غیرهم، ولهذا من أجل 

" :  وهــــي،اللطیفــــة : واحــــدتها:اللغــــةفــــي اللطــــائف  :اللطــــائف ـ تعریــــف ١

 كقفــــــــل ألطـــــــاف، جمعـــــــه: بالـــــــضم واللطــــــــف،. المعـــــــاني الســـــــتنباط یلطـــــــف: لطیـــــــف

. ألطافـــــــه: اهللا ولطــــــائف. لطـــــــائف جمعهــــــا الرقیقـــــــة،: الكــــــالم مـــــــن واللطیفــــــة. وأقفــــــال

 ملطـــــوف فهـــــو كعنـــــي، بـــــه، لطـــــف وقـــــد. بـــــه ملطـــــوف فهـــــو كعنـــــي، بـــــه، لطـــــف وقـــــد

ــــر: كــــشداد واللطــــاف،. بــــه ــــف، كجمــــع بالكــــسر واللطــــاف،. لطــــفال الكثی  ككــــریم، لطی

  .)١("وكرام

مـــــــا أكثـــــــر "ِّنكتـــــــة تـــــــؤثر فـــــــي الـــــــنفس فتنـــــــشرح لهـــــــا وفـــــــي االصـــــــطالح هـــــــي 

كـــــل إشـــــارة دقیقـــــة المعنـــــى تلـــــوح للفهـــــم  هـــــي ". لطـــــائف األفكـــــار-لطائفـــــه المـــــضحكة

  .)٢(ال تسعها العبارة، كعلوم األذواق

نكـــــــت : ، مـــــــنٕهـــــــي مـــــــسألة لطیفـــــــة أخرجـــــــت بدقـــــــة نظـــــــر وامعـــــــان: والنكتـــــــة

ــــة ــــر فیهــــا وســــمیت المــــسألة الدقیق ــــأرض، إذا أث ــــي : رمحــــه ب ــــأثیر الخــــواطر ف ــــة؛ لت نكت

                                      
لعــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس، محیــــي الــــدین أبــــو الفــــضل محمــــد مرتــــضى الحــــسیني تــــاج ا  ) ١(

مـادة : م١٩٦٥هــ ـ ١٣٨٥، مكتبـة الهدایـة، الكویـت، )هـ١٢٠٥ت(الواسطي الحنفي الزبیدي، 

  .٢٤/٣٦٦) لطف(

، دار )هــــ٨١٦ت(التعریفـــات،  لعلـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الـــزین الـــشریف الجرجـــاني : ینظـــر  ) ٢(

؛ معجــــم اللغـــة العربیــــة ٢٤٦، ١٩٢: م١٩٨٣ -هــــ ١٤٠٣، لبنـــان، الكتـــب العلمیـــة، بیــــروت

هــ ـ ١٤٢٩، عالم الكتب، بیروت، )هـ١٤٢٤ت(المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحمید عمر، 

  .٣/٢٠١٣: م٢٠٠٨



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٥٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

  .)١(استنباطها

  

 وســــند ، اعتمـــد: أي، مـــن الفعـــل ســـند:اإلســـناد لغـــة : ـ تعریـــف اإلســـناد٢

  .)٢(غیره وأسند. بمعنى إلیه واستند دخل باب من الشيء إلى

  .اآلخرنسبة أحد الجزأین إلى :  في االصطالحاإلسنادو

ــــى األخــــرى : اإلســــناد ــــین إل ــــارة عــــن ضــــم إحــــدى الكلمت فــــي عــــرف النحــــاة عب

: وفــــــي اللغــــــة. ٍعلــــــى وجــــــه اإلفــــــادة التامــــــة، أي علــــــى وجــــــه یحــــــسن الــــــسكوت علیــــــه

  .إضافة الشيء إلى الشيء

حـــــدثنا فــــالن، عـــــن فـــــالن، عـــــن : أن یقــــول المحـــــدث: اإلســــناد فـــــي الحـــــدیثو

  .)صلى اهللا علیه وسلم(رسول اهللا 

ضــــــم كلمـــــة أو مــــــا یجــــــري مجراهـــــا إلــــــى أخــــــرى، بحیــــــث : الخبــــــريواإلســـــناد 

: ٌّیفیـــــــــد أن مفهـــــــــوم إحـــــــــداهما ثابـــــــــت لمفهـــــــــوم األخـــــــــرى، أو منفـــــــــي عنـــــــــه، وصـــــــــدقه

ـــــــع، وكذبـــــــه ـــــــه للواق ـــــــاد، وكذبـــــــه: صـــــــدقه: عـــــــدمها، وقیـــــــل: مطابقت : مطابقتـــــــه لالعتق

  .)٣(عدمها

أمــــر لطیــــف أي مــــشتمل علــــى نكتــــة فــــي  هــــو: ِلطــــائف اإلســــنادوعلــــى هــــذا ف

 وبهـــــــذا یخـــــــرج اإلســـــــناد عـــــــن المـــــــألوف أو اإلســـــــناد المتعـــــــارف أو ،لحـــــــدیثإســـــــناد ا

  .المعتاد علیه

                                      
  .٣١٦: التعریفات: ینظر  ) ١(

، )هــــ٣٩٣ت(الـــصحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربیـــة، إســـماعیل بـــن حمـــاد الجـــوهري، : ینظـــر  ) ٢(

هــــ ـ ١٤٠٧، ٢ق أحمـــد عبـــد  الغفـــور عطـــار، دار العلـــم للمالیـــین، بیـــروت، لبنـــان، طتحقیـــ

  . ٢/٤٨٩) سند(مادة : م١٩٨٧

ـــــاري، ؛ ٢٣: التعریفـــــات: ینظـــــر  ) ٣( ـــــي بـــــن ســـــلطان محمـــــد الهـــــروي الق ـــــة الفكـــــر، عل شـــــرح نخب

: ، تحقیــق محمــد نــزار تمــیم، وهیــثم نــزار تمــیم، دار األرقــم، بیــروت، بــال تــاریخ)هـــ١٠١٤ت(

٥٤٣.  



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٥٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

ـــــه:نـــــيوبهـــــذا فلطـــــائف اإلســـــناد تع ـــــة،  ذكـــــر مـــــا یكـــــون فی  انقطـــــاع، أو عنعن

ـــــــــسلة روي أو إرســـــــــال، أو تـــــــــدلیس، أو ـــــــــل بسل  أو األســـــــــانید، أصـــــــــح إنهـــــــــا فیهـــــــــا قی

ــــاء روایــــة فیهــــا أو أحــــسنها، ــــاء عــــن اآلب ــــه أو األبن  ونحــــو أئمــــة أو یــــونمك كلهــــم رجال

   .)١(منها واحد من إسناد یخلو ال التي اللطائف من ذلك

  : لطائف اإلسنادروعف: ًثانیا

  : هي،للطائف اإلسناد فروع عدة

ـــــــه :  العـــــــالياإلســـــــناد العـــــــالي والنـــــــازل، اإلســـــــناد .١ هـــــــو الـــــــذي قـــــــل عـــــــدد رجال

ُبالنـــسبة إلـــى ســـند آخــــر یـــرد بـــه ذلـــك الحــــدیث بعـــدد أكثـــر ِ :  النــــازلواإلســـناد. َ

ــــك الحــــدیث  ــــى ســــند آخــــر یــــرد بــــه ذل ــــر عــــدد رجالــــه بالنــــسبة إل ــــذي كث هــــو ال

 .بعدد أقل

روایــــة الــــشخص عمــــن هــــو دونــــه فــــي الــــسن : روایــــة األكــــابر عــــن األصــــاغر .٢

 .والطبقة، أو في العلم والحفظ

 أن یوجــــد فــــي ســــند الحــــدیث أب یــــروي الحـــــدیث :روایــــة اآلبــــاء عــــن األبنــــاء .٣

 .عن ابنه

یوجــــد فــــي ســــند الحــــدیث ابــــن یــــروي الحــــدیث  أن :روایــــة األبنــــاء عــــن اآلبــــاء .٤

  .عن أبیه فقط، أو عن أبیه، عن جده

ــــــان كــــــل واحــــــد منهمــــــا : المــــــدبج، وروایــــــة األقــــــران، فالمــــــدبج .٥ أن یــــــروي القرین

  واإلسنادالرواة المتقاربون في السن: األقرانوروایة  .عن اآلخر

 تباعــــد مــــا  هنــــاكأن یــــشترك فــــي الروایــــة عــــن شــــیخ اثنــــان: الــــسابق والالحــــق .٦

                                      
صــالح یوســف . عناصــر شــرح الحــدیث النبــوي فــي الجامعــات بــین الواقــع والطمــوح، د: ینظــر  ) ١(

معتــــوق، بحــــث مقــــدم إلــــى نــــدوة علــــوم الحــــدیث علــــوم وآفــــاق، التــــي أقامتهــــا كلیــــة الدراســــات 

 .٤: اإلسالمیة والعربیة في دبي، بالتعاون مع مركز جمعة الماجد، بال تاریخ



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٥٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

 .)١(وفاتیهما بین

وهــــــي اتــــــصال الــــــشيء " السلــــــسلة"اســــــم مفعــــــول مــــــن : لغــــــة، فهــــــو المسلــــــسل

ـــــسلة ـــــة  بالـــــشيء، ومنـــــه سل ـــــسلة، مـــــن ناحی الحدیـــــد، وكأنـــــه ســـــمي بـــــذلك لـــــشبهه بالسل

  .)٢(االتصال، والتماثل بین األجزاء

ـــــارة، : ًاصـــــطالحاو ـــــرواة ت هـــــو تتـــــابع رجـــــال إســـــناده علـــــى صـــــفة، أو حالـــــة لل

  .)٣( أخرى وللروایة تارة

  :أي أن المسلسل هو ما توالى رواة إسناده على

  . االشتراك في صفة واحدة للرواة-أ

  . أو االشتراك في حالة واحدة لهم أیضا-ب

  . أو االشتراك في صفة واحدة للروایة-جـ

   : الحدیث المسلسلأنواع: ًثالثا

   :المسلسل بأحوال الرواةأ ـ 

ًاما أقوال وأفعال معإوأحوال الرواة؛ إما أقوال، واما أفعال، و ٕ:  

مثــــــل حــــــدیث معــــــاذ بــــــن جبــــــل أن النبــــــي : المسلــــــسل بــــــأحوال الــــــرواة القولیــــــة -١

یـــا معـــاذ، إنـــي أحبـــك فقـــل فـــي دبـــر كـــل : " قـــال لـــه)صـــلى اهللا علیـــه وســـلم(

                                      
 ٤٠٥ت (أبـو عبـد اهللا محمـد بـن عبـد اهللا الحـاكم النیـسابوري،  ث،معرفـة علـوم الحـدی: ینظـر  ) ١(

: م١٩٧٧ –هـــ ١٣٩٧، ٢، تحقیــق الــسید معظــم حــسین، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ط)هـــ

؛ رسوم التحدیث في علوم الحدیث، برهان الدین أبو إسحاق إبراهیم بن عمر الجعبـري، ٢٧٥

: ؛ ینظــر٨١: هـــ١٤٢١ن حــزم، بیــروت، ، تحقیــق إبــراهیم شــریف المیلــي، دار ابــ)هـــ٧٣٢ت(

، )هـــ٩١١ت (تــدریب الــراوي فــي شــرح تقریــب النــواوي، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الــسیوطي، 

ــــــاریخ ــــــال ت ــــــاض، ب ــــــة، الری ــــــاض الحدیث ــــــة الری ــــــف، مكتب ــــــد اللطی ــــــد الوهــــــاب عب : تحقیــــــق عب

٢٥٦، ٢٥٤، ٢٤٦، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢/١٥٩،١٧٨.  

  .٥/١٧٣٢) سلس(مادة : الصحاح: ینظر  ) ٢(

  . ٢/١٧٨: تدریب الراوي: ینظر   )٣(



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٥٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

فقـــــد تسلـــــسل ". اللهـــــم أعنـــــي علـــــى ذكـــــرك وشـــــكرك وحـــــسن عبادتـــــك: صـــــالة

  .)١("وأنا أحبك، فقل"بقول كل من رواته 

ــــــأحوال ا -٢ ــــــرواة الفعلیــــــةالمسلــــــسل ب ــــــل :ل ــــــال: مث ــــــرة ق شــــــبك : حــــــدیث أبــــــي هری

خلـــــق اهللا األرض یـــــوم : " وقـــــال)صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم(بیـــــدي أبـــــو القاســـــم 

  .)٢(فقد تسلسل بتشبیك كل من رواته بید من رواه عنه". السبت

ـــــسل بـــــأحوال الـــــرواة القولیـــــة والفعلیـــــة معـــــا -٣ : حـــــدیث أنـــــس قـــــال: مثـــــل :المسل

ـــــال رســـــول اهللا  ال یجـــــد العبـــــد حـــــالوة اإلیمـــــان : ")وســـــلمصـــــلى اهللا علیـــــه (ق

صـــــلى (، وقـــــبض رســـــول اهللا "حتـــــى یـــــؤمن بالقـــــدر؛ خیـــــره وشـــــره حلـــــوه ومـــــره

آمنـــــت بالقــــــدر؛ خیــــــر وشــــــره، حلــــــوه : " علــــــى لحیتــــــه وقــــــال)اهللا علیـــــه وســــــلم

ـــــه، وقولـــــه"  ومـــــره ـــــه علـــــى لحیت ـــــبض كـــــل راو مـــــن روات آمنـــــت : "ٍتسلـــــسل بق

  .)٣( "بالقدر خیره وشره، حلوه ومره

  :لسل بصفات الرواةالمس ـ ب

  :، وكما یأتيٕإما قولیة واما فعلیة: وصفات الرواة

الحــــــدیث المسلــــــسل بقــــــراءة ســــــورة : مثــــــل: المسلــــــسل بــــــصفات الــــــرواة القولیــــــة -١

هــــذا وقــــد قــــال  ".فقرأهــــا فــــالن هكــــذا: "ٍالــــصف، فقــــد تسلــــسل بقــــول كــــل راو

وصــــــــــفات الــــــــــرواة القولیــــــــــة وأحــــــــــوالهم القولیــــــــــة متقاربــــــــــة، بــــــــــل : "العراقــــــــــي

  ".متماثلة

ــــــة -٢ ــــــرواة الفعلی ــــــصفات ال ــــــسل ب ـــــــ : المسل ــــــسل ب ــــــرواة، كالمسل ــــــاق أســــــماء ال كاتف

ــــــــسل بالفقهــــــــاء، أو الحفــــــــاظ، أو "المحمــــــــدین" ــــــــاق صــــــــفاتهم، كالمسل ، أو اتف

                                      
  . ٢/١٧٨: المصدر نفسه: ینظر  ) ١(

  .٣٣: معرفة علوم الحدیث: ینظر  ) ٢(

  .٣٢: المصدر نفسه: ینظر  ) ٣(



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٦٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

  .)١(اتفاق نسبتهم، كالمسلسل بالدمشقیین، أو المصریین

  : المسلسل بصفات الروایة ـ جـ

ـــــــــق بـــــــــصیغ األداء، أو بـــــــــزمن  الروایـــــــــة، أو وصـــــــــفات الروایـــــــــة إمـــــــــا أن تتعل

  .مكانها

ـــــــسل بـــــــصیغ األداء -١ ـــــــسل بقـــــــول كـــــــل مـــــــن رواتـــــــه: المسل : مثـــــــل حـــــــدیث مسل

  ".أخبرنا"أو " سمعت"

  .كالحدیث المسلسل بروایته یوم العید: المسلسل بزمان الروایة -٢

كالحــــــــــدیث المسلــــــــــسل بإجابــــــــــة الــــــــــدعاء فــــــــــي : المسلــــــــــسل بمكــــــــــان الروایــــــــــة -٣

ََالملتزم
)٢(. 

   السماع وعدم التدلیسوأفضله ما دل على االتصال في :أفضله

وجـــــود وال یـــــشترط  .اشـــــتماله علـــــى زیـــــادة الـــــضبط مـــــن الـــــرواة :مـــــن فوائـــــده

ــــــسل فــــــي وســــــطه أو آخــــــره ــــــد ینقطــــــع التسل ــــــع اإلســــــناد، فق  لكــــــن ،التسلــــــسل فــــــي جمی

ــــــون فــــــي هــــــذه الحالــــــة ــــــى فــــــالن: "یقول ــــــاط بــــــین التسلــــــسل ، و"هــــــذا مسلــــــسل إل ال ارتب

ــــــس، والــــــصحة ٕوان كــــــان . ل، أو ضــــــعففقلمــــــا یــــــسلم المسلــــــسل مــــــن خلــــــل فــــــي التسل

ًأصل الحدیث صحیحا من غیر طریق التسلسل
)٣(.  

