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 ملخص البحث
، والذي يختص بدراسة االحاديث الثالثية التي اخرجها البخاري في )صحيحه(،  ()يعد البحث من البحوث التي تبحث في سند حديث النبي

 (،)، لذا اخرج البخاري ثالث وعشرون حديثا يكون بينه وبين النبي()وقد سعى إلى طلب العلو في السند بسبب القرب من شخص النبي 
كلمات افتتاحية)معرفة،    وغيره بأربعة كمسلم، وربما خمسة من الرواة.  ،بذلك يعد البخاري من اصحاب السبق، والسند العاليثالثة رجال فقط، و 

 سند، عالي، ثالثيات، البخاري(
Research Summary 

 This research is considered one of the researches that deals with the study of the Prophet’s hadith, which is 

concerned with the study of the three hadiths that Al-Bukhari brought out in his (Sahih), and he sought to 

seek superiority in the chain of narrators because of the proximity to the person of the Prophet )ملسو هيلع هللا ىلص(,     so Al-

Bukhari produced twenty-three hadiths that are between him and the Prophet )ملسو هيلع هللا ىلص(,     only three men, and thus 

Al-Bukhari is considered one of the companions of the precedent, the high chain of narrators, and others with 

four as a Muslim, and perhaps five of the narrators.opening words.Knowledge, Supprt, High, Triads, Bukhari 

 املقدمة
  أن   وأشهد له،  شريك  ال  وحده  هللا  إال  اله  ال أن  العالمين والصالة والسالم على النبي اآلمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد  رب  هلل  الحمد

فان االهتمام بعلم الحديث، يعد من أهم العلوم التي يجب االعتناء بها، ومنها الثالثيات والرباعيات التي رواها    -:وبعد  ورسوله  عبده  محمدا
ثالث من   (،)بعض الرواة ومنهم البخاري واصحاب لكتب الخمسة، فكان للبخاري السبق في رواية ثالث وعشرون حديثا بينه وبين النبي

ما روى البخاري من االحاديث الثالثية والسند الذي روى من طريقه البخاري هذه االحاديث وبيان رجاله  الرجال فقط.فكان محور البحث حول  
لنوع من  وكل ما يتعلق بمعنى الثالثيات من ناحية السند ورجاله والمفهوم والفوائد والسند العالي والسند النازل وما سبب اهتمام الرواة بهذا ا

ا لها.الرواية ومعرفة خصائص اسانيد  القرب من شخص    لبخاري ومدارها والترجمة  العالي وأهمها  السند  كل ذلك من أجل اظهار محاسن 
فاألمة االسالمية اهتمت بالسند ألنه ينقل أهم مصدرين اللذان هما اصل الدين الكتاب والسنة، فصار الهتمام بالسند كانه خاصية    (،)النبي

 خلل. لهذه األمة وهو ما حفظ دينها من الزلل وال
 ومن هذا المنطلق كان البحث يشتمل على مبحثين هما:

 المبحث االول: مفهوم الثالثيات وما هي فوائدها. 
 المطلب االول: مفهوم الثالثيات وفوائدها. 

 المطلب الثاني: السند ومفهوم السند العالي واهميته.
 المبحث الثاني: مدار االسناد ودراسة الرواة في ثالثيات البخاري.        

 المطلب االول: مدار االسانيد الثالثية والتي أوردها البخاري  في صحيحه. 
 المطلب الثاني: ترجمة رواة األسانيد الثالثية في صحيح البخاري.

 (، فيبين ما فيها من الخير للناس.  في سنة النبي)ثم أهم نتائج البحث فالحمد هلل على كرمه ان جعلنا ممن يبحث 
 املبحث االول: مفهوم الثالثيات وما هي فوائدها.

  يعد االسناد من أهم ما ميز هذه االمة عن غيرها من االمم، وميز االسناد برجاله من حيث درجات التوثيق، وتسابق الرواة في تحصيل السند 
(، له سبق في هذا الباب فقد روى ثالث وعشرون حديثا في صحيحه بسند عالي بين وبين النبي)العالي ومنهم االمام البخاري حيث كان  

ثالث من الرواة فقط، فكانت هذه ميزة تضاف الى جهد االمام البخاري في قوة الطلب للحديث وفهم وتحصيل الصحيح والعالي منه، وبهذا 
 وهذا من ثالثيات البخاري.  المفهوم حاولنا ايضاح الصورة التي يرد من اطالق مصطلح 

 املطلب االول: مفهوم الثالثيات وفوائدها.
ان من الواجب على من يتبحر في علم الحديث ان يعلم اهم المصطلحات التي تخص علم الحديث ومنها مصطلح الثالثيات والرباعيات في 

(، ثالث من الرواة فقط،  يقصد به ان بين البخاري والنبي)علم مصطلح علم الحديث وقد سبق االمام البخاري في هذا المصطلح والذي  
صحابي وتابعي وتابع تابعي، وهذا النوع من الحديث مرغوب فيه عند أهل الحديث لكونه أقرب إلى الصحة واقل في الخطأ، ألنه ما من راو  

ز الخطأ فيما يرون، وكلما قلت الوسائط قلت نسبة عليه فيما يروي، وكلما طال السند كثرت نسبة تجوي  ممكنالخطأ    السند إال و  تمن رجاال
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الخطأ، لذا لم يرو البخاري عن محمد بن إدريس الشافعي من طريق أصحابه الذين رووا عنه، من الذين لقيهم بل روى عن أقران الشافعي  
الباب جائت عن طريق ستة من االسانيد سنأتي على    رغبة منه في طلب علو اإلسناد، وقد اخرج البخاري ثالث وعشرون حديثا في هذا 

بن إبراهيم عن يزيد بن  اول حديث ثالثي السند في صحيح البخاري: عن "المكي  أ. قال ابن حجر في  شاء هللاتفاصيلها في مطلب اخر ان  
ت أكثر من عشرين  هذا الحديث أول ثالثي وقع في البخاري، وليس فيه أعلى من الثالثيات، وقد أفِردت فبلغأبي عبيد عن سلمة بن األكوع"، 

البخاري على غيره، وأن فيه "المكي بن ابراهيم" وهو من كبار شيوخ    وبه فضل  ،البخاري ، وقال بدر الدين العيني: َأنه من ثالثيات  (1) حديثا  
 .(3) ، و"مكي بن إبراهيم" الذي أكثر ثالثيات البخاري بإسناِدهِ (2)البخاري، سمع من سبعة عشر نفرا من التابعين منهم: يزيد بن أبي عبيد المذكور

شيوخ البخاري   ، من كبارصي الحضرمي"، فقال: مات سنة بضع عشرة ومائتينإسحاق الحم  ورد في بيان حال الراوي "عصام بن خالد أبوأكما  
، والبخاري هو أكثر أصحاب الكتب الستة ثالثيات، ألن األحاديث الثالثية  (4)البخاري   ،(*)وهو من أفراد  ،(*)وليس له عنه في )الصحيح( غيره

فهذا   ،، وهذا يحسب للبخاري (5)(، فيها سوى ثالثة أشخاصوبين رسول هللا)بلغت عنده ثالث وعشرين حديثا ، كلها ثالثية، ليس بين البخاري  
نجد ان البخاري   ،ومن خالل التتبع واالستقراء.(6)، بل له رباعيات فقطليس له ثالثيات أصال  ، ومقاربته للبخاري، فاالمام مسلم على جاللة قدره
، والثاني:  (، أخرج عنه ثمانية عشر حديثا  هم: األول: سلمة بن األكوع)و من الصحابة فقط    خالل ثالثة طرق   ن مقد اخرج األحاديث الثالثية  

رون  (، أخرج من طريقه حديث واحد، فيكون مجملها ثالث وعش(، أخرج عنه أربعة أحاديث، والثالث: عبدهللا بن بسر)أنس بن مالك)
 . وليس أثنان وعشرون كما اشار البعض ،حديثا

 املطلب الثاني: السند ومفهوم السند العالي واهميته.
  شخص   والشرف بالقرب من  ،لّما له من ميزة في ميدان رواية الحديث  ،من اجل الحصول على السند العالي  ، تنافس رواة الحديث منذ القدم

وميزة للتبحر في علم الرجال، وعلو السند عبارة عن قلة رجال السند،    ،وباعث على أكثر صحة للحديث(، بقلة رجال السند،  النبي محمد)
مع االتصال، خص هللا    (،)قال ابن حزم: )نقل الثقة، عن الثقة، يبلغ به النبيوُنزول السند عبارة عن كثرة الرجال، وهما من صفات اإلسناد.

