



 



 

 ملخص البحث 
 األسباب اليت هذه دراسة نظرية وتطبيقية لنسبة الراوي إىل جده دون أبيه، قامت على السرب والتتبع تناولت

. جعلت كثريا من املُحدثني واملؤرخني والنقاد، يعدلون عن نسبة الرجل ألبيه املباشر إىل نسبته ألحد أجداده وإن عال
 :وهذه األسباب تتلخص يف مثانية أسباب

السبب . لغلطالقلب وا: السبب الثالث. التفنن واإلغراب: السبب الثاين. الشهرة واالفتخار: السبب األول
: السبب الثامن. التدليس: السبب السابع. التمييز: السبب السادس. التخفيف: السبب اخلامس. االشتباه: الرابع

 .اتفاق االسم واسم األب
 .وهذا له أثره الكبري على معرفة الرواة، وقد تؤدي نسبة الرجل جلده إىل اشتباهه بآخر منسوب ألبيه

وهذه . ر على الروايات إما جبهالة الراوي، أو التباس الثقات بالضعفاء والعكس بالعكسمع ما يلحق ذلك من أث
 : اآلثار تتلخص يف ستة آثار

اشتباه الراوي : األثر الثالث. اجلمع بني الرواة املُتغايرين: األثر الثاين. تفريق الواحد إىل اثنني فأكثر: األثر األول
األثر . جتهيل الرواة املعروفني: األثر اخلامس. اخللل يف احلكم على الرواة: األثر الرابع. همنسوبا جلده بآخر منسوبا ألبي

 .اخللط بني الرواة بسبب االشتراك يف النسب: السادس
وقد قمت يف هذه الدراسة بإلقاء الضوء على هذا اللون من التسميات ببيان املصنفات يف هذا الباب، مث بتدعيم 

 .بيقية لكل سبب، ولكل أثرما ذكرت بنماذج تط
 :ومن مث ذكر بعض فوائد هذا النوع من أنواع علوم احلديث، فيما يلي

 ).أعين إىل أبيه(دفع توهم التعدد عند نسبة الراوي على وجهه من النسب : الفائدة األوىل
 .مع آخر منسوبا إىل أبيهدفع ظن االثنني واحدا عندما يتفق اسم الراوي منسوبا إىل جده : الفائدة الثانية
 .دفع وحترير كثري من اإلشكاالت يف كتب التراجم اليت كررت التراجم هلذا السبب: الفائدة الثالثة

 .دفع توهيم كثري من األئمة وتغليطهم بسبب نسبتهم كثري من الرواة إىل أجدادهم: الفائدة الرابعة
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تعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باللَّه من شرور أنفُسنا وسيئات إنَّ احلمد للَّه حنمده ونس

 .أعمالنا، من يهده اللَّه فال مضلَّ له، ومن يضلل فال هادي له
وأشهد أال إله إال اللَّه وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أرسله باحلق 

 : منريا، وبعدبشريا ونذيرا، وهاديا إىل اللَّه بإذنه وسراجا
 فإنَّ معرفة مسميات األشياء من العلوم واملعارف املُهمة، ولذلك كانت من أول ما علَّم 

 .٣١: البقرة} وعلَّم آدم األسماَء كُلَّها {قال . اللَّه آدم 
ومعرفة أمساء الناس هي من ضروريات احلياة، ومن أسباب التعايش والتعارف بني البشر 

 .اختالف ألسنتهم وألوام وأجناسهمعلى 
يا أَيـها الناس إنا خلَقناكُم ِمن ذكٍَر وأُنثى وجعلْناكُم شعوبا وقَباِئلَ ِلتعارفُوا {: قال تعاىل
 .١٣: احلجرات} م ِعند اللَّه أتقاكُم إنَّ اللَّه عليم خبريـإنَّ أكرمكُ

بعض الناس خلطرهم وأثرهم على األفراد واملُجتمعات، لكن تزيد احلاجة والضرورة ملعرفة 
وملَّا كان الدين اإلسالمي قد بين على أكتاف الرجال املُخلصني من الصحابة والتابعني، ومن 
بعدهم من األئمة اخلالفني، فإنَّ معرفة أخبارهم وسريهم وجرحهم وتعديلهم، من املُهمات 

  .وخاصةً رواة احلديث واألخبار
والطريق إىل ذلك كله معرفة اسم الشخص ونسبه أو نسبته، وما مييزه عن غريه ِممن وافقه 

 .يف ذلك من أقربائه، أو غريهم
وملَّا كان كثري من املُحدثني وغريهم من املؤرخني ينعتون الرجال ويصفوم بألقاب وأمساء 

تهم بأمسائهم املُختلفة مقصورة على بعض وكُىن خالف أمسائهم اليت سموا ا، ِمما جيعل معرف
اخلاصة ِممن هلم عناية بالتاريخ والتراجم؛ كان من الضروري العناية بذلك وبيانه لعامة طلبة 

 .العلم وغريهم ِممن ليس من أهل االختصاص
الشائعة ولعلَّ من أبرز ما يف هذا الباب نسبة الرجل إىل جده دون أبيه، ألنَّ هذا من األمور 

عندهم، حيث يعدلُ كثٍري منهم عن رفع النسب ووصله، إىل قطع النسب وفصله، بنسبة الرجال 
 .إىل اجلدود دون اآلباء

وألثر هذه التسمية على الراوي يف توعري معرفته، وخلطرها يف اخللط بينه وبني غريه ِممن 
عفًا، تتبعت هذا النوع من الرجال يف كثٍري نسب ألبيه، وألثر ذلك كله على الروايات صحةً وض

، يف دراسة تطبيقية بينت فيها أسباب ذلك وأثره على الرواة )١(من املُصنفات واملصادر األصلية 
واملرويات يف هذا البحث املُختصر، فلعله يكون عونا لطلبة العلم يف حترير كثٍري من اإلشكاالت 
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 . يف معرفة أمساء الرجال
 :هذا البحث أربعة أبوابوحيوي 

 .التعريف ذا النوع من أنواع علوم احلديث واملؤلفات فيه: الباب األول
 .أسباب نسبة الرجل إىل جده دون أبيه: الباب الثاين
 .أثر النسبة للجد على الرواة واملرويات: الباب الثالث
 .فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم احلديث: الباب الرابع






معرفة املنسوبني لغري آبائهم هو النوع السابع : التعريف باملنسوبني إىل غري آبائهم
معرفة أنواع علم ((واخلمسون من أنواع علوم احلديث وفق تنويع ابن الصالح له يف 

 .)٥(، والسيوطي)٤( وابن كثري )٣(النووي وعليه مشى من بعده ك)٢())احلديث
 : وقد قسمه إىل أربعة أضرب

 .من نسب إىل أُمه: األول 
وذكر ابن .  ـ معاذ ومعوذ وعوذ بنو عفراء وأبوهم احلارث بن رفاعة األنصاري١

 .يقال يف عوذ عوف وأنه األكثر: عبدالرب أنه
 .وأبوه رباحمحامة أمه، .  ـ بالل بن محامة املؤذِّن٢
 . ـ سهيل وأخواه سهل وصفوان بنو بيضاء هي أُمهم وامسها دعد، واسم أبيهم وهب٣
 . ـ شرحبيل بن حسنة هي أُمه، وأبوه عبد اللَّه بن املطاع الكندي٤
٥األسدي ه، وأبوه مالك بن القَِشب األزديحينة هي أُمـ عبداللَّه بن ب . 
 .هي أُمه وأبوه بحري بن معاوية جد أيب يوسف القاضي ـ سعد بن حبة األنصاري، ٦

 .وهؤالء من الصحابة رضي اللَّه عنهم
 . ـ إمساعيل بن علية، هي أُمه، وأبوه إبراهيم أبو إسحاق٧
 .واللَّه أعلم. هي أُمه، وأبوه سلمة: قال عبدالغين بن سعيد.  ـ إبراهيم بن هرسة٨

  .من نسب إىل جدته: الثاين
 .)٦( ـ يعلى بن منيةَ الصحايب، هي يف قول الزبري بن بكَّار جدته أم أبيه، وأبوه أُمية١
 ـ بشري بن اخلصاصية الصحايب، هو بشري بن معبد، واخلصاصية هي أُم الثالث من ٢
 .أجداده
 ـ ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أمحد عبدالوهاب بن علي البغدادي، يعرف بابن ٣
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أبيهس واللَّه أعلم. كينة، وهي أُم. 
 .من نسب إىل جده: الثالث

 . ـ أبو عبيدة بن اجلراح أحد العشرة، هو عامر بن عبداللَّه بن اجلراح١
 . ـ محل بن النابغة اهلُذيل الصحايب، هو محل بن مالك بن النابغة٢
 .ة ـ مجمع بن جارية الصحايب، هو مجمع بن يزيد بن جاري٣
 . ـ ابن جريج، هو عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج٤
قال . ، منهم يوسف بن يعقوب بن أيب سلمة املاِجشون)بكسر اجليم( ـ بنو املاِجشون ٥

هو لقب يعقوب بن أيب سلمة، وجرى على بنيه، وبين أخيه عبداللَّه بن أيب : أبو علي الغساين
 .سلمة

 .واللَّه أعلم.  معناه أنه األبيض األمحرواملُختار يف: قال ابن الصالح
 . ـ ابن أيب ذئب، هو حممد بن عبدالرمحن بن املُغرية بن أيب ذئب٦
 . ـ ابن أيب ليلى الفقيه، هو حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى٧
 . ـ ابن أيب مليكة، هو عبداللَّه بن عبيداللَّه بن أيب مليكة٨
 .د بن حممد بن حنبل أبو عبداللَّه ـ أمحد بن حنبل اإلمام، هو أمح٩

 ـ بنو شيبة أبو بكر، وعثمان احلافظان، وأخوهما القاسم، أبو شيبة هو جدهم، وامسه ١٠
 .إبراهيم بن عثمان واسطي، وأبوهم حممد بن أيب شيبة

، هو عبدالرمحن بن أمحد ))تاريخ مصر(( ـ ومن املُتأخرين أبو سعيد بن يونس صاحب ١١
 . بن عبداألعلى الصديف، واللَّه أعلمبن يونس
 .من نسب إىل رجٍل غري أبيه، هو منه بسبب: الرابع

 ـ املقداد بن األسود، وهو املقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي، وقيل البهراين، كان يف ١
 .حجر األسود بن عبد يغوث الزهري، وتبناه فنسب إليه

وكأنه خفي على ابن أيب حامت، . دينار زوج أُمه ـ احلسن بن دينار، هو ابن واصل، و٢
 . اهـ كالمه. حيث قال فيه احلسن بن دينار بن واصل، فجعل واصالً جده، واللَّه أعلم

وهذا النوع من األنواع اليت هلا تعلق باألسانيد، وترامجه تدخل يف باب األمساء اليت ذُكرت 
 .مرةً ينسب إىل أبيه ومرةً إىل غريه من حيث أنَّ الراوي )٧(بأمساء وصفات مختلفة

فأما القسم األول والثاين فقد صنف فيهما عدة مصنفات كما سيأيت يف الفصل الثاين من 
 .هذا الباب

 بالتصنيف فيه، وهو ما انتدبت نفسي له يف كتاٍب خاص ا القسم الثالث، فهو حريوأم
هراسة خالصتوهذه الد. 
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 )).أنا النيب الَ كَِذب أَنا ابن عبِداملُطَِّلِب: ((هذا الباب قوله واألصلُ يف 

) رضي اللَّه عنهما( عن الرباء بن عازب )٨())صحيحه((وهذا طرف من حديث البخاري يف 
ا  يوم حنني قال لكن رسول اللَّه مل يفر إن هوازن كانوا قوما رماةً، وإنأفررمت عن رسول اللَّه 

لَما لَِقيناهم حملْنا عليِهم فَانهزموا فأقبل املُسِلمون على الغناِئِم واستقبلُونا بالسهام فأما رسول 
،  فلم يفر فلقد رأيته وإنه لعلى بغلِتِه البيضاء، وإنَّ أبا سفيان آخذ ِبلجاِمها والنِبي  اللَّه 
 ).فذكره: (يقول

 .أيكُم ابن عبِداملُطَّلب ؟: وقول األعرايب

 .وهذا طرف من حديث ضمام بن ثعلبة املشهور
بينما حنن جلوس مع النيب : عن أنس بن مالك يقول: )٩())صحيحه((أخرجه البخاري يف 

كم حممد ؟:  يف املسجد دخل رجل على مجل فأناخه يف املسجد مث عقله مث قال هلمأي. 
 .هذا الرجل األبيض املتكئ:  فقُلنا متكئ بني ظهرانيهموالنيب 

 .احلديث... قد أجبتك : ابن عبد املطلب؟ فقال له النيب : فقال له الرجل

بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إىل :  عن ابن عباس قال)١٠())سنن أيب داود((ويف 
. ملسجد فذكر حنوه فقدم عليه فأناخ بعريه على باب املسجد، ثُم عقله ثُم دخل ارسول اللَّه 

يا ابن : قال. أنا ابن عبداملطَّلب : أيكم ابن عبداملطَّلب؟ فقال رسول اللَّه : فقال: قال
 .وساق احلديث... عبداملطَّلب

 . من هذه الطريق)١١())املستدرك((صححه احلاكم يف 
 :يلوميكن تنويع هذا القسم حبسب النسبة للجد  إىل مثانية أنواع، على النحو التا

 
 .)١٢(من نسب جلده األدىن: النوع األول
السامي ) ِبمهمالت(إنما هو إبراهيم بن حممد بن عرعرة . إبراهيم بن عرعرة: مثاله

م ). هـ٢٣١ت(البصري، نزيل بغداد، ثقةٌ حافظٌ، تكلَّم أمحد يف بعض مساعه، ) باملهملة(
 .)١٣(س

، )١٥(، وابن حبان)١٤(يب حامتوهو مسمى ذا عند كافة مترمجيه كابن أ
 .، وغريهم)١٨(، والذهيب)١٧(،وابن منجويه)١٦(والدراقطين

حدثنا إبراهيم : (()١٩())املعجم((قال أبو يعلى يف : لكن مساه البعض فنسبه إىل جده األدىن
 )).بن عرعرة بن الِبِرند السامي أبو إسحاق
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 .)٢٠(من نسب جلد أبيه: النوع الثاين
إنما هو عبدالرمحن بن حممد بن زيد بن جدعان، وعند . الرمحن بن جدعانعبد: مثاله
رِمذيالت :ساِئيإىل جد أبيه، وثَّقه الن دعان فنسبهابعة. عن ابن ج٢١(بخ ت. من الر(. 