  :أشهر المصنفات فیه: ًخامسا

  . حدیثا٨٥المسلسالت الكبرى، للسیوطي، وقد اشتملت على  .١

                                      
ألفیة العراقي، أبو الفضل زین الدین عبد الـرحیم بـن الحـسین = شرح التبصرة والتذكرة : ینظر  ) ١(

 تحقیق عبد اللطیف الهمیم، ومـاهر یاسـین ،)هـ٨٠٦ت(الرحمن بن أبي بكر العراقي  بن عبد

  .٢/٩٣:  م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣ لبنان، –فحل، دار الكتب العلمیة، بیروت 

  .٢/٩٣: المصدر نفسه: ینظر  ) ٢(

أبــو الفــداء عمــاد الــدین إســماعیل بــن  الباعــث الحثیــث شــرح اختــصار علــوم الحــدیث،: ینظـر  ) ٣(

: م١٩٨٩ مطبعــة األمـــان، بغـــداد ، تحقیــق أحمـــد محمــد شـــاكر،)هــــ٧٧٤ت(عمــر بـــن كثیــر، 

  .١٨٨-٢/١٨٧: تدریب الراوي؛ ١٦٩-١٦٨



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٦١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

ـــــسلة، لمحمـــــد عبـــــد البـــــاقي األیـــــوبي،  .٢ المناهـــــل السلـــــسلة فـــــي األحادیـــــث المسل

  .)١( حدیثا٢١٢وقد اشتملت على 

 .)٢(عقیلة، وهو مطبوع ابن التمسلس في الجلیلة الفوائد .٣

  

  

  

  

  

  

  

                                      
تیــسیر مــصطلح الحــدیث، أبــو حفــص محمــود بــن أحمــد بــن محمــود طحــان النعیمــي، : ینظــر  ) ١(

  . ٢٣٢-٢٢٩: ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١٠مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، ط

كوالــــــده بعقیلــــــة لــــــشمس الــــــدین، محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن ســــــعید الحنفــــــي المكــــــي، المعــــــروف   ) ٢(

هـــ ـ ١٤٢١محمــد رضــا، دار البــشائر اإلســالمیة، بیــروت، . ، تحقیــق وتعلیــق د)هــ١١٥٠ت(

  .م٢٠٠٠



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٦٢

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

  املبحث الثاني

  أسانيد البغداديني مع أهايل بلدة واحدة

  :الحدیث األول

ََحــــدثنا): رحمــــه اهللا(قــــال اإلمــــام البخــــاري  َّ ــــوب َ ُیعق َُ ُبــــن ْ ــــراهیم، ْ َإب
ِ
َ َقــــال ِْ ََحــــدثنا: َ َّ َ 

ُإســــماعیل ِ
َ ْ ُبــــن ِ َإبــــراهیم، ْ

ِ
َ َقــــال ِْ َِحــــدثني: َ َّ ُروح َ ْ ُبــــن َ ِلقاســــم،ا ْ ِ َقــــال َ َِحــــدثني: َ َّ ُعطــــاء َ َ ُبــــن َ  َِأبــــي ْ

َمیمونــــــة، َ ُْ ْعــــــن َ َِأنــــــس َ ِبــــــن َ ــــــك، ْ ٍمال ِ
َقــــــال َ َكــــــان: َ ُّالنبــــــي َ ِ َإذا« )صــــــلى اهللا علیــــــه وســــــلم( َّ ِ 

َتبرز ِلحاجته، َََّ ِ ِ
َ َُأتیته َ ُ ٍبماء َْ

َ
ُفیغسل ِ ِ ْ ِبه ََ ِ«.  

)١(أخرجــــــه البخــــــاريالحــــــدیث : تخــــــریج الحــــــدیث
نــــــس ، وأخرجــــــه البخــــــاري عــــــن أ

 مـــــاء، مـــــن إداوة معنـــــا وغـــــالم، أنـــــا أجـــــيء لحاجتـــــه، خـــــرج إذا«بلفـــــظ ) رضـــــي اهللا عنـــــه(

ــــــــــستنجي یعنــــــــــي ــــــــــه ی ــــــــــة مواضــــــــــع»ب ــــــــــي ثالث وأخرجــــــــــه مــــــــــسلم. )٢( ف
)٣(

ــــــــــو داود ، وأب
)٤(

 ،

والنسائي
)٥(

.  

                                      
ـــق ( ه٢٥٦ت(صـــحیح البخـــاري، أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن إســـماعیل البخـــاري الجعفـــي   ) ١( ، تحقی

بــاب مــا كتــاب الوضــوء، :  ه١٤٢٢محمــد زهیــر ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة، بیــروت، 

  ). ٢١٧(، رقم ١/٥٣،  غسل البولجاء في

  ) ١٥٢) (١٥١) (١٥٠(، رقم ١/٤٢، باب االستنجاء بالماءكتاب الوضوء، : المصدر نفسه  ) ٢(

، تحقیـق محمـد ( ه٢٦١ت(صحیح مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجـاج القـشیري النیـسابوري   ) ٣(

ــــاء التــــراث العربــــي، بیــــروت، بــــال تــــاریخ ــــاقي، دار إحی بــــاب اب الطهــــارة، كتــــ: فــــؤاد عبــــد الب

  ). ٢٧١(، رقم ١/٢٢٧، االستنجاء بالماء من التبرز

، تحقیـق شـعیب ( ه٢٧٥ت(سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن األشعث السجـستاني األزدي   ) ٤(

كتــاب : م٢٠٠٩-  ه١٤٣٠كامــل قــره بللــي، دار الرســالة العالمیــة، بیــروت، األرنــؤوط، محمــد 

  ). ٤٣(، رقم ١/٣٢، ءباب في االستنجاء بالماالطهارة، 

ـــــسنن الـــــصغرى(المجتبـــــى مـــــن الـــــسنن   ) ٥( ـــــسائي )ال ـــــرحمن أحمـــــد بـــــن شـــــعیب الن ، أبـــــو عبـــــد ال

، ٢الفتـــــاح أبـــــو غـــــدة، مكتـــــب المطبوعـــــات اإلســـــالمیة، حلـــــب، ط ، تحقیـــــق عبـــــد( ه٣٠٣ت(

  ). ٤٥(، رقم ١/٤٢، االستنجاء بالماءكتاب الطهارة، : م١٩٨٦-  ه١٤٠٦



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٦٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

  :رجال الحدیث خمسة، وهم: الحدیث رواة

الــــــرحمن بــــــن عــــــوف  بــــــن ســــــعد بــــــن إبــــــراهیم بــــــن عبــــــد إبــــــراهیم بــــــن یعقــــــوب .١

ــــو  یوســــف المــــدني نزیــــل بغــــداد، ثقــــة فاضــــل مــــن صــــغار الطبقــــة الزهــــري، أب

  .)١()هـ٢٠٨(التاسعة، توفي بفلسطین سنة 

 بــــــن مقـــــــسم األســــــدي، مــــــوالهم أبـــــــو بــــــشر البـــــــصري إبـــــــراهیم بــــــن إســــــماعیل .٢

المعــــروف بــــابن علیــــة وهــــي امــــرأة مــــوالة لبنــــي أســــد بــــن خزیمــــة، ثقــــة حــــافظ 

، وهــــو ابــــن )ـهــــ١٩٣(وتــــوفي ســــنة ) هـــــ١١٠(مــــن الطبقــــة الثامنــــة، ولــــد ســــنة 

  .)٢(سنة) ٨٣(

ـــــري التمیمـــــي القاســـــم بـــــن روح .٣ ـــــاث أبـــــو، العنب ـــــة، البـــــصري غی  مـــــن حـــــافظ ثق

  .)٣()هـ١٤١( توفي سنة، السادسة الطبقة

 ثقــــة ،منیــــع میمونــــة أبــــي واســــم معــــاذ أبــــو ،البــــصري میمونــــة أبــــي بــــن عطــــاء .٤

                                      
ن له روایة في الكتب الستة، أبو عبد اهللا شمس الدین محمـد بـن الكاشف في معرفة م: ینظر  )١(

، تحقیـق محمـد عوامـة، دار القبلـة للثقافـة اإلسـالمیة، مؤسـسة علـو، ( ه٧٤٨ت(أحمد الذهبي 

؛ تقریــب التهــذیب، أبــو الفــضل أحمــد بــن علــي بــن حجــر ٢/٣٩٣: م١٩٩٢-  ه١٤١٣جــدة، 

ــــشافعي  -  ه١٤٠٦دار الرشــــید، ســــوریا، ، تحقیــــق محمــــد عوامــــة، ( ه٨٥٢ت(العــــسقالني ال

  .٦٠٧:م١٩٨٦

، ( ه٢٣٠ت(الطبقات الكبـرى، أبـو عبـد اهللا محمـد بـن سـعد بـن منیـع الزهـري البـصري : ینظر  )٢(

؛ ٧/٣٢٥: م١٩٩٠-  ه١٤١٠تحقیـق محمــد عبـد القــادر عطـا، دار الكتــب العلمیـة، بیــروت، 

  .١٠٥:تقریب التهذیب

لــرحمن بــن أبــي حــاتم محمــد بــن إدریــس بــن المنــذر الجــرح والتعــدیل، أبــو محمــد عبــد ا: ینظــر  ) ٣(

: م١٩٥٢-  ه١٢٧١، دار إحیـــــــاء التـــــــراث العربـــــــي، بیـــــــروت، ( ه٣٢٧ت(التمیمـــــــي الـــــــرازي 

  .٢١١: ؛ تقریب التهذیب٣/٤٩٥



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٦٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

  .)١ ()هـ١٣١( سنة، توفي الرابعةالطبقة  من ،بالقدر رمي

ــــك بــــن أنــــس .٥ ر، أبــــو حمــــزة األنــــصاري الخزرجــــي خــــادم رســــول بــــن النــــض مال

وأحـــــــد المكثـــــــرین مـــــــن الروایـــــــة عنـــــــه، ) صـــــــلى اهللا تعـــــــالى علیـــــــه وســـــــلم(اهللا 

ــــوفي ســــنة  ــــرة ت ــــضائله كثی ــــه وف ــــصرة، وهــــو أخــــر الــــصحابة ) هـــــ٩٣(مناقب بالب

  .)٢(موتا فیها

  .)٣("وبصري بغدادي بین ما رواته أن:"  قال العیني:لطائف اإلسناد

  : األخرىومن لطائف اإلسناد

  . اإلفراد وصیغة الجمع بصیغة التحدیث فیه أن .١

  . اإلخبار فیه أن .٢

  .)٤(العنعنة فیه أن .٣

ــــب الحــــدیث ــــرز: غری ــــه المبــــارزة  :تب ــــراز، ومن ــــي ب ــــرز حــــصل ف ــــضاء، وب ُالف َ ََ َ َ َ َُ ٍ َ ََ َ َ

ِّللقتال، وهي الظهور من الصف،  َّ َ ُ ُ
ُّ

َ
َتبرز: ویقالِ  ّالتغوط عن كنایة فالن، َََّ

)٥(.  

                                      
، تحقیـق ( ه٢٦١ت(الكنى واألسماء، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري : ینظر  ) ١(

-  ه١٤٠٤، ٢الجامعـــة اإلســـالمیة، المدینـــة المنـــورة، طعبـــد الـــرحیم محمـــد أحمـــد القـــشقري، 

  .٣٩٢: ؛ تقریب التهذیب١/١٩٧: م١٩٨٤

االستیعاب في معرفة األصحاب، أبـو عمـر یوسـف بـن عبـد ؛ ٧/١٢: الطبقات الكبرى: ینظر  )٢(

، تحقیـــق علـــي محمـــد ( ه٤٦٣ت(اهللا بـــن محمـــد بـــن عبـــد البـــر بـــن عاصـــم النمـــري القرطبـــي 

  .١/١٠٩:  ه١٤١٢یروت، البجاوي، دار الجیل، ب

بــن  عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري، بــدر الــدین أبــي محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى  )٣(

: م٢٠١٠، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، ( ه٨٥٥ت(أحمــد بــن الحــسین العینــي الحنفــي 

١٢٢/ ٣.  

  .١٢٢/ ٣: المصدر نفسه  )٤(

الحــــسین بــــن محمــــد المعــــروف بالراغــــب المفــــردات فــــي غریــــب القــــرآن، أبــــو القاســــم : ینظــــر  )٥(

، تحقیــق صــفوان عــدنان الــداودي، دار القلــم بدمــشق، والــدار الــشامیة ( ه٥٠٢ت(األصــفهاني 

= ؛ الفـــــائق فـــــي غریـــــب الحـــــدیث، لمحمـــــود بـــــن عمـــــر ١١٨: م١٩٩٢-  ه١٤١٢ببیـــــروت، 



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٦٥

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

ٍي الحــــــدیث راو بغــــــدادي واحــــــد، وأربعــــــة بــــــصریون كمــــــا ذكــــــر فــــــ: الخالصــــــة

  .العیني

  : الحدیث الثاني

ََحدثنا :)رحمه اهللا(قال اإلمام البخاري  َّ ُآدم، َ َقال َ ََحدثنا: َ َّ ُشعبة، َ َ ْ ِعن ُ ِاألعمش، َ َ ْ َ 

َقال ُسمعت: َ ْ
ِ
َإبراهیم، َ

ِ
َ ْ
ُیحدث ِ ِّ َ ْعن ُ ِهمام َ َّ ِبن َ ِالحارث، ْ ِ َقال َ ُرَأیت: َ ْ َریرَج َ َبن ِ ِعبد ْ ْ ِالله َ َّ 

َبال،« َّتوضَأ َُّثم َ َومسح ََ َ َ َعلى َ ِخفیه، َ َّْ َقام َُّثم ُ َّفصلى َ
َ َفسئل، »َ ِ ُ َفقال َ َ ُرَأیت«: َ ْ َّالنبي َ ِ صلى ( َّ

َصنع )اهللا علیه وسلم َ َمثل َ ْ َهذا ِ َقال »َ ُإبراهیم َ
ِ
َ ْ
َفكان«: ِ َ ُْیعجبهم َ ُ ُِ َّألن ْ َ ًجریرا ِ ِ َكان َ ْمن َ

ِآخر ِ ِ 

ْمن ََأسلم َ َ ْ«  

، )٣( وأبو داود،)٢(، ومسلم)١(أخرجه البخاريالحدیث : تخریج الحدیث

  .)٦( والنسائي،)٥(، وابن ماجه)٤(والترمذي

  :رجال الحدیث ستة، وهم: الحدیث رواة

                                                                                               
ـــي محمـــد البجـــاوي، ومحمـــد أبـــي الفـــضل إبـــراهیم، دار ( ه٥٣٨ت(الزمخـــشري = ـــق عل ، تحقی

  .١/٩٣: ، بال تاریخ٢ة، لبنان، طالمعرف

  ).٣٨٧(، رقم ١/٨٧، باب الصالة في الخفافكتاب الصالة، : صحیح البخاري  ) ١(

  ).٢٧٢(، رقم ١/٢٢٧،  باب المسح على الخفینكتاب الطهارة، : صحیح مسلم  ) ٢(

  ). ١٥٤(، رقم ١/١١٠، باب المسح على الخفینكتاب الطهارة، : سنن أبي داود  ) ٣(

، ( ه٢٧٩ت( سـنن الترمـذي، أبـو عیـسى محمـد بـن عیـسى الترمـذي الـسلمي -مع الكبیـر الجـا  ) ٤(

-  ه١٣٩٥، ٢تحقیـــق أحمـــد محمـــد شـــاكر وآخـــرین، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت، ط

: وقـــال الترمـــذي). ٩٣(، رقـــم ١/١٥٥، بـــاب المـــسح علـــى الخفـــینأبــواب الطهـــارة، : م١٩٧٥

  . )٩٤(، رقم ١/١٥٦، "هذا حدیث حسن صحیح"

، تحقیـق شـعیب األرنـؤوط، ( ه٢٧٣ت(سنن ابن ماجه، أبـو عبـد اهللا محمـد بـن یزیـد القزوینـي   ) ٥(

وعادل مرشد، ومحمد كامل قره بللي، وعبد اللطیف حرز اهللا، دار الرسالة العالمیـة، بیـروت، 

، ١/٣٤١، باب ما جاء في المـسح علـى الخفـینأبواب الطهارة وسننها، : م٢٠٠٩-  ه١٤٣٠

  ). ٥٤٣(رقم 

  ). ١١٨(، رقم ١/٨١، باب المسح على الخفینكتاب الطهارة، : المجتبى من السنن  ) ٦(



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٦٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد، وهــــو ابــــن أبــــي إیــــاس العــــسقالني، وأصــــله  آدم .١

بغــــداد، ثقــــة عابــــد مــــن یكنــــى أبــــا الحــــسن نــــشأ ب، مــــولى بنــــي تمــــیم، مــــروزي

  .)١()هـ٢٢١(الطبقة التاسعة، توفي سنة 

 هــــو أبــــو بــــسطام شــــعبة بــــن الحجــــاج بــــن الــــورد األزدي العتكــــي نزیــــل :شــــعبة .٢

شـــــعبة أمیـــــر : البـــــصرة، اإلمـــــام المحـــــدث الفقیـــــه، كـــــان ســـــفیان الثـــــوري یقـــــول

لــــــوال شــــــعبة مـــــــا عــــــرف الحـــــــدیث : المــــــؤمنین فــــــي الحـــــــدیث؛ قــــــال الـــــــشافعي

  .)٢()هـ١٦٠(متقن، من الطبقة السابعة، توفي سنة بالعراق، ثقة حافظ 

هـــــو ســـــلیمان بـــــن مهـــــران الحـــــافظ أبـــــو محمـــــد الكـــــاهلي األعمـــــش : األعمـــــش .٣

أحــــد األعـــــالم، ثقـــــة حــــافظ عـــــارف بـــــالقراءات ورع؛ لكنــــه یـــــدلس مـــــن الطبقـــــة 

  .)٣()هـ١٤٧(الخامسة توفي سنة 

 التــــــابعین أكــــــابر النخعــــــي، مــــــن عمــــــران أبــــــو قــــــیس، بــــــن یزیــــــد بــــــن إبــــــراهیم .٤

