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أنساب الرواة عند اإلمام أبي موسى
المديني دراسة تطبيقية من خالل
كتابه "اللطَائفُ مِنْ دَقَائق المِعَارف
"في عٌلوُمِ الحفَّاظِ األعَارِف

E-mail address: nsafadi@iugaza.edu.ps

:الملخص
ُ هدف هذا البحث إلى دراسة نماذج تطبيقية ألنساب الرواة عند اإلمام أبي موسى المديني من خالل كتابه" اللطَائ
ف
 وبيان نسب الراوي من خالل، ودراستها وفق مناهج المحدثين،"مِنْ دَقَائق ال ِمعَارف في عٌلوُمِ الحفَّاظِ األعَارِف
: حيث توصل الباحثان إلى النتائج التالية،الكتب المختصة بذلك
، ومعرفة نسب الراوي لوالده، إن المتمعن ألقوال اإلمام أبي موسى المديني وعبارته في علم أنساب الرواة.1
 وبعض الرواة اشتهر بنسبته إلى جده دون ذكر، وكذلك معرفته باألخوة،ونسبه ألمه وبيان سبب نسبته إليها
. وبيان العالقات األسرية، والبعض منهم اشتهر بنسبه إلى قبيلته،والده
 حيث َبيًّن اإلمام، يُّعد من علم األنساب الدقيق الذي يبرز مدى إلمام الناقد، معرفة القبائل ونسب الرواة إليها.2
.أبو موسى المديني من نسب إلى قبيلته

 دراسة تطبيقية، دقائق المعارف، اللطائف، المديني، أبو موسى:كلمات مفتاحية
Narrators' descents as presented by Imam Abu Musa Al-Madini:
An applied study on the book of "Al-Tata’ef men daqa’eq alma’aref in the knowledge of al-hoffaz al-a’aref"
Abstract:
The purpose of this research is to study some applied examples of the narrators' descents as presented by
Imam Abu Musa Al-Madini in his book "Al-Tata’ef men daqa’eq al-ma’aref in the knowledge of al-hoffaz ala’aref." The study investigated these descents according to the methods adopted by the scholars of hadith
through indicating narrators’ descents using the specialized books. The study concluded the following
results:
The explanation and terminology of Imam Abu Musa al-Madini related to the hadith narrators’ descents
gives clear notions about narrator attribution to his father, mother, brothers, and grandfather (possibly
without mentioning his father). Some narrators were famous for their attribution to their tribes and for
their family relations.
Knowledge of the Arab tribes and the narrators attributed to them is considered a specialized branch of
genealogy that highlights the extent of the knowledge of critics. This was practiced by Imam Abu Musa alMadini who attributed hadith narrators to their tribes .
Keywords: Abu Musa al-Madini, descents, narrators, al-Tata’ef men daqa’eq al-ma’aref.
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أنساب الرواة عند اإلمام أبي موسى المديني دراسة تطبيقية من خالل كتابو " المطَائف ِمن
الحف ِ
َد َقائق ِ
الم َعارف في ٌعمومِ َّ
األعارِف"
اظ
َ

المقدمة:

نعيم الصفدي؛ ميسر ابو عمرة

سانَ ِم إن نُ إطفَ ٍة َف ِإذَا ه َُو َخ ِصي ٌم ُمبِينٌ ] [النحل ،]4 :وأشيد أن ال إلو إال هللا
الحمد هلل رب العالمين ،قال تعالىَ [ :خلَ َ
اْل إن َ
ق إِ

بشير
وحده ال شريك لو ،وأشيد أن دمحماً عبده ورسولو أرسمو إلى جميع الثقمين الجن واإلنس ًا
ونذيرا ،وداعياً إلى هللا بإذنو سراجاً
ً
ومنيرا ،صمى هللا عميو وعمى آلو وأصحابو وسمم تسميماً كثي اًر ...أما بعد:
ً
فإن معرفة األنساب من أعظم النعم التي أكرم هللا تعالى بيا عباده؛ ألن تشعب األنساب عمى افتراق القبائل والطوائف

[و إ
ف
اختِ ََل ُ
أحد األسباب المميدة لحصول االئتالف ،وكذلك اختالف األلسنة والصور وتباين األلوان والفطر عمى ما قال تعالىَ :
سنَتِ ُك إم َوأ َ إل َوانِ ُك إم] [الروم ،]22 :وكانت قبائل العرب تفتخر بأنسابيا ،جاء الحبيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من خير نسب؛ فاىتم الصحابة رضوان
أ َ إل ِ

هللا عمييم بعمم األنساب؛ برز منيم أبو بكر الصديق رضى هللا عنو كما أخبر عنو في الحديث ،وروػ مسمم في صحيحو من
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
الر ْح َم ِنَ ،ع ْن َع ِائ َش َة -رضى هللا عنيا ،-أ َّ
صَّمى
يمَ ،ع ْن أَِبي َسَم َم َة ْب ِن َع ْب ِد َّ
َن َرُس َ
ول هللا َ
طريق ُع َم َارةَ ْبن َغزَّي َةَ ،ع ْن ُم َح َّمد ْبن إ ْب َراى َ
ِ ِ
ِ َّ
ِ
ِ
َعَمم ُق َرْي ٍ
ٍ
ك َن َسِبي»
ص َل َ
ش ِبأ َْن َساِب َياَ ،وِا َّن لي في ِي ْم َن َسًباَ ،حتَّى ُيَم ّخ َ
هللاُ َعَم ْيو َو َسم َمَ ،ق َ
ال لحسان بن ثابتَ « :ال تَ ْع َج ْلَ ،فإ َّن أََبا َب ْكر أ ْ ُ
َفأَتَاه ح َّسان ،ثُ َّم رجع َفَقال :يا رسول هللاِ َق ْد َل َّخص لِي َنسبك ،و َّال ِذؼ بعثَك ِباْلح ِق َأل َّ
ك ِم ْنيم َكما تُس ُّل َّ
الش ْع َرةُ ِم َن اْل َع ِجين(.)1
ُ َ ُ
َ
َََ َ َ َُ َ
َسمَّن َ ُ ْ َ َ
ََ َ َ ّ ُ
ََ َ َ
أىمية البحث وبواعث اختياره:

تكمن أىمية البحث في النقاط التالية:

 .1اىتمام النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصحابتو بعمم األنساب.
 .2أىمية معرفة عمم أنساب الرواة يساعد في معرفة عين الراوؼ ،والتمييز بينو وبين غيره من الرواة.
ُّ .3يعد عمم األنساب من العموم الدقيقة التي تبرز مدػ إلمام الناقد.

أىداف البحث:

 .1إبراز مسالك اإلمام أبو موسى المديني في ببان أنساب الرواة.
 -2الوقوف عمى األنساب التي وافق أو خالف فييا اإلمام أبو موسى المديني غيره من األئمة.
منيجية البحث:

اعتمد الباحثان منيج االستقراء التام لكتاب اإلمام أبي موسى المديني " المطائف من دقائق المعارف في عموم الحفاظ األعارف"
وجمعنا األحاديث التي نقدىا في عمم األنساب ،ودراسة بعض النماذج دراسة تطبيقية ،وفق المنيجية التالية.
.1جمع األحاديث في أنساب الرواة.

 .2تصنيفيا حسب عالقتيا بالراوؼ.
 .3دراسة أسانيد األحاديث والحكم عمييا ،مع ذكر أقوال العمماء في الحكم عمى األحاديث إن وجدت.
 .4الترجمة لرواة اإلسناد المختمف فييم.
 .5دراسة أنساب الرواة دراسة موسعة.
 .6بيان المعاني الغريبة واألماكن واألنساب في اليوامش.
 .7إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدىما اكتفى الباحثان بتخريجو منيما ،إال إذا دعت الضرورة لمتوسع توسعا بالتخريج.
ضي هللا تَعاَلى ع ْنيم /باب َفض ِائ ِل ح َّسان ب ِن ثَاِب ٍت ر ِ
([ )1مسمم :صحيح مسمم ،كتاب َفض ِائ ِل َّ ِ ِ
ضي هللاُ َع ْن ُو (ج :1935 /4رقم
َ ُْ َ ُ َ
َ
َ َ ْ
الص َح َابة َر َ ُ َ
َ َ
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خطة البحث:

يشتمل البحث عمى مبحثين وخاتمة:
المبحث األول :اإلمام أبو موسى المديني ترجمتو ،وكتابو (المطائف من دقائق المعارف في عموم الحفاظ األعارف) .وفيو

مطمبان:

المطمب األول :ترجمة اإلمام أبي موسى المديني.
المطمب الثاني :التعريف بكتاب " المطائف من دقائق المعارف في عموم الحفاظ األعارف"

المبحث الثا ني :أنساب الرواة عند اإلمام أبي موسى المديني دراسة تطبيقية من خالل كتابو" المطائف من دقائق المعارف في
عموم الحفاظ األعارف" وفيو تمييد وخمسة مطالب:
تمييد :تعريف عمم األنساب ،والغرض منو

المطمب األول :ينسب الراوؼ بتعين أبيو ،أو اشتير بنسبو إلى جده.