حدثنا أبو كُريب، حدثنا وكيع، عن داود بن أيب عبداللَّه، عن : (()٢٢(قال الترِمذي: قلت
 )).املُستشار مؤتمن :قال رسول اللَّه :  جدعان، عن جدته، عن أم سلمة، قالتابن

 
 .)٢٣(من نسب جلده األعلى: النوع الثالث

إنما هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن لُوذان األنصاري النجاري أبو . زيد بن مالك: مثاله
. كان من الراِسخني يف العلم: قال مسروق. حيسعيد وأبو خارجة صحاِبي مشهور كتب الو

 .)٢٤ (ع. بعد اخلمسني: س أو مثاٍن وأربعني، وقيلــمات سنة مخ
زيد بن مالك وهم بعض الرواة يف اسم والده وإنما : (()٢٥())اإلصابة((قال ابن حجر يف 

 روح، حدثنا أبان بن حدثنا)): ثواب األعمال((هو زيد بن ثابت قال آدم بن أيب إياس يف كتاب 
خرجت وأنا أُريد املسِجد فِإذَا أنا بزيد بن مالك : ، قال)رضي اللَّه عنه(أيب عياش، عن أنس 

 .فوضع يده على منكيب يتكئُ عليه
 زيد قَاِرِب اخلُطا؛ فإنَّ رسول اللَّه : فجعلت وأنا شاب أخطُو خطُو الشباب، فقال يل

 )).إىل املسِجِد كانَ له ِبكُلِّ خطْوٍة عشر حسناٍتمن مشى : ((قال
 .من طريق آدم)): الذَّيل((أخرجه أبو موسى يف 

كذا وقع هذا االسم هنا، ورواه الناس عن ثابت البناِني، عن أنس بن مالٍك، عن : وقال
 .زيد بن ثابت، وهو الصحيح

واية إىل جدزيد بن ثابت يف هذه الر سباك بن نه زيد بن ثابت بن الضحه األعلى؛ فإن
 .اهـ)). زيد يتصل نسبه إىل مالك بن النجار كما تقدم يف ترمجته

زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لُوذان بن : ((نسبه يف ترمجته املتقدمة، فقال: قلت
رِجياخلز اريار األنصم بن مالك بن النجمرو بن عوف بن غنع 

 .)٢٦())….غري ذلك يف كُنيته: أبو ثابٍت، وقيل: أبو سعيٍد، وقيل
 

 .)٢٧(من نسب لكُنية جده األدىن: النوع الرابع
إنما هو إسحاق بن عبداللَّه بن أيب فَروة اُألموي موالهم . إسحاق بن أيب فَروة: مثاله

 متروك ،٢٨(د ت ق). هـ١٤٤ت (املدِني(. 
 .)٣١(، والترِمذي)٣٠(، وعبدالسالم بن حرب)٢٩(يل بن عياشإمساع: سماه ِبهذا

إسحاق بن : ابن أيب فروة، هو: (()٣٢(قال اِملزي: ابن أيب فَروة فحسب: وربما قيل فيه
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 )). عبداللَّه بن أيب فروة
 .)٣٤(، وحيىي بن محزة احلضرِمي)٣٣(عبداجلبار بن عمر األيِلي: سماه ِبهذا

 .)٣٥(من نسب لكُنية جد أبيه: نوع اخلامسال
إنما هو عبدالرمحن بن عبداللَّه بن عبدالرمحن بن أيب . عبدالرمحن بن أيب صعصعة: مثاله

 .)٣٦(خ د س ق. مات يف خالفة املنصور. من السادسة. صعصعة األنصاري املاِزِني، ثقةٌ
 .، وغريمها)٣٨(، وسفيان بن عيينة)٣٧(شونعبدالعزيز بن أيب سلمة بن املاِج: قاله

عبدالرمحن بن عبداللَّه بن : (()٣٩(قال اِملزي: ابن أيب صعصعة فحسب: وربما قيل فيه
. عبدالرمحن بن أيب صعصعة األنصاري املاِزِني املدِني أخو حممد بن عبداللَّه، وأيوب بن عبداللَّه

 دالرمحن بن عبداللَّه بنعب: ومنهم من يقُول فيه
عبدالرمحن بن أيب صعصعة : فينسب عبداللَّه إىل جده، ومنهم من يقول فيه) د س(أيب صعصعة 

) ق(عبداللَّه بن عبدالرمحن بن أيب صعصعة : فينسبه إىل جد أبيه، ومنهم من يقول فيه) خ(
 )).فيقِلب امسه واجلميع لرجٍل واحٍد

عبداللَّه بن عبدالرمحن بن أيب صعصعة : ابن أيب صعصعة، هو: (()٤٠( موضٍع آخروقال يف
 )).األنصاري، وابناه حممد، وعبدالرمحن

 .)٤١(قاله مالك بن أنس: قلت
 

 .)٤٢(من نسب لكُنية جده األعلى: النوع السادس
سامل بن أيب مرمي اجلُمِحي إنما هو سعيد بن احلكم بن حممد بن . سعيد بن أيب مرمي: مثاله

فقيه ثقةٌ ثبت ،ري٤٣(ع. وله مثانون سنة) هـ٢٢٤ت . (بالوالء أبو حممد اِملص(. 
، وأمحد بن )٤٥(، وحممد بن حيىي الذُّهِلي)٤٤(سماه ِبهذا البخاِري: نسب إىل جد جده
حيم الربِقيوغريهم)٤٦(عبداللَّه بن عبدالر ،. 

 املعروف بابن: (()٤٧(قال اِملزي: ابن أيب مرمي فحسب:  فيهوربما قيل
 )).…أيب مرمي

ازير فقال: (( قال احلُسني بن احلسن الرب ِبِمصن اكتعن ابن : سألت أمحد بن حنبل عم
 .)٤٨())أيب مرمي

 .)٤٩ ())ابن أيب مرمي عندي حجة: ((وقال أبو داود
، وحممد بن سهل )٥١(، وأبو بكر بن إسحاق بن حممد)٥٠(البخاِري): كذلك(وِبهذا سماه 

وغريهم)٥٢(التميِمي ،. 
 .)٥٣(من نسب إىل لقب جده األدىن: النوع السابع
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إنما هو احلسن بن خلف بن زياد الواِسِطي أبو علي، صدوق له . احلسن بن شاذان: مثاله
 .)٥٤(خ). هـ٢٤٦ت . (أوهام، له عند البخاِري حديثٌ واحد توِبع عليه

 )). وقد ينسب إىل جده: (()٥٥(قال اِملزي
 )).وهو احلسن بن شاذان، كأنَّ شاذان لقب أبيه: (()٥٦ ())التقريب((لكن قال احلافظ يف 

، )٥٧())التاريخ((بل لقب جده، ظهر هذا من سياق اخلطيب لنسبه يف ترمجته له يف : قلت
 …ن أبو علي الواِسِطي، قدم بغداد وحدث ا احلسن بن خلف بن شاذا: ((حيث قال

أخربنا حممد بن عبد امللك القُرِشي، أخربنا حممد بن املُظفَّر، حدثنا أبو بكر حممد بن هارون 
 )).…بن محيد، حدثنا احلسن بن شاذان الواِسِطي، حدثنا أبو أُسامة

 
 .)٥٨(من نسب إىل لقب جد أبيه: النوع الثامن

حيان بن شفي : إنما هو احلسن بن صاحل بن صاحل بن حي، وهو. احلسن بن حي: همثال
ت (الثَّوِري، ثقةٌ فقيه عاِبد، رمي بالتشيع ) بسكون امليم(اهلمداِني ) باملُعجمة والفاء، مصغر(

 .)٥٩(بخ م. ، وكان مولده سنة مئة)هـ١٦٩
كان سفيان الثَّوري : ((املوصِلي، عن حيىي بن سعيد القطَّانقال حممد بن عبداللَّه بن عمار 

يأي يف احلسن بن ح٦٠())سيئُ الر(. 
، وأمحد بن )٦٢(، وحممد بن بشر)٦١(األسود بن عامر): من أصحابه(ونسبه جلده : قلت

 .، وغريهم)٦٣(يونس
 .يان يف ترمجة أبيه صاحل بأن حي لقب حل)٦٤ ())التقريب((وقد صرح احلافظ يف 

ومجيع تراجم هذا القسم بأنواعه املذكورة تدخل يف باب األمساء اليت ذُكرت بأمساء 
 . من حيث أنَّ الراوي مرةً ينسب إىل أبيه ومرةً إىل جده)٦٥(وصفات مختلفة

، ويدخل يف هذا الباب مجاعة من القرابات )٦٦(وبعض أفراده تدخل يف باب املُتفق واملُفترق
 . )٦٧(وغريهم

 ).اثنان(ابن ثوبان : مثاله
ابن ثوبان هو حممد بن عبدالرمحن بن ثوبان، وعبدالرمحن بن ثابت بن : (()٦٨(قال اِملزي

 .اهـ)). ثوبان
من الثالثة . عامر قُريش املدِني، ثقةٌ. هو حممد بن عبدالرمحن بن ثوبان العاِمري: األول

 .)٦٩(ع
 .)٧٠(حيىي بن أيب كثري: سماه ِبهذا
الدمشِقي الزاهد، صدوق ) بالنون(إنما هو عبدالرمحن بن ثابت بن ثوبان العنِسي : والثاين
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 .)٧١(بخ. ، وهو ابن تسعني سنة)هـ١٦٥ت . (يخطئُ ورمي بالقدر، وتغير بأخرة
 .)٧٤(، وعلي بن اجلعد)٧٣(، والوليد بن مسلم)٧٢(قاله حممد بن يوسف
 جلده متفقًا مع آخر نسب إىل أبيه، وقد ميزته به إن كان من طبقته وقد يكون من نسب

 .أو قريبا منها
 :فمن األمثلة على ذلك
ديأبو بكر بن نافع العب . مشهور ،ِريأبو بكر البص ديما هو حممد بن أمحد بن نافع العبإن

 وقكنيته، صد٧٥(م ت س). هـ٢٤٠ت بعد(ب(. 
حدثنا أبو بكر بن نافع : (()٧٦(قال اإلمام مسلم: لتسميه منسوب إىل جدهمشهور ذه ا

ديالعب….(( 
رِمذي٧٧(وقال الت()) :ريثنا أبو بكر بن نافع البصحد… .(( 

 :وله سميان آخران، هما
 كبار من. امسه عمر:  ـ أبو بكر بن نافع العدوي موىل ابن عمر مدِني صدوق، يقال١
 .)٧٨(م د ت كن. وروايته عن صفية بنت أيب عبيد مرسلة. السابعة

٢قاضي بغداد، ضعيف م املدِنيمواله وي٧٩(بخ. من الثامنة.  ـ أبو بكر بن نافع العد(. 
 . أبو بكر بن شيبة، وأبو بكر بن أيب شيبة:  فمن أمثلته)٨٠(ومنها ما يدخل يف املُتشابه

) مبهملة وزاي(ما هو عبدالرمحن بن عبدامللك بن شيبة اِحلزاِمي إن. فأبو بكر بن شيبة
 .)٨١(صدوق يخطئ، من كبار احلادية عشرة خ س

حدثنا حممد : (()٨٣(قال ابن أيب عاصم: ، وربما كناه منسوبا جلده)٨٢(البخاري: نسبه جلده
بن إمساعيل البخاري، ثنا أبو بكر بن شيبة، هو عبدالرامىمحن بن شيبة اِحلز….(( 

هو عبداللَّه بن حممد بن أيب شيبة إبراهيم بن عثمان الواِسطي . وأبو بكر بن أيب شيبة
خ م ). هـ٢٣٥ت . (ظٌ، صاحب تصانيفــاألصل، أبو بكر بن أيب شيبة الكُوِفي، ثقةٌ حاف

 .)٨٤(د س ق
، )٨٦(، واحلسن بن سفيان)٨٥(سلم فأكثراإلمام م: فِممن سماه من أصحابه. مشهور ِبهذا
 .)٨٧(وأبو يعلى املوصلي

ابن شيبة، هو عبدالرمحن بن عبدامللك بن : (()٨٨(قال اِملزي. ابن شيبة: واألول يقال له
اميشيبة اِحلز.(( 

أبو بكر عبداللَّه : ابن أيب شيبة، هو: (()٨٩(قال اِملزي. كما أنَّ الثاين يعرف بابن أيب شيبة
 )).ن حممد بن أيب شيبةب

وأما القسم الرابع فإنما هم أفراد ذُكر عامتهم يف كتب االصطالح، ويف بعض املصنفات 
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 .املذكورة يف الفصل التايل
وقد صنف يف هذا النوع من أنواع علوم احلديث مجاعة من األئمة منذ فترٍة مبكرة، من 

 :أهل احلديث وغريهم 
 )). من نسب إىل أُمه من الشعراء((له كتاب باسم ). هـ٢٤٥(حممد بن حبيب : فأوهلم

وهذا النوع من التراجم ليس من شأننا هنا، لكنه ملَّا كان أول من رأيته مجع وأفرد بعض 
 . ذكرته وصدرت به)٩٠(من نسب إىل غري األب

ث املُحد((طرق هذا اجلانب يف كتابه . أبو عبدالرمحن احلسن بن خالَّد: وثانيهم
كابن أجبر وابن جريج : املعرفُون بأجدادهم املنسوبون إليهم دون آبائهم: ((، فقال)٩١())الفاصل

 :وبين أيب شيبة فهم كثريون
 . ـ فأما ابن أجبر فامنا هو عبد امللك بن حيان ابن أجبر١
 . ـ وابن جريج إمنا هو عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج٢
نو حممد بن أيب شيبة وهم عثمان وعبد اللَّه والقاسم واسم  ـ وبنو أيب شيبة إمنا هم ب٣

 .أيب شيبة إبراهيم
 ـ وكذلك بنو املاجشون كل واحد منهم يف عقبة اآلخر فسمي ابن املاِجشون، ٤

: وماِجشون لقب كان جدهم به يعرف مسعت أيب يقول مسعت يعقوب ابن سفيان الفسوي يقول
شوين شوين، يريد : دينة، فكان أحدهم يلقى اآلخر فيقولهم من أهل أصبهان انتقلوا اىل امل
 . بذلك كيف أنت؟ فلقِّبوا باملاِجشون

 : ممن يعرف جبده وينسب إليهومن أصحاب النيب 
 . ـ أمحر بن جزء وهو ابن سواء بن جزء١
 . ـ ومحل بن النابغة وهو محل بن مالك بن النابغة هذيل٢
٣ع بن جارية وهو مجمع بن يزيد بن جارية ـ ومجم. 