، الكوفـــة أهـــل مـــن وعلـــم فقـــه بیـــت فـــي نـــشأ للحـــدیث، ًوحفظـــا ًوفقهـــا ًالحاصـــ

ـــر الـــورع فـــي ًعجبـــا كـــان  أنـــه إال ثقـــة، العلـــم فـــي ًرأســـا ،للـــشهرة ًمتوقیـــا ،والخی

ـــــــرا یرســـــــل ـــــــوفي الخامـــــــسةالطبقـــــــة  مـــــــن ،ًكثی  ســـــــنة الحجـــــــاج مـــــــن مختفیـــــــا ت

                                      
، ( ه٧٤٢ت(تهذیب الكمال في أسماء الرجال، أبو الحجاج جمال الدین یوسف المزي : ینظر  )١(

: م١٩٨٠-  ه١٤٠٠تحقیــــــق الــــــدكتور بــــــشار عــــــواد معــــــروف، مؤســــــسة الرســــــالة، بیــــــروت، 

 .٨٦:؛ تقریب التهذیب٢/٣٠١

ــــد اهللا محمــــد بــــن إســــماعیل بــــن إبــــراهیم البخــــاري الجعفــــي : ینظــــر  )٢( ــــر، أبــــو عب التــــاریخ الكبی

؛ ٢/٢٤٤: ، تحقیــق الــسید هاشــم النــدوي، دار الفكــر للطباعــة والنــشر، بــال تــاریخ( ه٢٥٦ت(

  .٢٢٦:تقریب التهذیب

ومـسلم، ذكر أسماء التابعین ومن بعدهم ممن صحت روایته عن الثقات عند البخـاري : ینظر  )٣(

، تحقیـق بـوران الـضناوي، وكمـال ( ه٣٨٥ت(أبو الحـسن علـي بـن عمـر بـن أحمـد الـدارقطني 

ــــــــب الثقافیــــــــة، بیــــــــروت، ط ــــــــب ١/١٥٧: م١٩٨٥، ٢یوســــــــف الحــــــــوت، مؤســــــــسة الكت ؛ تقری

 .٢٥٤:التهذیب



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٦٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

  .)١ (نحوها أو خمسین بنا وهو) هـ٩٥(

ـــــة، لعابـــــدا الكـــــوفي النخعـــــي الحـــــارث بـــــن همـــــام .٥ ـــــاد مـــــن ثق ـــــة أهـــــل عب ، الكوف

ـــــــة ـــــــل الحجـــــــاج تـــــــوفي فـــــــي والی ـــــــي إمـــــــارة: وقی ـــــــد تـــــــوفي ف ـــــــد بـــــــن اهللا عب  یزی

 بــــــن یزیــــــد تــــــوفي فــــــي إمــــــارة: وقیــــــل) هـــــــ٦٥( ســــــنة الكوفــــــة علــــــى الخطمــــــي

   .)٢()هـ٦٣( سنة معاویة

: أبـــــو عمـــــرو، وقیـــــل: هـــــو جریـــــر بـــــن عبـــــد اهللا البجلـــــي :اهللا عبـــــد بـــــن جریـــــر .٦

ـــــى رســـــو ـــــد عل ـــــد اهللا، وف ـــــو عب ـــــه وســـــلم(ل اهللا أب ســـــنة عـــــشر ) صـــــلى اهللا علی

یكرمـــــه، وال رآه ) صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم(فـــــي شـــــهر رمـــــضان، وكـــــان النبـــــي 

ـــــتن  ـــــة، فلمـــــا وقعـــــت الف ـــــادة الفـــــتح، ســـــكن الكوف ـــــي وجهـــــه، مـــــن ق ـــــسم ف إال تب

خــــــرج مــــــن الكوفــــــة هــــــو وعــــــدى بــــــن حــــــاتم وحنظلــــــة الكاتــــــب وقــــــالوا ال نقــــــیم 

   .)٣ ()هـ٥١(ببلدة یشتم فیها عثمان، توفي جریر سنة 

  .)٤( "وكوفي بغدادي بین ما رواته: " العیني  قال :لطائف اإلسناد

  

  

                                      
إكمال تهذیب الكمال فـي أسـماء الرجـال، لعـالء الـدین أبـي عبـد اهللا مغلطـاي بـن قلـیج : ینظر  )١(

، تحقیــق أبــي عبـد الــرحمن عــادل ( ه٧٦٢ت( البكجـري المــصري الحكــري الحنفـي بـن عبــد اهللا

-  ه١٤٢٢بن محمد، وأبي محمد أسامة بن إبراهیم، دار الفـاروق الحدیثـة للطباعـة والنـشر، 

  .١/٩٥: ؛ تقریب التهذیب١/٣١٣: م٢٠٠١

 .٥٧٤: ؛ تقریب التهذیب٩/١٠٦: الجرح والتعدیل: ینظر  ) ٢(

؛ أسد الغابة في معرفة الـصحابة، لعـز الـدین أبـي الحـسن علـي ١/٢٣٦٦: باالستیعا: ینظر  )٣(

بـــن أبـــي الكـــرم محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الكـــریم الـــشیباني الجـــزري المعـــروف بـــابن األثیـــر 

، تحقیــق علــي محمــد معــوض، وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلمیــة، ( ه٦٣٠ت(

 .١/٥٢٩: م١٩٩٤-  ه١٤١٥بیروت، 

  .٤/١٢٠: اريعمدة الق  ) ٤(



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٦٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

   :ومن لطائف اإلسناد األخرى

  .موضعین في الجمع بصیغة التحدیث .١

  . المضارع من اإلفراد بصیغة التحدیث .٢

  . موضع في السماع .٣

  . موضعین في العنعنة .٤

  . والروایة القول .٥

  .)١ (خشرم بن وعلي اهیم،ٕوابر األعمش: التابعین من ثالثة فیه .٦

 إبـــــــراهیم كوفیـــــــون التـــــــابعین مـــــــن ثالثـــــــة اإلســـــــناد وفـــــــي: "وقـــــــال ابـــــــن حجـــــــر

  .)٢("عنه والراوي وشیخه

ــــي قــــول : الخالصــــة ــــيإن ف ــــه: " العین ــــین مــــا روات وهــــم،  " وكــــوفي بغــــدادي ب

  .ًفاألعمش بصري ولیس كوفیا

ـــــي  ـــــيفـــــي ذكـــــر كمـــــا وهـــــم العین ـــــي ســـــند هـــــذا ، فهـــــو خـــــشرم بـــــن عل لـــــیس ف

ــــــيً فــــــضال عــــــن أن الحــــــدیث، ــــــن عل ــــــن )٣( مــــــروزيخــــــشرم ب ــــــول اب ــــــصواب هــــــو ق ،وال

  .ٕاألعمش وابراهیم وهمام: من أن التابعین هم). رحمه اهللا(حجر 

  

  

  

  

  

  

                                      
  .٤/١٢٠: المصدر نفسه: ینظر  ) ١(

فتح الباري شرح صـحیح البخـاري، أبـو الفـضل أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقالني الـشافعي   ) ٢(

  .١/٤٩٤: م١٩٦٠-  ه١٣٧٩، دار المعرفة، بیروت، ( ه٨٥٢ت(

  .٢٠/٤٢١: تهذیب الكمال: ینظر  ) ٣(



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٦٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

  املبحث الثالث

   أسانيد البغداديني مع أهايل أكثر من بلدة

  

  :الحدیث الثالث

ـــــال اإلمـــــام البخـــــاري  ََحـــــدثنا :)رحمـــــه اهللا(ق َّ ـــــي َ ُّعل ِ
ـــــن َ ُب ِالجعـــــد، ْ

ْ ـــــال َ َق ََأخبرنـــــا: َ ََ ْ 

ُشـــــعبة، َ ْ ْعـــــن ُ َجمـــــرة، َِأبـــــي َ َ ْ َقـــــال َ ُكنـــــت: َ ْ َُأقعـــــد ُ ُ َمـــــع ْ ِابـــــن َ ٍعبـــــاس ْ َّ ِیجلـــــسني َ ِ
ُ ْ َعلـــــى ُ ِِســـــریره َ ِ َ 

َفقــــال َ َْأقــــم: َ
ِعنــــدي ِ َّحتــــى ِْ ََأجعــــل َ َ َلــــك ْ ًســــهما َ ْ ْمــــن َ

ِمــــالي ِ
ُفَأقمــــت َ ْ َ ُمعــــه َ َ ِشــــهرین، َ ْ َ ْ َّثــــم َ َقــــال ُ َ :

َّإن َوفــــد ِ ْ ِعبــــد َ ْ ــــیس َ ِالق ْ َّلمــــا َ ــــوا َ َُأت ــــي َ َّالنب ِ ــــه وســــلم( َّ َقــــال )صــــلى اهللا علی ِمــــن«: َ ــــوم؟ َ ُالق ْ َ - 

ِمـــــن َْأو ُالوفـــــد؟ َ ْ ُقـــــالوا »- َ ُربیعـــــة: َ َ ِ
َقـــــال. َ ًمرحبـــــا«: َ َ ْ ِبـــــالقوم، َ

ْ َ
ِبالوفـــــد، َْأو ِ ْ َ

َغیـــــر ِ ْ َخزایـــــا َ َ َوال َ َ 

َنـــــدامى َ ُفقـــــالوا ،»َ َ َرســـــول َیـــــا: َ ُ ِاللـــــه َ ُنـــــستطیع َال َِّإنـــــا َّ
ِ َ ْ َنأتیـــــك َْأن َ ِ ْ َّإال َ ِالـــــشهر ِفـــــي ِ ْ

ِالحـــــرام، َّ
َ َ 

ََوبیننـــــا َْ َوبینـــــك َ َ َْ َهــــــذا َ ُّالحـــــي َ ْمـــــن َ
ِكفــــــار ِ َّ َمـــــضر، ُ َ َفمرنــــــا ُ ْ ُ ٍبـــــَأمر َ ْ ٍفـــــصل، ِ ْ ْنخبــــــر َ ِ ْ ِبـــــه ُ ْمــــــن ِ َ 

ََوراءنــــــا، َ ْونــــــدخل َ ُ ْ َ ــــــه َ ِب َالجنــــــة، ِ َّ ُوســــــَألوه َ ُ َ ِعــــــن َ ِاألشــــــربة َ
َ ِ ْ ْفــــــَأمرهم: َ َُ َ ــــــَأربع، َ ٍب َ ْ ْونهــــــاهم ِ َُ َ ــــــ َ  ْنَع

ٍَأربــــــع، َ َْأمــــــرهم ْ َُ ِباإلیمــــــان: َ َ
ِ ــــــه ِ ِبالل َّ ُوحــــــده، ِ َ ْ َقــــــال َ ــــــدرون«: َ ََأت ُ ْ ــــــا َ ُاإلیمــــــان َم َ

ــــــه ِ ِبالل َّ ُوحــــــده ِ َ ْ َ« 

ــــــالوا ُق ــــــه: َ ُالل
ُورســــــوله َّ ُ ُ َ ــــــم، َ َُأعل َ ــــــال ْ َق ُشــــــهادة«: َ َ َ ــــــه َال َْأن َ َإل َّإال َِ ــــــه ِ ُالل

َّوَأن َّ ًمحمــــــدا َ َّ َ ُرســــــول ُ ُ َ 

ِاللـــــــه، ُواقـــــــام َّ َ َِالـــــــصالة َِٕ ُوایتـــــــاء ،َّ َ ِالزكـــــــاة، َِٕ َ ُوصـــــــیام َّ َ
ِ

َرمـــــــضان، َ َ َ ْوَأن َ ُتعطـــــــوا َ ْ َمـــــــن ُ
َِالمغـــــــنم ِ ْ َ 

َالخمــــس ُ ْونهــــاهم »ُ َُ َ ْعــــن َ ٍَأربـــــع َ َ ِعــــن: ْ َِالحنــــتم َ ْ ِوالــــدباء َ َّ ُّ ِوالنقیـــــر َ َِّ ِوالمزفــــت َ َّ َ ُ َوربمــــا ، "َ َّ ُ َقـــــال َ َ :

ِالمقیر« ََّ َوقال »ُ َ َّاحفظوهن«: َ ُ ُ َ ُوَأخبروا ْ
ِ ْ َّبهن َ ِ ْمن ِ ْوراءكم َ َُ َ َ«.  

  

، وفـــــــــي تـــــــــسعة )١(هنـــــــــاأخرجـــــــــه البخـــــــــاري الحـــــــــدیث : تخـــــــــریج الحـــــــــدیث

   في موضعین ، ومسلم)٢(مواضع

                                      
  ). ٥٣(، رقم ١/٢٠،  من اإلیمان أداء الخمسكتاب اإلیمان، باب: صحیح البخاري  ) ١(

باب تحریض النبي صلى اهللا علیه وسلم وفد عبد القیس علـى كتاب العلم، : صحیح البخاري  ) ٢(

: بـاب قـول اهللا تعـالى، كتـاب مواقیـت الـصالة، )٨٧(، رقـم ١/٢٩، أن یحفظوا اإلیمـان والعلـم

، رقـــم ١/١١١، ]٣١: الـــروم[} منیبـــین إلیـــه واتقـــوه وأقیمـــوا الـــصالة وال تكونـــوا مـــن المـــشركین{

، كتــاب فــرض الخمــس، )١٣٩٨(، رقــم ٢/١٠٥، بــاب وجــوب الزكــاة، كتــاب الزكــاة، )٥٢٣(

= بـاب نـسبة الـیمن إلـى ، كتاب المناقب، )٣٠٩٥(، رقم ٤/٨١، باب أداء الخمس من الدین



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٧٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

، )٣( فــــــــي موضــــــــعینوالترمـــــــذي، )٢(وأبـــــــو داود فــــــــي موضــــــــعین، )١(مـــــــن عــــــــدة طــــــــرق

  .)٤( في ثالثة مواضعوالنسائي

  :رجال الحدیث أربعة، وهم: الحدیث رواة

البغــــدادي، ثقــــة الهاشــــمي لجــــوهري  بــــن عبیــــد، أبــــو الحــــسن االجعــــد بــــن علــــي .١

   .)٥( )هـ٢٣٠(ثبت، من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 

  .بصري، تقدم في الحدیث الثاني: شعبة .٢

ـــــو  .٣ ـــــضبعي عـــــصام بـــــن عمـــــران بـــــن نـــــصر هـــــو :جمـــــرةأب ـــــل البـــــصري، ال  نزی

 ســـــــنة تـــــــوفي، الثالثـــــــة الطبقـــــــة مـــــــن ثبـــــــت بكنیتـــــــه، ثقـــــــة مـــــــشهور، خراســـــــان

                                                                                               
، كتـــاب األدب، )٤٣٦٩(، رقـــم ٥/١٦٩، كتـــاب، بــاب، )٣٥١٠(، رقـــم ٤/١٨١، إســماعیل=

باب وصـاة النبـي صـلى ، كتاب أخبار اآلحاد، )٦١٧٦(، رقم ٨/٤١، ل مرحباباب قول الرج

باب ، كتاب التوحید، )٧٢٦٦(، رقم ٩/٩٠، اهللا علیه وسلم وفود العرب أن یبلغوا من وراءهم

  ). ٧٥٥٦(، رقم ٩/١٦١، ]٩٦: الصافات[} واهللا خلقكم وما تعملون{: قول اهللا تعالى

، ب األمر باإلیمان باهللا ورسوله، وشرائع الدین، والـدعاء إلیـهباكتاب اإلیمان، : صحیح مسلم  ) ١(

  ). ١٩٩٣(، رقم ٣/١٥٧٨، باب النهي عن االنتباذ، كتاب األشربة، )١٧(، رقم ١/٤٦

، رقـم ٥/٥٣٦، )٣٦٩٢(، رقـم ٥/٥٣٣، باب وفد عبد القـیسكتاب األشربة، : سنن أبي داود  ) ٢(

)٣٦٩٦  (  

ـــسیر، : ســـنن الترمـــذي  ) ٣( وقـــال ). ١٥٩٩(، رقـــم ٤/١٥٣، اب مـــا جـــاء فـــي الخمـــسبـــأبـــواب ال

بـاب مـا جـاء فـي إضـافة الفـرائض إلـى ، أبـواب اإلیمـان، "هذا حدیث حسن صحیح: "الترمذي

  ). ٢٦١١(، رقم ٥/٨، اإلیمان

، )٥٠٣١(، رقـــم ٨/١٢٠،  أداء الخمـــس، بــابكتـــاب اإلیمــان وشـــرائعه: المجتبــى مـــن الــسنن  ) ٤(

، رقــم ٨/٣٠٧، عــن نبیــذ الــدباء، والنقیــر، والمقیــر، والحنــتمذكــر النهــي كتــاب األشــربة، بــاب 

، رقـم ٨/٣٢٢، ذكر األخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر، كتاب األشربة، )٥٦٣٨(

)٥٦٩٢ .(  

فــــي جامعــــه (أســــامي مــــن روى عــــنهم محمــــد بــــن إســــماعیل البخــــاري مــــن مــــشایخه : ینظــــر  )٥(

، تحقیـق الـدكتور عـامر حـسن ( ه٣٦٥ت (، أبـو أحمـد عبـد اهللا بـن عـدي الجرجـاني)الصحیح

  .٣٩٨:؛ تقریب التهذیب١٥٥:  ه١٤١٤صبري، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، 