المطمب الثاني :بيان من نسب إلى غير أبيو

أوالً :من نسب إلى أمو.

ثانياً :من نسب إلى جده.

المطمب الثالث :بيان نسب األخوة بين الرواة

المطمب الرابع :بيان نسب الراوؼ لمقبائل

المطمب الخامس :بيان نسب المرأة وعالقتيا األسرية
الخاتمة تشتمل عمى أىم النتائج والتوصيات.

اإلمام أبو موسى المديني ترجمتو ،وكتابو

المبحث األول:

(المطائف من دقائق المعارف في عموم الحفاظ األعارف).
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المطمب األول :ترجمة اإلمام أبي موسى المديني.
أوالً :اسمو ونسبو وكنيتو ولقبو.
دمحم بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى ،أحمد بن عمر بن دمحم بن أحمد بن أبي عيسى ،الشافعي ،أبو موسى ،المديني

األصفياني(.)2

ثانياً :مولده ووفاتو ونشأتو.

اتفقت جميع المصادر التي ترجمت لإلمام أبي موسى عمى أنو ولد في ذؼ القعدة سنة إحدػ وخمسمائة ،وتوفى في جمادؼ

األولى من سنة إحدػ وثمانين وخمسمائة ،ولم يخالف في ىذا أحد ،وزاد ابن النجار كما عند الدمياطي في ذيمو ( )3أن مولد أبي
موسى في تاسع عشر ذؼ القعدة من السنة نفسيا ،أؼ سنة إحدػ وخمسمائة ،وتوفى يوم األربعاء منتصف النيار التاسع من
جمادؼ األولى سنة 581ه.
نشأتو:

حرص والد أبي موسى عمى ابنو فأسمعو الكثير من أصحاب أبي نعيم الحافع وطبقتيم؛ فسمع من أبي الحداد -الحسن بن

أحمد بن الحسن الحداد األصبياني ،-والحافع يحيى بن منده ،والحافع دمحم بن طاىر المقدسي ،وغيرىم.

وكان حافع المشرق ،عاش حتى صار أوحد وقتو ،وشيخ زمانو ،إسناداً وحفظاً ،حصل من المسموعات مالم يحصل أحد في زمانو،
طِّرَز ( ،)4ثم
الم َ
وكان يتميز بالثقة والعفة واإلتقان والصالح وحسن الطريقة وصحة النقل ،واعتنى بو أبوه فأحضره عند أبي سعد َ

سمع الكثير ورحل وعني بيذا الشأن ،وكان لو شيء يسير يتربح بو ،وينفق منو ،وال يقبل من أحد شيئاً قط ،حتى أنو كان ببعض
قرػ أصبيان رجل من أىل العمم والدين أراد أن يحج حج نافمة ،فجاء جماعة إلى الحافع أبي موسى فسألوه أن يشفع إليو في قعود

عن الحج لما يرجون من االنتفاع بإقامتو ،فخرج معو إلى القرية راكباً عمى حماره؛ فأجابو إلى ذلك ،فحمموا إلى أبي موسى شيئاً من
جل من األغنياء أوصى إلى الشيخ أبي موسى بمال
الذىب فمم يقبمو ،فقالوا :فرقو في أصحابك ،قال :فرقوه أنتم إن شئتم ،وكان ر ٌ
ِ
أوص إلى غيرؼ ،وأنا أدلك إلى من تدفعو إليو ففعل ،وكان متواضعاً ،يقرغ الصغير
كثير يفرقو في البر ،فمم يقبل ،وقال :بل
والكبير ،ويرشد المبتدغ (.)5

()2

انظر :ترجمتو في المصادر التالية :الذىبي ،سير أعالم النبالء (ج ،)345 /15وتاريخ اإلسالم( ،ج :124 /41رقم الترجمة ،)35وتذكرة الحفاظ ( /4

 :87رقم الترجمة  ،)1095والعبر(ج ،)546/4وابن الدبيثي ،ذيل تاريخ مدينة بغداد (ج :463/1رقم الترجمة ،)313وابن خمكان ،فيات األعيان (ج/4

 :286رقم الترجمة  ،)618وابن الصفدؼ ،الوافي بالوفيات (ج ،)174/4وأبو شامة ،عيون الروضتين (ج ،)68/2والسبكي ،طبقات الشافعية الكبرػ،

(ج ،)160/6وابن كثير ،البداية والنياية (ج ،)318/12وصاحب حماة أبو الفداء ،المختصر في أخبار البشر (ج :238-237/2رقم الترحمة ،)25وابن
تغرؼ بردؼ ،النجوم الزاىرة (ج ،)101 /6وابن الجزرؼ ،غاية النياية في طبقات القراء (ج ،)215/2وابن العماد الحنبمي ،شذرات الذىب (ج،)273 /4
البغدادؼ ،إيضاح المكنون(ج( ،)472/1ج ،)215/2والبغدادؼ ،ىدية العارفين (ج ،)102-100/2وحاجي خميفة ،كشف الظنون (ج ،)18/1والسيوطي،

طبقات الحفاظ (ص  ،)475تاريخ ابن الوردؼ (ج ،)95/2وعفيف الدين اليافعي ،مرآة الجنان وعبرة اليقظان (ج ،)321/3وعمر رضا كحالة ،معجم المؤلفين
(ج ،)76/11والزركي ،األعالم (ج.)203-202/7
()3

الدمياطي ،المستفاد من تاريخ بغداد (ص.)30

()5

انظر :ابن الدبيثي ،ذيل تاريخ مدينة بغداد (ج ،)463/1وأبو شامة ،الروضتين (ج ،)68/2وابن خمكان ،وفيات األعيان (ج ،)286 /4وابن نقطة ،التقييد

()4
ٍ
ط ِرُزَ ،قال َّ ِ ِ
ِ
َح َم َد ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
صالِ ٌح .الذىبي ،سير أعالم النبالء
ىو :أَُبو َس ْعد ُم َح َّم ُد ُ
بن أ ْ
الم َ ّ
َ
بن َس ْن َده األ ْ
الس ْم َعان ّّي :ثَق ٌةَ ،
َصَب َيان ُّيُ ،
(ج :254 /19رقم الترجمة.)157

لمعرفة رواة السنن والمسانيد(ص ،)87صاحب حماة أبو الفداء ،المختصر في أخبار البشر(ج :238-237/2رقم الترحمة ،)25والذىبي ،تذكرة الحفاظ (ج/4
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المطمب الثاني :التعريف بكتاب " المطائف من دقائق المعارف في عموم الحفاظ األعارف"

ُي ُّ
عد كتاب " المطائف من دقائق المعارف في عموم الحفاظ األعارف" ضمن كتب عموم الحديث ،حيث يحتوؼ الكتاب عمى
نكت ولطائف في عمم الحديث.
أوالً :أىمية الكتاب:
تكمن أىمية الكتاب في كونو يتناول مواضيع عموم الحديث ،كما قال الحافع أبو موسى دمحم بن أبي بكر بن أبي عيسى
المديني " :فيذه أنواع لطائف من عمم الحديث ال ييتدؼ إلى مثميا إال النحرير من الحفاظ ،جمعتيا وسميتيا(كتاب المطائف من

دقائق المعارف في عموم الحفاظ األعارف) رجاء أن ينتفع بو من يريد معرفة ىذا الشأن " (.)6
ثانياً :موضوعات الكتاب.

موضوع الكتاب ىو :لطائف األسانيد مثل رواية األكابر عن األصاغر ورواية األقران ،ورواية األبناء عن اآلباء ...

منثور في ثنايا الكتب.
ًا
مفردا أو
وغيرىا ،وذكر ما صنف في ىذا الفن ً
ويحتوؼ عمى نكت ولطائف في عمم الحديث ،جمع فيو مؤلفو ما ال يوجد في غيره من ىذه المطائف التي قد تشتبو عمى
القارغ؛ فيتوىم فييا ويخطئ لقمة اطالعو وعممو ،مما يسر عمى الكثير من طالب العمم ،وقد قسم الكتاب إلى ثمانية أجزاء تضمنت
بابا تشتمل عمى ىذه الدقائق ،بدأ فيو بالصحابة ثم التابعين  ،ثم عمماء الحديث الذين اشتيروا ،بنقل الحديث .
تسعة عشر ً
قال المحقق أبو عبد هللا دمحم عمي أبو سمك( " :)7الكتاب يتبين لك من عنوانو أنو يتحدث عن نكت ظراف في عمم الحديث،

جمع فيو ما ال يوجد في غيره من النكت التي قد تشتبو عمى القارغ َفِي ُيم فييا ويخطئ ،لقمة اطالعو ،وضحالة عممو".
وقد قسم الكتاب إلى ثمانية أجزاء أودع فييا تسعة عشر باباً سردىا في مجالس بمغت تسعة وتسعين مجمساً.