 :مث من يعرف بكنية جده وينسب إليه
 . ـ ابن أيب احلسني املكي هو عبد اللَّه بن عبد الرمحن بن أيب احلسني١
 . ـ وابن أيب عمار وهو عبد الرمحن بن عبد اللَّه بن أيب عمار٢
 . ـ وابن أيب لبيبة وهو حممد بن عبد الرمحن بن أيب لبيبة٣
 .اب وهو احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب ـ وابن أيب ذب٤
 . ـ وابن أيب ذئب وهو حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن أيب ذئب٥
 . ـ وابن أيب ليلى وهو حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى٦
 ـ وابن أيب سربة وهو حممد بن عبد اللَّه بن حممد بن أيب سبرة بن أيب رهم من بين ٧

 .عامر بن لؤي
وابن أيب مليكة وهو عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أيب مليكة واسم أيب مليكة زهري بن  ـ ٨
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 .اهـ)) عبد اللَّه
 .ابن الصالح وقد صدرنا بكالمه لشموله هلذا النوع وغريه ِممن نسب لغري أبيه: وثالثهم
 ).هـ٦٧٦(أبو زكريا حيىي بن شرف النووي : ورابعهم

: من نسب إىل أُمه:  عند حديثه عن القسم األول)٩٢())دريبالت((قال السيوطي يف 
 )).وذكر املصنف يف ذيبه أنه ألف فيه جزًءا ومل نقف عليه((

 :فصل: (( يف ترمجة حممد بن احلنفية)٩٣())ذيب األمساء((قال يف : قلت
نفية  ـ يقال حملمد هذا ابن احلنفية ويقال حممد بن علي ويقال حممد بن علي ابن احل١

 .فينسب إىل أبيه وأمه مجيعا
فعلى هذا يشترط أن ينون علي ويكتب ابن احلنفية باأللف ويكون إعرابه إعراب حممد 

 :ألنه وصف حملمد ال لعلي وهلذا نظائر وقد أفردا يف جزء منها
 . ـ عبد اللَّه بن مالك بن بحينة مالك أبوه وبحينة أمه٢
 .لول املنافق أُيب أبوه وسلُول أمه ـ وعبد اللَّه بن أُيب ابن س٣
 . ـ وإمساعيل بن إبراهيم بن علية مثلهما٤
 . ـ واملقداد بن عمرو بن األسود أبوه احلقيقي عمرو وتبناه األسود فنسب إليه٥
 . ـ وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه فراهويه هو إبراهيم٦
 .يد ـ ومثله حممد بن يزيد بن ماجة صاحب السنن ماجة هو يز٧

 . اهـ)٩٤())وآخرون كذلك
 ).هـ٧٦٢(احلافظ عالء الدين مغلطاي بن قُليج التركي : وخامسهم

وقد : ((من نسب إىل أُمه:  عند حديثه عن القسم األول)٩٥())التدريب((قال السيوطي يف 
 )).صنف يف هذا القسم احلافظ عالء الدين مغلطاي تصنيفًا حسنا يف ثالث وستني ورقة

 )).كتابا فيمن عرف بأمه… وصنف : (()٩٦())ذيل العرب(( الدين العراقي يف وقال ويل
حممد بن أمحد بن سليمان بن عساكر الدمشقي املعروف بابن خطيب داريا : وسادسهم

 .)٩٧()هـ٨١١(
ألمحد بن )) تذكرة الطالب النبيه مبن نسب إىل أُمه دون أبيه: ((قال عبدالسالم هارون

ذيب كتاب آخر جلالل الدين ابن خطيب دارياخليل اللب ودي، وهو.(( 
حتفة ((له كتاب . )٩٨()هـ٨١٧(جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزبادي : وسابعهم

 )).األبيه فيمن نسب إىل غري أبيه
 :وهذا الكتاب هو الذي وقفت عليه من بني هذه املُصنفات، فلنلق نظرةً عليه

مد للَّه عدد خلقه، وِزنة عرشه، ورضى نفسه، ومداد كلماته، احل: ((قال يف مقدمته
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والصالة والسالم على أشرف خملوقاته، ملء أرضِه وملء مساواته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه، 
اته، وبعدوأزواجه وذُري: 

فيقول حممد بن يعقوب بن حممد الفريوزبادي نعشه اللَّه من عثراته، وحجز حبفظه وِكالءته 
هذا كتاب وضعته يف ذكر من نسب إىل اثنني من آبائه وأُمهاته، أو إىل غري أبيه، : ينه وبني زالَّتهب

مثَّ إىل جداته، أو أجنيب ِممن رباه أو تبناه، أو غري ذلك من حاالته، وذلك ملَّا رأيت قُراء احلديث 
) تعاىل( جزٍء راجيا أن يكون لوجه اللَّه تِزلُّ مفاصلهم، فيلحنون يف ذلك وأخواته، فأفردته يف

 )).حتفة األبيه فيمن نسب إىل غري أبيه((بحتا لروِم مرضاتِه، وأمسيته 
صلَّى اللَّه تعاىل (ورتبته على اهلجاء املشرقي لصفاء أضاِتِه، وقدمت ذكر سيدنا رسول اللَّه 

سليماِتِه، تشريفًا للتأليف، ولئال يندرج حممد عليه أفضل صلواِت اللَّه وأشرف ت) عليه وسلَّم
 : امسه الشريف بني الكتاب حيث يقتضيه ترتيب كلماتِه

سيدنا حممد بن عبداللَّه بن عبداملُطَّلب بن هاشم، خامت النبيني وأشرف املخلُوفني، ورسول 
به إىل أيب كَبشة أحد نزع الش: قيل. أبد اآلبدين) صلى اللَّه تعاىل عليه وسلَّم(رب العاملني 

 .ابن أيب كبشة: أجداده، فقالوا له
فقال أبو سفيان بن حرب ملَّا قرأ ِهرقل كتاب : (( يف حديث هرقل)٩٩(يف صحيح البخاري

 …))لقد أِمر أمر ابن أيب كبشة، إنه خيافُه مالك بين األصفر): صلى اللَّه تعاىل عليه وسلم(النيب 
 :إىل أُمه آمنة، فقال) صلَّى اللَّه تعاىل عليه وسلَّم(ملولَّدين النيب ونسب بعض املُحدثني ا

 صلَّى اإلله على ابن آمنةَ اليت جاءت به سبطَ البنان كرميا
 قل للَّذين رجوا شفاعةَ أمحٍد صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما

 .مث ذكر إحدى وستني ترمجة، هذا سردها
 . ـ إبراهيم بن علية١
 ).وهي أُمه(راهيم بن هرسة  ـ إب٢
 ).أم أحد أجداده األبعدين( ـ أمحد بن تيمية ٣
 . ـ أمحد بن اخلاضبة٤
 ).لقب أبيه إبراهيم. ( ـ إسحاق بن راهوية٥
 ).أمه وقيل جدته أم أمه( ـ إمساعيل بن علية ٦
 ).لقب أُمه( ـ أيوب بن الِقـرية ٧
 . ـ بديل بن أُم أصرم٨
 ).أمه(ـ بشري بن اخلصاصية  ٩

 ).أُمه( ـ بشري بن عقربة ١٠
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 ).أُمه) (صلَّى اللَّه تعاىل عليه وسلَّم( ـ بالل بن محامة مؤذن رسول اللَّه ١١
 ).لقب أمه( ـ جبري بن بحينة ١٢
 ).أُمه( ـ جعفر بن هقاب ١٣
 ).لقب أُم أبيه( ـ احلارث بن مالك بن الربصاء ١٤
 ).أُمه(اف بن ندبة  ـ خف١٥
 ).أُمه( ـ ذو اخلرق بن شعاث ١٦
 ).أُمه أو جدته( ـ رافع بن غُنجدة ١٧
 ).أُمه( ـ الرماح بن ميادة ١٨
 ).أُمه( ـ زيادة بن ِهنداية ١٩
 ).أُمه( ـ سعد بن حبته ٢٠
 ).أُم جدته( سعد بن احلنظلية ٢١
 ).أُمه( ـ سعد بن خولة ٢٢
 ).أُمه(ـ سليك بن ِسنان بن سلكة  ٢٣
 ).أُمه( ـ سويد بن كُراع ٢٤
 ).أُم أبيه( ـ سهل بن احلنظلية احلارثي ٢٥
 ).لقب أُمه. ( ـ سهل بن البيضاء٢٦
 .أخو سهل.  ـ سهيل بن البيضاء٢٧
 ).أُمه( ـ شرحبيل بن حسنة ٢٨
 ).أُمه( ـ شريك بن السحماء ٢٩
 .أخو سهل وسهيل. لبيضاء ـ صفوان بن ا٣٠
 ).أُمه( ـ عاصم بن دلة ٣١
 ).أُمه( ـ عبداللَّه بن أُيب بن سلول ٣٢
 .أخو عبداللَّه وشرحبيل.  ـ عبدالرمحن بن حسنة٣٣
 . ـ عبداللَّه بن أُم حرام٣٤
 .أخو جبري.  ـ عبداللَّه بن بحينة٣٥
 .أخو عبدالرمحن وشرحبيل.  ـ عبداللَّه بن حسنة٣٦
 .ابن األتبية:  ـ عمر بن اللُّتِبيه وقيل٣٧
 )لقب أُمه( ـ عمرو بن الفغواء ٣٨
 .أخو عمرو.  ـ علقمة بن الفغواء٣٩



 هـ١٤٢٤، مجادي الثانية ٢٧، ع١٥جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج            ٨٦

 ).أُمه( ـ عمرو بن شعواء ٤٠
 ).أُمه( ـ عوف بن عفراء ٤١
 .عليهما السالم) ابن أخي إبراهيم. ( ـ لوط بن هاران بن تارح٤٢
 .أخو عبداللَّه وجبري.  ـ مالك بن بحينة٤٣
 ).أُمه( ـ مالك بن نميلة ٤٤
 ).أُمه. ( ـ حممد بن احلنفية٤٥
 ).أُمه( ـ حممد بن حبيب األديب ٤٦
 ).جدته العليا. ( ـ حممد بن عائشة٤٧
 ).أُمه.()١٠٠( ـ حممد بن عثمة٤٨
 ).أُمه. ( ـ حممد بن شرف القريواين٤٩
 .)أُمه. ( ـ حممد بن القُوطية٥٠
 ).أُمه( ـ حممد بن ماجة ٥١
 ).أُمه( ـ مسعود بن العجماء ٥٢
 .أخو عوف.  ـ معاذ بن عفراء٥٣
 .أخو عوف ومعاذ.  ـ معوذ بن عفراء٥٤
 .  ـ معقل بن أُم معقل٥٥
 )تبناه األسود. ( ـ املقداد بن األسود٥٦
 )ابن عم خدجية( ـ ورقة بن نوفل ٥٧
 ).أُمه( ـ حيىي بن احلنظلية ٥٨
 ).أُمه( ـ يعلى بن سيابة ٥٩
 ).جدته أم أبيه: أُمه، وقيل( ـ يعلى بن منية ٦٠
 ).أُمه( ـ يونس بن حبيب األديب الشاعر ٦١

 :وبنظرة على مجيع تراجم الفريوزبادي نلحظ ما يلي
 . أ ـ تراجم هذا اجلزء غالبها فيمن نسب ُألمه وأحيانا جلدته

 .تلفة النسبب ـ ذكر أربع تراجم خم
هو أبو يعقوب إسحاق بن خملد بن مسكني بن إبراهيم بن مطر . إسحاق بن راهوية: أوهلا

وريالنيساب احلنظلي املروزي . 
أي طريقي ِويسب إىل الطريق وأصله راهوية لقب أبيه إبراهيم، ذكره ألجل أنه نوراه. 

ذكره ألنه عرف بابن . عليهما السالم) هيمابن أخي إبرا. (لوط بن هاران بن تارح: ثانيها
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 .أخي إبراهيم
رباه األسود . هو املقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي. املقداد بن األسود: ثالثها

 ). بن عبديغوث الزهري
 .هو ابن عم خدجية ذكره ألنه اشتهر ذا. ورقة بن نوفل: رابعها

دىن مع أمهَّيته، بل وال جلده األعلى سوى بداءته بالنيب ج ـ مل يتعرض ملن نسب جلده األ
 مع أنه ذكر نسبته ألمه . 

 .د ـ ظهر ذا أن هذا التصنيف خمتص بالقسم األول والثاين من تقاسيم ابن الصالح
ـ أمحد بن خليل بن أمحد بن إبراهيم بن أيب بكر الدمشقي يعرف بابن اللبودي ) ٧(

 .)١٠١()هـ٨٩٦(
 ذكره يف كتاب )١٠٢())تذكرة الطالب النبيه مبن نسب إىل أُمه دون أبيه((له كتاب 

 : ، فقال يف ترمجة آخر األنبياء والرسل حممد )١٠٣())النجوم الزواهر يف معرفة اآلواخر((
وزهرة أم عبد مناف فيما . مناف بن زهرة بن كالب بن مرة  آمنة بنت وهب بن عبدوأمه ((
تذكرة الطالب النبيه مبن نسب إىل أُمه دون ((له ابن قُتيبة واجلوهري، وهلذا أدخلته يف كتايب قا
 .اهـ)). أبيه

ويقارب هذا الكتاب يف : ((قال عبدالسالم هارون يف حديثه عن كتاب الفريوزبادي
هو و) تاريخ تيمور/ ١٤٠٧(تسميته وموضوعه كتاب آخر حمفوظ باخلزانة التيمورية برقم 

ألمحد بن خليل اللبودي، وهو ذيب كتاب )) تذكرة الطالب النبيه مبن نسب إىل أُمه دون أبيه((
 صفحة، وقد وجدت معظم ما ٨٩وتقع هذه التذكرة يف . آخر جلالل الدين ابن خطيب داريا

 .اهـ)). به من األمساء قد تكفَّل به ابن حبيب، وجمد الدين الفريوزبادي
 





 هـ١٤٢٤، مجادي الثانية ٢٧، ع١٥جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج            ٨٨


 :لنسبة الرجل إىل جده دون أبيه أسباب، بياا مع األمثلة فيما يلي

 .)١٠٤(الشهـرة واالفتخار: السبب األول
إذا كان اجلد ذا شهرٍة وجاللة، فال شك أنه يربز يف نسب األحفاد وإن عال، كما هو 

 .نمشاهد حمسوس يف كلِّ زمان ومكا
بيديه، لكونه أشهر أو أفخر أو غري ذلك : (()١٠٥(قال الزجل إىل جدنسب الرا ما يكثري

 )).أنا النيب ال كذب أنا ابن عبداملطلب : ((من األغراض، أال ترى إىل قول النيب 
بور إنما هو عبداللَّه بن حممد بن عبدالعزيز بن املرزبان بن سا. أبو القاسم بن مِنيع: مثاله