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٧١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

  .)١()هـ١٢٨(

 اهللا بــــــن العبــــــاس بــــــن عبــــــد المطلــــــب، أبــــــو العبــــــاس هــــــو عبــــــد :عبــــــاس ابــــــن .٤

ـــــة، كـــــف بـــــصره آخـــــر  القرشـــــي الهاشـــــمي، حبـــــر األمـــــة، نـــــزل البـــــصرة والكوف

  .)٢()هـ٦٨(عمره فسكن الطائف إلى أن توفي بها سنة 

 وواســــــطي بغــــــدادي بــــــین مــــــا رواتــــــه  إن: "قــــــال العینــــــي  :لطــــــائف اإلســــــناد

  .)٣( "وبصري

  :ومن لطائف اإلسناد األخرى

ـــــه .١ ـــــار یثالتحـــــد فی ـــــة واألخب ـــــار والعنعن ـــــا فـــــي واألخب ـــــر وفـــــي شـــــعبة أخبرن  كثی

 . شعبة حدثنا النسخ من

 انفــــرد الجعــــد بــــن علــــي وكــــذا ،جمــــرة أبــــو وهــــو األفــــراد مــــن هــــو مــــن فــــیهم أن .٢

  .)٤( الستة بقیة عن داود وأبو البخاري به

  :غریب الحدیث

 )القــــرع(هــــو القــــرع، وكــــان معاشــــر ثقیــــف بالطــــائف یأخــــذون الــــدباء : "الــــدباء .١

  . )٥("فیخرطون فیها عناقید العنب ثم یدفنوها حتى تهدر ثم تموت

                                      
بهجـة المحافـل وأجمـل الوسـائل بـالتعریف بـرواة الـشمائل، أبـو ؛ ٥٦١: تقریـب التهـذیب: ینظـر  ) ١(

: ، تحقیـــق( ه١٠٤١ت(اإلمـــداد برهـــان الـــدین إبـــراهیم بـــن إبـــراهیم بـــن حـــسن اللقـــاني المـــالكي 

الـدكتور شـادي محمـد سـالم آل نعمـان، مركـز النعمـان للبحـوث والدراسـات اإلسـالمیة وتحقیـق 

 .٢/٢١٠:م٢٠١١-  ه١٤٣٢التراث والترجمة، الیمن، 

؛ اإلصــابة فــي تمییــز الــصحابة، أبــو الفــضل شــهاب الــدین أحمــد ٢/٩٣٣: االســتیعاب: ینظــر  )٢(

تحقیـق عـادل أحمـد ، ( ه٨٥٢ت(ف بـابن حجـر بن علي بن محمد الكناني العـسقالني المعـرو

  ٤/١٤١:  ه١٤١٥عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

  .٢/٢٧٠: عمدة القاري   ) ٣(

  .٢/٢٧٠: عمدة القاري: ینظر  ) ٤(

، تحقیــق الــدكتور محمــد عبــد ( ه٢٢٤ت(غریــب الحــدیث، أبــو عبیــد القاســم بــن ســالم الهــروي   )٥(

: م١٩٦٤-  ه١٣٨٤ الــــدكن، -طبعـــة دائـــرة المعــــارف العثمانیـــة، حیـــدر آبـــاد المعیـــد خـــان، 

٢/١٨١ .  



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٧٢

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

هـــــــو الجــــــرة الحمـــــــراء یحمـــــــل فیهـــــــا : هـــــــو الجـــــــرة الخــــــضراء، وقیـــــــل: "الحنــــــتم .٢

  .)١("الخمر ویؤدى بها من نواحي الیمن

  .)٢("هو الوعاء المطلي بالزفت: "المزفت .٣

 هـــــو الخـــــشب المنقـــــور، كـــــان أهـــــل الیمامـــــة ینقـــــرون أصـــــل النخلـــــة،: "النقیـــــر .٤

   . )٣("ثم یشدخون فیه الرطب والبسر، ثم یدعونه حتى یهدر ثم یموت

  . )٤(وهو الزفت ،ُالقار  أوُالقیرالمطلي ب: المقیر .٥

كمـــــا ولـــــیس وبـــــصري،  وواســـــطي بغـــــدادي بـــــین مـــــاالحـــــدیث رواة : الخالصـــــة

  . من أن رواته ما بین بغدادي وواسطي وبصري)رحمه اهللا(ذكر العیني 

  

  

  :الحدیث الرابع

ََحــــــدثنا ):رحمــــــه اهللا(مــــــام البخــــــاري قــــــال اإل َّ ُمحمــــــد َ َّ َ ُبــــــن ُ ِعبــــــد ْ ْ ِالــــــرحیم، َ ِ َقــــــال َّ َ :

ََأخبرنــــا ََ ُســــعید ْ ِ
ُبــــن َ َســــلیمان، ْ َ َْ ــــال ُ َق ََحــــدثنا: َ َّ ٌعبــــاد، َ َّ ِعــــن َ ــــن َ ِاب ٍعــــون، ْ ْ ِعــــن َ ِابــــن َ َســــیرین، ْ ِ ِ 

ْعـــــن ٍَأنـــــس، َ َرســــــول ََّأن َ ُ ِاللـــــه َ َّلمـــــا« )صـــــلى اهللا علیــــــه وســـــلم( َّ َحلــــــق َ َ ُأســـــهَر َ َ َكـــــان ْ  َُأبــــــو َ

َطلحة َ ََأول َْ ْمن َّ ََأخذ َ ْمن َ
ِِشعره ِ َ َ«  

 مـــــــن أحـــــــد یخرجـــــــه لـــــــم، )٥(أخرجـــــــه البخـــــــاريالحـــــــدیث : تخـــــــریج الحـــــــدیث

  .السند وهذا العبارة بهذه غیره الستة

                                      
  . ٢/١٨١: غریب الحدیث ألبي عبید  )١(

  . ٢/١٨٢: المصدر نفسه  )٢(

  . ٢/١٨١: المصدر نفسه  )٣(

لسان العرب، أبو الفـضل جمـال الـدین محمـد بـن مكـرم بـن منظـور األفریقـي المـصري : ینظر  )٤(

  ٥/١٢٤) قیر(مادة : م١٩٦٨، بیروت، لبنان، ، دار صادر( ه٧١١ت(

، رقـــم ١/٤٥، بـــاب المـــاء الـــذي یغـــسل بـــه شـــعر اإلنـــسانكتـــاب الوضـــوء، : صـــحیح البخـــاري  ) ٥(

)١٧١ .(  



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٧٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

  :رجال الحدیث ستة، وهم: الحدیث رواة

ـــــرحیم عبـــــد بـــــن محمـــــدهـــــو  .١  یحیـــــى أبـــــو ،البـــــزاز البغـــــدادي زهیـــــر أبـــــي بـــــن ال

ـــــصاعقة فالمعـــــرو ـــــة ،ب ـــــة  مـــــن حـــــافظ ثق ـــــةالطبق ـــــوفي ســـــنة عـــــشرة الحادی ، ت

  . )١(سنة سبعون وله )هـ١٥٥(

ـــــل ســـــلیمان بـــــن ســـــعید .٢ ـــــى أبـــــا عثمـــــان، نزی  الواســـــطي، یعـــــرف بـــــسعدویه، یكن

  .)٢()هـ٢٢٥(بغداد، من شیوخ البخاري، من كبار العاشرة، توفي سنة 

قــــة مــــن بــــن عمــــر الكالبــــي، مــــوالهم أبــــو ســــهل الواســــطي، ثعبــــاد بــــن العــــوام  .٣

) ٧٠(أو بعـــــــدها ولـــــــه نحـــــــو مـــــــن ) هــــــــ١٨٥(الطبقـــــــة الثامنـــــــة، تـــــــوفي ســـــــنة 

  .)٣(سنة

المزنـــي أبـــو عـــون البـــصري عبـــد اهللا بـــن عـــون بـــن أرطبـــان، هـــو : عـــون ابـــن .٤

تــــوفي . بــــالوالء، شــــیخ أهــــل البــــصرة، مــــن حفــــاظ الحــــدیث، ثقــــة ثبــــت فاضــــل

  .)٤( )هـ١٥١(سنة 

ة البــــــصري هـــــو أبــــــو بكـــــر محمــــــد بـــــن ســــــیرین بـــــن أبــــــي عمـــــر: ســــــیرین ابـــــن .٥

األنـــــصاري، مـــــولى أنـــــس بـــــن مالـــــك، تـــــابعي ثبـــــت عابـــــد كبیـــــر القـــــدر، إمـــــام 

                                      
 .٢/٤٩٣: ؛ تقریب التهذیب٢٦/٥: تهذیب الكمال: ینظر  )١(

ـــــي بـــــن ثابـــــت الخطیـــــب البغـــــدادي : ینظـــــر  )٢( موضـــــح أوهـــــام الجمـــــع والتفریـــــق، أحمـــــد بـــــن عل

، ٢، تحقیـــــق الـــــدكتور عبـــــد المعطــــــي أمـــــین قلعجـــــي، دار المعرفـــــة، بیــــــروت، ط( ه٤٦٣ت(

 . ٢٣٧: ؛ تقریب التهذیب١٣٨ ـ ٢/١٣٧:  ه١٤٠٧

  . ١/٢٩٠: ، تقریب التهذیب١٤/١٤٠: تهذیب الكمال: ینظر  )٣(

 

، دار ( ه٧٤٨ت(تــذكرة الحفــاظ، أبــو عبــد اهللا شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد الـــذهبي : ینظــر  )٤(

 . ٣١٧:تقریب التهذیب؛ ١/١١٧: م١٩٩٨-  ه١٤١٩یة، بیروت، الكتب العلم



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٧٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

  .)١(بالبصرة) هـ١١٠(زمانه في علوم الدین بالبصرة توفي سنة 

   . البصرة، تقدم في الحدیث األوللصحابي جلیل نز: أنس .٦

 شــــــیخ وهــــــو بغــــــدادي، بــــــین مــــــا  رواتــــــه: "قــــــال العینــــــي  :لطــــــائف اإلســــــناد

  .)٢("يوبصر وواسطي البخاري،

  :ومن لطائف اإلسناد األخرى

  . والعنعنة التحدیث فیه .١

  . عون بن اهللا عبد فاألول تابعي، عن تابعي روایة فیه .٢

 شــــــیخه شــــــیخ مــــــن ســــــمع البخــــــاري الن ؛نــــــازل إســــــنادهف اللطــــــائف هــــــذه مــــــع .٣

 ابـــــن أصـــــحاب مـــــن وغیـــــره عاصـــــم ابـــــن مـــــن ســـــمع بـــــل ســـــلیمان، بـــــن ســـــعید

 ثالثــــة وبــــین ابـــن عـــون بینـــه وهنـــا واحــــد، عـــون ابـــن وبــــین بینـــه فیقـــع عـــون،

  .)٣(أنفس

ــــــــه: الخالصــــــــة ــــــــین مــــــــا الحــــــــدیث روات  البخــــــــاري، شــــــــیخ وهــــــــو بغــــــــدادي، ب

، كمــــا ذكــــر العینــــي إال أن ســـــعدویه نــــزل بغــــداد، لــــذا یمكــــن عـــــده وبــــصري وواســــطي

  .ًمن البغدادیین أیضا

  :الحدیث الخامس

ََحــــــدثنا ):رحمــــــه اهللا(قــــــال اإلمــــــام البخــــــاري  َّ ُمحمــــــد َ َّ َ ُبــــــن ُ ِعبــــــد ْ ْ ِالــــــرحیم، َ ِ َقــــــال َّ َ :

                                      
، هذبـه ( ه٤٧٦ت(طبقـات الفقهـاء، أبـو إسـحاق إبـراهیم بـن علـي بـن یوسـف الـشیرازي : ینظر  )١(

، تحقیــق إحــسان عبــاس، دار الرائــد العربــي، بیــروت ( ه٧١١ت(محمــد بــن مكــرم بــن منظــور 

 .٤٨٣:؛ تقریب التهذیب٨٨: م١٩٧٠

  .٣/٣٨ : عمدة القاري  ) ٢(

  .٣/٣٨: عمدة القاري: ینظر  ) ٣(

  

  

  



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٧٥

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

ََحـــــدثنا َّ ـــــد َ ُیزی ِ ُبـــــن َ َهـــــارون، ْ ُ ـــــال َ َق ََأخبرنـــــا: َ ََ ـــــد ْ ٌحمی ْ َ ـــــل، ُ ُالطوی ْعـــــن َِّ ـــــس َ َِأن ـــــن َ ِب ٍمالـــــك ْ ِ
 ََّأن: َ

َرســـــول ُ ِاللـــــه َ َســـــقط )صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم( َّ َ ْعـــــن َ ِفرســـــه َ ِ
ْفجحـــــشت ََ َ ِ

ُ ُســـــاقه َ ُ ُكتفـــــه َْأو - َ ُِ َ 

َوآلـــــــى - ْمـــــــن َ
ِنـــــــسائه ِ ِ ِ

ًْشـــــــهرا، َ َفجلـــــــ َ َ ٍمـــــــشربة ِفـــــــي َسَ
َ ُ ْ ُلـــــــه َ َدرجتهـــــــا َ َُ َ ْمـــــــن َ

ٍجـــــــذوع، ِ ُ ُفَأتـــــــاه ُ َ َ 

َُأصـــــحابه ُ َ ُیعودونـــــه، ْ ََ ُ َّفـــــصلى ُ
َ ْبهـــــم َ

ِ ًجالـــــسا ِ
ِ
ْوهــــــم َ ُ ٌقیـــــام، َ َ

َّفلمـــــا ِ َســـــلم ََ
َّ

َقـــــال َ َإنمـــــا«: َ َّ
َجعــــــل ِ ِ

ُ 

ُاإلمـــــام َ
ـــــؤتم ِ ََّلی ْ ُ

ـــــه، ِ ِب ـــــإذا ِ َف ِ َكبـــــر َ َّ ـــــروا، َ ُفكب ِّ َ َواذا َ َركـــــع َِٕ َ ـــــاركعوا، َ ُف َ ْ َســـــجد َذإَِوا َ َ ُفاســـــجدوا، َ ُ ْ ْوان َ َِٕ 

َّصـــــلى
ًقائمـــــا َ

ِ ُّفــــــصلوا َ
َ ًقیامـــــا َ َ

َونــــــزل »ِ َ َ ٍلتـــــسع َ ْ
َوعـــــشرین، ِِ ِ ْ ِ

ُفقــــــالوا َ َ َرســــــول َیـــــا: َ ُ ِاللـــــه، َ َإنــــــك َّ َِّ 

َآلیت ًْشهرا، َْ َفقال َ َ َّإن«: َ َْالشهر ِ
ٌتسع َّ ْ

َوعشرون ِ ُ ْ
ِ
َ«  

 ســــــــــتة ، وفــــــــــي )١(هنــــــــــاأخرجــــــــــه البخــــــــــاري الحــــــــــدیث : تخــــــــــریج الحــــــــــدیث

  .)٤(والنسائي،)٣(والترمذي ،)٢(اضعمو

  :، وهمأربعةرجال الحدیث : الحدیث رواة

  .بغدادي، تقدم في الحدیث الرابع: الرحیم عبد بن محمد .١

الواســـــــطي، قـــــــدم بغـــــــداد أبـــــــو خالـــــــد الـــــــسلمي، بـــــــن زاذان  هـــــــارون بـــــــن یزیـــــــد .٢

ً، عــــرف حافظــــا ومحــــدثا ومفـــــسرا )هـــــ١١٨(وحــــدث فیهــــا كانــــت والدتــــه ســـــنة  ً ً

ًوزاهـــــــــدا عابـــــــــدا تـــــــــوفي ســـــــــنة . ثقـــــــــة مـــــــــتقن عابـــــــــد مـــــــــن الطبقـــــــــة التاســـــــــعة. ً

                                      
، رقــم ١/٨٥، بــاب الــصالة فــي الــسطوح والمنبــر والخــشبكتــاب الــصالة، : صــحیح البخــاري  ) ١(

)٣٧٨ .(  

إذا رأیـــتم الهـــالل «: بـــاب قـــول النبـــي صـــلى اهللا علیـــه وســـلمكتـــاب الـــصوم، : المـــصدر نفـــسه  ) ٢(

، كتـاب المظـالم والغـصب، )١٩١١) (١٩١٠(، رقـم ٣/٢٧ ، »ٕفصوموا، واذا رأیتموه فأفطروا

، ) ٢٤٦٩(، رقــم ٣/١٣٥، بــاب الغرفــة والعلیــة المــشرفة وغیــر المــشرفة فــي الــسطوح وغیرهــا

الرجال قوامـون علـى النـساء بمـا فـضل اهللا بعـضهم علـى {: باب قول اهللا تعالىكتاب النكاح، 

للــذین {:  تعــالىبــاب قــول اهللاكتــاب التوحیــد، ). ٥٢٠١(، رقــم ٧/٣٢ ، ]٣٤: النــساء[} بعــض

ٕیؤلــون مــن نــسائهم تــربص أربعــة أشــهر، فــإن فــاءوا فــإن اهللا غفــور رحــیم، وان عزمــوا الطــالق 

بــاب مــن حلــف أن ال كتــاب األیمــان والنــذور، ). ٥٢٨٩(، رقــم ٧/٥٠، }فــإن اهللا ســمیع علــیم