المبحث الثاني :أنساب الرواة عند اإلمام أبي موسى المديني دراسة تطبيقية من خالل كتابو" المطائف من دقائق المعارف في

عموم الحفاظ األعارف"

تمييد ،وفيو:

()8

.

عمم ُيتعرف منو أنساب الناس ،وقواعده الكمية والجزئية "
تعريف عمم األنساب " :ىو ٌ
الغرض منو " :االحتراز عن الخطأ في نسب شخص ،وىو عمم عظيم النفع جميل القدر أشار الكتاب العظيم في قولو تعالى:
ُ ()9
َّللاُ َعَم ْي ِو َو َسَّم َم -في قولو« :تَ َعَّم ُموا ِم ْن أ َْن َساِب ُك ْم َما
صَّمى َّ
[و َجعَ إل َنا ُك إم ُ
َ
شعُو ًبا َوقَ َبائِ َل ِلتَعَ َ
ارفوا]  ،إلى تفيمو ،وحث الرسول الكريمَ -

 :87رقم الترجمة  ،)1095وتاريخ اإلسالم(ج :124 /41رقم الترجمة ،)35والعبر (ج ،)546/4وتاريخ ابن الوردؼ (ج ،)95/2والسبكي ،طبقات الشافعية
الكبرػ(ج ،)160/6وابن الصفدؼ ،الوافي بالوفيات(ج  ،)174 /4وعفيف الدين اليافعي ،مرآة الجنان وعبرة اليقظان(ج .)321 /3

()6

()7

أبو موسى المديني ،المطائف من دقائق المعارف (ص.)17

أبو موسى المديني ،المطائف من دقائق المعارف (ص.)5-4

( )8القنوجي ،أبجد العموم (ص.)302

([ )9الحجرات.]13 :
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ِِ
ِ
ام ُك ْم» ( ،)10عمى تعممو ،والعرب قد اعتنوا في ضبط نسبيم إلى أن اكثر أىل اإلسالم واختمط أنسابيم باألعاجم
تَصُمو َن بو أ َْر َح َ
فتعذر ضبطو باآلباء؛ فانتسب كل مجيول النسب إلى بمده أو حرفتو أو نحو ذلك حتى غمب ىذا النوع"(.)11
إن المتمعن ألقوال اإلمام أبي موسى المديني وعبارتو في نقد الرواة ،يالحع أنو اىتم بتراجم الرواة ،والتعريف بيم ،وبيان أنسابيم،
مما يدلل عمى إلمامو بأحوال الرواة وأخبارىم المختمفة منذ الوالدة وحتى الوفاة ،وكان لو مسالك عدة في بيان ذلك ،وعالقة اإلمام

اسعا بالتعرف عمى أنساب الرواة ،ولو كتاب في عمم األنساب
أبي موسى المديني الوطيدة بعمم أنساب المحدثين جعل لو
اىتماما و ً
ً
مفقود ،وىو ذيل عمى كتاب " أنساب المحدثين" لشيخو( :)12ابن القيسراني المقدسي ،أبي الفضل دمحم بن طاىر المقدسي ،ويقع في
جزء ،ذكر فيو من أىممو شيخو أو قصر فيو ،وسماه ابن خمكان :كتاب الزيادات( ،)13وفي ىذه المطالب نتطرق لنموذج أو

نموذجين لكل مسمك.
المطمب األول :ينسب الراوي بتعيين أبيو

معرفة نسب الراوؼ وتعيين أبيو من أىم األمور لمتعرف عمى الراوؼ ،وتحديد عينو بدقو ،ألن كثي اًر من الرواة يشتركوا في االسم
األول وعند معرفة أبييم يتضح درجة الراوؼ ،واإلمام أبو موسى المديني لو باعٌ في معرفة نسب الراوؼ وتعيين والده ،وىذا موضح
في النموذج التالي:

َخبرنا َّ
ِِ ِ
ٍِ
َحم ُد ْب ُن اْل َعب ِ
الطَب َرِان ُّي
َّاس َرِح َم ُو َّ
الحديث :قال أبو موسى المديني :أ ْ
َّللاُ ،ثنا أَُبو َب ْك ِر ْب ُن َرْي َذ َة ،أ ْ َ َ َ
َخَب َرَنا بو َعالًيا أَُبو َغالب أ ْ َ
ٍ ()14
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
(ح)،
اعة
(ح)َ ،وأ ْ
يب ْب ُن اْل َح َس ِنَ ،وَف ُارو ٌق اْل َخطاِب ُّي في َج َم َ
َخَب َرَنا أَُبو َعم ٍّي َغ ْي َر َمَّرة ،ثنا أَُبو ُن َع ْيم في َغ ْي ِر َم ْوض ٍع ،ثنا َحِب ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِؼ َرِحم ُو َّ ِ
اق اْلَب ْرَم ِك ُّي ،أنا أَُبو ُم َح َّم ٍد
َوأ ْ
َح َم َد أَُبو ِإ ْس َح َ
يم ْب ُن ُع َم َر ْب ِن أ ْ
صارُّ َ
َخَب َرَنا أَُبو َب ْك ٍر ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْبد اْلَباقي األ َْن َ
َّللاُ ،بَب ْغ َد َاد ،أنا إ ْب َراى ُ
َّللاِ
عبد َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اىيم ب ِن أَيُّوب اْلبَّزُاز ،و َّ
اىيم ْب ُن َع ْب ِد َّ ِ ِ
ِؼ ،ثنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْب ِد َّ
صرُّ
المْف ُ
َ ُْ
َّللا ْب ُن ِإ ْب َر َ ْ
َ َ
َّللا اْل َك ّج ُّي اْلَب ْ
َ
ع َل ُو َقاُلوا :أنا أَُبو ُم ْسم ٍم إ ْب َر ُ
ِ ()15
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّللاُ َع ْن ُو« :أ َّ
َن
َّللا اْل َم َدن ِي َ ،ع ْن أَبيو -عبد هللا بن سنانَ -رضي َّ
ضاءَ ،ع ْن أَبيوَ ،ع ْن َعْمَق َم َة ْب ِن َع ْبد َّ
صارُّ
ِؼ ،ثنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َف َ
األ َْن َ
ّ
َ
)
16
(
رسول َّ ِ
ْس  ،وأَن ي ْكسر ِ
ِِ
ِ
ِ َّ
ين اْل َج ِائ َزةُ َب ْيَنيم ِإال ِم ْن َبأ ٍ
الد ْرَى ُم َفُي ْج َع ُل ِف َّ
ض ًة ،أ َْو
صَّمى َّ
َ ْ ُ ََ ّ
َّللاُ َعَم ْيو َو َسم َمَ ،ن َيى أ ْ
َن تُ ْك َس َر س َّكةُ اْل ُم ْسمم َ
َُ َ
ُْ
َّللا َ
( )10أخرجو الترمذؼ في سننو ،كتاب الِب ِر و ِ ِ
َّللا عَمي ِو وسَّمم /باب ما ج ِ
َّللاِ َّ
ِ
ِ
َّس ِب (ج :351 /4رقم الحديث .)1979قال
ّ َ ّ
اء في تَ ْعمي ِم الن َ
الصَمة َع ْن َرُسول َّ َ
صمى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ
يث َغ ِر ِ
الو ْج ِو ،وقال األلباني :إسناده جيد ،رجالو ثقات رجال الشيخين غير عبد الممك ىذا ،قال أبو حاتم " صالح " .األلباني،
الترمذؼَ :ى َذا َح ِد ٌ
ٌ
يب م ْن َى َذا َ
سمسمة األحاديث الصحيحة (ج :558 /1رقم الحديث.)276
( )11القنوجي ،أبجد العموم (ص.)302

()12
()13

خميفة حاجي ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (ج.)18/1
ابن خمكان ،وفيات األعيان (ج.)330 /7