بن شاهنشاه احلافظُ اإلمام احلُجة املعمر مسند العصر أبو القاسم البغوي األصل البغداِدي الدار 
واملوِلد، منسوب إىل مدينة بغشور من مداِئِن إقليم خراسان وهي على مسرية يوم من هراة، كان 

 ). هـ٣١٧ت(… أبوه وعمه احلافظ علي ابن عبدالعزيز البغوي منها
وهو أبو القاسم بن منيع نسبة إىل جده : ((، وقال)١٠٦())السري((ذكره ِبهذا الذَّهيب يف 

 )).ألمه احلافظ أيب جعفر أمحد بن منيع البغوي األصم صاحب املسند
 .، وغريمها)١٠٨(، وأبو بكر حممد بن داود التاجر)١٠٧(سماه ِبهذا الدارقطين: قلت

أبو احلُسني ابن أخي ميمي نسبه إىل :  ابن منيع الذي روى عنهوهو: (()١٠٩(قال اخلطيب
 .جده ألمه أمحد بن منيع

أخربنا عبيداللَّه بن أمحد بن عثمان الصرييف، حدثنا أبو احلُسني حممد بن عبداللَّه ابن أخي 
ن بن عمرو، ميمي، حدثنا ابن منيع، حدثنا حممد بن زياد بن فروة، حدثنا أبو شهاب، عن احلس

املسلمون كرجٍل واحٍد إذا : ((قال رسول اللَّه : عن الشعيب، عن النعمان بن بشري، قال
 )). اشتكى عضو من أعضاِئِه تداعى لذِلك ساِئر جسده 

 . )١١٠ ())مسند أُسامة بن زيد((وكذا وقع يف 
 .)١١١(اإلغـراب والتـفـنن: السبب الثاين

يوخه ألسباٍب كثريٍة، قد يكون منهايعمد بعض املُحدثني إىل توعري معرفة بعض ش :
االمتحان لتالميذه، أو اإلغراب ألنه ال يحب أن يكثر عن بعض الرواة، أو التفنن بذكر شيخه 
على أوجه كثرية من التسميات، أو لغري ذلك من األغراض، ومن هذا نسبة بعض الرواة إىل 

 .أجدادهم
إنما هو أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطَّربي اإلمام الثِّقة . ن يزيد اآلمليحممد ب: مثاله

 .)١١٢())التفسري((املشهور صاحب 
 …ذكر أيب جعفر حممد بن جرير الطَّربي: (( بابا، وقال)١١٣ ())املوضح((عقد له اخلطيب يف 



وأثرها على الر ٨٩                       حيىي الشهري               .  د–واة واملرويات النسبة إىل اجلد 

نسبه إىل جده؛ ألنه حممد بن أبو بكر بن سلم، : وهو حممد بن يزيد اآلملي الَّذي روى عنه
جرير بن يزيد، أخربنا أبو احلسن علي بن عبدالعزيز الطَّاهري، حدثنا أبو بكر أمحد بن جعفر بن 
سلم اخلُتلي، حدثنا حممد بن يزيد اآلملي، حدثنا حممد بن حميد، حدثنا احلكم بن بشري بن 

قيس املُالئي، عن عاصم بن دلة، عن زر بن حبيش، سلمان النهدي، حدثنا عمرو يعين ابن 
ما جاء بك فقلت إنك : أتيت صفوان بن عسال املُرادي، فقمت على بابه، فخرج إيلَّ فقال: قال

، وقد حاك يف صدري املسح على اخلفِّني بعد الغاِئِط أو البول، امرؤ من أصحاب رسول اللَّه 
، يأمرنا إذا كُنا كان النيب : نعم: كُر يف ذلك شيئًا؟ قال يذفهل مسعت رسول اللَّه 

 )).مسافرين أن ال ننِزع ِخفَافنا ثالثًا، إال من جنابٍة، ولكن من غائٍط وبوٍل ونوٍم
 .)١١٤(القـلب والغلـط: السبب الثالث

دث هو حممد بن خرمي بن حممد بن عبدامللك بن مروان، اإلمام احمل. حممد بن مروان: مثاله
 مشِقيالد أبو بكر العقيِلي ،سند دمشقوق، مالصد…. 

وقد كان أبو أمحد احلاكم يغلطُ يف نسِبِه : (( ، وقال)١١٥())السري((ذكره ذا الذَّهيب يف 
 . وينسبه إىل جد جده

وهو من أبناء . مات لسٍت بقني من جمادى اآلخرة سنة ست عشرة وثالث مئٍة
 )).التسعني
 .)١١٦(االشتباه: السبب الرابع 

عندما يكون اسم األب شائعا يف التسمية، فإذا ذكر الراوي بنسبته إليه اشتبه بغريه حىت 
 .يميز بنسبة أو لقب أو حنو ذلك

عندها قد ينصرف الرواة والنقاد إىل النسبة للجد إذا كان غري شائٍع دفعا للتوهم، وختفيفًا 
 .كذلك من رفع النسب

إنما هو حيىي بن عبداللَّه بن بكري املخزوِمي موالهم املصري، ثقةٌ يف . حيىي بن بكري: مثاله
 .)١١٧(وله سبع وسبعون خ م ق) هـ٢٣١ت (اللَّيث، وتكلَّموا يف مساعه من مالك 

 )).وقد ينسب إىل جده: (()١١٨(قال اِملزي
 .)١٢١(، وحممد بن حيىي الذُّهِلي)١٢٠(ل، وسهل بن أيب سه)١١٩(سماه البخاري: قلت

 . وغريه)١٢٢(قاله البخاري. ابن بكري: ومنهم من يقتصر على
 .)١٢٣(التخفيف: السبب اخلامس 

ملا كان كثري من األمساء تتفق وقد يزيد هذا االتفاق حىت يصل إىل عدة طبقاٍت بل ويف 
بقصر النسب وفصله والنتقال ، فدرج احملدثون ختفيفًا على التمييز )كذلك(النسب والكىن 
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 .لطبقات أعلى لتمييز الرواة، أو ذكر نسبٍة أو لقٍب أو كنية، وحنو ذلك
إنما هو أمحد بن عبداللَّه بن يونس بن عبداللَّه بن قيس التِميِمي . أمحد بن يونس: مثاله

 .)١٢٤(ع. نةًوهو ابن أربع وتسعني س) هـ٢٢٧ت . (الريبوِعي الكُوِفي، ثقةٌ حافظٌ
 )).وقد ينسب إىل جده: (()١٢٥(قال اِملزي

 )).ينسب إىل جده ختفيفًا: (()١٢٦())السري((قال الذَّهيب يف 
، )١٢٨(، والبخاري)١٢٧(حجاج الشاعر: مشهور بنسبِتِه جلده، وِممن سماه ِبهذا: قلت
 . يف آخرين)١٣٠(، وحممد بن حيىي الذُّهلي)١٢٩(ومسلم

عمن ترى أن : مسعت أمحد بن حنبل، وقال له رجلٌ: (( لفضلُ بن زياد القطَّانوقال ا
 .)١٣١())اخرج إىل أمحد بن يونس؛ فإنه شيخ اإلسالم: نكتب احلديث؟ فقال
 .)١٣٢(التمييز: السبب السادس

عندما يكون اسم اجلد غريبا أو فردا استحسن البعض النسبة له؛ ألنَّ هذا أدعى للمعرفة 
 .فظ، دون احلاجة إىل رفع النسب أو ذكر ما مييز به الراوي ككُنية أو نسبة أو لقبواحل

: )١٣٣())امليزان((قال يف . إنما هو إمساعيل بن داود بن ِمخراق. إمساعيل بن ِمخراق: مثاله
ن ثُم ساق له ابن ِحبا. كان يسرق احلديث: قال ابن ِحبان. عن مالك ضعفه أبو حامت وغريه((

 )).….حديثني مقلُوبني، وبعضهم سماه سليمان
إمساعيل بن خمراق منكر احلديث فكأنه نسبه : وقال البخاري : (()١٣٤())اللِّسان((قال يف 

 )).إىل جده
 )).مديين منكر احلديث: (( ولفظه)١٣٥())التاريخ((قول البخاري يف : قلت

هو منكر : مسعت أىب يقول: (( وقال،)١٣٦ ())اجلرح((ابن أيب حامت يف ) كذلك(وسماه 
 )). احلديث جمهول

قيليإمساعيل بن خمراق كذا قال البخاري، وهو إمساعيل بن داود بن : (()١٣٧(وقال الع
ِمخراق مدِني.(( 

 
 .)١٣٨(التدليس: السبب السابع

عندما يكون الراوي ضعيفًا، فإن بعض الرواة عنه يعمد إىل تغيري امسه، ومن ذلك نسبته 
 .إىل جده لئال يعرف

إنما هو أمحد بن حممد بن الصلت بن املُغلِّس قال الذَّهيب . أمحد بن الصلت اِحلماِني: مثاله
: ثنا أمحد بن عطية، وبعضهم: كذَّاب وضاع، فلذا يدلِّسه بعضهم، فيقول: (()١٣٩())امليزان((يف 



وأثرها على الر ٩١                       حيىي الشهري               .  د–واة واملرويات النسبة إىل اجلد 

 )). أمحد بن الصلت
هو أمحد بن حممد بن الصلت بن املُغلِّس تقدم نسبه : (()١٤٠())لِّسانال((وقال ابن حجر يف 

 )).بعضهم إىل جده
ذا: قلتاه ِبهمن سويه: ِمم١٤١(أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن عمر(. 

 :أمحد بن املُغلِّس، وِممن سماه ذا: وربما نسبوه إىل جد والِدِه، فقالُوا
 .)١٤٢(محد الصوافأبو علي حممد بن أ
 .)١٤٣(اتفاق االسم واسم األب: السبب الثامن

 .قد يظن بعضهم أن هذا من قبيل اخلطأ وتكرار االسم، فينسب إىل جده، فيكون أظهر
إنما هو حممد بن حممد بن مرزوق الباِهِلي البصري ابن . حممد بن مرزوق الباِهلي: مثاله

له أوهام وق١٤٤(م ت ق) هـ٢٤٨ت . (بنت مهدي، صد(. 
 )).وأكثر ما يأيت منسوبا إىل جده: (()١٤٥(قال اِملزي
 . )١٤٨(، وأبو يعلى املوصلي)١٤٧(، والترِمذي)١٤٦(مسلم بن احلجاج: سماه ِبهذا: قلت

 .)١٤٩(.وقد يلتبس به حممد بن مرزوق بن النعمان البصِري مقبولٌ، من احلادية عشرة
حممد بن مرزوق بن النعمان البصِري : ((، فقال)١٥٠())ذيب الكمال((يف ميزه املزي به 

يروي عن أيب عاصم وغريه ذكره ابن حبان يف كتاب الثقات وقال يروي عن أيب عاصم وأهل 
 )).البصرة وليس هذا بالباهلي ذكرناه للتمييز بينهما



 


للنسبة للجد دون األب أثر على الرواة واملرويات، ملا حيصل من اشتباه اجلمع و التفريق 
 .بني الرواة، واعتبار من يكون ثقةً ضعيفًا والعكس بالعكس

 .مث ما يتبع ذلك من ضعف أو صحة األسانيد
 وأحيانا ظهور رواة جماهيل ال يعرفون بسبب نسبتهم للجد مع أم يف احلقيقة معروفني

 .بنسبتهم آلبائهم
 .ولذا عد مجاعة من األئمة النسبة للجد يف بعض الرواة من قبيل اخلطأ والوهم

 :ومن األمثلة على ذلك
 .إنما هو حبان بن حممد بن محمويه.  ـ حبان بن محمويه١

: م وهوحبان بن محمويه، وهذا وه: )١٥٢(قال عبدالغين بن سعيد: (()١٥١(قال ابن ماكُوال
 .حبان بن حممد بن محمويه، فأسقط ذكر حممد



 هـ١٤٢٤، مجادي الثانية ٢٧، ع١٥جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج            ٩٢

ابن : ابن عبداللَّه بن ساِبط، وهو الصحيح، ويقال:  ـ عبدالرمحن بن سابط، ويقال٢
املكِّي محن اجلُمِحيهـ١١٨ت . (عبداللَّه بن عبدالر.( 

:  ابن معني يقُولسِمعت: وقال ابن أيب خيثمة: (()١٥٣ ())التهذيب((قال احلافظ يف 
 .عبدالرمحن بن ساِبط فقد أخطأ: ومن قال. عبدالرمحن بن عبداللَّه بن ساِبط

 . إنما هو عبدالواحد بن حممد بن أمحد ابن مسرور.  ـ عبدالواحد بن أمحد بن مسرور٣
 .عبد الواحد بن مسرور: مساه الدارقطين

 .محد بن مسرورعبدالواحد بن أ: ومساه عبدالغين األزدي
 .عبد الواحد بن حممد بن أمحد بن مسرور: ومساه اخلطيب
: وهو وهم على مذهب اخلطيب ألنه قد غلَّط عبدالغين يف قوله: (()١٥٤(قال ابن ماكُوال

إنما هو عبدالواحد بن حممد وإنما نسبه عبدالغين إىل : عبدالواحد بن أمحد بن مسرور وقال
غَِلط الدارقُطِني يف نسبته إىل جد أبيه، وقد تِبعته أنا يف جمع هذا يف أغْالِطِه جده، فكذلك قد 

إنه خفي علي، وليس هو ِعندي بالتِحقيق غَلطٌ، إالَّ أن يكُونَ يف موِضع بيان : ِلئالَّ يقُول قاِئلٌ
ا لهسب، وشرحواللَّه تعاىل املوفق. الن.(( 

 . تبع يف مثل هذا ابن معني كما سبق عنه يف الترمجة اآلنفةكأنَّ اخلطيب: قلت
 .إنما هو ِعمران بن مسلم بن ِرياح الثَّقِفي الكُوِفي.  ـ ِعمران بن رياح٤

ذيب مستمر ((أورد ابن ماكُوال يف كتابه )). وقد ينسب إىل جده: (()١٥٥(قال اِملزي
روى . ِعمران بن مسلم بن رياح كوِفي: قال أبو احلسن: (( اخلالف يف امسه فقال)١٥٦ ())األوهام
 …الثوري وغريه: روى عنه. سويد بن غَفَلة، وعلي بن عمارة: عن

. وِعمران بن رياح حدث عن أيب مسلم األغر): يف استدراك ما أغفاله: (قال اخلطيب
 .عبداللَّه بن الوليد: روى عنه

ِعمران بن رياح وهو ِعمران بن : الغين بن سعيد، فقالتصورا أنه مل يذكر وقد ذكره عبد
 .مسلم