(، كما يبدو ذلك  في عهد رسول هللا)  ، قد بدأتبالسند  االهتمامان بذور    جد ن  ،خالل البحث والتقصي  .ومن(7) به المسلمين، دون سائر الملل(
(، ليسمع منه بنفسه، فيتحقق له السند  حتى جاء عند رسول هللا)  ،حينما بلغته دعوة اإلسالم، فلم يقنع بما وصله  :في حديث ضمام بن ثعلبة

ليأخذ عنه، وكان يمكنه أخذ ذلك بواسطٍة عنه، مّمن  (،)أقام مدة  طويلة ينتظر خلوة عمر (،)ابن عباس ، وهذا(8)العالي في هذا الحديث
من  " الحديث"  من الكوفة إلى المدينة، فيتعلمون    سافرون ي"(،  صحاب عبدهللا بن مسعود)ا، وكان  (9)ال يهاب سؤاله، كما كان ُيهاب عمر

"قرب اإلسناد قرٌب، أو  :  "محمد بن أسلم الطوسي"، وقال  (11) "طلب السند العالي سنة عمن سلف"و   :.قال أحمد(10)"(، ويسمعون منهعمر)
، فإن إسناد الحديث كرامة من الزمني  يقول: رواية الحديث بال إسناد من عمل  ،وكان عبدهللا بن طاهرقربة إلى هللا"، ولهذا استحبت الرحلة،  

وأن اعلى ما يقع لمحمد بن اسماعيل البخاري، اثنان "فما بينه وبين الصحابة سوى اثنان"، ولمسلم ما بينه   ،(12)(هللا عز وجل ألمة محمد)
في كتابه الصحيح، وعذره في ذلك من وجوه, منها: أنه شارك اإلمام البخاري    ،مسلم عن البخاري شيئا    ، بل ولم يروِ (13)وبين الصحابة فيه ثالثة

على الظفر بعلو اإلسناد، أن الكثير   ،.وقد بلغ من حرص العلماء(14) مطلب عند أئمة الحديث  ،في علو اإلسناد  في كثير من شيوخه، والرغبة 
من علومهم,  واالستفادة، الحصول على علو اإِلسناد وقدم السماع، والثاني لقاء العلماء ومذاكرتهم  (15)منهم كان يرحل المسافات الطويلة ألجل

ويذمون من ال  يتديَّنون به،    في هذا السبيل دينا  يعدون الرحلة  ، وكانوا  (16) ومقاساة مشقتها  ،د الناس اهتماما  بالرحلةكانوا أش  ،ألن أئمة الحديث
ممن أخذه عن واحد عنه، وفي هذا دليل على فضيلة علو اإلسناد    ، أجل رتبة  ، عن العالم من غير واسطة  ،، وذلك أن من أخذ العلم (17) يعبأ به

،كما كان المحدثون يهتمون بطرق التحمل، (18) (، أعز رتبة وأجل منزلة من البعيدفي الحديث بقلة الوسائط، فإن أقرب األسانيد إلى النبي)
م في نيل السند العالي، فهؤالء تالميذ الدارقطني الذين أخذوا  ويريدون تحصيل السند العالي في كل رواية يروونها، لذا نجد تسابق طالب العل

ا كان محدث عصره، وإمام وقته في الحديث، فلقد تسابق إليه التالميذ، طلبا لتحصيل السند العالي،  لمّ  ،عنه، تنافسوا في االخذ من الدارقطني
.وكان المحدثون كثيرا  ما ال يكتفون باإلجازة العامة، فهذا  (19)لدارقطنيأكثر من اإلمام ا ،والمتون العزيزة، فلم يكن أمامهم من يأخذون منه هذا

نقل كتاب "بيان الوهم واإليهام" من مبيضة شيخه أبي الحسن بن القطان، التي كتبها بيده، ومع ذلك لم يكتف بذلك، فقرأ ما نقل   "ابن المواق"
، بل وميزوا في السماع من الشيخ  (20)يصحح لتلميذه ما قد يقع فيه من سهو أو نسيان  "ابن القطان"وهو ماسك أصله بيده، فكان    ،على شيخه

ماع من الشيخ، فمن سمع قدِيم ا كان أعلى الواحد من حيث فقالوا   ،.بل وكانوا يمدحون من له سندا  عاليا  (21) زمن السماع، فقالوا الُعُلّو بتقدم السَّ
، (22)هـ(، انفرد بعلو االسناد وسمع منه عاليا  فضالء العصر1167ت  في حق )أبي عبدهللا محمد بن أحمد بن يحيى العشماوي الشافعي المصري 
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عبدالرحمن بن محمد    وفي قالوا:  العالمة  األاحق  الشيوخ  آخر  األندلس، هو  القرطبي، مسند  أبا محمد  عتاب بن محسن،  األكابر بن  جلة 
 .والسند من حيث تقسيمه ينقسم الى قسمين عالي ونازل.(23) هـ(520سنة)  مات  بالطرق،  في علو اإلسناد وسعة الرواية, وكان عارفا    ،باألندلس

  رجاله كثيرا . تعداديكون  ،الحديث بعينه نفس يرد به  ،آخر سندٍ لبالنسبة  ،ما كان عدد رجاله قليال   العالي:السند 
 يكون عدد رجاله قليال .  ،يرد به ذلك الحديث بعينه ،بالنسبة إلى سند آخر  ،هو ما كان عدد رجاله كثيرا   السند النازل:

 والعلو في السند نوعان: 
 ورد به ذلك الخبر بعدد كثير، وضده الُنزول المطلق. ،(، بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر( العلو المطلق: هو ما انتهى إلى النبي)1)
مثال  بعدد قليل بالنسبة إلى سند    ،ومسلم  ،وأحمد  ،والبخاري   ،ومالك  ،( العلو النسبي: هو ما انتهى سنده إلى إمام من أئمة الحديث، كشعبة2)

، ألنه قل خطأ  ا و   يحلكونه أقرب إلى الصح  ،ر ورد به ذلك الخبر بعدد كثير، وضده الُنزول النسبي.وإنما كان العلو مرغوبا  فيه عند المحدثينآخ
  تجويز الخطأ،  حاالت ونسبةكثرت  ،وطال  رجال السند كلما كثرو ، فيما روى  عليه جائزٌ والسهو الخطأ   إال و ،اإلسناد تما من راٍو من رجاال

أو أفقه أو    ،أوثق منهاحفظ أو  كأن يكون رجاله    ،العالي  السند  ليست في  يزةوإذا كانت في السند النازل م  .نسبة الخطأ  قلت  قل السند،  وكلما
 العالي، وتتفرع من العلو النسبي أربعة أنواع:  السند ولى من ا ،في أن السند النازل ريبفال  ،أظهر سنده االتصال في

المصنف   من غير طريقه، َأي: الطريق التي تصل إلى ذلك  في رواية الحديث  أحد المصنِّفين  أو شيوخ  : الوصول إلى شيخِ قةالمواف -1
 .للحديث المعين

يكون  حينها  ،  "القعنبي عن مالك بن أنس"  نفسه وعينة، من طريٍق أخرى إلى   ذلك اإلسناد  يقعأن  بصول إلى شيخ شيخه،  و البدل: هو ال -2
 وإال اسم البدل و الموافقة واقع بدونه.  بدال  فيه من قتيبة، وأكثر ما يعتبرون البدل و الموافقة إذا قارنا العلو، القعنبيّ 

النسائي، حديثا     خرجأن يب.  حد المصنفينأل  أخر  إسنادع  اإِلسناد ممقابلة  ، أي:  آخره  المساواة: وهي استواء عدد اإِلسناد من الراوي إلى -3
)  شخص  بينه وبين  كون ي )عينه  ذلك الحديث،  كون ، فيراوٍ فيه أحد عشر    (،النبيِّ )، بسنٍد آخر إلى النبيِّ (، أحد  (، يقع بيننا وبين النبيِّ

 ،    سناد الخاص.رجاالت ذلك اال العدد، مع مالحظة بعشر نفسا ، فنساوي النسائيَّ
، المصافحة  المشهور  جرت، في الغالب  والعرف   المصنِّف، وسمِّيت مصافحة  ألن العادةالشيخ أو  هي االستواء مع تلميذ ذلك    : المصافحة -4

، فكأنَّا صافحناهو   ا "المثال"، وفي هذالراوي وتلميذهبين   اإلسناد، يكون بقدم الوفاة للشيخ المحدث، كما ان علو  .(24)الصورة كأنَّا لقينا النسائيَّ
ماع من نفس الشيخ، أو أحد السندين وقدم فما من إسناٍد عاٍل إال ويقابله إسناد نازل، واإلسناد  ،(25)رواته أعلى من ناحية الضبط واالتقان ،السَّ