14
اىيم بن عب ِد هللاِ ،ثنا مح َّمد بن عب ِد هللاِ
طاِبيِ ،في جم ٍ
ِ
ِ
ِ
وق اْل َخ َّ ُّ
يب ْب ُن اْل َح َس ِنَ ،وَف ُار ٌ
ََ َ
ُ َ ُ ْ ُ َْ
اعة َقالُوا :ثنا أَُبو ُم ْسم ٍم اْل َك ّش ُّي ِإ ْب َر ُ ْ ُ َ ْ
( ) قال أبو نعيمَ :حَّدثََنا َحِب ُ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
اء اْلجي ِ
ِؼ ،ثنا مح َّمد بن َفض ٍ
صَّمى َّ
صارُّ
َْ َ
ُ َ ُ ُْ َ
َّللاُ
الَ« :ن َيى َرُس ُ
ضم ُّيَ ،ع ْن أَبيوَ ،ع ْن َعْمَق َم َة ْب ِن َع ْبد هللا اْل ُم َزِن ِّيَ ،ع ْن أَبيو -عبد المزنيَ ،-ق َ
ول هللا َ
ْاأل َْن َ
ِ ِ
ِِ
ِ َّ
ين اْل َج ِائ َزِة َب ْيَنيم ِإ َّال ِم ْن َبأ ٍ
ْس» .أبو نعيم ،معرفة الصحابة (ج :1725 /3رقم الحديث.)4365
َعَم ْيو َو َسم َم َع ْن َك ْس ِر س َّكة اْل ُم ْسمم َ
ُْ
15
(المزني) ،كما جاء في المخطوط لوحة (.)27
( ) وىم المحقق في لفع ( المدني)؛ وانما الصواب ُ
16
الدنانير والدراىم المضروبة أؼ ال تُ ْكسر إال من ٍ
السكة الجائزة بين المسممين إال من َبأس) :يعني َّ
إما لرداءتيا أَو
كسر َّ
أمر يقتضي كسرىاّ ،
( )( نيى عن ْ
فأما لمنفقة فال ،وقيل
َّللا تعالى ،وقيل ألن فيو إضاع َة المال ،وقيل إنما نيى عن كسرىا عمى أن تُعاد ِتب اًر َّ
َشك في صحة نقدىا ،وكره ذلك لما فييا من اسم ّ

فنيوا عنو .ابن األثير ،النياية في غريب األثر (ج.)216 /1
ص أطرافيا ُ
كانت المعاممة فييا في صدر اإلسالم عدداً ال َوزنا فكان بعضيم َيُق ّ
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ي ْكسر ِ
يب ،ال يعرف ِإال ِم ْن َح ِديث ُم َح َّمد ْبن فضاء بالفاء المعبر األزدؼ الجيضمي البصرؼ،
الد َين ُار َفُي ْج َع ُل َذ َىًبا»َ .ى َذا َح ِد ٌ
ُ َُ ّ
يث َغ ِر ٌ
ِ
ِ
ِ
َّللا والد عمقمة ى َو ابن َعمرو بن
ك َرَواهُ إ ْس َحاق غير مؤمل ،وعبد َّ
َرَواهُ َع ْن ُو غير واحد َوَرَواهَُ ،ع ِن المعتمر غير إ ْس َحاقَ ،
وك َذل َ
ىالل.)17(...

تخريج الحديث:

أخرجو أبو داود( ،)18وابن ماجو ( ،)19وأحمد بن حنبل( ،)20والطبراني ( )21من طريق معتمر بن سميمان ،مختص اًر عمى لفع «َن َيى
ِ ِ
ِِ
ِ َّ
َّللاِ َّ
ين اْل َج ِائ َزِة َب ْيَنيمِ ،إ َّال ِم ْن َبأ ٍ
ْس» ،وأخرجو البييقي ( ،)22والحاكم (،)23
صمى هللاُ َعَم ْيو َو َسم َم َع ْن َك ْس ِر س َّكة اْل ُم ْسمم َ
َرُس ُ
ُْ
ول َّ َ
والطبراني( )24من طريق دمحم بن عبد هللا األنصارؼ بمفظو ،وأبدل لفع ( َفُي ْج َع ُل َذ َىًبا) بمفع ( َفُي ْج َع ُل ِد ْرَى ًما) ،كالىما ( معتمر بن
سميمان ،ودمحم بن عبد هللا األنصارؼ) ،عن دمحم بن فضاء ،عن أبيو ،عن عمقمة بن عبد هللا البصرؼ ،عن أبيو مرفوعاً.
دراسة نسب (عبد هللا والد عمقمة):
اختمف في نسب والد عمقمة عمى قولين:
 .1عبد هللا بن عمرو بن ىالل :لو صحبو ،قالو البخارؼ

( ،)28وابن األثير

()25

(.)29

()26
وعمَقمة ،وأبو نعيم ( ،)27وابن عبد البر
وابن حبان  ،والد َبكرَ ،

( )17أبو موسى المديني :المطائف من دقائق المعارف (ص :92رقم الحديث .)146أمثمة آخرػ انظر / :قال أبو موسى المديني" :ىذا حديث قريب من
حديث ابن أبي مميكة واسمو عبد هللا بن عبيد هللا بن [عبد هللا بن] أبي مميكة زىير بن عبد هللا بن جدعان التيمي" .المطائف من دقائق المعارف (ص:37
رقم الحديث .)31وفي (ص :78رقم الحديث ) 11قال" :رواه غير واحد عن سفيان وىو ابن عيينة" .وفي (ص :386رقم الحديث )770قال" :أخرجو عن
زىير عن جرير ىذا ،وىو :ابن عبد الحميد الضبي الرازؼ ،ولجرير بن حازم أيضاً رواية عن سييل ذكرنا ذلك بشرحو فيمن يكنى أبا صالح من أصحاب أبي

ىريرة -رضي هللا عنو -مع ذكر سييل وخالو" .وفي (ص :102رقم الحديث )169قال" :كعب ىو :ابن مالك" .وفي (ص :355رقم الحديث )709قال:
"يحيى ىو :ابن سعيد القطان ،ورواه الحمادان عن يحيى ابن سعيد األنصارؼ ،عن حميد نفسو".
الدر ِ
([)18أبو داود :سنن أبي داودِ ،كتَاب اْلبيوِع /ب ِ
اى ِم (ج :272 /3رقم الحديث.])3449
ُُ َ ٌ
اب في َك ْس ِر َّ َ
19
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّنان ِ
َّي ِي َع ْن َك ْس ِر َّ
ير (ج :761 /2رقم الحديث.])2263
الد َراى ِم َوالدَ
اب التّ َج َاراتَ /ب ُ
( ) [ابن ماجو :سنن ابن ماجو ،كتَ ُ
اب الن ْ
([ )20أحمد بن حنبل :مسند أحمد (ج :196 /24رقم الحديث.])15457
()21الطبراني :المعجم الكبير (ج :791/77رقم الحديث .)714
()22

البيهقي :السنن الكبرى(ج :77/7رقم الحديث .)77717

()23

الحاكم :المستدرك (ج :77/7رقم الحديث .)7777

( )24الطبراني :المعجم الكبير (ج :198 /13رقم الحديث.)469

()25البخارؼ ،التاريخ الكبير(ج:29 /5رقم الترجمة.)50
()26ابن حبان ،الثقات (ج :238 /3رقم الترجمة.)771
()27أبو نعيم ،معرفة الصحابة (ج.)1725 /3
()28ابن عبد البر ،االستيعاب في معرفة األصحاب (ج :960 /3رقم الترجمة.)1622
()29ابن األثير ،أسد الغابة (ج :349 /3رقم الترجمة.)3097
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ان بن سَمم َة بن سممان الم َزني( ،)30والد عمقمة بن عبد َّ ِ
 .2عبد َّ ِ
َّللا المزني،
َّللا بن ِسَن ٍ
َ
َ
َ َ
()33
()32
()31
قالو وخميفة بن خياط  ،والمزؼ  ،وقال الذىبي" :صحابي"  ،وزاد ابن حجر فقال " :نزل البصرة ،وكان أحد البكائين"

( ،)34وقال أيضاً :والد عمقمة

()35

ىو صحابي.

أما قول بأن عمقمة وبكر أخوين فيو خالف:

()36

 ،وكذا قال

َّللا ،والد بكر
قال خميفة :لو صحبة ،...قال :ولو دار بالبصرة ،ومات في خالفة معاوية ،قال :وىو غير عبد َّ
()37
ِ ِِ
َخاه .
ال :الَ .ل ْيس ىو أ َ
اآلجرؼ :ق ْي َل ألَبي َد ُاودَ :عْمَق َمة بن َع ْبد هللا ىو أخو َب ْكر بن َع ْبد هللا؟ َق َ
َّللاِ بن عم ٍرو اْلمزِنيُ ،وىو أَبو ب ْك ِر بن عب ِد َّ ِ
ص ِح َب
ُ َ ّ َ َُ ُ َ ْ ُ َ ْ
فرق ابن سعد بينيما وليس كما نقمو المزؼ عنو بأنيما واحد؛ فقالَ :ع ْب ُد َّ ْ ُ َ ْ
َّللاَ ،
ِ
ِ
َِّ
َّللاِ َّال ِذؼ َرَوػ َع ْن ُو
َّللاِ اْل ُم َزِن ُّيَ ،و ُىَو أَُبو َعْمَق َم َة ْب ُن َع ْب ِد َّ
وع ْب ُد َّ
ص َرَة َب ْع َد َذل َ
كَ ،وَل ُو ِب َيا َعق ٌبَ ،...
النب َّي صّمى هللا عميو وسممَ ،وَن َزَل اْلَب ْ