ويقال ِعمران : أخشى أن يكون ِعمران بن رياح الَّذي ذكره عبدالغين وعقَّبة بقوله: قلت
)). ِعمران بن رياح فقد نسبه إىل جده: بن مسلم هو ِعمران بن مسلم بن رياح، ومن قال فيه

 .اهـ
ا أثر النسبة للجدواة، ولذا كان هذا األثر كبريعلى األسانيد هو نتيجة ألثره على الر 

 .حبيث يصحح الضعيف ويضعف الصحيح من األسانيد
وميكن إمجال آثار االختالف يف نسبة الرواة بني اآلباء واألجداد على الرواة واملرويات، يف 

 :ستة آثار، بياا باألمثلة فيما يلي
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 .)١٥٧(تفريق الواحد إىل اثنني فأكثر: ولاألثراأل
وقع بعض األئمة يف الوهم وذلك بالتفريق بني ترمجة الراوي منسوبا إىل جده ومنسوبا إىل 

 .أبيه، وهذا قلَّما يسلم منه أحد، كيف وقد وقع من كبار األئمة
ر تفريق وهذا له إشكاالت كثرية منها اعتبار ضعف أحدمها وثقة اآلخر، أو على أقل تقدي

 .كالم األئمة بني الترمجتني مما مينع من إعطاء احلكم اجلازم يف الرجل عدالةً أو جرحا
 .إضافةً إىل ما يتبع ذلك من التفريق بني الرواة عنه، فيكون يف عداد اهولني

 .وتفريق حديثه فيعد من املُقلِّني، وهو يف احلقيقة من املُكثرين
الء الرواة املُترمجني فقد يضعف بعضهم وقد يوثِّق بعضهم وهذا يقتضي التغاير بني هؤ

 .اآلخر، وقد يجهل آخرون
 .مع مالحظة أنَّ بعض املؤرخني للرواة قد يكررون التراجم كمنهج هلم

وذلك إذا اشتهر الرجل بالتسميتني، )) التاريخ((والبخاري ممن حنا هذا املنحى يف كتابه 
 .ثاله من قبيل الوهم فتعقبه بهوإن عد اخلطيب هذا وأم

 .الوهم الثاين : )١٥٨())موضح أوهام اجلمع والتفريق((فقال يف 
حممد بن إسحاق هو ابن أيب يعقوب ): يف باب األلف من آباء احملمدين(قال البخاري 

الكرماين مات سنة أربع وأربعني ومئتني وقال يف آخر باب الياء منهم حممد بن أيب يعقوب أبو 
لَّه الكرماين مسع حسان بن إبراهيم، والوهم يف هذا أظهر من أن يذكر ما يسند إليه أو عبدال

 .حيتاج إىل أمر يستشهد به عليه
ليس هذا بوهم، فالكرماين مشهور باالمسني : ((معقِّبا) رمحه اللَّه ()١٥٩(قال املعلِّمي

خ البخاري، فلم يكُن وهو مع ذلك من شيو) أظهر من أن يذكر: (باعتراف اخلطيب إذ يقول
ليشتبه عليه لكن ملَّا كان يذكر باالمسني، ولكُلٍّ منهما مظنة حبسب الترتيب ذكره البخاري يف 
كلتا املِظنتني، واخلطيب ومن بعده مما يفعلون ذلك فتارةً يستوفُون الترمجة يف أحد املوضعني، 

أحدمها ويذكرون يف اآلخر مع االسم نبذةً مما ويذكرون االسم فقط يف اآلخر، وتارةً يطيلون يف 
 .يتعلق بالترمجة، وعلى كلتا احلالني يحيلون يف أحد املوضعني أو كليهما على اآلخر مصرحني

 خاريا البرمحه اللَّه(أم ( هفق له حنو هذا فإنه إذا اتفإن)احيرص على أن يكون يف كلٍّ ) غالب
ورمبا استوىف ) ٤٧(و ) ٤٢( ة على اآلخر كما هنا، وكما يأيت يف الوهممن املوضعني فائدة زائد

 ).٥٥(يف الترمجة يف كلٍّ من املوضعني ليستغين الناظر بأيهما سبق إليه كما يف الوهم 
وهو ابن أيب : (وال يحيل صرحيا بل تارةً يستغين بظهور احلال كما هنا، إن مل نقل إنَّ قوله

قته، وتارةً يحيل بإشارٍة يفقهها من له تعلُّق بالفن، وتلك طريقة البخاري حتويلٌ على طري) يعقوب
حىت يف الصحيح من االجتزاء باإلمياء والتلميح حثا للقارئ ورياضةً على التيقُظ والتفهم 
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 .والتدبر، إذا كان من أهل الفن، وهلم ألَّف البخاري كُتبه
 .اهـ)). كيف أعتذر :  عدت ذنوبا فقل يلهــا إذا حماسين الالَّيت أدلُّ ِب
وهذا . إبراهيم بن الرباء بن النضر بن أنس بن مالٍك األنصاري: ومن األمثلة على ذلك

 .إنما هو إبراهيم بن ِحبان بن الرباء بن النضر بن أنس بن مالٍك
باسم إبراهيم بن : األول: يف موضعني)) الكامل((ترمجة ابن عدي يف كتابه املعروف بـ

 .مالك وأورد له ثالثة أحاديث
 .باسم إبراهيم بن الرباء، وأورد له ثالثة أحاديث: والثاين

 . وقد وِهم يف تفِريِقِه بينهما
أمساء الرواة عن ((وكذلك فعل أبو احلسن الدارقُطِني فإنه ذكر يف كتابه الذي مجع فيه 

 .ِحبان مفردا، عن إبراهيم بن الرباء، وهو رجلٌ واحدإبراهيم بن )): مالك بن أنس
 :فنتج من هذا ثالثة رواة لشخص واحٍد

 .ـ إبراهيم بن الرباء
 .ـ إبراهيم بن مالك
 .ـ إبراهيم بن ِحبان

 .فاألوالن ضعيفان حلاصل ما ذكر ابن عدي يف ترمجتيهما وما أورد هلما من مناكري
فمثله عندهم يكتب حديثه، وهذا له أثره ألنه يف احلقيقة . وبقي الثالث يف عداد ااهيل

 .متهم كما نص على هذا ابن عدي يف ترمجتيه األخريني
 .)١٦٠(اجلمع بني الرواة املُتغايرين: األثر الثاين

قد جيمع بعضهم بني أحد الرواة منسوبا إىل جده بآخر منسوبا إىل أبيه، وهذا له أثر كبري 
 .ا ثقةً واآلخر ضعيفًاإذا كان أحدمه
بني ابن صاحل وحي : إنما هو صاحل بن صاحل بن حي، ويقال. صاحل بن حيان: مثاله
 .ع. )١٦١()هـ١٥٣ت ( .ثقةٌ ثقةٌ: قال أمحد. حيان، وحي لقب حيان: مسلم، ويقال

 )).وقد ينسب إىل جده: (()١٦٢(قال اِملزي
 )).صاحل بن حي، وصاحل بن حيان: بيه، فيقالوقد ينسب إىل جد أ: (()١٦٣(وقال احلافظ
إال إذا كان مرده العتماده زيادة . ولعلَّه التبس عليه بابنه احلسن بن صاحل!!. كذا قال

 .، لكنه مل يرجحها))مسلم((
حيىي بن زكريا بن أيب زائدة، عن صاحل بن حيان، … : (()١٦٤(قال ابن أيب عاصم : قلت

أنَّ النيب ): رضي اللَّه عنهم(عيد بن جبري، عن ابن عباس، عن عمر عن سلمة بن كُهيل، عن س
 َحفصة ها) رضي اللَّه عنها( طلَّقعراج ثُم.(( 
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صاحل بن حيان : (()١٦٥())التقريب((قال يف : صاحل بن حيان القرشي) متييز: (ويلتبس به
 . فق. القرشي الكويف ضعيف من السادسة
ن صاحل بن حيان نِسب يف كتاب العلم من البخاري إىل جده صاحل بن حيان هو صاحل ب
 .اهـ)). ووهم من زعم أنه الذي قبله

أخربنا حممد هو ابن سالم حدثنا احملاريب، : (()١٦٦())الصحيح((قال البخاري يف : قلت
ل قال رسو: حدثين أبو بردة عن أبيه، قال: قال عامر الشعيب: حدثنا صاحل بن حيان، قال: قال
 .احلديث)) …  ثَالثةٌ لَهم أجراِناللَّه 

: وجه الوهم فيه فنقل عن املزي قوله: )١٦٧ ())التهذيب((وقد وضح ابن حجر يف : قلت
كان ثقة روى عن الشعيب أحاديث يسرية وما نعرف عنه يف املذهب إال خريا : )١٦٨(وقال العجلي

 .القويجائز احلديث يكتب حديثه وليس ب: )١٦٩(وقال يف موضع آخر
قلت قول العجلي يف املوضع اآلخر، إنما قاله يف صاحل بن حيان القرشي وقد : ((مث قال

 )).حكيته عنه هناك على الصواب
، لكن هذا قد وقع كذلك لإلمام الذهيب يف )رمحه اللَّه(فيكون الواهم هنا املزي 

 .)١٧١())امليزان((، ويف )١٧٠())السري((
 وذكرله مجلةً من األحاديث )١٧٢())الكامل(( هذا يف وقد أفرد ابن عدي صاحل بن حيان

ولصاحل بن حيان غري ما ذكرت من احلديث وعامة ما يرويه غري : ((الضعيفة فتنبه، وقال
 )).حمفوظ

 .)١٧٣(اشتباه الراوي منسوبا جلده بآخر منسوبا ألبيه: األثر الثالث
 أبيه ويزيد األمر إشكاالً عندما قد يشتبه الراوي منسوبا إىل جده بأحد الرواة منسوبا إىل

 .يتفقان يف الطبقة، ولذلك أمثلة
إنما هو احلسن بن احلُر بن احلكم اجلُعِفي أو النخِعي الكوِفي أبو . احلسن بن احلكم: مثاله

 .)١٧٤(د س). هـ١٣٣ت. (حممد نزيلُ دمشق، ثقةٌ فاضلٌ
 احلسن بن احلر بن احلكم وقد ينسب :قال احلاكم أبو عبداللَّه احلافظ: (()١٧٥(قال اِملزي

ونٌ مشهوره، ثقةٌ مأمإىل جد .(( 
 )).احلسن بن احلكم: وينسب إىل جده، فيقال: (()١٧٦())السري((وقال الذَّهيب يف 
وقد روى حممد بن عجالن، عن احلسن بن احلر، : (()١٧٧ ())التقريب((وقال احلافظ يف 

 )).افنسبه إىل جده فرمبا التبس ذ
: احلسن بن احلكم النخعي الذي يروي عن: (()١٧٨())املُشتبه((وقال اهلروي يف : قلت

 …شريك، وإمساعيل بن زكريا، وعيسى بن يونس: حدث عنه. الشعيب، وعدي بن ثابت
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احلسن : احلسن بن احلُر بن احلكم ثقةٌ مشهور، ويقول فيه حممد بن عجالن إذا روى عنه
يوخ بن احلكم النخِعيل يروي عن شاألو ِعيه، فيشتبه باحلسن بن احلكم النخينسبه إىل جد 

ِعياحلسن بن احلُر بن احلكم النخ.(( 
 .)١٨٠(، وأبو أُسامة حماد بن أُسامة)١٧٩(سماه ِبهذا إبراهيم بن سويد النخِعي: قلت

و سعد أمحد بن حممد أخربنا أب: )١٨١())الشعب((ومن حديث األول ما رواه البيهقي يف 
 احلافظ، أنا   احلسن بن سفيان، نا أبو الربيع )١٨٢(املاليين، أنا أبو أمحد عبداللَّه بن عدي

الزهراين، نا إمساعيل بن زكريا، عن احلسن    ابن احلكم النخعي، عن عدي بن ثابت، عن أيب 
الصيد غفلَ، ومن أتى من بدا جفا، ومن اتبع  : قال رسول اللَّه : حازم، عن أيب هريرة، قال
 .احلديث… أبواب السلطان افتتن

قلت مل أجده يف نسخيت من أيب : ((وقد ظنه اهليثمي احلسن بن احلر، فقال: قلت
 والبزار وأحد إسنادي أمحد رجاله رجال الصحيح خال احلسن بن )١٨٤( رواه أمحد)١٨٣(داود

 )).احلكم النخعي وهو ثقة
ريا ويهم شديدا ال يعجبين ـئ كثــيخط:(()١٨٥(بن حبانواحلق أنه متكلَّم فيه قال ا

 )).االحتجاج خبربه إذا انفرد
 )).صدوق خيطئ: (()١٨٦ ())التقريب((وقال احلافظ يف 
 .)١٨٧(اخللل يف احلكم على الرواة: األثر الرابع

عندما ينسب أحد املؤرخني الراوي جلده مث يوجد منسوبا ألبيه، فقد يسارع بعضهم بقوله 
 .أو مل يذكره فالن يف كتابه، وحنو ذلك. ثر على ترمجتهمل أع

إنما هو حممد بن سهل بن عسكر التِميِمي موالهم أبو بكر . حممد بن عسكر: مثاله
 .)١٨٨(م ت س). هـ٢٥١ت (البخاِري، نزيل بغداد، ثقةٌ 

أبو بكر : ، وربما قال فيه)١٩٠(، وأبو بكر بن أيب عاصم)١٨٩(سماه ِبهذا حممد بن هارون
 .)١٩١(بن عسكر

 .ابن عسكر: وربما قيل فيه
 )).حممد بن سهل بن عسكر: ابن عسكر، هو: (()١٩٢(قال اِملزي
ثنا حممد بن عسكر، ثنا عثمان بن صاحل، عن بكر بن : )١٩٣(قال ابن أيب عاصم: قلت

ر بن مضر، حدثين جعفر بن ربيعة، عن صاحل بن خباب الديلي، عن عطاء بن أيب رباح، عن جاب
 .وأنا أول شافع ومشفَّع وال فخر : قال رسول اللَّه : عبد اللَّه، قال

قال األلباين
)١٩٤(

شيخ املُصنف حممد بن عسكر مل أجد له ترمجة وقد …): ((رمحه اللَّه (
 )).توبع
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 .إمنا نسبه ابن أيب عاصم جلده فلم يهتد له: قلت
 أحتاج معه لضرب كثٍري من األمثلة من وهذا يكثُر يف أعمال الباحثني املُعاصرين، مما ال

 .صنيعهم
 .)١٩٥(جتهيل الرواة املعروفني: األثر اخلامس

يقع كثري من الناس يف جتهيل بعض الرواة املعروفني بسبب وقوعهم له منسوبني إىل 
 .أجدادهم
، أبو بكر الغزال هو حممد بن عبدامللك بن زنجويه البغدادي. أبو بكر بن زنجويه: مثاله

 .)١٩٦(.٤). هـ٢٥٨ت (ثقة 
 .، وغريمها)١٩٨(، وأبو عيسى الترِمذي)١٩٧(سماه ِبهذا موسى بن هارون

حميد بن : ابن زنجويه اثنان: (()١٩٩(قال اِملزي: ابن زنجويه فحسب: وربما قيل فيه
 )).زنجويه، وحممد بن عبد امللك بن زنجويه

قال ابن القطَّان وهو جمهولُ احلال مل أجد له : (()٢٠٠())ذيل امليزان((قال العراِقي يف 
 .ذكرا

هذا عجيب من أيب احلسن وهو كثري النقل من كتاب ابن أيب حامت، وقد ذكره ابن : قلت
عبد الرزاق، واحلسن بن موسى األشيب، وجعفر : يروى عن: ، فقال)٢٠١())كتابه((أيب حامت يف 

 .اِبي، وعصام بن خالد، وأسد بن موسى، وطلق بن السمحبن عون، ويزيد بن هارون، والِفري
 .أيب، ومسعت منه، وهو صدوق: مسع منه
مجاعة من األئمة منهم أبو داود، والترِمذي، : وروى عنه) أيضا(ووثَّقه النساِئي : قلت

 بن أمحد، وأبو يعلى والنساِئي، وابن ماجة، وإبراهيم احلريب، وإمساعيل القاضي، وعبداللَّه ا
 .املوصلي، وابن صاعٍد، وآخرون

 .فمن هذه ترمجته كيف تكون حاله جمهولةً
ولكن الذي أوقع أبا احلسن يف ذلك كون ابن أيب حامت مل يصفه بأنه الغزال، ونسبه إىل 

 من غري ذكر ذكره: مرةً نسبه إىل جده، ومرةً: ترمجه ترمجتني)) الكمال((جده، ثُم إنَّ صاحب 
ال وهو وهمه الغزه، ووصفه بأنجد. 