عف، وإنَّما الع حة أو الضَّ األمور   داح   الراوي ومن روى عنه، في "الشيخ"  إن تشارك  و ،  (26) (لشرف القرب من رسول هللا)   لوالعالي ال يفيد الصِّ
واية: مثل األخذ عن المشايخبخصائص  المتعلقة   ،  أو    ،الرِّ عن    قد روى   النوع الذي يقال له: رواية األقران، ألنه حينئٍذ يكون   ذا اللقّي، فه  وأالسنِّ

 . (27) "أقران ُمدبجا    رواية   مدبج أقران، وليس كلسند    فكل"  ،من األول  أكثر خصوصيةوهو    ،اآلخر فهو الُمدبَّج  عن  قرينه، وإن روى كل منهما،
 مثال الحديث العالي مقابل النَّازل وهو من ثالثيات البخاري: 

ند العالي حدثنا محمد بن عبدهللا األنصاري، قال: حدثني حميد، أن أنسا ، حدثهم: أن الربيع وهي ابنة    فقال:  ،في صحيحه  البخاري : أخرجه  السَّ
(، فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا  النضر كسرت ثنية جارية، فطلبوا األرش، وطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا النبي)

(: )إن  (: )يا أنس كتاب هللا القصاص(، فرضى القوم وعفوا، فقال النبي)ثنيتها، فقال النبي)رسول هللا، ال والذي بعثك بالحق، ال تكسر  
 .(28) من عباد هللا من لو أقسم على هللا ألبره(

ند النَّازل س، أن  أخرج مسلم الحديث نفسه، فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت، عن أن  :السَّ
ومع ان علو اإلسناد يعظمه أصحاب الحديث، ويشددون في البحث .(30)الحديث  ،(29)(أخت الربيع جرحت إنسانا ، فاختصموا إلى النبي)

،  عنه، بل احيانا أن علو الحديث عندهم، ليس عبارة عن قلة الرجال، وإنما هو عبارة عن زيادة في الصحة، ولهذا ينزلون أحيانا طلبا للصحة
فال التفات إلى هذا    ،(31)وجدوا حديثا  له طريقان، أحدهما بخمسة وسائط مثال، واألخرى بسبعة، يرجحون النازل على العالي طلبا للصحة  فإذا

 العلو، ال سيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين، ممن ادعى سماعا  من الصحابة، كأبن هدبة، ودينار، وخراش، ونعيم ابن سالم، ويعلى
 .(32) بن األشدق، وأبي الدنيا األشج، قال الذهبي: )متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤالء، فأعلم أنه عامي بعد(

 الثاني: مدار االسناد ودراسة الرواة يف ثالثيات البخاري.املبحث 
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  يعد معرفة رجال االسناد، من أهم الواجبات، التي يجب على علماء الجرح والتعديل معرفتها، ومعرفة خصائص الرواة، من حيث القوة والضعف، 
رح والتعديل، علم حال ما يرون من الحديث، وبما ان  والعدالة من عدمها، فكلما تم معرفة خصائص السند، ومعرفة موقع رجاله في سلم الج

رجال صحيح البخاري، يعدون في الطبقة التي يحتج بها في الغالب، وان البخاري قد روى ثالث وعشرون حديثا، في باب علو السند، بما  
سنة(،  200، وبما ان البعد الزمني، كان أكثر من)يسمى بالثالثيات، والتي تعد من خصائص السند الجيد والنادر، والذي لم يدركه الكثير من الرواة 

أو من رواية صحبه الكرام، فقد حاز البخاري، على عدد غير قليل من االحاديث الثالثية، التي تميز رجالها  (، )بين البخاري وشخص النبي
 بالعدالة والتوثيق، فرحم هللا االمام البخاري.

  أوردها البخاري  يف صحيحه.املطلب االول: مدار االسانيد الثالثية واليت
فتيش ان أهم ما يميز رواية البخاري في ثالثياته، مدار السند، الذي تميز بتنوع رجاله، وكثرتهم، وتعدد ورود الحديث من طرق أخرى، فعند الت

 والجرد والتقصي، تبين ان البخاري قد اخرج ثالث وعشرون حديثا ، توزعت على ستة اسانيد وهي: 
 ، اخرج البخاري بهذا االسناد احدى عشر حديثا.يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن االكوع البخاري: حدثنا إبراهيم المكي، حدثناقال  -1
أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن -2 البخاري: حدثنا  بهذا االسناد ستة يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن االكوع  قال  البخاري  ، أخرج 

 أحاديث.
 أخرج البخاري بهذا االسناد ثالثة احاديث. محمد بن عبدهللا األنصاري، قال: حدثني حميد الطويل، أن أنسا  بن مالك،  قال البخاري: حدثنا   -3
 ، أخرج البخاري بهذا االسناد حديثا واحدا فقط.قال البخاري: قال ابن أبي ذئب: حدثني إياس بن سلمة بن االكوع، عن سلمة بن االكوع -4
 حدثنا خالد بن يحيى، حدثنا عيسى بن طهمان، قال: سمعت أنس بن مالك، أخرج البخاري بهذا االسناد حديثا واحدا فقط.قال البخاري:  -5
 أخرج البخاري بهذا االسناد حديثا واحدا فقط.، قال البخاري: حدثنا عصام بن خالد، حدثنا حريز بن عثمان، أنه سأل عبدهللا بن بسر -6

 هم:  (، )الثياته عن ثالثة من الصحابةهنا نجد ان البخاري قد أخرج ث
 أربعة احاديث. وقد اخرج عن طريقه، أنس بن مالك - أ

 سلمة بن االكوع، وقد اخرج عن طريقه سبعة عشر حديثا. -ب
 حديثا واحدا .  وقد اخرج عن طريقه، عبدهللا بن بسر -ت

 هم:  (،)وأخرج عن خمسة من التابعين
 حديثا واحدا فقط.أخرج عن طريقه سلمة بن االكوع، إياس بن  - أ

 أخرج عن طريقه حديثا واحدا فقط.عيسى بن طهمان،  -ب
 أخرج عن طريقه حديثا واحدا فقط. حريز بن عثمان،  -ت
 حميد الطويل، أخرج عن طريقه ثالثة احاديث. -ث
 يزيد بن أبي عبيد، أخرج عن طريقه سبعة عشر حديثا. -ج

 عن ستة من أتباع التابعين وهم: وأخرج في ثالثياته
 أخرج عن طريقه حديثا واحدا فقط.محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب،  -أ

 خالد بن يحيى، أخرج عن طريقه حديثا واحدا فقط. -ب
 عصام بن خالد، أخرج عن طريقه حديثا واحدا فقط.  -ت
 محمد بن عبدهللا األنصاري، أخرج عن طريقه ثالثة احاديث.  -ث
 خلد، أخرج عن طريقه ستة احاديث.أبو عاصم الضحاك بن م -ج
 المكي بن إبراهيم، أخرج عن طريقه إحدى عشر حديثا.        -ح

تاب ومجمل الرواة الذين روى عنهم في ثالثياته، أربعة عشر راٍو، فهؤالء الذين دار عليهم السند، ممن أخرج لهم البخاري في ثالثياته، في ك
والتحمل بين )حدثنا، وعن، وقال، وسأل(، كما ان البخاري قد أورد بعض االحاديث من طرٍق صحيح البخاري، وقد تفاوتت الفاظ نقل الحديث  

اخرى، رباعية وخماسية في أبواب أخرى، من كتابه الصحيح، مثاله: ما أخرج البخاري في حديث "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
ثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمه، قال: سمعت )حد  " أخرجه البخاري من سبعة طرق أعالها سندا حديث:النار
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كل ذلك لبيان علو السند، وتعدد الطرق الصحيحة الدالة على صحة    ،(33))من يقل عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار(  :يقول  (،)النبي

 :مثاال ونموذجا لباقي االحاديث، فليتبوأ مقعده من النار(التي أوردها البخاري في صحيحه لحديث )من كذب عليَّ  الطرق الحديث.
، قال البخاري: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج، عن جامع بن شداد، عن عامر بن عبدهللا بن الزبير، عن عبدهللا بن الزبير -1

كما يحدث فالن و فالن ؟ قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: )من كذب    (،)أسمعك تحدث عن رسول هللاقال: قلت للزبير: إني ال  

 .(34)عليَّ فليتبوأ مقعده من النار(

قال البخاري: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز، قال أنس ابن مالك: )إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيراً أن   -2

 .(35) ، قال: )من تعمد عليَّ كذباً، فليتبوأ مقعده من النار(()النبي

قال: )تسموا   (،)ي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيقال البخاري: حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي حصين، عن أب -3

فليتبوأ مقعده من  يتمثل في صورتي، ومن كذب عليَّ متعمداً  الشيطان ال  فإن  فقد رآني،  المنام  بكنيتي، ومن رآني في  تكتنوا  باسمي وال 

 .(36)النار(

يقول: )إن كذبا  عليَّ    (،)، قال: سمعت النبي()مغيرةحدثنا أبو نعيم، حدثنا سعيد بن عبيد، عن عليَّ بن ربيعة، عن القال البخاري:   -4
 .(37)متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار ليس ككذٍب على أحٍد، من كذب عليَّ 

حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، أخبرنا األوزاعي، حدثنا حسان ابن عطية، عن أبي كبشة، عن عبدهللا بن عمرو، أن  قال البخاري:   -5

 .(38) قال: )بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل وال حرج، ومن كذب عليَّ متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار( (،)النبي

قال:    (،)، عن النبي()ل، حدثنا أبو عوانة، حدثنا أبو حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرةحدثنا موسى بن إسماعيقال البخاري:   -6
بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان ال يتمثل في صورتي، ومن كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من  )سموا باسمي وال تكتنوا  

العالية، والقصد في نيل اصح الروايات، من أجل اخراج الحديث من طرقه الصحيحة، ومنها علو االسناد ألجل  وبذلك نعلم الهمة  .(39)النار(

 حفظ الدين لهذه االمة. 