ب ْكر بن عب ِد َّ ِ
َخ َوْي ِن (.)38
َّللا اْل ُم َ ِزن ُّيَ ،وَل ْي َسا ِبأ َ
َ ُ ْ ُ َْ

َّللاِ المزنيَ ،فَقاُلوا ِفي نسب والد عمقمة ىكذاَ ،وَقالوا ِفي
وقال المزؼ" :عداده ِفي الصحابة ،...وفرقوا بينو وبين والد بكر بن َعبد َّ
نسب اآلخر :عبد َّ ِ
يل :ابن مسعود بن َع ْمرو بن النعمان بن سممان بن صبح .وفي
َ
يل :ابن عوف ،وِق َ
َّللا بن َع ْمرو بن ىالل ،وِق َ
ِ ()39
ك" .
نسبيما خالف سوػ َذل َ
رد مغمطاؼ عمى المزؼ فقال :وفيو نظر في موضعين.
األول :في كتابي من الصحابة لمعسكرؼ بخط بعض الحفاظ ،وقد قابمو وسمعو عبد هللا بن عمرو بن مميل المزني ،وقال ابن أبي
خيثمة ،ابن لؤيم لو صحبة ،قال أبو أحمد :وأنا أحسب أن ىذا ىو عبد هللا بن سنان الذؼ ابنو عمقمة.
الثاني :قولو أيضا أن صاحب الترجمة ذكره دمحم بن سعد وقال :نزل البصرة ولو بيا عقب .فيو نظر؛ ألن ابن سعد قال ىذا في عبد
هللا بن عمرو والد بكر بن عبد هللا ،وقال بعد فراغو من ترجمتو :عبد هللا المزني وىو أبو عمقمة بن عبد هللا الذؼ روػ عنو بكر بن

عبد هللا المزني وليسا بأخوين(.)40

30
الم َزني :ىذه النسبة إلى مزينة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان ،واسم مزينة عمرو ،وانما سمى باسم أمو مزينة بنت
( ) ُ
كمب السمعاني ،األنساب (ج :226 /12رقم.)3768

()31خميفة بن خياط ،الطبقات (ص  :354رقم.)1680-1678

()32المزؼ ،تيذيب الكمال في أسماء الرجال (ج :66 /15رقم الترجمة.)3322
( )33الذىبي ،الكاشف (ج :560 /1رقم الترجمة.)2769

()34ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص :307رقم الترجمة.)3374

()35ابن حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة (ج :105 /4رقم الترجمة.)4748
()36خميفة بن خياط ،الطبقات (ص  :354رقم.)1680-1678

()37أبو داود ،سؤاالت أبي عبيد اآلجرؼ (ص  :214رقم .)1383
()38ابن سعد ،الطبقات الكبرػ (ج.)32-31 /7

( )39المزؼ ،تيذيب الكمال في أسماء الرجال (ج :66 /15رقم الترجمة.)3322

IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

11

أنساب الرواة عند اإلمام أبي موسى المديني دراسة تطبيقية من خالل كتابو " المطَائف ِمن
الحف ِ
َد َقائق ِ
الم َعارف في ٌعمومِ َّ
األعارِف"
اظ
َ

نعيم الصفدي؛ ميسر ابو عمرة

الخالصة :الراجح ىو عبد هللا بن سنان والد عمقمة ،وليس عبد هللا بن عمرو بن ىالل ىو والد بكر.
عمَقمة بن عب ِد َّ َِّللا بن سنان الم َزِني :قال ابن حجر" :ثقة "(.)41
َ
َ َ

َّللا والد عمقمة ُىَو ْابن َع ْمرو ْبن ىالل"(،)42
ىذا الحديث ذكر فيو اإلمام أبو موسى المديني نسب الراوؼ إلى أبيو فقال " :عبد َّ
ونعتذر لإلمام بأن الصواب والد عمقمة ىو :عبد هللا بن سنان وليس عبد هللا بن عمرو بن ىالل.
()44
يض ِم ُّي( ،)43أَبو َبحر األ ِ
َزد ُّؼ" :ضعيف"  ،وأبيو فضاء
البصرُّ
الج َ
الحكم عمى الحديث :إسناده ضعيف فيو ُم َحمد ْبن َفضاءَ ،
ِؼَ ،
بن خالد مجيول(.)45
المطمب الثاني :بيان من نسب إلى غير أبيو

أوالً :بيان نسب الراوي ألمو
بيان أىمية االىتمام بيذا النوع من النسب ،حيث يساعد عمى معرفة الرواؼ بدقة ،فال يتوىم أن الراوؼ المذكور بنسبتو إلى أبيو تارة،

ومذكور بنسبتو إلى أمو أو جده تارة أخرػ ،بأنو عبارة عن راويين وىو في الحقيقة رِاو واحد ،ذكر اإلمام أبو موسى المديني من
ينسب بذلك وبين سبب نسبتو إلييا كما ىو موضح في النموذج التالي:

ِ
ِ ِ
َخبرنا َغ ِانم بن أَِبي نص ٍر أَبو اْلَق ِ
اس ِم اْلبرِج ُّي ،رِحمو َّ (ِ )46
يم
الحديث :قال أبو موسى المديني :أ ْ َ َ َ
ُ ُْ
َ َُ
ُْ
َْ ُ
اء ًة َعَم ْيو ،أنا اْل ُح َس ْي ُن ْب ُن إ ْب َراى َ
َّللاُ  ،ق َر َ
َّللاِ اْلج َّمالِ ،في ِكتاِب ِو ،أنا عبد َّ ِ
ِ
ِ
ان-الثورؼ-
ان اْل َخَّزُاز ،ثنا َع ْب ُد َّ
َ
َ ُْ
الر ْح َم ِن ْب ُن َم ْيد ٍّؼ ،ثنا ُسْفَي ُ
بن ُسَم ْي َم َ
َّللا ْب ُن َج ْعَف ٍر ،نا َى ُارو ُن ُ
أَُبو َع ْبد َّ َ ُ
ور ب ِن صِفَّية ،عن أ ُِم ِو ،عن ع ِائشة ر ِ
ِ َّ
َن َِّ
ص ِ
ْس ُو ِفي ِح ْج ِرَىا َفَيْق َأُر
صَّمى َّ
ضي َّ
َّللاُ َع ْن َيا ،أ ّ
ان َي َ
َّللاُ َعَم ْيو َو َسم َم « َك َ
ض ُع َأر َ
النب َّي َ
َ ،ع ْن َم ْن ُ
ْ َ َ َْ ّ َْ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ال ِمن ح ِد ِ
ِ
يث ص ِحيح متََّفق َعَمي ِوَ ،ع ٍ
َخ َرَج ُو اْلُب َخ ِ
ار ُّؼ،
يث َع ْب ِد َّ
الر ْح َم ِنَ ،س َاوْي ُت ِفي ِرَو َايِتو اْل َم َشاِي َخ ،أ ْ
آن َوِى َي َحائ ٌ
اْلُق ْر َ
ض» َ
.ى َذا َحد ٌ َ ٌ ُ ٌ ْ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
يعا َعن
َخ َر َج ُو ُم ْسمِ ٌمَ ،ع ْن َي ْحَيى ْب ِن َي ْحَيىَ ،ع ْن َد ُاوَد ْب ِن َع ْب ِد َّ
انَ .وأ ْ
يص َةَ ،ع ْن ُسْفَي َ
الر ْح َم ِنَ ،جم ً
َع ْن أَبي ُن َع ْيمٍَ ،ع ْن ُزَى ْي ٍرَ ،ع ْن َقب َ
ِ ()47
الرح َم ِنَ ،و َص ِفَّية أمو َوى َو ين َسب ِإَلي َيا ِفي ال َغال ِب .
ورَ ،وى َو ابن َعب ِد َّ
َمنص ٍ

()40مغمطاؼ ،إكمال تيذيب الكمال (ج :393 /7رقم الترجمة.)2976
( )41المرجع السابق (ص  :397رقم الترجمة.)4678

( )42أبو موسى المديني :المطائف من دقائق المعارف (ص :92رقم الحديث.)146
( )43اْلجيض ِمي :ذكر َّ ِ
ِ ِ
ض ِمي م ْنسوب ِإَلى الجياضمة وِىي محّمة ِباْلَب ِ
َّما َى ِذه اْلمحمة نسبت ِإَلى
الس ْم َعان ّي أَن اْل َج ْي َ
َْ َ
ْ
َ
ص َرة ،وقال ابن األثيرَ :وَل ْي َس ْاألَمر َك َذلك إن َ
َ ُ
ِ
ضم بن َع ْوف بن َمالك .السمعاني ،األنساب (ج :435 /3رقم .)1015وابن األثير ،المباب في تيذيب
الجياضمة َو ُى َو بطن من األزد وىم ينسبون إَلى َج ْي َ

األنساب (ج.)316 /1

( )44ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص :502رقم الترجمة.)6223
( )45ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص :445رقم الترجمة.)5393