  ). ٦٦٨٤(، رقم ٨/١٣٩، یدخل على أهله شهرا، وكان الشهر تسعا وعشرین

، رقـــم ٣/٦٤، بـــاب مـــا جــاء أن الـــشهر یكـــون تــسعا وعـــشرینأبـــواب الــصوم، : ســنن الترمـــذي  ) ٣(

  ". هذا حدیث حسن صحیح: "وقال الترمذي). ٦٩٠(

  ). ٣٤٥٦(، رقم ٦/١٦٦، اإلیالءكتاب الطالق، باب : المجتبى من السنن  ) ٤(



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٧٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

  .)١()هـ٢٠٦(

هـــــو حمیـــــد بـــــن أبـــــي حمیـــــد، أبـــــو عبیـــــدة الخزاعـــــي البـــــصري : الطویـــــل حمیـــــد .٣

الملقـــــب بحمیـــــد الطویـــــل، اختلـــــف فـــــي اســـــم أبیـــــه علـــــى عـــــشرة أقـــــوال، مـــــن 

الطبقــــة الخامــــسة، ثقــــة صــــدوق ربمــــا دلــــس عــــن أنــــس، تــــوفي بالبــــصرة ســــنة 

  .)٢(وهو قائم یصلي) هـ١٤٢(

  . البصرة، تقدم في الحدیث األوللصحابي جلیل نز :مالك بن أنس .٤

ـــــــي  :لطـــــــائف اإلســـــــناد ـــــــه: "قـــــــال العین ـــــــین مـــــــا  روات  وواســـــــطي بغـــــــدادي ب

  .)٣( "وبصري

  :ومن لطائف اإلسناد األخرى

  . مواضع ثالثة في الجمع بصیغة التحدیث .١

  .)٤(واحد موضع في العنعنة .٢

   :غریب الحدیث

 جحـــــشه: یقـــــال الخـــــدش، وهـــــو الجلـــــد ســـــجح وهـــــو الجحـــــش، مـــــن :فجحـــــشت .١

ــــــصیبه أن: وقیــــــل. خدشــــــه: ًجحــــــشا یجحــــــشه ــــــسجح شــــــيء ی  أو كالخــــــدش ین

 قـــــــد أنــــــه معنــــــاه :لیــــــوق. الخــــــدش فــــــوق الجحــــــش: وقیــــــل. ذلــــــك مــــــن ربــــــأك

) َّصـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم( اهللا رســـــول أصـــــاب مـــــا یكـــــون وقـــــد جلـــــده، انـــــسجح

                                      
صــفة الــصفوة، أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد المعــروف بــابن الجــوزي : ینظــر  )١(

ــــاهرة، ( ه٥٩٧ت( ــــن علــــي، دار الحــــدیث، الق ــــق أحمــــد ب ؛ ٢/١٠: م٢٠٠٠-  ه١٤٢١، تحقی

 . ٦٠٦:تقریب التهذیب

میــزان االعتــدال فــي نقــد الرجــال، أبــو عبــد اهللا شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد الــذهبي : ینظــر  )٢(

-  ه١٣٨٢، تحقیق علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعـة والنـشر، بیـروت، ( ه٧٤٨ت(

 .١٨١:؛ تقریب التهذیب١/٦١٠: م١٩٦٣

  .٤/١٠٥: عمدة القاري   ) ٣(

  .٤/١٠٥: المصدر نفسه: ینظر  ) ٤(



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٧٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

 منعـــــه فلـــــذلك وتوجـــــع، األعـــــضاء فـــــي ّرض الخـــــدش مـــــع الـــــسقوط ذلـــــك مـــــن

  . )١(الصالة إلى لقیاما

  .)٢(األرض وجه عن المرتفعة الغرفة شبه: المشربة .٢

  .)٣("ولیس المراد به اإلیالء المتعارف بین الفقهاء"،  حلف:أي: آلى .٣

 بـــــــن یزیـــــــد مـــــــا بـــــــین بغـــــــدادي وبـــــــصري، إذ أن الحـــــــدیث رواتـــــــه: الخالصـــــــة

  .ً أیضا من البغدادیینُطي نزل بغداد، فهو یعدس واهارون

  :الحدیث السادس 

ََحــــــــدثنا ):رحمــــــــه اهللا(قــــــــال اإلمــــــــام البخــــــــاري  َّ ُمحمــــــــد َ َّ َ ُبــــــــن ُ ِالــــــــصباح، ْ َّ َقــــــــال َّ َ :

ََأخبرنــــا ََ ٌهــــشیم، ْ ْ َ َقــــال ُ ََأخبرنــــا: َ ََ ٌخالــــد ْ ِ ُالحــــذاء، َ
َّ
ْعــــن َ َقالبــــة، َِأبــــي َ ََ

َقــــال ِ ََأخبرنــــا: َ ََ ُمالــــك ْ ِ
ُبــــن َ ْ 

ِالحـــــویرث ِ ْ َ ُّاللیثـــــي، ُ ِ َُأنـــــه َّْ َّالنبـــــي َرَأى َّ ِ َّصـــــلى( َّ
ِعلیـــــه ُهللا َ َْ َوســـــلم َ

َّ
َ ِّیـــــصلي، )َ

َ َفـــــإذا ُ ِ َكـــــان َ ـــــي َ  ِف

ٍْوتر ْمن ِ
ِصالته ِ َِ ْلم َ ْینهض َ َ َّحتى َْ َیستوي َ َِ ْ ًقاعدا َ ِ َ.  

، )٥( وأبـــــــــــــو داود،)٤(أخرجـــــــــــــه البخـــــــــــــاريالحـــــــــــــدیث : تخـــــــــــــریج الحـــــــــــــدیث

                                      
معــالم الــسنن شــرح ســنن أبــي داود، أبــو ســلیمان حمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم الخطــابي : ینظــر  ) ١(

مـادة : ؛ الـصحاح١/١٧٣: م١٩٣٢-  ه١٣٥١، المطبعة العلمیة، حلـب، ( ه٣٨٨ت(البستي 

  .٤/١٠٥: لقاري؛ عمدة ا٣/٩٩٧) جحش(

النهایــة فــي غریــب الحــدیث واألثــر، لمجــد الــدین أبــي الــسعادات محمــد بــن محمــد بــن : ینظــر  ) ٢(

، تحقیــق زاهــر أحمــد الــزاوي، ( ه٦٠٦ت(الكــریم الــشیباني الجــزري المعــروف بــابن األثیــر  عبــد

؛ عمــــدة ٢/٤٤٥: م١٩٧٩-  ه١٣٩٩ومحمـــود محمــــد الطنــــاحي، المكتبـــة العلمیــــة، بیــــروت، 

  .٤/١٠٥ :القاري

  .١/٤٨٨: فتح الباري  ) ٣(

بـــاب مــن اســـتوى قاعــدا فـــي وتــر مـــن صــالته ثـــم ، كتــاب مواقیـــت الــصالة: صــحیح البخـــاري  ) ٤(

  ). ٨٢٣(، رقم ١/١٦٤ ، نهض

، رقــــم ٢/١٣٤، بــــاب مــــا یقـــول إذا رفــــع رأســــه مــــن الركــــوعكتــــاب الــــصالة، : ســـنن أبــــي داود  ) ٥(

)٨٤٤ .(  



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٧٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

  .)٢(والنسائي، )١(والترمذي

  :رجال الحدیث خمسة، وهم: الحدیث رواة

 مــــــــصنف البغــــــــدادي، جعفــــــــر أبــــــــو الــــــــدوالبي، البــــــــزاز َّالــــــــصباح بــــــــن محمــــــــد .١

  .)٣()هـ٢٢٧( توفي سنة الطبقة العاشرة، من حافظ ثقة السنن،

ـــي خـــازم  .٢ ـــن أب ـــة ب ـــو معاوی ـــسلمي، أب ـــار ال ـــشیر بـــن القاســـم بـــن دین ـــن ب هـــشیم ب

الواســــطي، ثقــــة ثبــــت كثیــــر التــــدلیس واإلرســــال الخفــــي مــــن الطبقــــة الــــسابعة، 

  .)٤(، وقد قارب الثمانین)هـ١٨٣(توفي سنة 

ـــــصري المـــــشهور  .٣ ـــــو المنـــــازل الب ـــــد بـــــن مهـــــران، اإلمـــــام الحـــــافظ الثقـــــة، أب خال

ـــــــذلك، أحـــــــد  ـــــــا فعـــــــرف ب ـــــــي ســـــــوق الحـــــــذائین أحیان ـــــــس ف ًبالحـــــــذاء كـــــــان یجل

   .)٥()هـ١٤١(اإلعالم، رأى أنس بن مالك، توفي سنة 

هــــو عبـــد اهللا بــــن زیــــد بـــن عمــــرو بــــن نایـــل البــــصري، أبــــو قالبــــة  :أبـــو قالبــــة .٤

ین فـــــي الحـــــدیث والفقـــــه والنـــــسك والعبـــــادة، ثقـــــة الجرمـــــي، أحـــــد أعـــــالم التـــــابع

مـــــــن الطبقـــــــة الثالثـــــــة، تـــــــوفي بالـــــــشام هاربـــــــا مـــــــن . فاضـــــــل كثیـــــــر اإلرســـــــال

                                      
وقـال ). ٢٨٧(، رقـم ٢/٧٩،  كیـف النهـوض مـن الـسجودبـابأبـواب الـصالة، : سنن الترمذي  ) ١(

  ". هذا حدیث حسن صحیح: "الترمذي

 ، بـــاب االســـتواء للجلـــوس عنـــد الرفـــع مـــن الـــسجدتینكتـــاب التطبیـــق، : المجتبـــى مـــن الـــسنن  ) ٢(

  ). ١١٥٢(، رقم ٢/٢٣٤

  .٤٨٤:؛ تقریب التهذیب٢٥/٣٨٨: تهذیب الكمال: ینظر  )٣(

، تحقیق كوركیس عواد، عـالم ( ه٢٩٢ت(ن سهل الرزاز الواسطي تاریخ واسط، أسلم ب: ینظر  )٤(

 .٥٧٤:؛ تقریب التهذیب١٣٧:  ه١٤٠٦الكتب، بیروت، 

، دائــــرة ( ه٣٥٤ت(الثقـــات، أبــــو حـــاتم التمیمــــي محمـــد بـــن حبــــان بـــن أحمــــد البـــستي : ینظـــر  )٥(

؛ تقریـــــب ٦/٢٥٣: م١٩٧٣ -  ه١٣٩٣ الهنــــد، -المعــــارف العثمانیــــة، حیــــدر آبــــاد، الــــدكن 

  .١٩١:تهذیبال



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٧٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

  .)١ (وقیل بعدها) هـ١٠٤(القضاء حتى أتى الیمامة سنة 

صـــــــحابي ســـــــكن البـــــــصرة وتـــــــوفي بهـــــــا ســـــــنة : اللیثـــــــي الحـــــــویرث بـــــــن مالـــــــك .٥

  .)٢ ()هـ٩٤(

ــــــي  :لطــــــائف اإلســــــناد ــــــال العین ــــــه: " ق ــــــین مــــــا روات  شــــــیخ وهــــــو بغــــــدادي ب

  .)٣("وبصري وواسطي البخاري

    :ومن لطائف اإلسناد األخرى

  . واحد موضع في الجمع بصیغة التحدیث .١

  . مواضع ثالثة في اإلخبار .٢

  . واحد موضع في العنعنة .٣

  .)٤(مواضع ثالثة في القول .٤

 وواســـــطي البخــــاري شــــیخ وهـــــو بغــــدادي بــــین مــــا الحــــدیث رواتـــــه: الخالصــــة

 .)رحمه اهللا (العینياإلمام  وبصري، كما ذكر

  :الحدیث السابع

   ):رحمه اهللا(قال اإلمام البخاري 

ََحـــدثنا َّ ُمعاویــــة َ َ ِ َ ُبــــن ُ ٍعمــــرو، ْ ْ َقــــال َ ََحــــدثنا: َ َّ ُزائــــدة، َ َ ْعــــن َِ ٍحــــصین، َ ْ َ ْعــــن ُ ِِســــالم َ
ِبــــن َ ْ 

ـــي ِالجعـــد، َِأب
ْ ـــال َ َق ََحـــدثنا: َ َّ ُجـــابر َ

ِ ُبـــن َ ـــد ْ ِعب ْ ـــه، َ ِالل ـــال َّ َق َبینمـــا: " َ َ ُنحـــن َْ ْ ِّنـــصلي َ
َ َمـــع ُ ـــي َ ِّالنب ِ َّ 

                                      
الهدایة واإلرشاد في معرفة أهـل الثقـة والـسداد المعـروف برجـال صـحیح البخـاري، أبـو : ینظر  )١(

، تحقیــق عبــد اهللا اللیثــي، ( ه٣٩٨ت(نــصر أحمــد بــن محمــد بــن الحــسین البخــاري الكالبــاذي 

 .٣٠٤:؛ تقریب التهذیب١/٤٠٦:  ه١٤٠٧ -دار المعرفة، الطبعة الثانیة، بیروت 

، تحقیــق صــالح بــن ( ه٣٥١ت(معجــم الــصحابة، أبــو الحــسین عبــد البــاقي بــن قــانع : ینظــر  )٢(

؛ ٣/٤٥: م١٩٩٧-  ه١٤١٨، ٣ســالم المــصراتي، مكتبــة الغربــاء األثریــة، المدینــة المنــورة، ط

  .٣/١٣٤٩: االستیعاب

  .٦/٩٨: عمدة القاري   ) ٣(

  .٦/٩٨: المصدر نفسه: ینظر  ) ٤(



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٨٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

َّصــــلى( ِعلیــــه ُاهللا َ َْ َوســــلم َ
َّ
َ ْإذ )َ َْأقبلــــت ِ ٌعیــــر ََْ

ُتحمــــل ِ ِ ْ ًطعامــــا، َ َ ُفــــالتفتوا َ ََ ْ َإلیهــــا َ َْ
َّحتــــى ِ َبقــــي َمــــا َ

ِ
َ 

َمـــــــع ِّالنبـــــــي َ ِ َّصـــــــلى( َّ
ِعلیـــــــه ُاهللا َ َْ َوســـــــلم َ

َّ
َ َّإال )َ َعـــــــشر َْاثنـــــــا ِ َ ًرجـــــــال، َ ُ ْفنزلـــــــت َ ََ ِهـــــــذه ََ ِ

ُاآلیـــــــة َ َ :

 Q P O N M L K J I H ]١١: الجمعة[.  

ثالثــــــة فــــــي ، وأخرجــــــه )١(هنــــــاأخرجــــــه البخــــــاري الحــــــدیث : تخــــــریج الحــــــدیث

  .)٤(والترمذي ،)٣(، ومسلم)٢(مواضع

  :رجال الحدیث خمسة، وهم: الحدیث رواة

معاویــــة بــــن عمــــرو بــــن المهلــــب بــــن عمــــرو األزدي هــــو : عمــــرو بــــن معاویــــة .١

ِالمعنـــــي، أبـــــو عمـــــرو البغـــــدادي، وی
ْ عـــــرف بـــــابن الكرمـــــاني، ثقـــــة مـــــن صـــــغار َ

  .)٥(سنة) ٨٦(على الصحیح وله ) هـ٢١٤(الطبقة التاسعة، توفي سنة 

 مــــن ســــنة صــــاحب ثبــــت ثقــــة. زائــــدة بــــن قدامــــة الثقفــــي، أبــــو الــــصلت الكــــوفي .٢

  .)٦()هـ١٦١(، توفي في أرض الروم سنة السابعة

                                      
ب إذا نفـر النـاس عـن اإلمـام فـي صـالة الجمعـة، فـصالة بـاكتـاب الجمعـة، : صحیح البخاري  ) ١(

  ). ٩٣٦(، رقم ٢/١٣، اإلمام ومن بقي جائزة

} ٕواذا رأوا تجـــارة أو لهـــوا انفـــضوا إلیهـــا{: بـــاب قـــول اهللا تعـــالىكتـــاب البیـــوع، : المـــصدر نفـــسه  ) ٢(

ـــاب ، كتـــاب تفـــسیر القـــرآن، )٢٠٦٤(، رقـــم ٣/٥٦، )٢٠٥٨(، رقـــم ٣/٥٥، ]١١: الجمعـــة[ ب

  ) ٤٨٩٩(، رقم ٦/١٥٢، ]١١: الجمعة[}  رأوا تجارة أو لهوإواذا{

ٕواذا رأوا تجــارة أو لهــوا انفــضوا إلیهــا {: بــاب فــي قولــه تعــالىكتــاب الجمعــة، : صــحیح مــسلم  ) ٣(

  ). ٨٦٣(، رقم ٢/٥٩٠، ]١١: الجمعة[} وتركوك قائما

وقـال ). ٣٣١١ (، رقـم٥/٤١٤،  ومـن سـورة الجمعـةأبواب تفسیر القـرآن، بـاب: سنن الترمذي  ) ٤(

  ". هذا حدیث حسن صحیح: "الترمذي

  .٥٣٨:؛ تقریب التهذیب٢/٢٧٦: الكاشف: ینظر  )٥(

؛ طبقــــات الحفــــاظ، أبــــو الفــــضل عبــــد الــــرحمن بــــن أبــــي بكــــر ٢١٣:تقریــــب التهــــذیب: ینظــــر  )٦(

 .٩٨:  ه١٤٠٣، دار الكتب العلمیة، بیروت، ( ه٩١١ت(السیوطي 



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٨١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