  املطلب الثاني: ترمجة رواة األسانيد الثالثية يف صحيح البخاري.
"هشام بن شعبة بن عبدهللا بن أبي قيس بن عبد ود" محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب واسمه    أوال: حممد بن عبداهلل بن أبي ذئب:

قال يحيى بن    ،(40)ووكيع  الثوري،  عنه:   روى  نافعاً،  سمع  ثمانين،  سنة  سنة الجحاف  ولد   الحارث،  أَبو  مديني،  لؤي  بن  عامر  القرشي أحد بني
واقد لقيا للكبار من مالك، ولكن مالكا أوسع دائرة في العلم والفتيا والحديث واالتقان منه   ،(43)المدينة  أهل  فقيه  كان،  (42)، واحمد: ثقة(41) معين

ً  وكان ،(44) بكثير رجع يريد المدينة فمات   ثم بها، وحدث بغداد، المؤمنين أمير المهدي أقدمه المنكر، عن وينهى بالمعروف يأمر ورعاً  صالحا
 .(46)، مات سنة تسع وخمسين(45)بالكوفة

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن النجار األنصاري، يكنى أبا حمزة،     بن النضر النجاري.  ثانيا: أنس بن مالك
(، وغيرهم، وروى عنه: محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهري، ويحيى (، وعبدَّللاَّ بن عباس))النبي  عن:  روى   ,(47)(، عشر سنواتخدم النبي)

آخر  وكان، (50) ، ومات فيها سنة ثالث وتسعين(49)، نزل المدينة، وكان يأتي الشام، ثم تحول إلى البصرة(48) اأَلنصاري، وخلٌق كثير سعيدبن 
 .(52) ، وهو ابن مائة سنة وثالث سنين، وقيل: ابن مائة سنة وسبع سنين(51)(من مات بالبصرة من َأصحاب رسول هللا) 

  بن أسلم بن سالمان بن بن مالك  خزيمة بن قشير بن  عبدهللا  بن سنان واسمه إياس بن سلمة بن األكوع، ثالثا: إياس بن سلمة بن األكوع:
سمع أباه وابن عمار بن  ،(53) ( سنة، ثقة وله أحاديث كثيرةٌ 77ابن)  وهو هـ(119)  سنة بالمدينة سلمة، مات أبا إياس يكنىخزاعة،  من  أفصى

 معين:  بن  يحيى  قال   ،(54)محمدوابنه    ،وابن أبي ذئب  ،ويعلى بن الحارث  ،عكرمة بن عمارو   الزهري،  عنه:   ياسر، يعد في أهل الحجاز، وروى 
 . (55)ثقة

  عن:   روى   ،(56) الشامي  عون   أبو:  ويقال  عثمان،  أبو  المشرقي   الرحبي  أسعد بن  أحمر بن  جبر  بن  عثمان  بن  حريزرابعا: حريز بن عثمان:
يونس، وخلٌق   بن  العنبري، وعيسى  معاذ  بن  معاذ  عنه:  ميسرة، روى   بن  وعبدالرحمن  سعد  ابن  وراشد(،  )النبي  صاحب  بسر  بن  عبدهللا

حريز،   من  أثبت  بالشام  وقال احمد: ليس  ،(60)والعجلي: ثقة  ،(59) قال يحيى بن معين  ،(58) هـ(80سنة)  ومولده  هـ(،163سنة)  ، مات(57) كثير
 .(61)وهو ثقة ثقة

الخزاعي، البصري، يكنى أبا عبيدة، وأسم أبي حميد    حميد بن أبي حميد الطويل بن تيروية، مولى لطلحة الطلحات   خامسا: محيد الطويل:  
 ويحيى   عمر،   ابن   عبيدهللا  عنه:  روى   مالك،  بن   أنس  عن:   ، روى (62) طرخان، كان حميد ثقة كثير الحديث، إال أنه ربما دلس عن أنس بن مالك
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 يخرجا   أنس، ولم  عن  الطويل  حميد  عن   كتابيهما،   في  ومسلم  البخاري   أخرج  لمَ   وُسئل  ،(63) وشعبة بن الحجاج  ومالك بن أنس،  والثوري،  سعيد  بن
  ،(64) غيره  يرويها  ال  أشياء  أنس   عن   يروي   الرقاشي  مثل  غيره،  يرويها  أشياء  أنس  عن   يروي   الطويل   حميد  ألن   قال:  انس ؟   عن   يزيد الرقاشي  عن 

القامة طويل اليدين، يسمى حميد الطويل، مولده سنة ثمان  قصير    كان  ،(66) به  بأس  ال   والعجلي: ثقة،  ،(65)معين، وابن أبي حاتم  بن   قال يحيى
 .(68)وكانت سنة وفاته سنة أثنين أو ثالث وأربعين ومائة ،(67) وستين

هـ(  213من)  قريبا  بها،  ومات  مكة  من سكان  السلمي،  أبا محمد، الكوفي،   صفوان  بن  يحيى  بن  خالد:    خالد بن حييى بن صفوانسادسا:  
قليال، وقال ابن أبي   غلطا  حديثه  في  أن  إال  صدوق :  نمير  ابن  زرعة، قال  أبو  عنه:  روى   ،(69) وسفيان بن سعيد الثوري   كدام،مسعر بن    سمع:

 عمرو   عن  إسماعيل،  عن  الثوري،  حديث سفيان  واحد،  حديث  في  أخطأ  ثقة،  الدارقطني:  وقال  ،(71)وقال العجلي: ثقة  ،(70) حاتم: محله الصدق
وقد خالف الجمع ممن   ،(73)   هـ(212سنة )  بمصر  ، وقد أخطأ ابن يونس المصري، بقوله: توفى(72)الناس  وأوقفه  رفعه،  عمر،  عن  حريث،  بن

 .قالوا: انه مات بمكة
سلمة بن االكوع بن عبدهللا بن قشير بن خزيمة بن مالك بن سالمان بن أسلم من خزاعة األسلمي، واالكوع لقب، سابعا: سلمة بن االكوع:  

وأسمه سنان، كنيته: أبو عامر، ويقال: أبو إياس، وقد قيل: أبو مسلم، ويقال: له سلمة بن عمرو بن األكوع، وكان من أشد الناس وأشجعهم 
 "، بايع (76) "خير رجالتنا سلمة  (: )النبي  قال،  (75) بن الحنفية  محمد  بن  والحسن   عبيد،  أبي  بن  يزيد  روى عنه: إياس ابنه، ومواله  ،(74)راجال

 ولمَّا   ،(79) كان يصفُر رأسه ولحيته  ،(78)هزل   وال  جد  في  قط  أبي  كذب  ما  سلمة:  بن  إياس  ، قال(77)يوم الحديبية على الموت  (،) هللا  سولر 
 بأيام،  يموت  أن  قبل  كان  حتى  هناك بالربذة    يزل  ولم  أوالد،   له  وولدت  هناك،  وتزوج من امرأة   منطقة الربذة،  إلى  خرج  ،()الخليفة عثمان  قتل
 . (81)ً  فاضال خيرا   سخيا   راميا   شجاعا  وكان أهلها، في معدود وهو  سنة، (80ابن)  وهو هـ(، 74سنة) فيها وتوفي ،(80)المدينة إلى عاد