( )46ىو :أَبُو اْلَق ِاسمَِ ،غ ِان ُم ْب ُن أَِبي َن ْص ٍر دمحم بن عبيد هللا بن عمر بن أيوب بن زياد ،اْلبُ ْر ِج ُّي ،األصبياني ،من أىل أصبيان :قال السمعاني :صدوق،
مكثر من الحديث ،حدث بالكثير  ،وانتشرت رواياتو .السمعاني ،المنتخب من معجم شيوخ السمعاني (ص ،)1302-1301واْلُب ْر ِجيَ :ى ِذه
ِ
ِّ ِ
َصَب َيان .السمعاني ،األنساب (ج :140 /2رقم.)426
الن ْسَبة إَلى َق ْرَية برج َوىي من قرػ أ ْ

( )47أبو موسى المديني :المطائف من دقائق المعارف (ص :274رقم الحديث .)535أمثمة آخري انظر( :ص :384رقم الحديث )764قال أبو موسى
المديني" :وىكذا رواه غير واحد عن داود وبعضيم قال :عن داود عن أس يد بن عبد الرحمن أخي عبد الحميد [وىو ابن سودة بنت عبد هللا بن عمر عن ابن
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تخريج الحديث:

()48
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()49

أخرجو البخارؼ
عن قبيصة بن عقبة ،عن سفيان الثورؼ بنحوه ،وأخرجو أيضاً
()50
عن يحيى بن يحيى ،عن داود بن عبد الرحمن المكي بمفع مقارب ،ثالثتيم (سفيان الثورؼ ،وزىير بن
بمفع مقارب ،ومسمم
عن الفضل بن دكين ،عن زىير بن معاوية

معاوية ،وداود بن عبد الرحمن المكي) ،عن منصور بن عبد الرحمن ،عن صفية بنت شيبة بو.
دراسة نسب منصور بن صفية بأمو:
ِ
ِ
ان ْب ِن َع ْب ِد َّ
ص ٍي  :قال ابن سعدَ :وَق ْد َرَو ْت
الد ِار ب ِن ق
ان ب ِن أَِبي َ
 َصفَّية ِبنت َشيَب َة ب ِن عث َم َطم َح َة ب ِن َعبد العزَّى ْب ِن ُع ْث َم َ
ْ َُ ّ
صِفَّي ُة َع ْن أ َْزوا ِج رس ِ
َّللاَِ ،و َغ ْي ِرِى َّن َوَرَوػ َّ
اس َع ْن َيا َفأَ ْكثَ ُروا ( ،)52وذكرىا ابن حبان في الثقات من طبقة التابعين ( ،)53وَقال
ول َّ
الن ُ
َ َُ
َ
()55
()54
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ
ص ْور الُق َرشَّي ُة،
الد َارُق ْ
طن ُّي " :ليس تصح ليا رؤية"  ،وذكرىا أبو نعيم في الصحابة  ،وقال الذىبيَ " :
الفق ْي َي ُةَ ،
العال َم ُة ،أ ُُّم َم ْن ُ
()56
الَ :ل َيا ُرْؤَي ٌة"  ،ورد عمى ابن حبان قول ابن حجر" :ليا رؤية وحدثت عن عائشة وغيرىا من الصحابة ،وفي البخارؼ
ُيَق ُ
َّ ()57
صَّمى هللاُ َعَم ْي ِو َو َسم َم" .
التصريح بسماعيا من النبي َ
الخالصة :ليا رؤية عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وصرحت بسماعيا عنو.
()59
ِ ()58
ِ
الرحمن ،وىو ابن َص َّ ِ
الح َجِبي  :وقال ابن حجر" :ثقة،
المكي َ ،
فية بنت َش َيبة بن عثمان ،القَرشيَ ،
 َمنصور بن َعبد َّ َ()61
()60
مات سنة سبع أو ثمان وثالثين" -ومائة. -
أخطأ ابن حزم في تضعيفو
()51

عمر ،فمعل بعض الرواة صحف أسيداً بأبيو ،وقولو :أخي عبد الحميد] بأخيو ،وهللا تعالى أعمم" .وفي تمييز نسبة الراوي مرة ألبيو وأخرى ألمو لتشابييما

في االسم (ص :349رقم الحديث  )698قال أبو موسى المديني" :ويعمى ىو ابن أمية ويقال :ابن منية ،أبوه أمية وأمو منية ،ينسب إليو مرة والييا أخرػ".
48
النِب ِي صَّمى هللا عَمي ِو وسَّمم« :الم ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اى ُر ِبالُق ْر ِ
الب َرَ ِرة» (ج :159 /9رقم الحديث.])7549
آن َم َع الك َار ِم َ
اب التَّ ْوحيدَ /ب ُ
( ) [البخارؼ :صحيح البخارؼ ،كتَ ُ
َ
اب َق ْول َّ ّ َ
ُ َْ ََ َ
([ )49المرجع السابقِ ،كتاب الحيض /باب ِقراء ِة الرَّج ِل ِفي حج ِر ِ ِ
ِ
ض (ج :67 /1رقم الحديث.)297
ام َأرَتو َوِى َي َحائ ٌ
َ ُ َْ
ُ
َْ ْ
َ ُ ََ
50
ِ
اب اْل َح ْي ِ
ض /باب اتكاء الرجل في حجر زوجتو وىي حائض وقراءة القرآن (ج :246 /1رقم الحديث.])15
( ) [مسمم :صحيح مسمم ،كتَ ُ
( )51ابن سعد ،الطبقات الكبرػ (ج.)470 /8

()52المصدر السابق (ج.)470 /8

()53ابن حبان ،الثقات (ج :386 /4رقم الترجمة.)3488

( )54المزؼ ،تيذيب الكمال في أسماء الرجال (ج :211 /35رقم الترجمة.)7874

()55أبو نعيم ،معرفة الصحابة (ج.)3378 /6

( )56الذىبي ،سير أعالم النبالء (ج :507 /3رقم الترجمة.)118
()57ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص :749رقم الترجمة.)8622
( )58البخارؼ ،التاريخ الكبير (ج :344 /7رقم الترجمة.)1487
59
)الح َجِب ُّي :ىذه النسبة إلى حجابة البيت المعظم ،وىم جماعة من بنى عبد الدار والييم حجابة الكعبة ومفتاحيا ،والنسبة إلييا حجى .السمعاني ،األنساب
(
َ
(ج :70 /4رقم .)1084

()60ابن حجر ،تيذيب التيذيب (ج :310 /10رقم الترجمة .)542قال ابن حزم :ليس بالقوؼ.
( )61ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص :547رقم الترجمة.)6904
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ذكر البخارؼ في تخريج الرواية بنسب منصور بن صفية ( ،)62وقال ابن حبان" :الذؼ يقال لو منصور بن صفية" ( ،)63وقال

السمعاني" :منصور بن صفية رجل كبير من التابعين ينسب إلى أمو في الروايات" ( ،)64وىو كما قال أبو موسى المديني:
ص ٍ
ُم ُو َو ُى َو ُي ْن َس ُب ِإَل ْي َيا ِفي اْل َغالِ ِب"(.)65
ورَ ،و ُى َو ْاب ُن َع ْب ِد َّ
صِفَّي ُة أ ُّ
الر ْح َم ِنَ ،و َ
" َم ْن ُ
الحكم عمى الحديث :إسناد أبي موسى المديني فيو الحسين بن إبراىيم األصبياني ،لم نجد من ذكره بجرح أو تعديل ،إال أن الحديث
صحيح أخرجو البخارؼ في صحيحو.