 حفظــــه تغیــــر الكــــوفي، ثقــــة الهــــذیل أبــــو، الــــسلمي الــــرحمن عبــــد بــــن حــــصین .٣

 وتــــسعون ثــــالث ولـــه )هـــــ١٣٦ (تـــوفي ســــنة الخامــــسة الطبقــــة مـــن اآلخــــر فـــي

  .)١ (سنة

 وكــــان ثقــــة الكــــوفي، مــــوالهم األشــــجعي رافــــع واســــمه: الجعــــد أبــــي بــــن ســــالم .٤

ــــة مــــن ًكثیــــرا، یرســــل ــــل غیرهــــا، ) هـــــ٩٧(تــــوفي ســــنة ،  الطبقــــة الثالث  ولــــموقی

  .)٢ (المائة جاوز أنه یثبت

جـــــــابر بـــــــن عبـــــــد اهللا بـــــــن عمـــــــرو هـــــــو أبـــــــو عبـــــــد اهللا : اهللا عبـــــــد بـــــــن جـــــــابر .٥

األنـــــــصاري الـــــــسلمي، لـــــــه وألبیـــــــه صـــــــحبة، استـــــــشهد أبـــــــوه فـــــــي أحـــــــد، نـــــــزل 

  .)٣(، وقیل غیرها)هـ٧٤(الكوفة، وتوفي بالمدینة سنة 

 وكــــــــوفي بغــــــــدادي بــــــــین مــــــــا رواتــــــــه: " قــــــــال العینــــــــي  :لطــــــــائف اإلســــــــناد

  .)٤("وواسطي

    :ومن لطائف اإلسناد األخرى

  . مواضع ثالثة في الجمع بصیغة التحدیث .١

  . موضعین في العنعنة .٢

  . مواضع ثالثة في القول .٣

 فــــــي وروى واســــــطة، عمــــــرو بــــــال بــــــن معاویــــــة عــــــن هنــــــا روى البخــــــاري أن .٤

ــــــه مواضــــــع ــــــد بواســــــطة عن ــــــن اهللا عب ــــــن ومحمــــــد المــــــسندي ب ــــــد ب ــــــرحیم عب  ال

  . رجاء أبي بن وأحمد

                                      
 .١٧٠:ذیب؛ تقریب الته١/٣٣٨: الكاشف: ینظر  ) ١(

لمحمد بن عبد اهللا بن أحمد بـن سـلیمان بـن زبـر الربعـي . تاریخ مولد العلماء ووفیاتهم: ینظر  )٢(

، تحقیــــــق الــــــدكتور عبــــــد اهللا أحمــــــد ســــــلیمان الحمــــــد، دار العاصــــــمة، الریــــــاض، ( ه٣٩٧ت(

  .٢٢٦: ؛ تقریب التهذیب١/٢٣٦:  ه١٤١٠

  .١/٤٥٤: ؛ اإلصابة١/٢١٩: االستیعاب: ینظر  )٣(

  . ٦/٢٤٥: مدة القاريع  ) ٤(



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٨٢

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

ــــصحیحین فــــي الحــــدیث هــــذا مــــدار أن .٥ ــــى ال ــــه المــــذكور، حــــصین عل ــــارة ألن  ت

ــــــه ــــــن مســــــال عــــــن یروی ــــــي ب ــــــا، كمــــــا وحــــــده الجعــــــد أب ــــــة وهــــــي هن ــــــر روای  أكث

 قــــیس روایــــة وهــــي وحــــده، نــــافع بــــن طلحــــة ســــفیان أبــــي عــــن وتــــارة أصـــحابه،

ـــارة مردویـــه، ابـــن عنـــد ٕواســـرائیل الربیـــع بـــن  وهـــي جـــابر عـــن بینهمـــا جمـــع وت

ـــــة ـــــن خالـــــد روای ـــــد اهللا عبـــــد ب ـــــي البخـــــاري عن ـــــد التفـــــسیر، ف  وكـــــذا مـــــسلم وعن

  .)١( أیضا عنده هشیم روایة

  :غریب الحدیث

"اإلبل التي تحمل المیرة ال واحد لها من لفظها: العیر: وقیل. القافلة" العیر
)٢(  

 بـــــــین وكـــــــوفي، ولـــــــیس مـــــــا بغـــــــدادي بـــــــین مـــــــا الحـــــــدیث رواتـــــــه: الخالصـــــــة

، وســـــبب وهمـــــه فـــــي هـــــذا )رحمـــــه اهللا(وواســـــطي، كمـــــا ذكـــــر العینــــي  وكـــــوفي بغــــدادي

  .)٣(أنه كوفيًالرحمن واسطیا، والصحیح  عبد بن حصینَّأنه عد 

  :الحدیث الثامن

َِحـــــدثني ):رحمـــــه اهللا(قـــــال اإلمـــــام البخـــــاري  َّ ُمحمـــــد َ َّ َ ُبـــــن ُ ِعبـــــد ْ ْ ِالـــــرحیم، َ ِ ََحـــــدثنا َّ َّ َ 

ـــان ُعف َّ ُبـــن َ ٍِمـــسلم، ْ
ْ ََحـــدثنا ُ َّ ٌوهیـــب، َ ْ َ ْعـــن ُ َیحیـــى َ ِبـــن َْ ِســـعید ْ ِ

ِبـــن َ َحیـــان، ْ َّ ْعـــن َ َزرعـــة، َِأبـــي َ َ ْ ُ 

ْعـــــــن َهریـــــــرة َِأبـــــــي َ َ َْ َرضـــــــي( ُ
ِ

ُعنـــــــه ُهَّاللـــــــ َ ِ�َأعرابیـــــــا ََّأن: )َْ َ َّالنبـــــــي ََأتـــــــى ْ ِ َّصـــــــلى( َّ
ِعلیـــــــه ُاهللا َ َْ َ 

َوســــــلم
َّ

َ َفقــــــال ،)َ َ َعلــــــى َُِّدلنــــــي: َ ٍعمــــــل َ
َ َإذا َ ُعملتــــــه ِ َُ ْ ُدخلــــــت ِ ْ َ َالجنــــــة، َ َّ َقــــــال َ ُتعبــــــد«: َ ُ ْ َاللــــــه َ

 َال َّ

ــــــشرك ُت ِ ْ ــــــه ُ ِب ًشــــــیئا، ِ ْ ــــــیم َ ُوتق
ُِ ــــــصالة َ َال َ ــــــة، َّ َالمكتوب َ ُ ْ ــــــؤدي َ ِّوت َ ُ َكــــــاةَّالز َ َالمفروضــــــة، َ َ ُْ ُوتــــــصوم َ ُ َ َ 

َرمــــــضان َ َ َقــــــال »َ ــــــذي: َ ِوال َّ
ِنفــــــسي َ ْ ِبیــــــده َ ِ

َُأزیــــــد َال َِ َعلــــــى ِ َهــــــذا، َ َّفلمــــــا َ َّولــــــى، ََ َقــــــال َ ُّالنبــــــي َ ِ َّ 

َّصــــلى( ِعلیــــه ُاهللا َ َْ َوســــلم َ
َّ
َ ْمــــن«: )َ ُســــره َ َّ َینظــــر َْأن َ ُ ٍرجــــل َِإلــــى َْ ُ ْمــــن َ

َِأهــــل ِ ِالجنــــة، ْ َّ ْفلینظــــر َ ُ ْْ َ َ 

                                      
  .٦/٢٤٥: عمدة القاري: ینظر  ) ١(

المحكم والمحیط األعظـم فـي اللغـة، أبـو الحـسن علـي بـن إسـماعیل النحـوي اللغـوي األندلـسي   )٢(

، تحقیــق عبــد الحمیــد هنــداوي، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ( ه٤٥٨ت(المعــروف بــابن ســیده 

  . ٢/٢٣٦)عیر(مادة : م٢٠٠٠-  ه١٤٢١

  .٦/٢٤٥: عمدة القاري: ینظر  ) ٣(



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٨٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

ََحــــدثنا .»َذاَهــــ َِإلــــى َّ ٌمــــسدد، َ َّ َ ْعــــن ُ َیحیــــى، َ ْعــــن َْ َحیــــان، َِأبــــي َ َّ َقــــال َ َِأخبرنــــي: َ
ََ َزرعــــة، َُأبــــو ْ َ ْ ُ 

ِعن ِّالنبي َ ِ َّصلى( َّ ِعلیه ُاهللا َ َْ َوسلم َ
َّ
َ َبهذا )َ َ

ِ.  

ـــــــاأخرجـــــــه البخـــــــاري الحـــــــدیث : تخـــــــریج الحـــــــدیث ، )٢(، وفـــــــي الجهـــــــاد)١(هن

  .)٣(ومسلم

  :وهمرجال الحدیث ستة، : الحدیث رواة

  .بغدادي، تقدم في الحدیث الرابع: الرحیم عبد بن محمد .١

عفــــان بــــن مــــسلم بــــن عبــــد اهللا البــــاهلي، أبــــو عثمــــان الــــصفار البــــصري، ثقــــة  .٢

ـــن المـــدیني ـــین، قـــال اب كـــان إذا شـــك فـــي حـــرف مـــن الحـــدیث : ثبـــت مـــتقن مت

  .)٤(ببغداد) هـ٢١٩(تركه، من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 

 بكــــــــر أبــــــــو مـــــــوالهم، الكرابیــــــــسي البـــــــاهلي نعجــــــــال بــــــــن خالـــــــد بــــــــن وهیـــــــب .٣

تـــــوفي ، الـــــسابعة الطبقـــــة مـــــن، بـــــأخرة قلـــــیال تغیـــــر لكنـــــه ثبـــــت ثقـــــة، البـــــصري

  .)٥ (بعدها وقیل )هـ١٦٥ (سنة

ـــــان بـــــن ســـــعید بـــــن یحیـــــى .٤ ـــــد مـــــن حی ـــــو حیـــــان التیمـــــي الكـــــوفي، ثقـــــة عاب ، أب

  .)٦ ()هـ١٤٥(الطبقة السادسة، توفي سنة 

                                      
  ). ١٣٩٧(، رقم ٢/١٠٥، باب وجوب الزكاةكتاب الزكاة، : صحیح البخاري  ) ١(

  ). ٢٧٨٥(، رقم ٤/١٥، باب فضل الجهاد والسیر،  الجهاد والسیركتاب: صحیح البخاري  ) ٢(

  ). ١٤(، رقم ١/٤٤، باب بیان اإلیمان الذي یدخل به الجنةكتاب اإلیمان، : صحیح مسلم  ) ٣(

، تحقیــق أحمـــد ( ه٧٦٤ت(الــوافي بالوفیـــات، صــالح الـــدین خلیــل بـــن أیبــك الـــصفدي : ینظــر  )٤(

ــــاء التــــراث، بیــــروت،  ؛ ٢٠/٥٧: م٢٠٠٠-  ه١٤٢٠األرنــــاؤوط، وتركــــي مــــصطفى، دار إحی

 .٣٩٣:تقریب التهذیب

ـــــشافعي : ینظـــــر  ) ٥( ـــــي بـــــن حجـــــر العـــــسقالني ال تهـــــذیب التهـــــذیب، أبـــــو الفـــــضل أحمـــــد بـــــن عل

ـــــــــب ١١/١٤٩:  ه١٣٢٦ة دائـــــــــرة المعـــــــــارف النظامیـــــــــة، الهنـــــــــد، ، مطبعـــــــــ( ه٨٥٢ت( ؛ تقری

 .٥٨٦:التهذیب

 .٥٩٠:؛ تقریب التهذیب٣١/٣٢٣: تهذیب الكمال: ینظر  )٦(



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٨٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

اســــمه : قیــــل. اهللا البجلــــي الكــــوفيبــــن عمــــرو بــــن جریــــر بــــن عبــــد  أبــــو زرعــــة .٥

  .)١ (هرم، وقیل غیر ذلك، ثقة من الطبقة الثالثة

ــــد الــــرحمن بــــن صــــخر، أبــــو هریــــرة الدوســــي، صــــحابي جلیــــل  :أبــــو هریــــرة .٦ عب

ولـــــي إمـــــارة المدینـــــة مـــــدة یـــــسیرة، نـــــزل البـــــصرة ثـــــم الكوفـــــة، ثـــــم لـــــزم المدینـــــة 

  .)٢()هـ٥٩(حتى توفي بها سنة 

ووهیـــــب  وعفـــــان بغـــــدادي، شـــــیخ البخـــــاري :قـــــال العینـــــي  :لطـــــائف اإلســـــناد

  .)٣(كوفیان زرعة وأبو ویحیى بصریان

 موضـــــعین فـــــي الجمـــــع بـــــصیغة التحـــــدیث :ومـــــن لطـــــائف اإلســـــناد األخـــــرى

  . موضع في اإلفراد وبصیغة

  . مواضع ثالثة في العنعنة .١

  .)٤(أفراده من شیخه أن .٢

 ذكـــــر العینـــــي كمـــــا وبـــــصریان وكوفیـــــان يالحـــــدیث رواتـــــه بغـــــداد: الخالصـــــة

، وهــــو قــــد نــــزل كــــال مــــن )رضــــي اهللا عنــــه(؛ ولكنــــه لــــم یــــذكر أبــــا هریــــرة )رحمــــه اهللا(

  .  ، فیمكن عده منهما)٥(البصرة والكوفة وحدث فیهما

  :الحدیث التاسع

                                      
 .٦٤١:؛ تقریب التهذیب٢/٤٢٧: الكاشف: ینظر  )١(

 .٣/٤٥٧: ؛ أسد الغابة٤/١٧٧٠: االستیعاب: ینظر  )٢(

  .٨/٢٤١: عمدة القاري   ) ٣(

  .٨/٢٤١: فسهالمصدر ن: ینظر  ) ٤(

التـــاریخ الكبیـــر المعـــروف بتـــاریخ ابـــن أبـــي خیثمـــة، أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن أبـــي خیثمـــة : ینظـــر  )٥(

  ه١٤٢٧، تحقیق صالح فتحي هالل، الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، القاهرة، ( ه٢٧٩ت(

؛ جــامع التحــصیل فــي أحكــام المراســیل، أبــو ســعید بــن خلیــل بــن كیكلــدي ٣/٥٦:م ٢٠٠٦-

  ه١٤٠٧، ٢، تحقیق حمدي عبد المجید السلفي، عالم الكتب، بیروت، ط( ه٧٦١ت(العالئي 

 . ١٢٥: م١٩٨٦-



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٨٥

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

ََحـــــــدثنا ):رحمــــــه اهللا(قــــــال اإلمــــــام البخـــــــاري  َّ ُّعلــــــي َ ِ
ُبــــــن َ ٍهاشــــــم، َِأبـــــــي ْ ِ

َســـــــمع َ
ِ

َ 

ًهــــشیما، ْ َ ََأخبرنــــا ُ ََ ٌحــــصین، ْ ْ َ ْعــــن ُ ِزیــــد َ ْ ِبــــن َ ٍوهــــب، ْ ْ َقــــال َ ُمــــررت: َ ْ َ ِبالربــــذة، َ َ َ َّ َفــــإذا ِ ِ ِبــــَأبي ََأنــــا َ ِ 

ٍّذر َرضـــــي( َ
ِ

ـــــه َ ُالل
ـــــه َّ ُعن ُفقلـــــت ،)َْ ـــــه َُْ ُل ـــــا: َ ـــــك َم ََأنزل َ َ ـــــك ْ َمنزل ِ ْ َهـــــذا؟ َ َقـــــال َ ُكنـــــت: " َ ْ ـــــشأم، ُ ِْبال َّ ِ 

ُفاختلفـــــــــــــــت ْ َََ ُومعاویـــــــــــــــة ََأنـــــــــــــــا ْ َ ِ َ ُ ـــــــــــــــي َ   V U T S R Q: ِف

 Z Y X W] ـــــــة ـــــــال] " ٣٤: التوب َق ـــــــة َ ُمعاوی َ ِ َ ـــــــت: ُ ْنزل ََ ـــــــي َ َِأهـــــــل ِف ـــــــاب، ْ ِالكت َ ِ 

ُفقلــــت ــــت: َُْ ْنزل ََ َفینــــا َ ْوفــــیهم، ِ
ِ ِ

َفكــــان َ َ ِبینــــي َ ُوبینــــه َْ ََ ْ ــــي َ َذاك، ِف َوكتــــب َ َ َ ــــى َ َعثمــــان َِإل َ ْ َرضــــي( ُ
ِ

َ 

ـــــه ُالل
ـــــه َّ ُعن ِیـــــشكوني، )َْ ُ ْ ـــــب َ َفكت َ َ ـــــي َ َّإل ُعثمـــــان َِ َ ْ ـــــدم َِأن: ُ َِاق ـــــة ْ َالمدین َ ِ

َفقـــــدمتها، َ ُ ْ
ِ َ ـــــ َ ُفكث َ َّعلـــــي َرَ َ َ 

ــــــاس ُالن ــــــى َّ َّحت ْكــــــَأنهم َ ُ َّ ــــــم َ ْل ــــــي َ ِیرون
ْ ــــــل ََ َقب ــــــك، َْ َذل ــــــذكرت َِ ُف ْ َ َ َذاك َ َلعثمــــــان، َ َ ْ ُ