 فنسبه إىل جده، )٢٠٢())أمساء شيوخ النبل((وقد ذكره على الصواب ابن عساكر يف 
 والذَّهيب يف )٢٠٣())ذيبه((ووصفه بأنه الغزال ونقل توثيق النساِئي له، وتبعه على ذلك اِملزي يف 

 .اهـ. )))٢٠٤(مختصره
 .)٢٠٥(اخللط بني الرواة بسبب االشتراك يف النسب:  السادساألثر

كثري من القرابات كاإلخوة واألبناء واألحفاد إذا نسبوا ألٍب أوجلد واحٍد، أدى ذلك إىل 
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اخللط بينهم لغري املُتمرس، أو على أقل تقدير عسر الكشف عنهم للوهلة األوىل، إال بعد البحث 
 .واملُراجعة

ا من طبقة واحدة أو اشتركوا يف السماع والرواية، زاد احتمال التباس وكلَّما كانو
 .بعضهم ببعض
 ): ثالثة(بنو ابن أيب شيبة : مثاله
هو عبداللَّه بن حممد بن أيب شيبة إبراهيم بن عثمان الواِسطي األصل، أبو بكر بن : األول

 .)٢٠٦( م د س قخ). هـ٢٣٥ت . (أيب شيبة الكُوِفي، ثقةٌ حافظٌ، صاحب تصانيف
أبو بكر : ابن أيب شيبة، هو: (()٢٠٧(قال اِملزي: ابن أيب شيبة فحسب: وربما قالوا فيه

 )).بداللَّه بن حممد بن أيب شيبةع
إنما هو عثمان بن حممد بن إبراهيم بن عثمان العبسي أبو . عثمان بن أيب شيبة: والثاين

ت (ال حيفظ القرآن  أوهام وقيل كاناحلسن بن أيب شيبة الكويف ثقة حافظ شهري وله 
 .)٢٠٨(، وله ثالث ومثانون سنة خ م د س ق)هـ٢٣٩

 . وغريمهُا)٢١٠(، ومسلم)٢٠٩(البخاري: نسبه لكنية جده: مشهور ذا: قلت
 .إنما هو القاسم بن حممد بن أىب شيبة. القاسم بن أيب شيبة: والثالث

قال ابن أيب حامت
)٢١١(

، وابن علية، وابن إدريس مسعت أىب روى عن حيىي بن أىب زائدة: ((
نا . كتبت عن القاسم بن حممد بن أىب شيبة ومل أحدث عنه بشيء: قال أبو زرعة. يقول ذلك

 )).كتبت عنه وتركت حديثه: سئل أىب عنه فقال: عبد الرمحن قال
حدثين عمي القاسم بن أيب شيبة: قال ابن أخيه حممد بن عثمان بن أيب شيبة

)٢١٢(
. 

مذا وس ٢١٤())مسنده((، وأبو يعلى يف )٢١٣(احلسني بن إدريس األنصاري): كذلك(اه(. 
 .كل واحٍد منهم يعرف بابن أيب شيبة
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 :هلذا النوع من أنواع علوم احلديث فوائد

 ).أعين إىل أبيه(ه من النسب األوىل ـ دفع توهم التعدد عند نسبة الراوي على وجه
الثانية ـ دفع ظن االثنني واحدا عندما يتفق اسم الراوي منسوبا إىل جده مع آخر منسوبا 

 .إىل أبيه
 .ويزيد األمر التباسا عندما يشتركان يف الطبقة، أو يف الشيوخ والتالميذ

وهو نوع مهم، وفائدة : من نسب إىل غري أبيه: (()٢١٥())فتح املغيث((قال السخاوي يف 
ضبطه دفع توهم التعدد عند نسبته ألبيه، أو دفع ظن االثنني واحدا عند موافقة امسيهما، واسم 

 .أيب أحدمها اسم اجلد الذي نسب إليه اآلخر
عبدالرمحن بن : كعبدالرمحن بن عبداللَّه بن كعب بن مالك شيخ للزهري، نسبه ابن وهب 

 .سم راٍو آخر، هو عم لألول، لكن مل يرو عنه الزهري شيئًاكعب، وهو كذلك ا
يروي عن هشام بن عروة، فإنه قد . وكخالد بن إمساعيل بن الوليد املخزومي ضعيف جدا

 )).ينسب إىل جده فيظن أنه الصحايب الشهري
وهم التعدد عند وفائدة هذا النوع دفع ت: (()٢١٦())تدريب الراوي((وقال السيوطي يف 

 )).نسبتهم إىل آبائهم
وقد أظهر اجلمع ودراسة التراجم وقوع بعض األئمة وبعض املعاصرين يف هذه األوهام 

 ).كما سيأيت(املُشار إليها 
ثالثًا ـ دفع وحترير كثري من اإلشكاالت يف كتب التراجم اليت كررت التراجم هلذا 

 .السبب
 األئمة وتغليطهم بسبب نسبتهم كثريا من الرواة إىل رابعا ـ دفع توهيم كثري من

 .أجدادهم
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ظهر مبا قدمنا أمهية معرفة خمتلف أمساء الرواة وخاصة من نسب جلده منهم وأنه أحد فنون 

 .علم الرجال اجلديرة بالدراسة واجلمع والتصنيف
الشهرة واالفتخار ـ التفنن :(نية أسبابوذلك ألسباا املختلفة، اليت أمجلناها يف مثا

واإلغراب ـ القلب والغلط ـ االشتباه ـ التخفيف ـ التمييز ـ التدليس ـ اتفاق االسم 
 ).واسم األب

تفريق الواحد إىل : (وآثارها اخلطرية املترتبة على ذلك، اليت أمجلناه يف ستة آثار، وهي
رين ـ اشتباه الراوي منسوبا جلده بآخر منسوبا ألبيه ـ اثنني فأكثر ـ اجلمع بني الرواة املُتغاي

اخللل يف احلكم على الرواة ـ جتهيل الرواة املعروفني ـ اخللط بني الرواة بسبب االشتراك يف 
 ).النسب

 وقد كان يف هذه الدراسة بيان ألنواع هذا اللون من التسميات واليت أمجلناه حبسب ما 
من نسب جلده األدىن ـ من نسب جلد أبيه ـ من : (نواع، وهيتيسر من تراجم يف مثانية أ

نسب جلده األعلى ـ من نسب لكُنية جده األدىن ـ من نسب لكُنية جد أبيه ـ من نسب 
 ).لكُنية جده األعلى ـ من نسب إىل لقب جده األدىن ـ من نسب إىل لقب جد أبيه

زا بيان أسباب هذا اللون من التسميات، واليت منها وقد أظهرت هذه الدراسة على وجا
 .ما قد يكون احلامل عليه ضعف الراوي، وهو ما يعرف عندهم بتدليس الشيوخ

 .راب يف النسب املعروفني على سبيل التفنن واإلغوقد توسع بعضهم يف هذا حتى دلَّس املشاهري
 .وهذا تأثريه بالغ على الروايات ال يمكن جتاهله

بعض اآلثار اليت أدت إىل تعدد الواحد، وتوحيد املتعدد بسبب التشابه يف            ) كذلك(وبينت الدراسة   
 .األمساء

 :وأظهرت الدراسة أمهية معرفة هذا اللون من التراجم وفائدا، واليت حصرناها يف أربع فوائد، هي
 ).أعين إىل أبيه(من النسب الفائدة األوىل ـ دفع توهم التعدد عند نسبة الراوي على وجهه 

الفائدة الثانية ـ دفع ظن االثنني واحدا عندما يتفق اسم الراوي منسوبا إىل جده مـع آخـر    
 .منسوبا إىل أبيه

الفائدة الثالثة ـ دفع وحترير كثري من االشكاالت يف كتب التراجم اليت كررت التراجم هلذا  
 .السبب

كثري من األئمة وتغليطهم بسبب نسبتهم كثري مـن الـرواة إىل   الفائدة الرابعة ـ دفع توهيم  
 .)٢١٧ (أجدادهم
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ترمجة ممن نسب إىل جده دون أبيه، واستخلصت منها هذه الدراسة ومل أرد اإلطالة فاكتفيت مبثال ) ٤٤٥(مجعت ) ١(

 . واحد لكل مسألة من مسائلة
 ). ١٨٧ ـ ١٨٥ص(ح معرفة أنواع علم احلديث البن الصال) ٢(
، وخالصته ))إرشاد طالب احلقائق إىل معرفة سنن خري اخلالئق صلَّى اللَّه عليه وآله وصحبه وسلَّم((يف ) ٣(

 )). التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير((
 )). اختصار علوم احلديث((يف ) ٤(
 )). تدريب الراوي((يف ) ٥(
 ).٣٧٨: ٣٢(كما يف ذيب الكمال .  الطَّربي واجلمهور ورجحه املزيإنها أمه فيما قاله: وقيل) ٦(
 . وهو النوع الثامن واألربعون من أنواع علوم احلديث) ٧(
 ). ٢٧٠٩(برقم ) ٨(
 ). ٦٣(برقم ) ٩(
 ). ٤٨٧(برقم ) ١٠(
 ). ٤٣٨٠(برقم ) ١١(
 . ترمجة) ٣٠٩(مجعت يف هذا النوع ) ١٢(
 ). ٢٣٨(التقريب برقم ) ١٣(
 ). ١٣٠: ٢(جلرح ا) ١٤(
 ). ٧٧: ٨(الثقات ) ١٥(
 ). ٢١: ٢(أمساء التابعني  ذكر) ١٦(
 ). ٤٤(رجال مسلم برقم ) ١٧(
 ). ١٩١(، واملقتىن برقم )٤٤١(التذكرة برقم ) ١٨(
 ). ٩٤(برقم ) ١٩(
 . ترمجة) ٢٩(مجعت يف هذا النوع ) ٢٠(
 ). ٤٠٠١(التقريب برقم ) ٢١(
 ). ٢٨٢٣(اجلامع برقم ) ٢٢(
 . ترمجة) ١٣(هذا النوع مجعت يف ) ٢٣(
 ). ٢١٢٠(التقريب برقم ) ٢٤(
 ). ٣٠٣١(برقم ) ٢٥(
 ). ٢٨٨٢(اإلصابة برقم ) ٢٦(
 . ترمجة) ٦٨(محعت يف هذا النوع ) ٢٧(
 ). ٣٦٨(التقريب برقم ) ٢٨(
 ). ١٥٧٣١(الكربى للبيهقي برقم ) ٢٩(
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 ). ١٦٨٤٠(الكربى للبيهقي برقم ) ٣٠(
 ). ٢١٠٩(اجلامع برقم ) ٣١(
 ). ٤٦٧: ٣٤(الكمال ذيب ) ٣٢(
 ). ٧٣٤(سنن ابن ماجه برقم ) ٣٣(
 ). ٣٤٥(سنن بن ماجه برقم ) ٣٤(
 . ترمجة) ١٢(مجعت يف هذا النوع ) ٣٥(
 ). ٣٩١٧(التقريب برقم ) ٣٦(
 ). ٣٤٠٥(صحيح البخاري برقم ) ٣٧(
 ). ٩٨٣(مسند أيب يعلى برقم ) ٣٨(
 ). ٢١٦: ١٧(ذيب الكمال ) ٣٩(
 . )٤٥٢: ٣٤(ذيب الكمال ) ٤٠(
 ). ٢٩٠٧(، وصحيح ابن ِحبان برقم )١٠٠٥(موطأ حيىي بن حيىي برقم ) ٤١(
 . تراجم) ٦(مجعت يف هذا النوع ) ٤٢(
 ). ٢٢٨٦(التقريب برقم ) ٤٣(
 ). ١٠٣(الصحيح برقم ) ٤٤(
 ). ٤٩٩(صحيح ابن خزمية برقم ) ٤٥(
 ). ٢٣٠٥(صحيح ابن خزمية برقم ) ٤٦(
 ). ٣٩١: ١٠(ذيب الكمال ) ٤٧(
 ). ٣٩٤: ١٠(ب الكمال ذي) ٤٨(
 ). ٣٩٤: ١٠(ذيب الكمال ) ٤٩(
 ). ٣٩٤(صحيحه برقم ) ٥٠(
 ). ٥٠(صحيح مسلم برقم ) ٥١(
 ). ٢٠٠٧(صحيح مسلم برقم ) ٥٢(
 . تراجم) ٥(مجعت يف هذا التوع ) ٥٣(
 ). ١٢٣٧(التقريب برقم ) ٥٤(
 ). ١٣٨: ٦(ذيب الكمال ) ٥٥(
 ). ١٢٣٧(برقم ) ٥٦(
 ). ٣٠٥: ٧(تاريخ بغداد ) ٥٧(
 . تراجم) ٣(مجعت يف هذا النوع ) ٥٨(
 ). ١٢٥٠(التقريب برقم ) ٥٩(
 ). ١٨٠: ٦(ذيب الكمال ) ٦٠(
 ). ٤٩٤٧(اتىب برقم ) ٦١(
 ). ٤٦٦٦(املستدرك برقم ) ٦٢(
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 ). ٤٢١(السنن الكبري للبيهقي برقم ) ٦٣(
 ). ٢٨٦٥(برقم ) ٦٤(
 . وهو النوع الثامن واألربعني من أنواع علوم احلديث) ٦٥(
 . وهو النوع الرابع واخلمسون من أنواع علوم احلديث) ٦٦(
 . ترمجة) ١٩(مجعت من هذه الشاكلة ) ٦٧(
 ). ٤٢٨: ٣٤(ذيب الكمال ) ٦٨(
 ). ٦٠٦٨(التقريب برقم ) ٦٩(
 ). ٩٧٦(صحيح ابن خزمية برقم ) ٧٠(
 ). ٣٨٢٠(التقريب برقم ) ٧١(
 ). ٢٦٦٩(اجلامع للترمذي برقم ) ٧٢(
 ). ٦٢٦(برقم صحيح ابن ِحبان ) ٧٣(
 ). ٦٢٨(صحيح ابن ِحبان برقم ) ٧٤(
 ). ٥٧١٦(التقريب برقم ) ٧٥(
 ). ٣٣(الصحيح برقم ) ٧٦(
 ). ٧٥٨(اجلامع برقم ) ٧٧(
 ). ٧٩٩١(التقريب برقم ) ٧٨(
 ). ٧٩٩٢(التقريب برقم ) ٧٩(
 . وهو النوع اخلامس واخلمسون من أنواع علوم احلديث) ٨٠(
 ). ٣٩٣٦(التقريب برقم ) ٨١(
 ). ٣٤٣٤(جلامع الصحيح برقم ا) ٨٢(
 ). ٦٦٧(اآلحاد واملثاين برقم ) ٨٣(
 ) ٣٥٧٥(التقريب برقم ) ٨٤(
 )). …،١٣، ٩، ١(الصحيح برقم ) ٨٥(
 ). ٧٢٨٣(صحيح ابن ِحبان برقم ) ٨٦(
 ). ٧١٧٩(صحيح ابن ِحبان برقم ) ٨٧(
 ). ٤٥٢: ٣٤(ذيب الكمال ) ٨٨(
 ). ٤٥٢: ٣٤(ذيب الكمال ) ٨٩(
) ٣٩(وذكر فيه املؤلف ) ١٠٦ ـ ٩٠ص(حققه عبدالسالم بن هارون ضمن نوادر املخطوطات الكتاب ) ٩٠(