ثانياً :بيان نسب الراوي لجده
اشتير بعض الرواة بنسبتو إلى جده دون ذكر والده ،كما َبينيا اإلمام أبو موسى المديني في ىذه النماذج المذكورة:
النموذج األول :نسب ربعياً إلى الجارود

ِ
َّللاَ ،ع ْن ِكتَ ِ
الرَّز ِ
الر ْح َم ِن ْب ِن ُم َح َّم ٍد،
اب َع ْب ِد َّ
ْت َعَمى َع ْب ِد اْل َك ِري ِم ْب ِن َع ْب ِد َّ
اق ُّ
الحديث :قال أبو موسى المدينيَ :ق َأر ُ
الصوِف ُّيَ ،رح َم ُو َّ ُ
ِ
ٍ ِ
َّللاُ ِ ،إ ْذًنا ،أََنا َع ْب ُد َّ ِ
َّللاِ ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن
اء ًة َعَم ْي ِو ،أََنا َع ْب ُد َّ
َح َم ُد ْب ُن أَِبي اْلَف ْت ِح اْل َخ َرِق ُّي َرِح َم ُو َّ
(ح)َ ،وأ ْ
َخَب َرَنا ِبو أ ْ
الر ْح َمن ْب ُن ُم َح َّمد ،ق َر َ
ِ َّ
اف ،ثنا ِرْب ِع ُّي ْب ُن اْلجار ِ
َّ
ود ْب ِن أَِبي َس ْب َرَةَ ،حَّدثَِني َع ْمٌرو َي ْعِني ْاب َن أَِبي
َج ْعَفر ،ثنا اْل َح َس ُن ْب ُن َعَم َوْيو اْلَقط ُ
وسى اْل َخَّف ُ
َُ
ان ،ثنا َبش ُار ْب ُن ُم َ
اْلح َّجا ِج ،ثنا جُّدك اْلجارود ،حَّدثَِني أَنس بن مالِ ٍك ر ِ
ِ َّ
َن َِّ
َّللاُ َع ْن ُو ،أ َّ
ع
صَّمى َّ
ضي َّ
َن َيتَ َ
طَّو َ
ان ِإ َذا َساَف َر َفأ ََرَاد أ ْ
َّللاُ َعَم ْيو َو َسم َم « َك َ
َ َ َُ ُ َ
َ
النب َّي َ
َ ُ ُْ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
النا َقةُ»َ .ك َذا َنس َب ِربعًّيا ِإَلى ال َجارودَ ،وَك َذل َك ى َو في ك َت ِ
ِ
صمى َح ْي ُث تََو َّج َيت َّ
اب المدب ِح
ِب َّ
َ
الصالة ْ
استَْقَب َل بَنا َقتو اْلقْبَم َة َف َكب ََّر ثُ َّم َ
ِ
ِ
ِ
لِ َّمد َارقطِن ِيَ ،وِاَّنما ى َو ِرب ِعي بن َعب ِد َّ ِ ِ
َّما ال َي ُكو ُن ِفي ِّ
الرَو َاي ِة َحَّدثَِني
َ
َّللا بن ال َجارود َذ َك ْرتُ ُو لَئال َي ْشتَب َو َعَمى َم ْن ال َي ْع ِرُف ُوَ ،وُرب َ
()67
ِ
ِ
ك( ،)66ولِ ِرْب ِع ٍيَ ،ع ْن جّده اْلجار ِ
ود ِرَو َاي ٌةَ ،و َع ْن َع ْم ٍروَ ،ع ْن ُو .
َجُّد َ
َُ
َ
َ
ّ

تخريج الحديث:

أخرجو أبو داود( ،)68والدارقطني( )69من طريق مسدد بن مسرىد بنحوه ،وأحمد بن حنبل( )70عن يزيد بن ىارون بنحوه،
()72
()71
صَّمى َح ْي ُث
والبييقي من طريق عمي بن المديني بمفظو ،والدارقطني من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل بمفظو دون قول (ثُ َّم َ
([)62البخارؼ :صحيح البخارؼِ ،كتاب الحيض /باب ِقراء ِة الرَّج ِل ِفي حج ِر ِ ِ
ِ
ض (ج :67 /1رقم الحديث.])297
ام َأرَتو َوِى َي َحائ ٌ
َ ُ َْ
ُ
َْ ْ
َ ُ ََ

()63ابن حبان ،الثقات (ج :476 /7رقم الترجمة.)11021
()64السمعاني ،األنساب (ج.)10 /10

()65أبو موسى المديني :المطائف من دقائق المعارف (ص :274رقم الحديث.)535

()66
()67

لم نجد في طرق تخريج الحديث لفع (جدك) ،إال في رواية أبي داود الطيالسي بمفع ( عن جدؼ الجارود).

أبو موسى المديني :المطائف من دقائق المعارف (ص :383رقم الحديث .)762انظر أمثمو( :ص :278رقم الحديث )547قال أبو موسى المديني:

"ودمحم ىو :ابن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة نسب إلى جده".
()68
طُّوِع عَمى الر ِ
ِ
َّاحَم ِة َواْل ِوْت ِر (ج :9 /2رقم الحديث.])1225
ص َال ِة َّ
اب التَّ َ َ
السَف ِر َ
/ب ُ
[أبو داود :سنن أبي داود ،تَْفري ِع َ
()69

()70

الص َال ِة عَمى الدَّاب ِ
الص َال ِة /باب ِ
صَف ِة ص َال ِة التَّ َ ِ
ِ
السَف ِر واسِتْقب ِ
َّة (ج :249 /2رقم الحديث.])1478
ال اْل ِقْبَم ِة ِع ْن َد َّ
اب َّ
َ
طُّوِع في َّ َ ْ َ
َ ُ
[الدارقطني :سنن الدارقطني ،كتَ ُ
َ

أحمد بن حنبل :مسند أحمد (ج :377 /20رقم الحديث.)1309

()71
ال اْل ِقبَم ِة /باب اسِتْقب ِ
اب اسِتْقب ِ
ِ
ال اْل ِقْبَم ِة ِبالنَّاَق ِة ِع ْن َد ِْ
اإل ْح َار ِم (ج :8 /2رقم الحديث.])2208
[البييقي :السنن الكبرػُ ،ج َّم ُ
ْ َ ُ ْ َ
اع أ َْب َو ْ َ
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تََو َّج َي ِت َّ
النا َق ُة) ،والطبراني
بن ىارون ،وعمي بن المديني ،واسحاق بن أبي إسرائيل ،ومسمم ين إبراىيم ،وأبو داود الطيالسي) ،عن ربعي بن عبد هللا ،عن
()73

من طريق مسمم بن إبراىيم بمفظو ،وأبو داود الطيالسي

()74

بنحوه ،ستتيم ( مسدد بن مسرىد ،ويزيد

عمرو بن أبي الحجاج بو.

دراسة نسب ربعي لجده:

ِ
ِ
ٍ ِ
ص َرِة"
البي َدلى  ،أبو نوفل الَبصرِي :ذكره ابن حبان في الثقات قالَ " :م َ
 َات َسَن َة ع ْش ِر َ
الجارود بن أَِبي َسبَرَة َ
ين َو ِم َائة باْلَب ْ
()77
()76
ِؼ
صرّّ
 ،وقال أبو حاتم " :صالح الحديث"  ،وقال الدارقطنيَ" :ب ْ
ِثَق ٌة" ( ،)78وقال الذىبي( ،)79وابن حجر" :صدوق"(. )80
()75

خالصة األقوال :صدوق.
ِ
البصرِي( :)81قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ":صالح"( ،)82وقال
 ِربعي بن َعبد هللا بن الجارود بن أَبي َس َبرةَ ،البرقاني :سمعت َّ
طِني يقول" ربعي بن الجارود بن أبي سبرة ،بصرؼ ،ال بأس بو"( ،)83وقال أبو حاتم" :صالح الحديث"(،)84
الدارق
َُ ْ ّ
وقال ابن حجر" :صدوق"(.)85

خالصة األقوال :صدوق.

ان-يعني ىذا الحديث وحديث آخر من طريقوَ -ع ِن اْل َج ُاروِد ِإ َّال ِبي َذا ِْ
ان اْل َح ِديثَ ِ
قال الطبرانيَ " :ال ُي ْرَوػ َى َذ ِ
اإل ْسَن ِاد ،تََفَّرَد ِب ِي َما
َ
ِرْب ِع ُّي"( ،)86كل الروايات ذكرت اسمو ربعي بن عبد هللا بن الجارود ،إال رواية لمدارقطني( )87من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل

(رْب ِع ُّي ْب ُن اْلجار ِ
نسبتو إلى جده ِ
ود اْل ُي َذِل ُّي) ،بيذا يتضح أن الجارود بن عبد هللا نسب إلى جده كما قال أبو موسى المديني.
َُ

الداب ِ
ِ ِ
([)72الدارقطني :سنن الدارقطنيِ ،كتَاب َّ ِ
السَف ِر واسِتْقب ِ
الص َال ِة َعَمى َّ
َّة (ج :248 /2رقم
ال اْل ِقْبَم ِة ِع ْن َد َّ
طُّوِع ِفي َّ
ص َال ِة التَّ َ
َ ْ َ
الص َالةَ /ب ُ
ُ
اب صَفة َ
الحديث.])1476
()73

الطبراني :المعجم األوسط (ج :76 /3رقم الحديث.)2536

( )74أبو داود الطيالسي :مسند أبي داود الطيالسي (ج /3ص  /583رقم حديث.)2228
75
ِ
الب ْي َدلِى من التابعين .السمعاني ،األنساب (ج/2
ود ْب ُن أَِبي سبرة
الج ُار ُ
( َ
)الب ْي َدل ّى :ىذه النسبة إلى بيدلة ،وىي قبيمة نزل أكثرىم البصرة ،والمنتسب إلييا َ
َ ََْ َ ّ
 :372رقم.)631
()76ابن حبان ،الثقات (ج :114 /4رقم الترجمة.)2066

()77ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل (ج :525 /2رقم الترجمة.)2182
()78الدارقطني ،سؤاالت أبي بكر البرقاني (ص :62رقم.)74
()79الذىبي ،الكاشف (ج :288 /1رقم .)741