، (82) وُشعبة  سفيان الثوري،  سمع من:  شيبان، البصري،  بني  عاصم النبيل، مولى  أبو  مخلد  بن   الضحاكثامنا: أبو عاصم الضحاك بن خملد:
  الرأي،   هالل  عند   الراي،  أصحاب  مجلس  في  فيجلس  الجمعة  يوم  يجيء  وقال احمد: رأيته  ،(83)معين  بن  ويحيى  حنبل،  بن  أحمد   عنه:  روى 
  يقل   فلم   فسكت  أصحابك ؟   مثل   تكون   ال  ولهذا ؟   لك   ما  وأصحابك ما لك وللرأي ؟   عون   بن   أصحاب   مثل  تكون   ال   لك  ما  يوما :  له   فقلت
الخميس،   ليلة  ثم مات  ،(86) هـ(122سنة)  مولده  ، كان(85) بأهلها  تضر  الغيبة  أن  علمت  منذ  أحدا  اغتبت  ما:  قال أبو عاصم الضحاك  ،(84) شيئا  

وكذا قال يحيى   ،(87) هارون، وكان ثقة  بن  عبدهللا   خالفة  وهو ابن تسعين سنة، في  هـ(،212ذي الحجة، سنة )   ( من شهر14في )  بالبصرة،
 دلست  ما:  يقول  عاصم،   أبا  سمعت:  الترمذي  قال  ،(89)، وقال العجلي: ثقة، كان فقيه، كثير الحديث(88)، وأضاف: صدوق بن معين، وأبو حاتم

، وقال الخليلي: إمام متفق عليه زاهدا  وعلما  (91)حديثه جيد من حديث ألف قدر  يحفظ كان داود:  أبو  ، وقال(90)يدّلس من  أرجم أني  وذاك قط،
 . (92)واتقانا  وديانة 

عبدهللا بن بسر السلمي، كنيته أبو صفوان المازني، وقيل أبو بسر من بني مازن بن النجار، ثم من بني تاسعا: عبداهلل بن بسر الشامي: 
 عنه  روى   ،(95) أحاديث  (، )النبي  عن:  روى   حمص  سكن  ،(94) الشامي  المازني  ثم  السلمي   ،(93) عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن 

هـ( بالشام، وهو آخر من  88مات وهو يتوضأ فجأة، سنة)  ،(96)عثمان، وغيرهم  بن   وحريز  عامر،  بن  وسليم  خمير،  بن  يزيد  الشاميون منهم:
يده على رأسه،    (،)، صلى القبلتين، وضع النبي(97)وكان أثر السجود في جبهته بينا ، وكان يصفر لحيته  (، )مات بها من أصحاب النبي

 .(99) ( سنة94، وكان يوم مات ابن)(98) وبرَّك عليه ودعا له
  الحمصي، يروي   إسحاق،  أبو  حمص،  أهل  من  ،(100) الحضرمي  المثنى  بن  وائل  بن  خالد   بن   عصامعاشرا: عصام بن خالد احلضرمي:  

 ، (103) (215)  سنة   هـ( إلى211سنة)  بين  ما  والبخاري، مات  ،(102)حنبل  بن   وأحمد  ،(101)بلده  أهل   عنه:  روى   والشاميين  عثمان،  بن  حريز   عن:
وقال ابن حجر:   ،(107)مشهور وقال ابن خلفون: ثقة ،(106)بأس به ليس: النَّسائي ، قال (105) شيوخ البخاري   كبار من، (104) هـ(214وقيل: سنة)

 .(108)صدوق 
  أبو  منه:  سمع(،  )انسا    ، سمع:(109)الكوفة  سكن  بصري   الجشمي،  بكر  أبو  رامة،  بن  طهمان  بن  عيسىاحلادي عشر: عيسى بن طهمان:

، (113)وقال احمد بن حنبل  ،(112)بأس  به  قال يحيى بن معين: ليس  ،(111)ومائة  الستين  قبل  مات  ،(110)وخالد بن يحيى  دكين،  بن  نعيم الفضل
وقال العقيلي: عيسى بن طهمان عن    ،(115) بأس  بحديثه  وما  الصدق،   أهل  حديث  حديثه  يشبه   به  بأس  ال ، وقال أبو حاتم: (114) ثقة:  وأبو داود

وقال ابن حبان: يتفرد بالمناكير   ،(116)أنس، ال يتابع على حديثه، ولعلُه أتي من قبل خالد، ألن أبا نعيم وخالد يحدثان عنه أحاديث مقاربة
كأنه كان يدلس عن: ابنان بن أبي عياش، ويزيد الرقاشي عنه، ال يجوز االحتجاج بخبره، وأن    ،(117) عن المشاهير، ال يجوز االحتجاج به
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 بن   عيسى   طريق  الحديث،  هذا  طرق   وقال ابن عراق الكناني: وأجود  ،(119)وقال الذهبي: ثقة  ،(118)اعتبر بما وافق الثقات من حديث فال ضير
 .(120)رجال الصحيحين من طهمان، فإنه

محمد بن عبدهللا بن المثنى بن عبدهللا بن أنس بن مالك االنصاري، يكنى ابا عبدهللا، ولد في  : حممد بن عبداهلل األنصاريالثاني عشر: 
ولي   ،(121)هـ(215هـ(، في خالفة هشام بن عبدالملك، األنصاري، لم يزل بالبصرة يحدث إلى أن مات بها، في رجب سنة)118شوال سنة)

 حميد   عن:  روى   ،(123)كان من أصحاب زفر وأبي يوسف  ،(122)أموالهم  األيتام  على  ورد  األول،   عمله  في  السيرة  فأحسن   هـ(، 191سنة)  القضاء
 ، (125)السدوسي  شيبة  بن  ويعقوب  معين،  بن  ويحيى  ،(124)بشار  بن  ومحمد  المثنى،  بن  ومحمد  نمير  ابن  عنه:  روى   عون،  وابن   الطويل،

به القضاء، فقيل له: يا أبا زكريا فالحديث ؟ فأنشأ يقول:   يليق  عبدهللا  أبو  كان  معين:  بن  قال يحيى  ،(126)عنه  رجلٍ   عن  والستة  والبخاري،
وقال ابن   ،(129)بأس  به   ليس:  النَّسائي  وقال  ،(128)ثقة  صدوق   وقال أبو حاتم:  ،(127)   ...  وحساب  كتاب  وللداوين...    خلُقوا  لها   أقوام   للحرب

 .(130)ثقة المستوفي:
مكي بن ابراهيم بن بشير بن فرقد، أبو السكن، التيمي، الحنظلي، من أهل مدينة بلخ، سمع: الثالث عشر: املكي بن ابراهيم التميمي: 

  من   نفسا    عشر   سبعة  وكتب عن  ،(132) سنة  عشرة  سبع  وله   الحديث  طلب  ،(131) يزيد بن أبي عبيد، وعبدالملك بن جريج، روى عنه: البخاري 
 يحيى   وقال   ،(134)الحديث  في  ثبتا    ثقة،   سعد: كان  بن   محمد  قال   ،(133)حنبل  بن   أحمد :  أهلها  من   عنه   فروى   بها،  وحدث  بغداد،   التابعين، ثم قدم 

(، ومات ليلة  126سنة)  ولد   ،(138)مأمون   الدارقطني: ثقة   قال  ،(137)بأس  به   ليس  النسائي،  وقال   ،(136)وقال العجلي: ثقة  ،(135) بن معين: صالح
 .(139) (215الصبح، للنصف من شعبان، سنة)األربعاء قبيل 

  عنه:   روى   األكوع،  بن  سلمة  عن:  روى   ،(140)األسلمي، أبو خالد  األكوع  بن  سلمة  مولى  عبيد،  أبي  بن  يزيدالرابع عشر: يزيد بن أبي عبيد:
 ، (146)وقال الذهبي: صدوق ،  (145) داود: ثقة، وأبي  (144) ، والعجلي( 143) معين  بن  ويحيى  ،(142)قال ابن سعد،  (141) إبراهيم  بن  ومكي  القطان،  يحيى

 ( 150) المدينةفي ، (149) هـ(146)، مات سنة(148)الرابعة، ثقة وقال ابن حجر: من ،(147)من بقايا التابعين الثقات
 املصادر

شارع محمد   -الكبرى المكتبة التجارية  هـ(،  306: )محمد بن خلف بن حيان، أبو بكر البغدادي، لقب ب"وكيع"، المتوفى  أخبار القضاة -1
 . : عبد العزيز مصطفى المراغيهحقق : م1947- هـ1366 ،1، طمصر لصاحبها: مصطفى محمد-علي

دار  ،  هـ(630المتوفى  ،  الجزري، عز الدين ابن األثير  ،الحسن  ابو  ،الشيباني  ،علي بن أبي الكرم محمد: ) أسد الغابة في معرفة الصحابة -2
 . عادل أحمد عبدالموجود  -علي محمد معوض : حققه:  م 1994-هـ 1415، 1، طالكتب العلمية