ــــــال ِ َفق َ ــــــي َ ْإن: ِل ِ 

َشـــــئت ْ َتنحیـــــت، ِ ْ ََّ َفكنــــــت َ ْ ُ ًقریبـــــا، َ َفــــــذاك َِ َ ِالـــــذي َ ََِأنزلنـــــي َّ َ َهــــــذا ْ َالمنـــــزل، َ ِ ْ ْولــــــو َ َ َُأمـــــروا َ َّعلــــــي َّ َ َ 

�حبشیا ِ َ ُلسمعت َ ْ
ِ
َ ْوَأطع َ َ   .ُتَ

  .)١ ( من طریقینأخرجه البخاريالحدیث : تخریج الحدیث

  :رجال الحدیث خمسة، وهم: الحدیث رواة

ـــــي بـــــن أبـــــي هاشـــــم عبیـــــد اهللا بـــــن ط :هاشـــــم أبـــــي بـــــن علـــــي .١  اللیثـــــي بـــــراخعل

  .)٢ (العاشرةالطبقة دوق تكلم فیه للوقف في القرآن من صالبغدادي، 

  .واسطي، تقدم في الحدیث السادس: هشیم .٢

  . وفي، تقدم في الحدیث السابعك: حصین .٣

 الجهنـــي، أبــــو ســــلیمان الكــــوفي، مخـــضرم، هــــاجر ففاتــــه رؤیــــة وهــــب بــــن زیـــد .٤

بأیـــــام، ثقـــــة جلیـــــل تـــــوفي بعـــــد الثمـــــانین ) صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم(رســـــول اهللا 

                                      
، )١٤٠٦(، رقـــم ٢/١٠٧، مـــا أدي زكاتـــه فلـــیس بكنـــزكتـــاب الزكـــاة، بـــاب : صــحیح البخـــاري  ) ١(

والــذین یكنــزون الــذهب والفــضة وال ینفقونهــا فــي ســبیل اهللا {: بــاب قولــهكتــاب تفــسیر القــرآن، 

  ). ٤٦٦٠(، رقم ٦/٦٥، ]٣٤: التوبة[}  ألیمفبشرهم بعذاب

  .٢/٤٠٦:؛ تقریب التهذیب٩/٣٦٢: إكمال تهذیب الكمال: ینظر  )٢(



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٨٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

   .)١ ()هـ٩٦(وقیل سنة 

هــــو جنــــدب بــــن جنــــادة بــــن ســــفیان بــــن عبیــــد بــــن حــــرام بــــن غفــــار،  :أبــــو ذر .٥

ًالــــسابقین فــــي اإلســــالم، كــــان رأســــا فــــي العلــــم والزهــــد أبــــو ذر الغفــــاري، أحــــد 

  .)٢ ()هـ٣٢(والجهاد توفي سنة 

  .)٣(وواسطي وكوفي بغدادي بین ما رواته  :لطائف اإلسناد

  

    :ومن لطائف اإلسناد األخرى

ـــــــصیغة التحـــــــدیث ـــــــي الجمـــــــع ب ـــــــه. واحـــــــد موضـــــــع ف ـــــــسماع: وفی ـــــــه. ال ـــــــار: وفی  اإلخب

 القــــول: وفیــــه. واحــــد موضــــع فــــي عنــــةالعن: وفیــــه. واحــــد موضــــع فــــي الجمــــع بــــصیغة

  . وجوابا سؤاال

  .)٤(الصحابي عن التابعي عن التابعي روایة

ـــــة أیـــــام مـــــن ذات : الربـــــذة: غریـــــب الحـــــدیث ـــــرى المدینـــــة علـــــى ثالث مـــــن ق

عـــــرق علـــــى طریـــــق الحجـــــاز، إذا رحلـــــت مـــــن فیـــــد تریـــــد مكـــــة، وبهـــــذا الموضـــــع قبـــــر 

لكنهـــــــا خربـــــــت ســـــــنة وكانـــــــت قریـــــــة عـــــــامرة و). رضـــــــي اهللا عنـــــــه(أبـــــــي ذر الغفـــــــاري 

بــــــسبب الحــــــروب، وتقــــــع فــــــي الــــــشرق إلــــــى الجنــــــوب مــــــن بلــــــدة الحناكیــــــة )  هــــــ٣١٩(

ـــــاض( ـــــق الری ـــــي طری ـــــة كـــــم عـــــن المدینـــــة ف ـــــذة شـــــمال مهـــــد الـــــذهب )مائ ، وتبعـــــد الرب

                                      
  .٢٢٥:؛ تقریب التهذیب١٠/١١١: تهذیب الكمال: ینظر  )١(

، تحقیــق عــادل ( ه٤٣٠ت(معرفــة الــصحابة، أبــو نعــیم أحمــد بــن عبــد اهللا األصــبهاني : ینظــر  )٢(

ـــــــــا ـــــــــوطن، الری ، ١/٢٥٢: ؛ االســـــــــتیعاب٢/٥٥٧: م١٩٩٨-  ه١٤١٩ض، العـــــــــزازي، دار ال

٤/١٦٥٢.  

  .٨/٢٦٢: عمدة القاري   ) ٣(

  .٨/٢٦٢: المصدر نفسه: ینظر  ) ٤(



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٨٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

   .)١ ()كم٢٤١(على مسافة 

ـــــه: الخالصـــــة ـــــین  مـــــاالحـــــدیث روات ـــــا ذر وواســـــطي وكـــــوفي بغـــــدادي ب  إال أب

  .ى الباحث نزوله في البصرة أو الكوفة إذ لم یثبت لد)رضي اهللا عنه(

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                      
معجم البلدان، أبو عبد اهللا شهاب الدین یاقوت بن عبد اهللا الحمـوي الرومـي البغـدادي : ینظر  ) ١(

ـــــــو ذر معجـــــــم المـــــــدن التاریخ؛ ٣/٢٤: م١٩٩٥، دار صـــــــادر، بیـــــــروت، ( ه٦٢٦ت( یـــــــة، أب

  .١/٢٦٧: م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠الفاضلي، منشورات بغدادي، الجزائر،



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٨٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

  اخلامتة

ـــــى خیـــــر خلقـــــه، ســـــیدنا محمـــــد  الحمـــــد هللا حـــــق حمـــــده، والـــــصالة والـــــسالم عل

  .وعلى آله وصحبه

  :في خاتمة هذا البحث ألخص أهم ما جاء فیه

ـــــار هـــــذه الع .١ ـــــي العلمـــــاء بدراســـــة األســـــانید، وظهـــــرت آث ـــــي التحـــــري عن ـــــة ف نای

عـــــن لطـــــائف اإلســـــناد، ومـــــن أنـــــواع هـــــذه اللطـــــائف أن یـــــروي أهـــــل بلـــــد مـــــا 

  .بعضهم عن بعض

فـــــــي صـــــــحیح البخـــــــاري، وقـــــــد بلـــــــغ عـــــــدد البغـــــــدادیین جـــــــرى اختیـــــــار الـــــــرواة  .٢

  .تسعة أحادیثاألحادیث 

  .بذكر لطائف اإلسناد، وقد توسع في ذكر هذه اللطائفالعیني عني  .٣

 .ون لتأخر بناء بغدادال یوجد حدیث سنده كله بغدادی .٤

  .اثنتان: رواها البغدادیون مع رواة كوفیینعدد األحادیث التي  .٥

رواهــــــا البغــــــدادیون مــــــع رواة كــــــوفیین أو بــــــصریین أو عــــــدد األحادیــــــث التــــــي  .٦

  . سبعة أحادیث: واسطیین

 .ًوهم العیني في عد األعمش كوفیا، في حین أنه بصري .٧

 .حادیث في إسناد أحد األخشرم بن عليوهم في إدراج  .٨

 . ًعد سعدویه واسطیا مع أنه نزل بغداد .٩

 .ًالرحمن واسطیا، والصحیح أنه كوفي عبد بن َّعد حصین .١٠

مـــن العـــراقیین مـــع أنـــه نـــزل فـــي البـــصرة ) رضـــي اهللا عنـــه(لـــم یعـــد أبـــا هریـــرة  .١١

 .والكوفة

رواته ما بین بغدادي : ِّوهم العیني في عد لطائف إسناد أحد األحادیث فقال  .١٢

 .  حین أن رواته ما بین بغدادي وبصريوواسطي وبصري في

وراء ا  وا.  



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٨٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

  املصادر واملراجع
أســـــامي مـــــن روى عـــــنهم محمـــــد بـــــن إســـــماعیل البخـــــاري مـــــن مـــــشایخه  .١

، أبــــــو أحمــــــد عبــــــد اهللا بــــــن عــــــدي الجرجــــــاني )فــــــي جامعــــــه الــــــصحیح(

ــــــــق الــــــــدكتور عــــــــامر حــــــــسن صــــــــبري، دار البــــــــشائر ( ه٣٦٥ت( ، تحقی

 . ه١٤١٤اإلسالمیة، بیروت، 

االســـــتیعاب فـــــي معرفـــــة األصـــــحاب، أبـــــو عمـــــر یوســـــف بـــــن عبــــــد اهللا  .٢

ـــــي  ـــــن عاصـــــم النمـــــري القرطب ـــــر ب ـــــد الب ـــــن عب ، ( ه٤٦٣ت(بـــــن محمـــــد ب

 . ه١٤١٢تحقیق علي محمد البجاوي، دار الجیل، بیروت، 

ــــي بــــن  .٣ ــــدین أبــــي الحــــسن عل ــــة فــــي معرفــــة الــــصحابة، لعــــز ال أســــد الغاب

ي الجـــــــزري أبــــــي الكــــــرم محمـــــــد بــــــن محمـــــــد بــــــن عبــــــد الكـــــــریم الــــــشیبان

، تحقیـــــــق علـــــــي محمـــــــد معـــــــوض، ( ه٦٣٠ت(المعـــــــروف بـــــــابن األثیـــــــر 

  ه١٤١٥وعـــــادل أحمـــــد عبـــــد الموجـــــود، دار الكتـــــب العلمیـــــة، بیـــــروت، 

 .م١٩٩٤-

اإلصــــابة فــــي تمییــــز الــــصحابة، أبــــو الفــــضل شــــهاب الــــدین أحمــــد بــــن  .٤

بــــــــــن محمــــــــــد الكنــــــــــاني العــــــــــسقالني المعــــــــــروف بــــــــــابن حجــــــــــر  علــــــــــي

 الموجـــــــــود وعلــــــــــى محمــــــــــد تحقیـــــــــق عــــــــــادل أحمـــــــــد عبــــــــــد، ( ه٨٥٢ت(

 . ه١٤١٥معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

إكمــــال تهــــذیب الكمــــال فــــي أســــماء الرجــــال، لعــــالء الــــدین أبــــي عبــــد اهللا  .٥

مغلطـــــاي بـــــن قلـــــیج بـــــن عبـــــد اهللا البكجـــــري المـــــصري الحكـــــري الحنفـــــي 

، تحقیـــــــق أبـــــــي عبـــــــد الـــــــرحمن عـــــــادل بـــــــن محمـــــــد، وأبـــــــي ( ه٧٦٢ت(

اروق الحدیثــــــة للطباعــــــة والنــــــشر، محمــــــد أســــــامة بــــــن إبــــــراهیم، دار الفــــــ

 .م٢٠٠١-  ه١٤٢٢



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٩٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

أبــــو الفــــداء عمــــاد  الباعــــث الحثیــــث شــــرح اختــــصار علــــوم الحــــدیث، .٦

ــــــر،  ــــــن كثی ــــــن عمــــــر ب ــــــدین إســــــماعیل ب ــــــق أحمــــــد )هـــــــ٧٧٤ت(ال ، تحقی

 .م١٩٨٩محمد شاكر، مطبعة األمان، بغداد 

بهجــــــــة المحافــــــــل وأجمــــــــل الوســــــــائل بــــــــالتعریف بــــــــرواة الــــــــشمائل، أبــــــــو  .٧

الــــدین إبــــراهیم بــــن إبــــراهیم بــــن حــــسن اللقــــاني المــــالكي اإلمــــداد برهــــان 

، تحقیــــــــــق الــــــــــدكتور شــــــــــادي محمــــــــــد ســــــــــالم آل نعمــــــــــان، ( ه١٠٤١ت(

مركـــــــــز النعمـــــــــان للبحـــــــــوث والدراســـــــــات اإلســـــــــالمیة وتحقیـــــــــق التـــــــــراث 

 .م٢٠١١-  ه١٤٣٢والترجمة، الیمن، 

تــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس، محیــــي الــــدین أبــــو الفــــضل محمــــد  .٨

، )هـــــــــــ١٢٠٥ت(اســــــــــطي الحنفــــــــــي الزبیــــــــــدي، مرتــــــــــضى الحــــــــــسیني الو

 .م١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٥مكتبة الهدایة، الكویت، 

ـــو بكـــر أحمـــد بـــن  .٩ ـــن أبـــي خیثمـــة، أب ـــاریخ اب ـــر المعـــروف بت ـــاریخ الكبی الت

، تحقیــــــــق صــــــــالح فتحــــــــي هــــــــالل، الفــــــــاروق ( ه٢٧٩ت(أبــــــــي خیثمــــــــة 

 .م ٢٠٠٦-  ه١٤٢٧الحدیثة للطباعة والنشر، القاهرة، 

هللا محمــــــــد بــــــــن إســـــــماعیل بــــــــن إبــــــــراهیم التـــــــاریخ الكبیــــــــر، أبــــــــو عبـــــــد ا .١٠

، تحقیـــــــــق الـــــــــسید هاشـــــــــم النـــــــــدوي، دار ( ه٢٥٦ت(البخـــــــــاري الجعفـــــــــي 

 .الفكر للطباعة والنشر، بال تاریخ

لمحمــــــد بــــــن عبــــــد اهللا بــــــن أحمــــــد بــــــن . تــــــاریخ مولــــــد العلمــــــاء ووفیــــــاتهم .١١

ــــر الربعــــي  ســــلیمان ــــن زب ــــد اهللا أحمــــد ( ه٣٩٧ت(ب ــــدكتور عب ، تحقیــــق ال

 . ه١٤١٠اصمة، الریاض، سلیمان الحمد، دار الع

ـــــرزاز الواســـــطي  .١٢ ـــــن ســـــهل ال ـــــاریخ واســـــط، أســـــلم ب ـــــق ( ه٢٩٢ت(ت ، تحقی

 . ه١٤٠٦كوركیس عواد، عالم الكتب، بیروت، 



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٩١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

تــــدریب الــــراوي فــــي شــــرح تقریــــب النــــواوي، عبــــد الــــرحمن بــــن أبــــي بكــــر  .١٣

، تحقیـــــق عبـــــد الوهـــــاب عبـــــد اللطیـــــف، مكتبـــــة )هــــــ٩١١ت (الـــــسیوطي، 

 . تاریخالریاض الحدیثة، الریاض، بال

تـــــذكرة الحفـــــاظ، أبـــــو عبـــــد اهللا شـــــمس الـــــدین محمـــــد بـــــن أحمـــــد الـــــذهبي  .١٤

 .م١٩٩٨-  ه١٤١٩، دار الكتب العلمیة، بیروت، ( ه٧٤٨ت(

التعریفــــــات، علـــــــي بـــــــن محمـــــــد بــــــن علـــــــي الـــــــزین الـــــــشریف الجرجـــــــاني  .١٥

ـــــــــان، )هــــــــــ٨١٦ت( ـــــــــروت، لبن ـــــــــة، بی ـــــــــب العلمی  -هــــــــــ ١٤٠٣، دار الكت

 .م١٩٨٣

 بـــــن علـــــي بـــــن حجـــــر العـــــسقالني تقریـــــب التهـــــذیب، أبـــــو الفـــــضل أحمـــــد .١٦

، تحقیـــــــق محمـــــــد عوامـــــــة، دار الرشـــــــید، ســـــــوریا، ( ه٨٥٢ت(الـــــــشافعي 

 .م١٩٨٦-  ه١٤٠٦

تهــــذیب التهــــذیب، أبــــو الفــــضل أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر العــــسقالني  .١٧

ـــــــــشافعي  ـــــــــد، ( ه٨٥٢ت(ال ـــــــــة، الهن ـــــــــرة المعـــــــــارف النظامی ، مطبعـــــــــة دائ

 . ه١٣٢٦

ل الــــدین یوســــف تهـــذیب الكمــــال فــــي أســــماء الرجــــال، أبـــو الحجــــاج جمــــا .١٨

، تحقیــــــق الــــــدكتور بــــــشار عــــــواد معــــــروف، مؤســــــسة ( ه٧٤٢ت(المــــــزي 

 .م١٩٨٠-  ه١٤٠٠الرسالة، بیروت، 

تیــــسیر مــــصطلح الحــــدیث، أبــــو حفــــص محمــــود بــــن أحمــــد بــــن محمــــود  .١٩

، ١٠طحـــــــــــــان النعیمـــــــــــــي، مكتبـــــــــــــة المعـــــــــــــارف للنـــــــــــــشر والتوزیـــــــــــــع، ط

 .٢٠٠٤-هـ١٤٢٥



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٩٢

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

البـــــــستي الثقــــــات، أبــــــو حــــــاتم التمیمـــــــي محمــــــد بــــــن حبـــــــان بــــــن أحمــــــد  .٢٠

 الهنـــــد، -، دائـــــرة المعـــــارف العثمانیـــــة، حیـــــدر آبـــــاد، الـــــدكن ( ه٣٥٤ت(

 .م١٩٧٣ -  ه١٣٩٣

ــــــن  .٢١ ــــــل ب ــــــن خلی ــــــو ســــــعید ب جــــــامع التحــــــصیل فــــــي أحكــــــام المراســــــیل، أب