 .ترمجة
 ). ٢٦٨ ـ ٢٦٦ص) (٩١(
)٨٤٦: ٢) (٩٢ .( 
)١٠٤: ١) (٩٣ .( 
 . ذكر هذا اجلزء ضمن مؤلفات النووي)) اإلمام النووي وأثره يف احلديث وعلومه((فات مؤلف كتاب : تنبيه) ٩٤(
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)٨٤٦: ٢) (٩٥ .( 
)٧٣: ١) (٩٦ .( 
 ). ٣١٠: ٦(الضوء الالمع ) ٩٧(
 ).١٢٢ ـ ١٠٧ص(الكتاب حققه عبدالسالم بن هارون ضمن نوادر املخطوطات ) ٩٨(
)٩٩ ( 
له؛ تصحف على املُحقِّق الكبري عبدالسالم بن هارون، وصوابه  وهذا الوجه)) حممد بن عثمان((يف األصل ) ١٠٠(

 . نسب ُألمه)) حممد بن عثمة((
قال): ((٧٣: ١(خاري يف التاريخ قال البثْمة: حممد بن خالد، ويليمان . ابن عموىل حممد بن س ،ه بصريثْمة أموع .((

 .وهو ما يتفق مع سري املؤلف يف كتابه
 ). ٢٩٣: ١(الضوء الالمع ) ١٠١(
 ). ١٣١) (٤٥١ص(منه نسخة يف اخلزانة التيمورية ذكرها الدكتور املنجد يف معجم املؤرخني الدمشقيني ) ١٠٢(
 ). ٣٤ص) (١٠٣(
 . مثاالً) ٢٢(ذكرت هلذا السبب ) ١٠٤(
 ). ٢٤٤: ١(تاج العروس ) ١٠٥(
 ). ٤٤١ ـ ٤٤٠: ١٤) (١٠٦(
 ). ٢برقم / ١٦٥: ٢(، )١برقم/ ١٣٠: ١(سننه ) ١٠٧(
 ). ١١١٤٠(شعب اإلميان برقم ) ١٠٨(
 ). ٢٣٤: ٢(موضح أوهام اجلمع ) ١٠٩(
 ). ٢٦(مسند أسامة بن زيد برقم ) ١١٠(
 . أمثلة) ٥(رت هلذا السبب ذك) ١١١(
 ). ٧٢٨(تذكرة احلفاظ برقم ) ١١٢(
 ). ٤٤٤ ـ ٤٤٣: ٢(موضح أوهام اجلمع ) ١١٣(
 . أمثلة) ٦(ذكرت له ) ١١٤(
 ). ٤٢٩ ـ ٤٢٨: ١٤) (١١٥(
 . أمثلة) ٧(ذكرت له ) ١١٦(
 ). ٧٥٨٠(التقريب برقم ) ١١٧(
 ). ٤٠١: ٣١(ذيب الكمال ) ١١٨(
 ). ٣(الصحيح برقم ) ١١٩(
 ). ٣٨٧(ه برقم سنن ابن ماج) ١٢٠(
 ). ٢١٣٣(سنن ابن ماجه برقم ) ١٢١(
 ). ٣٢٦٥، ٢٠٤١، ١١١٢(الصحيح باألرقام ) ١٢٢(
 . مثاالً) ٢٩(ذكرت له ) ١٢٣(
 ). ٦٣(التقريب برقم ) ١٢٤(
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 ). ٣٧٥: ١(ذيب الكمال ) ١٢٥(
)٤٥٧: ١٠) (١٢٦ .( 
 ). ٢٠: ١(مقدمة صحيح مسلم ) ١٢٧(
 ). ٢٦(الصحيح برقم ) ١٢٨(
  ).٤٧٤(الصحيح برقم ) ١٢٩(
 ). ٣٠٩(صحيح ابن خزمية برقم ) ١٣٠(
 ). ٣٧٧: ١(ذيب الكمال ) ١٣١(
 . مثاالً) ٤٨(ذكرت له ) ١٣٢(
)٢٢٦: ١) (١٣٣ .( 
 ). ١٢٨٠(برقم ) ١٣٤(
)٣٧٤: ١) (١٣٥ .( 
)٢١٠: ٢) (١٣٦ .( 
 ). ١٠٦برقم / ٩٣: ١(الضعفاء ) ١٣٧(
 . أمثلة) ١٠(ذكرت له ) ١٣٨(
)١٤٠: ١) (١٣٩ .( 
 ). ٩٥٥(برقم ) ١٤٠(
 ). ٨٠٥٨(برقم شعب اإلميان ) ١٤١(
 ). ٥٠٤٤(شعب اإلميان برقم ) ١٤٢(
 . أمثلة) ٣(ذكرت له ) ١٤٣(
 ). ٦٢٧١(التقريب برقم ) ١٤٤(
 ). ٣٧٧: ٢٦(ذيب الكمال ) ١٤٥(
 ). ٢١٦٠(الصحيح برقم ) ١٤٦(
 ). ٣٨٥٠(اجلامع برقم ) ١٤٧(
 ). ٨١(صحيح ابن ِحبان برقم ) ١٤٨(
 ). ٦٢٨٠(التقريب برقم ) ١٤٩(
)٣٨٦: ٢٦) (١٥٠ .( 
)١٥١ ( ذيب األوهام يف)١٤٨: ص .( 
 ). ٣٣ص(املؤتلف ) ١٥٢(
)١٦٣: ٦) (١٥٣.( 
 ). ٢٦١ص(ذيب األوهام ) ١٥٤(
 ). ٣٥٠: ٢٢(ذيب الكمال ) ١٥٥(
 ). ٣٣٦ ـ ٣٣٥) (١٥٦(
 . مثاالً) ١٥(ذكرت هلذا األثر ) ١٥٧(
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)٢٢: ١) (١٥٨ .( 
 ). ١٢ ـ ١١: ١(النسخة احملققة واملنشورة يف اهلند ) ١٥٩(
 ) النيمث(ذكرت هلذا األثر ) ١٦٠(
 ). ٢٨٦٥(التقريب برقم ) ١٦١(
 ). ٥٥: ١٣(ذيب الكمال ) ١٦٢(
 ). ٢٨٦٥(التقريب برقم ) ١٦٣(
 ). ٣٠٥٠(اآلحاد واملثاين برقم ) ١٦٤(
 ). ٢٨٥١(التقريب برقم ) ١٦٥(
 ). ٩٧(برقم ) ١٦٦(
)٣٤٤: ٤) (١٦٧ .( 
 ). ٧٤٩(ترتيب الثقات برقم ) ١٦٨(
 ). ٧٤٦(ترتيب الثقات برقم ) ١٦٩(
)٣٧٣: ٧) (١٧٠ .( 
)٢٩٥: ٢ ()١٧١ .( 
 ). ٥٤ ـ ٥٣: ٤)   (١٧٢(
 . مثاالً) ١٢(ذكرت هلذا األثر ) ١٧٣(
 ). ١٢٢٤(التقريب برقم ) ١٧٤(
 ). ٨٣: ٦(ذيب الكمال ) ١٧٥(
)١٥٣: ٦) (١٧٦ .( 
 ). ١٢٢٩(برقم )   ١٧٧(
 ). ١٢٧(برقم ) ١٧٨(
 ). ١٥٧(املستدرك برقم ) ١٧٩(
 ). ٣٢٢٢(جامع الترِمذي برقم ) ١٨٠(
 ). ٩٤٠٣(برقم ) ١٨١(
 ). ٣١٨: ١(كامل ال) ١٨٢(
 ). ٩٤٠٤(ألنه من رواية ابن داسه كما يف الشعب برقم ) ١٨٣(
 ). ٨٨٢٣(برقم ) ١٨٤(
 ). ٢٧٨: ١(اروحني ) ١٨٥(
 ). ١٢٢٩(برقم ) ١٨٦(
 .أمثلة) ٣(ذكرت هلذا األثر ) ١٨٧(
 ). ٥٩٣٧(التقريب برقم ) ١٨٨(
 ). ٣٤٤(ناسخ احلديث البن شاهني برقم ) ١٨٩(
 ). ٧٩٤(، والسنة برقم )٢٦٣٥(اآلحاد واملثاين برقم ) ١٩٠(
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 ). ٣١٢٨(اآلحاد برقم ) ١٩١(
 ). ٤٦٢: ٣٤(ذيب الكمال ) ١٩٢(
 ). ٧٩٤(السنة برقم ) ١٩٣(
 ). ٧٩٤(يف ظالل اجلنة برقم ) ١٩٤(
 . أمثلة) ٧(ذكرت هلذا األثر ) ١٩٥(
 ). ٦٠٩٧(التقرب برقم ) ١٩٦(
 ) ٢٢٨(املستدرك برقم ) ١٩٧(
 ). ٣٨٧٨(اجلامع برقم ) ١٩٨(
 ). ٤٤٣: ٣٤ (ذيب الكمال) ١٩٩(
 ).٦٥٨(برقم ) ٢٠٠(
 ). ٥: ٨(اجلرح ) ٢٠١(
 ).٨٩٢(برقم ) ٢٠٢(
)١٧: ٢٦) (٢٠٣ .( 
 ). ٥٠١٥(الكاشف برقم ) ٢٠٤(
 . مثاالً) ١١(ذكرت هلذا األثر ) ٢٠٥(
 ) ٣٥٧٥(التقريب برقم ) ٢٠٦(
 ). ٤٥٢: ٣٤(ذيب الكمال ) ٢٠٧(
 ). ٤٥١٣(التقريب برقم ) ٢٠٨(
 ). ٢٢٣(، )٧٠(الصحيح برقمي ) ٢٠٩(
 ). ٨٦(، )٨٥(حيح برقمي الص) ٢١٠(
 ). ١٢٠: ٧(اجلرح ) ٢١١(
 ). ٤٧٧٠(املستدرك برقم ) ٢١٢(
 ). ١١٥٤٣(الكربى للبيهقي برقم ) ٢١٣(
 ). ٦٧٩٥(برقم ) ٢١٤(
)٢٩٢: ٤) (٢١٥ .( 
)٨٤٥: ٢) (٢١٦ .( 
 .  يف التراجم املكررة، خصصت هلا دراسةً مستقلةبالتأملوهذه تظهر ) ٢١٧(
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 ).مج٨(

باسم فيصل . د. تـ. الطبعة األوىل). اآلحاد واملثاين). (هـ٢٨٧( ـ ابن أيب عاصم أبو بكر أمحد بن عمرو الشيباين ٦
 ).مج٦). (م١٩٩١هـ ـ ١٤١١(دار الراية : الرياض. اجلوابرة

املكتب اإلسالمي : بريوت. ن األلباينحممد ناصرالدي. تـ. الطبعة األوىل). السنة(…  ـ ابن أيب عاصم ٧
 ).مج٢). (م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠(

الطبعة ). معرفة أنواع علم احلديث). (هـ٦٤٢( ـ ابن الصالح أبو عمرو عثمان بن عبدالرمحن الشهرزوري ٨
 ).مج١). (م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨( دار الفكر، : بريوت]. بدون[

الطبعة ). النجوم الزواهر يف معرفة األواخر). (هـ٨٩٦(ليل  ـ ابن اللبودي أبو العباس شهاب الدين أمحد بن خ٩
 ).م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥(جممع اللغة العربية : دمسق. مأمون الصاغرجي، وحممد أديب اجلادر. تـ) بدون(

حممد عبدالرشيد كامل . تـ. الطبعة األوىل). الثقات). (هـ٣٥٤( ـ ابن حبان أبو حامت حممد بن حبان البسيت ١٠
 ).مج٩). (م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣. (ارف العثمانيةـدائرة املع: در آبادحي). وغريه(

 :الرياض. تـ محدي السلفي. الطبعة األوىل) اروحني من حملدثني(…  ـ ابن حبان ١١
 )مج٢). (م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠(دار الصميعي 