الفاروق  (، هـ762المتوفى  ، الحنفي ،المصري أبو عبدهللا  مغلطاي بن قليج بن عبدهللا البكجري : )إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال -3
 . إبراهيمأبو محمد أسامة -عادل محمدققه: ح: م2001-هـ 1422، 1، طلطباعةللنشر واالحديثة 

،  1، ط الرياض-مكتبة الرشد،  هـ(446ت  ،القزويني  ،يعلى الخليلي، خليل بن عبدهللا بن أحمد  : )ألبياإلرشاد في معرفة علماء الحديث -4
 .: د.محمد سعيد عمرهحقق: 1409

- 1412،  1، طبيروت-دار الجيل  ،هـ( 463ت  ،القرطبي  ،يوسف بن عبدهللا بن عبد البر  ،عمر  : )ألبياالستيعاب في معرفة األصحاب -5
 .: علي محمد البجاوي هحقق: 1992

  ، 1ط  حلب, القاهرة،-مكتبة دار التراث-دار الوعي ،  هـ(256تالبخاري،  أبو عبدهللا    ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم)  :التاريخ األوسط -6
 .: محمود إبراهيمهحقق: 1977–1397

 القاهرة،  -الفاروق الحديثة للطباعة،  هـ(279، تبكر أحمد بن أبي خيثمة  )ألبي  :ثالسفر الثال-التاريخ الكبير =تاريخ ابن أبي خيثمة -7
 . : صالح بن فتحي هالل2006-1427 ،1ط
 راقب: الدكن-طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، هـ(256تالبخاري، أبو عبدهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم : )التاريخ الكبير -8

 . خان : محمد عبد المعيدطبعه
دار  ،  هـ(227المتوفى  ،  الجوزجاني  ،عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني: )ألبي  محققا–التفسير من سنن سعيد بن منصور -9

 .سعد عبدهللا عبدالعزيز آل حميد .: د: حققهم1997-هـ1417،  1، طلنشرللتوزيع وا الصميعي
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الحديث  التقريرات -10 البيقونية في مصطلح  المنظومة  المشاط:  )السنية شرح  الكتاب ،  هـ(1399المتوفى  ،  المالكي  حسن بن محمد  دار 
 .: فواز أحمد زمرلي هحقق: 1996- 1417، 1، طبيروت –العربي

 ،هـ(761المتوفى  ،  عالئيال  ، أبو سعيدصالح الدين خليل بن كيكلدي بن عبدهللا الدمشقي: )التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة -11
 . : مرزوق بن هياس آل مرزوق الوهرانيهحقق: هـ1408  : 80و   79الطبعة: العددان  ، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

- 1393،  1، طالهند-دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد،  هـ(354ت  ،الُبستيأبو حاتم  محمد بن حبان بن أحمد، الدارمي،  : )الثقات -12
 . محمد عبدالمعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية  د.راقبة:   :: وزارة المعارف للحكومة العالية الهنديةةبعط: 1973

 . م1984- هـ1405 ،1، ط دار الباز (،هـ261ي، تالكوف ، أبو الحسنأحمد بن عبدهللا بن صالح العجلى: )تاريخ الثقات -13
طبعة مجلس ،  هـ(327المتوفى  ،  الرازي ابن أبي حاتمأبو محمد  بن محمد بن إدريس التميمي، الحنظلي،    عبدالرحمن: )الجرح والتعديل -14

 . م1952- هـ1271 ،1ط بيروت، -دار إحياء التراث العربي - الهند –بحيدر آباد الدكن  -دائرة المعارف العثمانية 
الناشر: ،  هـ(775ت  ،القرشي، محيي الدين الحنفيأبو محمد    عبد القادر بن محمد بن نصر هللا: )الجواهر المضية في طبقات الحنفية -15

 . كراتشي –مير محمد كتب خانه 
الكبرى  -16 العلمية،  هـ(230، ت ابن سعد  ،البغداديأبو عبدهللا  محمد بن سعد بن منيع،  : )الطبقات  الكتب  - 1410،  1، طبيروت-دار 

 .: محمد عبدالقادر عطاقهحق: 1990
أبي عمران موسى بن زكريا  "رواية:  ،  هـ(240  ، تالبصري أبو عمرو    ،فة بن خياط بن خليفة الشيبانيخلي: )الطبقات لخليفة بن خياط -17

 . سهيل زكار .: دهحقق: م1993-هـ1414 ،دار الفكر للطباعة والنشر (،محمد بن أحمد بن محمد األزدي ،بن يحيى التستري 
الكبير -18 المكي  ،جعفر: )ألبي  الضعفاء  العقيلي  العلمية،  هـ(322ت  ،محمد بن عمرو بن موسى  المكتبة  -1404  ،1ط  بيروت،-دار 

 . : عبد المعطي أمين قلعجي: حققه1984
:  م 2001  -هـ1422،  2، طالرياض-دار الخاني ،  هـ(241ت  ،أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني  ،عبدهللا  : )ألبيالعلل ومعرفة الرجال -19
 .: وصي هللا محمد عباسهحقق
صححه وشرحه:  : المكتبة العلمية ،هـ(911المتوفى  ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي: )ألفية السيوطي في علم الحديث -20

 .األستاذ أحمد محمد شاكر
الغرب دار   ، هـ(543ت ،القاضي محمد بن عبدهللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي المالكي: )القبس في شرح موطأ مالك بن أنس -21

 . محمد عبدهللا د. : هحقق: م1992، 1، طاإلسالمي
 . نظمها: أبو مازن محمد بن رجب الخولي:  م2017-هـ1439،  1(، طدار طغراء للدراسات والنشر: ) الكاشف المبين عن غلط المحققين -22
  ، 1ض، طالريا  -الصميعي للنشر والتوزيعدار  ،  هـ(354، تمحمد بن حبان، الدارمي، الُبستي: )ألبي حاتم،  المجروحين من المحدثين -23

 . : حمدي عبدالمجيد السلفيهحقق: 1420-2000
: عادل  هحقق:  1، طبيروت-دار الكتب العلمية  ،هـ(636المتوفى  ،  بكر محمد بن إسماعيل بن خلفون   : )ألبيالمعلم بشيوخ البخاري ومسلم -24

 .بن سعد
نورالدين    د.:  هحقق،  هـ(748المتوفى  ،  أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي  محمد بن  ، شمس الدين: )ألبي عبدهللا،  المغني في الضعفاء -25

 .عتر
:  : حققههـ1353- هـ1351،  1، طالقاهرة-مطبعة االستقامة(،  محمود محمد خطاب السبكي: )المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود -26

 . أمين محمود محمد خطاب
:  م 1968-هـ1388  ،1، طالمكتبة السلفية المدينة المنورة،  هـ(597، تمد الجوزي جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن مح: )الموضوعات -27

 . : عبدالرحمن محمد عثمانحققه
المراكشي   ،محمد بن أبي بكر بن خلف  ،عبدهللا: )ألبي  بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب »البيان« وأغفله أو ألم به فما تممه وال كمله -28

 . محمد خرشافي : حققه: د.م2004 -هـ 1425 ،1ط  الرياض،-مكتبة أضواء السلف ، هـ(642ت ،ابن المواق، المالكي



   

         

 معرفة مدار السند العالي من خالل ثالثيات اإلمام البخاري                     

  

  

–دار المأمون للتراث  ، هـ(233، تالمري، البغدادي  ،يحيى بن معين بن عون   ،زكريا  ، )ألبيتاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي( -29
 .: د. أحمد محمد نور سيفهحقق: دمشق

الدوري( -30 )رواية  معين  ابن  عون،  )  ،تاريخ  بن  معين  بن  زكريا  يحيى  تالبغداديأبو  التراث ،  هـ(233،  وإحياء  العلمي  البحث  مركز 
 . : د. أحمد محمد نور سيفم: حققه1979–ه1399، 1، طمكة المكرمة-اإلسالمي

العلمية  ،هـ( 347المتوفى    الصدفي،أبو سعيد  عبدالرحمن بن أحمد بن يونس  : )تاريخ ابن يونس المصري  -31 ،  1، طبيروت-دار الكتب 
 . هـ1421

إربل -32 )تاريخ  المستوفي:  ابن  اإِلربلي،  اللخمي  المبارك  أحمد بن  بن  تالمبارك  الرشيد،  هـ(637،  دار  واإلعالم،  الثقافة   ،العراق-وزارة 
 .: سامي بن سيد خماس: حققهم1980

- هـ1404  ،1، طالكويت- الدار السلفية  ،هـ(385، تابن شاهين،  البغدادي  ،عمر بن أحمد بن عثمان  ،حفص   : )ألبيتاريخ أسماء الثقات -33
 .: صبحي السامرائيهحققم: 1984