، تحقیــــــق حمــــــدي عبــــــد المجیــــــد الــــــسلفي، ( ه٧٦١ت(كیكلــــــدي العالئــــــي 

 .م١٩٨٦-  ه١٤٠٧، ٢عالم الكتب، بیروت، ط

، أبــــــو عیــــــسى محمــــــد بــــــن عیــــــسى  ســــــنن الترمــــــذي-الجــــــامع الكبیــــــر  .٢٢

، تحقیــــــق أحمــــــد محمــــــد شــــــاكر وآخــــــرین، ( ه٢٧٩ت(الترمــــــذي الــــــسلمي 

 .م١٩٧٥-  ه١٣٩٥، ٢دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

الجــــرح والتعــــدیل، أبــــو محمــــد عبــــد الــــرحمن بــــن أبــــي حــــاتم محمــــد بــــن  .٢٣

ــــــرازي  ، دار إحیــــــاء التــــــراث ( ه٣٢٧ت(إدریــــــس بــــــن المنــــــذر التمیمــــــي ال

 .م١٩٥٢-  ه١٢٧١، العربي، بیروت

ذكــــر أســــماء التــــابعین ومــــن بعــــدهم ممــــن صــــحت روایتــــه عــــن الثقــــات  .٢٤

عنـــــــد البخـــــــاري ومـــــــسلم، أبــــــــو الحـــــــسن علـــــــي بــــــــن عمـــــــر بـــــــن أحمــــــــد 

ــــــــدارقطني  ــــــــضناوي، وكمــــــــال یوســــــــف ( ه٣٨٥ت(ال ــــــــق بــــــــوران ال ، تحقی

 .م١٩٨٥، ٢الحوت، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، ط

ین أبــــو إســــحاق إبــــراهیم رســــوم التحــــدیث فــــي علــــوم الحــــدیث، برهــــان الــــد .٢٥

ــــــري،  ــــــن عمــــــر الجعب ــــــي، )هـــــــ٧٣٢ت(ب ــــــراهیم شــــــریف المیل ــــــق إب ، تحقی

 .هـ١٤٢١دار ابن حزم، بیروت، 

، ( ه٢٧٣ت(ســــنن ابــــن ماجــــه، أبــــو عبــــد اهللا محمــــد بــــن یزیــــد القزوینــــي  .٢٦

تحقیـــــق شـــــعیب األرنــــــؤوط، وعـــــادل مرشـــــد، ومحمــــــد كامـــــل قـــــره بللــــــي، 



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٩٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

ـــــــ ـــــــف حـــــــرز اهللا، دار الرســـــــالة العالمی ـــــــروت، وعبـــــــد اللطی   ه١٤٣٠ة، بی

 .م٢٠٠٩-

ســــــنن أبــــــي داود، أبــــــو داود ســــــلیمان بــــــن األشــــــعث السجــــــستاني األزدي  .٢٧

كامــــــل قــــــره بللــــــي، دار ، تحقیــــــق شــــــعیب األرنــــــؤوط، محمــــــد ( ه٢٧٥ت(

 .م٢٠٠٩-  ه١٤٣٠الرسالة العالمیة، بیروت، 

ألفیــــة العراقــــي، أبــــو الفــــضل زیــــن الــــدین عبــــد = شــــرح التبــــصرة والتــــذكرة  .٢٨

الــــــــرحمن بــــــــن أبــــــــي بكــــــــر العراقــــــــي  بــــــــن عبــــــــدالــــــــرحیم بــــــــن الحــــــــسین 

، تحقیـــــــق عبــــــد اللطیـــــــف الهمـــــــیم، ومــــــاهر یاســـــــین فحـــــــل، )هـــــــ٨٠٦ت(

 . م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣ لبنان، –دار الكتب العلمیة، بیروت 

ــــــــاري،  .٢٩ ــــــــن ســــــــلطان محمــــــــد الهــــــــروي الق ــــــــي ب ــــــــة الفكــــــــر، عل شــــــــرح نخب

، تحقیـــــــق محمـــــــد نـــــــزار تمـــــــیم، وهیـــــــثم نـــــــزار تمـــــــیم، دار )هــــــــ١٠١٤ت(

 . تاریخاألرقم، بیروت، بال

الـــــــــصحاح تـــــــــاج اللغـــــــــة وصـــــــــحاح العربیـــــــــة، إســـــــــماعیل بـــــــــن حمـــــــــاد  .٣٠

ـــــــور عطـــــــار، دار )هــــــــ٣٩٣ت(الجـــــــوهري،  ـــــــد  الغف ـــــــق أحمـــــــد عب ، تحقی

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، ٢العلم للمالیین، بیروت، لبنان، ط

صــــــــحیح البخــــــــاري، أبــــــــو عبــــــــد اهللا محمــــــــد بــــــــن إســــــــماعیل البخــــــــاري  .٣١

دار ، تحقیـــــــــق محمـــــــــد زهیـــــــــر ناصـــــــــر الناصـــــــــر، ( ه٢٥٦ت(الجعفـــــــــي 

 . ه١٤٢٢طوق النجاة، بیروت، 

صــــحیح مــــسلم، أبــــو الحــــسین مــــسلم بــــن الحجــــاج القــــشیري النیــــسابوري  .٣٢

، تحقیــــــــق محمــــــــد فــــــــؤاد عبــــــــد البــــــــاقي، دار إحیــــــــاء التــــــــراث ( ه٢٦١ت(

 .العربي، بیروت، بال تاریخ



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٩٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

ـــي بـــن محمـــد المعـــروف  .٣٣ ـــرحمن بـــن عل صـــفة الـــصفوة، أبـــو الفـــرج عبـــد ال

 بـــــــن علـــــــي، دار الحـــــــدیث، ، تحقیـــــــق أحمـــــــد( ه٥٩٧ت(بـــــــابن الجـــــــوزي 

 .م٢٠٠٠-  ه١٤٢١القاهرة، 

طبقـــــات الحفـــــاظ، أبـــــو الفـــــضل عبـــــد الـــــرحمن بـــــن أبـــــي بكـــــر الـــــسیوطي  .٣٤

 . ه١٤٠٣، دار الكتب العلمیة، بیروت، ( ه٩١١ت(

ــــشیرازي  .٣٥ ــــي بــــن یوســــف ال ــــراهیم بــــن عل طبقــــات الفقهــــاء، أبــــو إســــحاق إب

، تحقیـــــق ( ه٧١١ت(، هذبـــــه محمـــــد بـــــن مكـــــرم بـــــن منظـــــور ( ه٤٧٦ت(

 .م١٩٧٠ان عباس، دار الرائد العربي، بیروت إحس

الطبقـــــات الكبـــــرى، أبـــــو عبـــــد اهللا محمـــــد بـــــن ســـــعد بـــــن منیـــــع الزهــــــري  .٣٦

، تحقیــــــق محمــــــد عبــــــد القــــــادر عطــــــا، دار الكتــــــب ( ه٢٣٠ت(البــــــصري 

 .م١٩٩٠-  ه١٤١٠العلمیة، بیروت، 

عمــــــــدة القــــــــاري شــــــــرح صــــــــحیح البخــــــــاري، بــــــــدر الــــــــدین أبــــــــي محمــــــــد  .٣٧

أحمــــد بــــن الحــــسین العینــــي الحنفــــي بــــن  بــــن أحمــــد بــــن موســــى محمــــود

 .م٢٠١٠، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ( ه٨٥٥ت(

عناصـــــر شـــــرح الحـــــدیث النبـــــوي فـــــي الجامعـــــات بـــــین الواقـــــع والطمـــــوح،  .٣٨

صـــالح یوســـف معتــــوق، بحـــث مقــــدم إلـــى نـــدوة علــــوم الحـــدیث علــــوم . د

ـــــي،  ـــــة فـــــي دب ـــــة الدراســـــات اإلســـــالمیة والعربی ـــــي أقامتهـــــا كلی وآفـــــاق، الت

 .ون مع مركز جمعة الماجد، بال تاریخبالتعا

، ( ه٢٢٤ت(غریــــــب الحــــــدیث، أبــــــو عبیــــــد القاســــــم بــــــن ســــــالم الهــــــروي  .٣٩

تحقیــــــق الــــــدكتور محمـــــــد عبــــــد المعیــــــد خـــــــان، طبعــــــة دائــــــرة المعـــــــارف 

 .م١٩٦٤-  ه١٣٨٤ الدكن، -العثمانیة، حیدر آباد 



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٩٥

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

الفــــــــــائق فــــــــــي غریــــــــــب الحــــــــــدیث، لمحمــــــــــود بــــــــــن عمــــــــــر الزمخــــــــــشري  .٤٠

مــــــــد البجــــــــاوي، ومحمــــــــد أبــــــــي الفــــــــضل ، تحقیــــــــق علــــــــي مح( ه٥٣٨ت(

 .، بال تاریخ٢إبراهیم، دار المعرفة، لبنان، ط

فــــتح البــــاري شــــرح صــــحیح البخــــاري، أبــــو الفــــضل أحمــــد بــــن علــــي بــــن  .٤١

، دار المعرفـــــــــــة، بیـــــــــــروت، ( ه٨٥٢ت(حجـــــــــــر العـــــــــــسقالني الـــــــــــشافعي 

 .م١٩٦٠-  ه١٣٧٩

الكاشـــــف فـــــي معرفـــــة مـــــن لـــــه روایـــــة فـــــي الكتـــــب الـــــستة، أبـــــو عبـــــد اهللا  .٤٢

ــــــ ــــــذهبي شــــــمس ال ، تحقیــــــق محمــــــد ( ه٧٤٨ت(دین محمــــــد بــــــن أحمــــــد ال

  ه١٤١٣عوامـــــة، دار القبلـــــة للثقافـــــة اإلســـــالمیة، مؤســـــسة علـــــو، جـــــدة، 

 .م١٩٩٢-

الكنــــى واألســــماء، أبــــو الحــــسین مــــسلم بــــن الحجــــاج بــــن مــــسلم القــــشیري  .٤٣

ـــــــرحیم محمـــــــد أحمـــــــد القـــــــشقري، الجامعـــــــة ( ه٢٦١ت( ، تحقیـــــــق عبـــــــد ال

 .م١٩٨٤-  ه١٤٠٤ ،٢اإلسالمیة، المدینة المنورة، ط

لــــسان العــــرب، أبــــو الفــــضل جمــــال الــــدین محمــــد بــــن مكــــرم بــــن منظــــور  .٤٤

ــــــــــــي المــــــــــــصري  ــــــــــــان، ( ه٧١١ت(األفریق ــــــــــــروت، لبن ، دار صــــــــــــادر، بی

 .م١٩٦٨

ــــسنن الــــصغرى(المجتبــــى مــــن الــــسنن  .٤٥ ــــد الــــرحمن أحمــــد بــــن )ال ، أبــــو عب

الفتــــــاح أبــــــو غــــــدة، مكتــــــب  ، تحقیــــــق عبــــــد( ه٣٠٣ت(شــــــعیب النــــــسائي 

 .م١٩٨٦-  ه١٤٠٦، ٢ة، حلب، طالمطبوعات اإلسالمی

المحكــــم والمحــــیط األعظــــم فــــي اللغــــة، أبــــو الحــــسن علــــي بــــن إســــماعیل  .٤٦

، تحقیـــــق ( ه٤٥٨ت(النحـــــوي اللغـــــوي األندلـــــسي المعـــــروف بـــــابن ســـــیده 



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٩٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

-  ه١٤٢١عبـــــــــد الحمیـــــــــد هنـــــــــداوي، دار الكتـــــــــب العلمیـــــــــة، بیـــــــــروت، 

 .م٢٠٠٠

 معــــالم الــــسنن شــــرح ســــنن أبــــي داود، أبــــو ســــلیمان حمــــد بــــن محمــــد بــــن .٤٧

، المطبعــــــــة العلمیــــــــة، حلــــــــب، ( ه٣٨٨ت(إبــــــــراهیم الخطــــــــابي البــــــــستي 

 .م١٩٣٢-  ه١٣٥١

ـــــــد اهللا  .٤٨ ـــــــن عب ـــــــاقوت ب ـــــــدین ی ـــــــد اهللا شـــــــهاب ال ـــــــو عب ـــــــدان، أب معجـــــــم البل

، دار صــــــــــــادر، بیــــــــــــروت، ( ه٦٢٦ت(الحمــــــــــــوي الرومــــــــــــي البغــــــــــــدادي 

 .م١٩٩٥

ــــــانع  .٤٩ ــــــن ق ــــــاقي ب ــــــد الب ــــــو الحــــــسین عب ــــــصحابة، أب ، ( ه٣٥١ت(معجــــــم ال

ــــن ســــالم ــــة تحقیــــق صــــالح ب ــــة، المدین ــــاء األثری ــــة الغرب  المــــصراتي، مكتب

 .م١٩٩٧-  ه١٤١٨، ٣المنورة، ط

معجـــــم اللغـــــة العربیـــــة المعاصـــــرة، د أحمـــــد مختـــــار عبـــــد الحمیـــــد عمـــــر،  .٥٠

 .م٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩، عالم الكتب، بیروت، )هـ١٤٢٤ت(

ــــــــشورات بغــــــــدادي،  .٥١ ــــــــة، أبــــــــو ذر الفاضــــــــلي، من معجــــــــم المــــــــدن التاریخی

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠الجزائر،

الــــــــــصحابة، أبــــــــــو نعــــــــــیم أحمــــــــــد بــــــــــن عبــــــــــد اهللا األصــــــــــبهاني معرفــــــــــة  .٥٢

، تحقیــــــــــــــق عــــــــــــــادل العــــــــــــــزازي، دار الــــــــــــــوطن، الریــــــــــــــاض، ( ه٤٣٠ت(

 .م١٩٩٨-  ه١٤١٩

أبـــــو عبـــــد اهللا محمـــــد بـــــن عبـــــد اهللا الحـــــاكم  معرفـــــة علـــــوم الحـــــدیث، .٥٣

، تحقیــــــــــق الــــــــــسید معظــــــــــم حــــــــــسین، دار ) هـــــــــــ٤٠٥ت (النیــــــــــسابوري، 

 .م١٩٧٧ –هـ ١٣٩٧، ٢الكتب العلمیة، بیروت، ط



       

  

    

 
 
 
 

 

  

٧٩٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلوليني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 رشح صحيح البخاري... الرواة البغداديون ضمن أسانيد العراقيني يف كتاب عمدة القاري  

ــــــــن محمــــــــد  .٥٤ ــــــــو القاســــــــم الحــــــــسین ب ــــــــب القــــــــرآن، أب ــــــــي غری المفــــــــردات ف

، تحقیــــــق صــــــفوان عــــــدنان ( ه٥٠٢ت(المعــــــروف بالراغــــــب األصــــــفهاني 

-  ه١٤١٢الـــــــداودي، دار القلـــــــم بدمـــــــشق، والـــــــدار الـــــــشامیة ببیـــــــروت، 

 .م١٩٩٢

موضــــح أوهــــام الجمــــع والتفریـــــق، أحمــــد بــــن علـــــي بــــن ثابــــت الخطیـــــب  .٥٥

ـــــدكتو( ه٤٦٣ت(البغـــــدادي  ـــــق ال ـــــد المعطـــــي أمـــــین قلعجـــــي، ، تحقی ر عب

 . ه١٤٠٧، ٢دار المعرفة، بیروت، ط

میـــــزان االعتـــــدال فـــــي نقـــــد الرجـــــال، أبـــــو عبـــــد اهللا شـــــمس الـــــدین محمـــــد  .٥٦

، تحقیـــــــق علـــــــي محمـــــــد البجـــــــاوي، دار ( ه٧٤٨ت(بـــــــن أحمـــــــد الـــــــذهبي 

 .م١٩٦٣-  ه١٣٨٢المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، 

أبــــــي الــــــسعادات النهایــــــة فــــــي غریــــــب الحــــــدیث واألثــــــر، لمجــــــد الــــــدین  .٥٧

الكــــریم الــــشیباني الجــــزري المعــــروف بــــابن  بــــن محمــــد بــــن عبــــد محمــــد

، تحقیــــــــق زاهــــــــر أحمــــــــد الــــــــزاوي، ومحمــــــــود محمــــــــد ( ه٦٠٦ت(األثیــــــــر 

 .م١٩٧٩-  ه١٣٩٩الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت، 

الهدایــــــة واإلرشــــــاد فــــــي معرفــــــة أهــــــل الثقــــــة والــــــسداد المعــــــروف برجــــــال  .٥٨

ــــصر أحمــــد بــــ ن محمــــد بــــن الحــــسین البخــــاري صــــحیح البخــــاري، أبــــو ن

، تحقیــــــــــــق عبــــــــــــد اهللا اللیثــــــــــــي، دار المعرفــــــــــــة، ( ه٣٩٨ت(الكالبــــــــــــاذي 

 . ه١٤٠٧ -الطبعة الثانیة، بیروت 

الــــــــــوافي بالوفیــــــــــات، صــــــــــالح الــــــــــدین خلیــــــــــل بــــــــــن أیبــــــــــك الــــــــــصفدي  .٥٩

، تحقیــــــــــــق أحمــــــــــــد األرنــــــــــــاؤوط، وتركــــــــــــي مــــــــــــصطفى، دار ( ه٧٦٤ت(

  .م٢٠٠٠-  ه١٤٢٠إحیاء التراث، بیروت، 