. تـ. الطبعة األوىل). اإلصابة يف متييز الصحابة). (هـ٨٥٢( ـ ابن حجر أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين ١٢
 ).مج٨). (م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢(دار اجليل : بريوت. علي حممد البجاوي

هـ ـ ١٤٢٠(دار ابن حزم : بريوت. حممد عوامة. تـ. الطبعة ـ اجلديدة). تقريب التهذيب(…  ـ ابن حجر ١٣
 ). مج١). (م١٩٩٩

الفاروق احلديثة للطباعة : القاهرة. مغنيم بن عباس غني. تـ. الطبعة األوىل). لسان امليزان(…  ـ ابن حجر ١٤
 ).مج٨). (م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦(دار املؤيد : والنشر ـ الرياض

خمتصر املختصر من املسند ). (هـ٣١١( ـ ابن خزمية أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية السلمي النيسابوري ١٥
حممد . د. تـ. بعة األوىلالط). صحيح ابن خزمية(املشهور بـ) الصحيح عن النيب صلى اللَّه عليه وسلم
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 ).مج٤). (م١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥(املكتب اإلسالمي : بريوت. مصطفى األعظمي

. د. تـ. الطبعة األوىل). الناسخ واملنسوخ من احلديث). (هـ ٣٨٥( ـ ابن شاهني أبو حفص عمر بن أمحد ١٦
 ).مج١). (م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨(دار التراث العريب : القاهرة. حممد إبراهيم احلفناوي

). املعجم املشتمل على ذكر أمساء شيوخ األئمة النبل). (هـ٥٧١( ـ ابن عساكر علي بن هبة اللَّه الدمشقي ١٧
 ).غالف. (دار الفكر: بريوت. سكينة الشهايب. تـ). بدون(الطبعة 

.  عبدالباقيحممد فؤاد. تـ). سنن ابن ماجه). (هـ٢٧٥( ـ ابن ماجه أبو عبداللَّه حممد بن يزيد القزويين ١٨
 ).مج٢. (دار احلديث: القاهرة

/ عبد اللَّه الليثي. تـ)/ رجال صحيح مسلم). (هـ٤٢٨ت ( ـ ابن منجويه أبو بكر أمحد بن علي األصبهاين ١٩
 ).ج٢) (هـ١٤٠٧ (١الطبعة ـ / دار املعرفة ـ بريوت

. دار الفكر: بريوت. يش الطبعة األوىلعبداللَّه حممد الدرو. تـ ). املسند). (هـ٢٤١( ـ أمحد بن حنبل الشيباين ٢٠
 )مج١٢(

حممد . تـ. الطبعة األوىل). املؤتلف واملختلف يف أمساء نقلة احلديث). (هـ٤٠٩( ـ األزدي عبدالغين بن سعيد ٢١
 ). مج١). (هـ١٣٢٧(عن الطبعة اهلندية ) مصورة(مكتبة الدار : حميي الدين اجلعفري الزينيب املدينة املنورة

. الطبعة األوىل. األلباين حممد ناصرالدين) ظالل اجلنة يف ختريج السنة البن أيب عاصم(اين حممد ناصرالدين  ـ األلب٢٢
 ).مج٢). (حباشية السنة). (م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠(املكتب اإلسالمي : بريوت

لرمحن بن حيىي العالَّمة عبدا. تـ. الطبعة األوىل). التاريخ الكبري). (هـ٢٥٦( ـ البخاري حممد بن إمساعيل ٢٣
 ).هـ١٣٦٠(دائرة املعارف العثمانية : حيدر آباد). هـ١٣٨٣(اليماين 

 ).مج٨(
اجلامع الـمسند الصحيح الـمختصر من أمور رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وسننه (…  ـ البخاري ٢٤

 ). مج٣/٩). (هـ١٣١٣( الطبعة ـ مصورة دار إحياء التراث العريب عن الطبعة السلطانية). وأيامه
مسند احلب بن احلب أسامة ). (هـ٣١٧ت ( ـ البغوي أبو القاسم عبد اللَّه بن حممد بن عبد العزيز بن املرزبان ٢٥

 ).غالف). (هـ١٤٠٩( دار الضياء: الرياض. حسن أمني بن املندوة. تـ. الطبعة األوىل). بن زيد
مجاعة . تـ. الطبعة األوىل). السنن الكربى) (هـ٤٥٨( ـ البيهقي أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي ٢٦

 ).مج١١. (دائرة املعارف العثمانية ـ حيدر آباد: بإشراف 
دار الكتب العلمية  :بروت. أيب هاجر حممد السعيد زغلول. تـ. الطبعة األوىل). شعب اإلميان(…  ـ البيهقي ٢٧

 ).مج٩). (م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠(
اجلامع الـمختصر من (وهي ) سنن الترمذي). (هـ٢٧٩( عيسى بن سورة  ـ الترمذي أبو عيسى حممد بن٢٨

. تـ). بدون(الطبعة ). السنن عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه العمل
 ).مج٥). (مصورة(املكتبة التجارية : مكة املكرمة. أمحد حممد شاكر ـ وغريه

الطبعة ـ ). املستدرك على الصحيحني). (هـ٤٠٥(ه حممد بن عبداللَّه احلاكم النيسابوري  ـ احلاكم أبو عبدالل٢٩َّ
 ). مج٤) / (م١٩٩١هـ ـ ١٤١١( دار الكتب العلمية: بريوت. مصطفى عبدالقادر عطا. تـ. األوىل

: بريوت). بدون(الطبعة ). تاريخ بغداد أو مدينة السالم). (هـ٤٦٣( ـ اخلطيب أبو بكر أمحد بن علي البغدادي ٣٠
 ).مج١٤. (دار الكتاب العريب
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دار : بريوت. عبد املعطي أمني قلعجي. د. تـ. الطبعة األوىل). موضح أوهام اجلمع والتفريق(…  ـ اخلطيب ٣١

دائرة املعارف ـ ) بدون(الطبعة . عبدالرمحن املعلمي اليماين. تـ. وطبعة أخرى). مج٢). (هـ١٤٠٧(املعرفة 
 . حيدر آباد

ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته ). (هـ٣٨٥(لدارقطين أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين  ـ ا٣٢
: بريوت. بوران الضناوي ـ وكمال يوسف احلوت. تـ. الطبعة األوىل). عن الثقات عند البخاري ومسلم

 ).مج٢). (م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٦. (مؤسسة الكتب الثقافية
. دار املعرفة :بريوت. السيد عبداللَّه هاشم مياين. تـ) بدون(الطبعة ). لدارقطينسنن ا(…  ـ الدارقطين ٣٣

 ).مج٤/٢(
الطبعة ). الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة). (هـ٧٤٨( ـ الذهيب مشس الدين حممد بن أمحد ٣٤

هـ ـ ١٤١٣(م القرآن دار القبلة ـ ومؤسسة علو: جدة. حممد عوامة ـ أمحد حممد اخلطيب. تـ. األوىل
 ).مج٢). (م١٩٩٢

اجلامعة : املدينة املنورة. حممد صاحل عبدالعزيز مراد. تـ. الطبعة األوىل). الـمقتىن يف سرد الكُىن(…  ـ الذهيب ٣٥
 ). مج٢( ).هـ١٤٠٨(اإلسالمية ـ الس العلمي ـ إحياء التراث اإلسالمي 

الناشر ) هـ١٣٨٣(الشيخ عبدالرمحن املعلِّمي اليماين . تـ. لثةالطبعة الثا). تذكرة احلفَّاظ(…  ـ الذهيب ٣٦
 ).مج٤) / (هـ١٣٧٧بعد ]. ( بدون[

: بريوت. مجاعة من األساتذة بأشراف شعيب األنؤوط. تـ. الطبعة السابعة). سري أعالم النبالء(…  ـ الذهيب ٣٧
 ).مج٢٥). (م١٩٩٠ ـ ١٤١٠(مؤسسة الرسالة 

. دار املعرفة: بريوت. علي حممد البجاوي. تـ). بدون(الطبعة ). ال يف نقد الرجالميزان االعتد(…  ـ الذهيب ٣٨
 ).مج٤(

. د. تـ. الطبعة الثالثة). احملدث الفاصل بني الراوي والواعي). (هـ٣٦٠( ـ الرامهرمزي احلسن بن عبدالرمحن ٣٩
 ).مج١( ).م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤(دار الفكر : بريوت. حممد عجاج اخلطيب

علي . تـ. الطبعة األوىل). تاج العروس من جواهر القاموس) (هـ١٢٠٥(دي حممد مرتضى احلسيين  ـ الزبي٤٠
 ).مج٢٠). (هـ١٤١٤م ـ ١٤٩٤(دار الفكر : بريوت. شريي

. الطبعة األوىل). الضوء الالمع ألهل القرن التاسع). (هـ٩٠٢( ـ السخاوي أبو عبداللَّه حممد بن عبدالرمحن ٤١
 ).مج١٢/٦). (م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢(دار اجليل : بريوت

دار اإلمام الطربي  .علي حسني علي. تـ. الطبعة الثانية). فتح املغيث بشرح ألفية احلديث(…  ـ السخاوي ٤٢
 ).مج٤). (م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢(

الطبعة ). تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي). (هـ٩١١( ـ السيوطي جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر ٤٣
 ).مج٢( ).هـ١٤١٧(مكتبة الكوثر : الرياض. نظر حممد الفاريايب.  تـ.الثالثة

أو ) األحاديث املختارة). (هـ٦٤٣( ـ الضياء املقدسي ضياء الدين أيب عبداللَّه حممد بن عبدالواحد ٤٤
. د . تـ. الطبعة األوىل). الـمستخرج من األحاديث الـمختارة ممامل خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما(

 ).مج١٠). (م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣(مكتبة النهضة احلديثة : مكة املكرمة. عبدامللك بن عبداللَّه بن دهيش
عبد  طارق بن عوض اللَّه بن حممد و. تـ). املعجم األوسط). (هـ٣٦٠( ـ الطرباين أبو القاسم سليمان بن أمحد ٤٥
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 ).١٠مج( ).هـ١٤١٥(دار احلرمني : القاهرة. احملسن بن إبراهيم احلسيين

معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن ). (هـ٢٦١( ـ العجلي أبو احلسن أمحد بن عبداللَّه بن صاحل ٤٦
بترتيب اإلمامني نور الدين أيب احلسن علي بن أيب بكر اهليثمي ). الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم

مع زيادات احلافظ ابن حجر ) / هـ٧٥٦( ، وتقي الدين أيب احلسن علي بن عبدالكايف السبكي)هـ٨٠٧(
. مكتبة الدار: املدينة النبوية. عبدالعليم عبدالعظيم البستوي. تـ. الطبعة األوىل). هـ٨٥٢(العسقالين 

 ).مج٢( ).م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥(
. د. تـ. الطبعة األوىل). ذيل ميزان االعتدال). (هـ٨٠٦( ـ العراقي أبو الفضل عبدالرحيم بن احلسني ٤٧

). هـ١٤٠٦(جامعة أم القرى ـ مركز إحياء التراث اإلسالمي : مكة املكرمة. وم عبدرب النيبعبدالقي
 ).مج١(

الضعفاء ومن نسب إىل الكذب ). (هـ٣٢٢( ـ العقيلي أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد املكي ٤٨
اليتابع عليه،  وى ماووضع احلديث، ومن غلب على حديثه الوهم، ومن يتهم يف بعض حديثه، وجمهول ر

الطبعة ) الضعفاء الكبري(أو ). وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعوا إليها وإن كانت حاله يف احلديث مستقيمة
 ).مج٤). (م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤(دار الكتب العلمية : بريوت. عبدالـمعطي قلعجي. د. تـ. األوىل

الـمسمى )  تقريب صحيح ابن حباناإلحسان يف). (هـ٧٣٩( ـ الفارسي عالء الدين علي بن بلبان ٤٩
). ود قطع يف سندها وال ثبوت جرح يف ناقليهاـيم واألنواع من غري وجـالـمسند الصحيح على التقاس(

 ).مج١٨). (م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨( مؤسسة الرسالة: بريوت. شعيب األنؤوط. تـ. الطبعة الثانية
) نوادر املخطوطات) (حتفة األبيه فيمن نسب إىل غري أبيه). (هـ٨١٧( ـ الفريوزبادي جمدالدين حممد بن يعقوب ٥٠

). م١٩٩١هـ ـ ١٤١١(دار اجليل : بريوت. عبدالسالم هارون. تـ. الطبعة األوىل). ٣(اموعة األوىل 
 ).مج١(

. د. الطبعة الرابعة تـ). ذيب الكمال يف أمساء الرجال). (هـ٧٤٢( ـ املزي مجال الدين أيب احلجاج يوسف ٥١
 ).مج٣٥). (م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٦. (مؤسسة الرسالة: بريوت. شار عوادب

الطبعة ). الـمجتىب(وهي ) سنن النسائي الصغرى). (هـ٣٠٣( ـ النسائي أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب ٥٢
دار البشائر اإلسالمية : مكتب املطبوعات اإلسالمية ـ بريوت: حلب. عبدالفتاح أبو غدة. بعناية. الثالثة

 ).مج٥ / ٩). (م١٩٨٨ ـ هـ١٤٠٩(
دار الفكر : بريوت. الطبعة األوىل). ذيب األمساء واللغات. ( ـ النووي أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف٥٣

 ).مج١). (م١٩٩٦(
. تـ. الطبعة األوىل). املعجم يف مشتبه أسامي احملدثني). (هـ٤٠٥( ـ اهلروي أبو الفضل عبيداللَّه بن عبداللَّه ٥٤

 ).مج١). (م١٩٩٠ هـ ـ ١٤١١(مكتبة الرشد : الرياض. د الفاريايبنظر حمم
حممد فؤاد . تـ). بدون(الطبعة ). رواية حيىي بن حيىي الليثي): (املوطأ). (هـ١٧٩( ـ مالك بن أنس األصبحي ٥٥

 ).مج٢/ ١(دار احلديث : القاهرة. عبدالباقي
). ٣(اموعة األوىل ) نوادر املخطوطات. ()من نسب إىل أمه من الشعراء). (هـ٢٤٥( ـ حممد بن حبيب ٥٦

 ).مج١). (م١٩٩١هـ ـ ١٤١١(دار اجليل : بريوت. عبدالسالم هارون. تـ. الطبعة األوىل
الـمسند الصحيح الـمختصر من السنن ). (هـ٢٦١( ـ مسلم بن احلجاج القشريي أبو احلسني النيسابوري ٥٧
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. حممد فؤاد عبدالباقي. تـ) بدون(الطبعة ). للَّه عليه وسلمبنقل العدل عن العدل عن رسول اللَّه صلى ا

 ).مج٥. (دار احلديث: القاهرة