  ،1ط  دار الغرب اإلسالمي،،  هـ(748، ت محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  : )ألبي عبدهللا،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم -34
 . بشار عّواد معروف د.:  هحقق: 2003

:  2002-1422،  1، طبيروت-دار الغرب اإلسالمي  (، هـ463، تالبغداديأبو بكر  ب  الخطي  ،أحمد بن علي بن ثابت: )تاريخ بغداد -35
 .بشار عواد معروف د.: هحقق
:  هـ1417  ،1ط  بيروت،-دار الكتب العلمية،  هـ(463المتوفى  ،  البغداديأبو بكر  الخطيب    ،أحمد بن علي بن ثابته: ) تاريخ بغداد وذيول -36

 . : مصطفى عبد القادر عطاحققه
التهذيبتحرير   -37 )د.  تقريب  معروف:  عواد  األرنؤوط  و   بشار  شعيب  للطباعة  (،  الشيخ  الرسالة    ، 1ط  بيروت،-والنشرللتوزيع  مؤسسة 

 . م1997-هـ1417
حققه: أبو قتيبة :  دار طيبة،  هـ(911المتوفى  ،  عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي: )تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  -38

 . يابينظر محمد الفار 
، هـ(963المتوفى  ،  ابن عراق الكناني  ،علي بن محمد بن علي بن عبدالرحمن: )تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة -39

 . عبدهللا محمد الصديق الغماري -: عبدالوهاب عبداللطيفهحقق: هـ1399، 1، طبيروت-دار الكتب العلمية
 ، هـ(748-673،  الشهير بـالذهبي  ، أبو عبدهللا،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز: )تهذيب الكمال في أسماء الرجال -40

 . مجدي السيد أمين -: غنيم عباس غنيم : حققهم2004-هـ1425، 1، طالفاروق الحديثة للطباعة والنشر
، ن محمد بن الحسين، البخاري الكالباذيأحمد ب)ألبي نصر،    ":الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد"  رجال صحيح البخاري  -41
 . : عبدهللا الليثيهـ: حققه1407، 1، طبيروت-دار المعرفة ،هـ(398ت

هـ:  1407،  1، طبيروت-دار المعرفة،  هـ(428المتوفى  ،  ابن َمْنُجوَيه  أبو بكر   أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم،: )رجال صحيح مسلم -42
 . : عبدهللا الليثيحققه

مكتبة القرآن للطبع ،  هـ(425ت  ،البرقانيأبو بكر  أحمد بن محمد بن أحمد،  : )البرقانى للدارقطني في الجرح والتعديلسؤاالت أبى بكر   -43
 .: مجدي السيد ابراهيم: حققهوالنشر

  ، 1ط  الرياض،-مكتبة المعارف،  هـ(385، تالدارقطنيابو الحسن،  علي بن عمر بن أحمد  : )سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني -44
 . : د. موفق عبدهللا: حققه1984–1404

: )مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة لإلمام الحافظ أبي عبدهللا محمد بن عبدهللا الحاكم النيسابوري(  :سؤاالت مسعود بن علي السجزي  -45
- هـ1408  ،1ط  بيروت،-الغرب اإلسالميدار  ،  هـ(405  المتوفى،  ابن البيع،  النيسابوري   ،الحاكم محمد بن عبدهللا بن محمد  ،عبدهللا)ألبي  
 . موفق عبدهللا عبدالقادرد. : هحقق: م1988

 ،القاهرة  -دار الحديث  ،هـ(748المتوفى  ،  الذهبيأبو عبدهللا  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز  : )سير أعالم النبالء -46
 . م2006-هـ1427
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: مجموعة  هحقق:1985-1405،  3، طمؤسسة الرسالة  :هـ(748ت  عثمان الذهبي  محمد بن أحمد بن  : )ألبي عبدهللا سير أعالم النبالء -47
 .شعيب األرناؤوط :من المحققين إشراف

عبدالكريم عبدهللا عبدالرحمن شرح:    ،هـ( 1377المتوفى  ،  حافظ بن أحمد بن علي الحكم: )شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال األسانيد والمتون  -48
 . حمد الخضير

 ،)مستلة من حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية((،  يوسف بن جودة يس يوسف الداودي)ل  :ية ليوسف جودةشرح المنظومة البيقون  -49
 . مصر-دار األندلس للطباعة

دار الفالح للبحث ،  هـ(  844، تالشافعي  ، الرملي  ،المقدسيأبو العباس    ، شهاب الدين أحمد بن حسين بن رسالن)  :شرح سنن أبي داود -50
 . إشراف خالد الرباط ،دار الفالحفي من الباحثين  مجموع:  : حققهم2016-هـ 1437، 1، طمصر-تحقيق التراث العلمي و

 (. عبدالمحسن بن حمد بن عبدالمحسن بن عبد هللا بن حمد العباد البدر: )شرح سنن أبي داود -51
البخاري  أبو عبدهللا    ،محمد بن إسماعيل: )صحيح البخاري -ننه وأيامهوس(،  )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا -52

 . : محمد زهير ناصر الناصر : حققههـ1422، 1، طدار طوق النجاة (،الجعفي
مسلم   -53 هللا"صحيح  رسول  إلى  العدل  عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  الحسن،)المسند  )ألبي  الحجاج  (":  بن  القشيري    ،مسلم 

 . : محمد فؤاد عبد الباقي: حققهبيروت–دار إحياء التراث العربي ،هـ(261المتوفى ، النيسابوري 
- 1427،  1، طمطابع الحميضي  ،هـ(327ت  ،محمد عبدالرحمن بن محمد، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم: )علل الحديث البن أبي حاتم -54

 .من الباحثين مجموعة: : حققه2006
دار    (،هـ855المتوفى  ي،  بدر الدين العين  يالحنف  يالغيتاب  ،محمود بن أحمد بن موسى  ،محمد: )ألبي  ح صحيح البخاري عمدة القاري شر  -55

 . بيروت-إحياء التراث العربي
- 1417  ، 1ط  الرياض، -مكتبة الكوثر،  هـ(395ت  ،العبدي  منده  محمد بن إسحاق بن  ،عبدهللا  : )ألبيفتح الباب في الكنى واأللقاب -56

 .أبو قتيبة الفاريابي  :هحقق: 1996
  1379بيروت،  -دار المعرفة هـ(،852، تالعسقالني الشافعيأبو الفضل    ،أحمد بن علي بن حجر )  :فتح الباري شرح صحيح البخاري  -57
 ،. محمد فؤاد عبدالباقي ، و: محب الدين الخطيبهرقم
- 1424،  1، ط مصر-مكتبة السنة، هـ(902ت، السخاوي أبو الخير  محمد بن عبدالرحمن بن محمد : )فتح المغيث بشرح ألفية الحديث -58

 . : علي حسين عليهحقق: 2003
والمسلسالت -59 والمشيخات  المعاجم  ومعجم  واألثبات  الفهارس  عبدالكبير  عبدالحيمحمد  :  فهرس  الكتاني  ،بن  الحي  عبد    ، اإلدريسي، 
 . : إحسان عباسه حققم: 1982 ،2، طبيروت-دار الغرب اإلسالمي ، هـ(1382ت

الباري على صحيح البخاري  -60 الديوبندي  :فيض  دار الكتب    ،هـ(1353،  )أمالي( محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم 
 . : محمد بدر عالم الميرتهيهحقق: م2005- هـ 1426، 1، طبيروت-العلمية

،  1، طدار ابن الجوزي   (،محمد بن علي بن آدم بن موسى اإلتيوبي الولوي : )قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج -61
 هـ. 1424

:  هحقق:  1999- 1419،  1، طمصر- دار هجر،  هـ(204تي،  سليمان بن داود الطيالسي البصر   ،داود  : )ألبيمسند أبي داود الطيالسي -62
 . محمد عبد المحسن التركي د.

ابن قرقولأبو اسحاق  سف بن أدهم الوهراني  إبراهيم بن يو : )مطالع األنوار على صحاح اآلثار -63 وزارة ،  هـ( 569المتوفى:  ،  الحمزي، 
 . : دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث: حققهم2012- هـ1433  ،1ط دولة قطر،-األوقاف والشؤون اإلسالمية

:  2000-1421،  1، طالكويت-لبيانمكتبة دار ا،  هـ(317ت  ،البغوي أبو القاسم    ،عبدهللا بن محمد بن عبد العزيز: )معجم الصحابة -64
 .: محمد األمين محمد الجكنيحققه

الصحابة -65 )معرفة  أحمد:  بن  عبدهللا  بن  نعيم    ،أحمد  للنشر  ،هـ(430المتوفى،  األصبهانيأبو  الوطن  طالرياض-دار  - هـ1419  ،1، 
 . : عادل يوسف العزازي : حققهم1998



   

         

 معرفة مدار السند العالي من خالل ثالثيات اإلمام البخاري                     

  

  

عبدهللا بن عدي    ،أحمد)ألبي    ":البخاري من مشايخه في جامعه الصحيحأسامي من روى عنهم  "  :من روى عنهم البخاري في الصحيح -66
 .: د. عامر حسن صبري هحقق: 1414، 1، طبيروت-دار البشائر اإلسالمية، هـ( 365ت، الجرجاني  ،بن عبدهللا

، بيروت–ر والتوزيععالم الكتب للنش(،  مجموعة من المؤلفين)تأليف:  :  موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله -67
 . م 2001، 1ط

- 1382،  1، طبيروت-لطباعةللنشر وادار المعرفة    ، هـ(748ت،  الذهبيأبو عبدهللا    ،محمد بن أحمد: ) ميزان االعتدال في نقد الرجال -68
 .: علي محمد البجاوي : حققه1963

الفكر -69 النظر في توضيح نخبة  - 1429،  2، طهـ(852، تالنيأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسق)  في مصطلح األثر:  نزهة 
 . هللا الرحيلي عبدهللا ضيفد. :هحقق:2008

 اهلوامش
 

 . 1/201فتح الباري:  ( 1(
 . 153/ 2عمدة القاري شرح صحيح البخاري:  ( 2(
 . 2/110فيض الباري على صحيح البخاري:  ( 3(

 
 

 . 16/104عمدة القاري شرح صحيح البخاري:  ( 4(
 . 33/13شرح سنن أبي داود للعباد:   ( 5(
 . 13/23شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال األسانيد والمتون:  ( 6(
 . 2/604تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي:  ( 7(
 . 10بغية النقاد النقلة: الدراسة/  ( 8(
 . 9/291فتح الباري:  ( 9(
 . 2/522قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج:  ( 10(
 . 47التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث:  ( 11(
 . 2/522قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج:  ( 12(
 . 47التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث:  ( 13(
 . 33التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة:   ( 14(
 . 212التفسير من سنن سعيد بن منصور: المقدمة/ ( 15(
 . 30القبس في شرح موطأ مالك بن أنس:  ( 16(
 . 1/164علل الحديث البن أبي حاتم:  ( 17(
 . 18/256شرح سنن أبي داود البن رسالن:  ( 18(
 . 12سؤاالت البرقاني للدارقطني:   ( 19(
 . 324بغية النقاد النقلة:  ( 20(
 . 38شرح المنظومة البيقونية:  (  21(
 . 832/ 2فهرس الفهارس:  ( 22(
 . 40/ 1مطالع األنوار على صحاح اآلثار:  ( 23(
 . 149- 148نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر:  ( 24(
 . 357- 3/352فتح المغيث بشرح ألفية الحديث:  ( 25(
 .38شرح المنظومة البيقونية:  ( 26(
 . 150- 149نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر:  ( 27(
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 . 3/186:  2703صحيح البخاري: كتاب : باب الصلح في الديات: حديث رقم  ( 28(
:  1675صحيح مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب إثبات القصاص في األسنان، وما في معناها: حديث رقم    ( 29(

3/1302 . 
 .38شرح المنظومة البيقونية:  ( 30(
 . 3/362فتح المغيث بشرح ألفية الحديث:  ( 31(
 . 607/ 2تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي:   (  32(
 . 1/33: 109(:حديث رقم بخاري: كتاب االيمان: باب إثم من كذب على النبي) صحيح ال ( 33(
 . 1/33:  107(: حديث رقم صحيح البخاري: كتاب االيمان: باب إثم من كذب على النبي)  ( 34(
 . 1/33:  108(: حديث رقم صحيح البخار: كتاب االيمان: باب إثم من كذب على النبي)  ( 35(
 . 1/33:  110(: حديث رقم صحيح البخاري: كتاب االيمان: باب إثم من كذب على النبي)  ( 36(
 . 2/80: باب ما يكره من النياحة على الميت: 1291صحيح البخاري: حديث رقم   ( 37(
 . 4/170: باب ما ذكر عن بني إسرائيل: 3461رقم   صحيح البخاري: حديث ( 38(
 . 8/44: باب من سمَّى بأسماء األنبياء: 6197صحيح البخاري: حديث رقم   ( 39(
 . 153-152/  1التاريخ الكبير للبخاري:  ( 40(
 . 47رواية الدارمي:   -تاريخ ابن معين  ( 41(
 . 515/ 3تاريخ بغداد ت بشار:  ( 42(
 . 2/336التاريخ الكبير = تاريخ ابن أبي خيثمة:  (  43(
 . 1/49سير أعالم النبالء:  ( 44(
 . 98/  3تاريخ بغداد وذيوله:  ( 45(
 . 153-152/ 1التاريخ الكبير:  (  46(
 . 12/  7الطبقات الكبرى:  ( 47(
 . 362- 360/ 3تهذيب الكمال في أسماء الرجال:  ( 48(
 . 43/ 1معجم الصحابة للبغوي:  (  49(
 . 160الطبقات لخليفة بن خياط:   ( 50(
 . 1/65رجال صحيح مسلم:   ( 51(
 . 110/ 1االستيعاب في معرفة األصحاب:  ( 52(
 . 192- 191/  5الطبقات الكبرى:  ( 53(
 . 439/  1التاريخ الكبير للبخاري:  ( 54(
 . 68رواية الدارمي:   -تاريخ ابن معين  ( 55(
 . 568/ 5تهذيب الكمال في أسماء الرجال:  ( 56(
 . 289/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم:  ( 57(
 . 155/ 2التاريخ األوسط:  ( 58(
 . 289/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم:  ( 59(
 . 112الثقات للعجلي:  (  60(
 . 289/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم:  ( 61(
 . 7/187الطبقات الكبرى:  ( 62(
 ( 219/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) ( 63(
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 . 234-223سؤاالت السجزي للحاكم:  ( 64(
 . 219/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم:  ( 65(
 . 136الثقات للعجلي:  ( 66(
 .148/ 4الثقات البن حبان:  ( 67(
 . 187/  7الطبقات الكبرى:  ( 68(
 . 3/189التاريخ الكبير للبخاري:  ( 69(
 . 368/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم:  ( 70(
 . 145الثقات للعجلي:  ( 71(
 . 1/244موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله:  ( 72(
 . 2/76تاريخ ابن يونس المصري:  ( 73(
 . 163- 162/ 3الثقات البن حبان:  ( 74(
 . 1/320والسداد:   رجال صحيح البخاري=الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة ( 75(
 . 2/303: 1041مسند أبي داود الطيالسي: سلمة بن االكوع: حديث رقم  ( 76(
 . 105فتح الباب في الكنى واأللقاب:  ( 77(
 . 4/69التاريخ الكبير للبخاري:  ( 78(
 . 1339/ 3معرفة الصحابة ألبي نعيم:  ( 79(
 . 2/517أسد الغابة:   ( 80(
 . 2/639االستيعاب في معرفة األصحاب:  ( 81(
 . 4/336التاريخ الكبير للبخاري:  ( 82(
 . 484/ 6الثقات البن حبان:  ( 83(
 . 2/178العلل ومعرفة الرجال ألحمد:  ( 84(
 . 4/336التاريخ الكبير للبخاري:  ( 85(
 . 484/ 6الثقات البن حبان:  ( 86(
 . 7/216الطبقات الكبرى:  ( 87(
 . 463/ 4بن أبي حاتم: الجرح والتعديل ال ( 88(
 . 231الثقات للعجلي:  ( 89(
 . 332/ 5تاريخ اإلسالم:  ( 90(
 . 1/132المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود:  ( 91(
 . 519/ 2اإلرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي:  ( 92(
 . 232/ 3الثقات البن حبان:  ( 93(
 . 5/14التاريخ الكبير للبخاري:  ( 94(
 . 175- 170/ 4معجم الصحابة للبغوي:  ( 95(
 . 3/874االستيعاب في معرفة األصحاب:  ( 96(
 . 232/ 3الثقات البن حبان:  ( 97(
 . 3/1595معرفة الصحابة ألبي نعيم:  ( 98(
 . 7/290الطبقات الكبرى:  ( 99(
 . 9/238إكمال تهذيب الكمال:  ( 100(
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 .7/301الثقات البن حبان:  (  101(
 . 26/  7الجرح والتعديل البن أبي حاتم:  ( 102(
 . 2/599رجال صحيح البخاري:  ( 103(
 . 9/238إكمال تهذيب الكمال:  (  104(
 . 396/ 5تاريخ اإلسالم:  ( 105(
 . 20/58تهذيب الكمال في أسماء الرجال:  ( 106(
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