()80

ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص  :137رقم الترجمة.)881

()82

ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل (ج  :509 /3رقم الترجمة.)2308

()81

()83
()84
()85

()86

البخارؼ ،التاريخ الكبير (ج  :327 /3رقم الترجمة.)1107
الدارقطني ،سؤاالت البرقاني (ص  :30رقم.)152

ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل (ج  :509 /3رقم الترجمة.)2308
ابن حجر ،تقريب التيذيب( ص  :205رقم الترجمة.)1880

الطبراني :المعجم األوسط(ج  :76 /3رقم الحديث.)2536
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الحكم عمى الحديث :إسناد أبي موسى المديني ضعيف فيو عبد الرحمن بن أبي بكر ،وأحمد بن أبي الفتح لم نجد من ذكرىما بجرح

أو تعديل ،وبشار بن موسى :قال ابن حجر ":ضعيف كثير الغمط ،كثير الحديث"(.)88
يز ىو ابن عب ِد َّ ِ
َّللا ب ِن أَِبي َسَم َمةََ ،فن ِس َب ِإَلى َج ِد ِه
َ
النموذج الثانيَ :عبد ال َع ِز ِ َ
اح ِد بن أَحمد اْلمعّمِم  ،أنا عبيد َّ ِ
َخبرنا س ِعيد بن أَِبي َّ ِ
ِ
وب
ُ َْ ُ
الحديث :قال أبو موسى المديني :أ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ
الر َجاء  ،أنا أَُبو أ ْ
َّللا ْب ُن َي ْعُق َ
َح َم َد َع ْب ُد اْلَو ْ ُ ْ َ َ ُ َ ُ
ِ
ِ
ب ِن ج ِم ٍ
َح َم ُد ْب ُن َمِني ٍع ،نا َي ِز ُيد ْب ُن َى ُارو َن  ،أنا َع ْب ُد اْل َع ِز ِ
يز ْب ُن أَِبي َسَم َم َةَ ،ع ْن ُع َم َر ْب ِن أَِبي
يل  ،أنا َجّدؼ ِإ ْس َح ُ
اق ْب ُن ِإ ْب َراىيم ،ثنا أ ْ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال:
َّللا ْب ِن ُع َم َرَ ،ي ْعني َع ْن أَِبيو -عبد هللا بن عمرَ ،-رضي َّ
َّللا ْب ِن َع ْبد َّ
َّللا ْب ِن أَِبي َسَم َم َةَ ،ع ْن َع ْبد َّ
ُح َس ْي ٍنَ ،ع ْن َع ْبد َّ
َّللاُ َع ْن ُوَ ،ق َ
َ
ول َّ ِ
ِ َّ
« ُكَّنا مع رس ِ
ِ
ف َل ْم
صَّمى َّ
يح َة َع َرَف َةِ ،مَّنا اْل ُم َكِّب ُر َو ِمَّنا اْل ُم َيّمِ ُلَ ،فأ َّ
الُ :قْم ُت :أَتَ َع َّج ُب َل ُك ْم َك ْي َ
صِب َ
َما َن ْح ُن َفُن َكّب ُر»َ .ق َ
َّللاُ َعَم ْيو َو َسم َم َ
َّللا َ
ََ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
َخ َر َج ُو ُم ْسم ٌم م ْن َحديث َي ِز َيد ْب ِن َى ُارو َن َى َك َذاَ ،و َعبد ال َع ِز ِ
يز
صمى َّ
ول َّ
َّللاُ َعَم ْيو َو َسم َم؟ َى َذا َحد ٌ
يح ،أ ْ
تَ ْسأَُلوا َك ْي َ
صح ٌ
صَن َع َرُس ُ
يث َ
َّللا َ
ف َ
ِِ
ىو ابن عب ِد َّ ِ
ِ
ان ِفي ُّ
الن ْس َخ ِة ْاب ُن أَِبي ُح َس ْي ٍن(.)89
َ
َّللا ب ِن أَِبي َسَم َمةََ ،فنس َب ِإَلى َجدهَ ،و ُع َم ُر ُى َو ْاب ُن ُح َس ْي ٍنَ ،وَك َ
َ
تخريج الحديث:

()90

أخرجو مسمم

من طريق يزيد بن ىارون ،عن عبد العزيز بن أبي سممة ،عن عمر بن أبي حسين بنحوه بو.

دراسة نسب عبد العزيز لجده:

ِ
اجشون (َّ )91
التي ِمي َموالَىم ،والد َع ْبد العزيز ،وأخو يعقوب ( ،)92قال ابن حجر" :ثقة" (.)93
 َعبد َّالم َ
َّللا بن أَبي َسَم َم َة َ
يز بن عب ِد َّ ِ
اجشون ،واسم أبي سممة ميمون ويقال ،دينار ،أَبو عب ِد َّ ِ ِ
ِ
يو ،موَلى ِ
َّللا ب ِن أَِبي سَمم َة الم ِ
 َعبد ال َع ِز ِآل
َ
ُ َْ
ُ
َّللا اْل َم َدن ُّي اْلَفق ُ َ ْ
َ َ َ
اْل ُي َد ْي ِر ،التَّْي ِم ُّي( ،)94قال ابن حجر" :ثقة فقيو مصنف" (.)95
ثبت من خالل ترجمة الراوؼ َع ْب ُد اْل َع ِز ِ
َّللاِ ْب ِن أَِبي َسَم َم َةَ ،فُن ِس َب ِإَلى َجِّد ِهَ ،و ُع َم ُر ُى َو ْاب ُن ُح َس ْي ٍن ،كما قال أبو موسى
يز ُى َو ْاب ُن َع ْب ِد َّ
المديني(.)96
الحكم عمى الحديث :إسناد أبي موسى المديني فيو عبد الواحد بن أحمد المعمم ،وعبيد هللا بن يعقوب ،لم نجد من ذكرىما بجرح أو

تعديل ،حيث إن الحديث صحيح ،أخرجو مسمم في صحيحو.

()87

()88

الدارقطني :سنن الدارقطني(ج  :248 /2رقم الحديث.)1476

ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص  :122رقم الترجمة.)674

()89أبو موسى المديني :المطائف من دقائق المعارف (ص :411رقم الحديث.)813
90
اب ِمن ِمنى ِإَلى عرَف ٍ
ِ
ير ِفي َّ
اب َّ
التْمِبَي ِة َوالتَّ ْكِب ِ
ات ِفي َي ْو ِم َع َرَف َة (ج :933 /2رقم الحديث.])273
الذ َى ِ ْ ً
ََ
اب اْل َح ِّجَ /ب ُ
( )[مسمم :صحيح مسمم ،كتَ ُ
91
ِ
ممة اْل َماجشون لحمرة خديوَ ،و َى ِذه لُ َغة أىل اْل َم ِد َينة .السمعاني ،األنساب (ج/12
وسف بن َي ْعُقوب بن عبد هللا بن أبي َس َ
ممة ُي ُ
( ) اْل َماج ُشونَ :ى َذا لقب أبي َس َ

 :5رقم.)3570

( )92الذىبي ،تاريخ اإلسالم (ج :259 /3رقم الترجمة.)144

( )93ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص :306رقم الترجمة.)3366

( )94المزؼ ،تيذيب الكمال في أسماء الرجال (ج :152 /18رقم الترجمة.)3455
( )95ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص :357رقم الترجمة.)4104

( )96أبو موسى المديني :المطائف من دقائق المعارف (ص :411رقم الحديث.)813
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المطمب الثالث :بيان نسب األخوة بين الرواة

كثير ما يقارنون بينيم في النقد ،وفي الروايات ،ويقارنون بينيم في الجاللة،
اىتم األئمة -رحميم هللا -بأىل البيت الواحدً ،ا
النوعُ ِم ْن َى َذا اْل ِعْم ِم م ْع ِرَف ُة ِْ
وي ُّ
اإل ْخَوِة
وفي العممُ ،
عد ىذا العمم أحد معارف أىل الحديث؛ فاعتنوا بو ،أما أىميتو :قال الحاكمَ " :ى َذا َّ ْ
َ
()97
ات ِمن ال َّ ِ
و ْاألَخو ِ
ِ
ِِ
ص ِرَنا َى َذاَ ،و ُى َو ِعْم ٌم ِب َأر ِْس ِو َع ِز ٌيز"  ،وقال السخاوؼ" :وىو نوع لطيف ،وفائدة
ص َح َابة َوالتَّاِبع َ
َ
ين َوأ َْتَباعي ْم َوِاَلى َع ْ
َ ََ
ضبطو :األمن من ظن من ليس بأ ٍخ أخاً لالشتراك في اسم األب أو ظن الغمط" ( ،)98وتطرق اإلمام أبو موسى المديني ليذا العمم،

وىو عمى النحو التالي:

النموذج األول :يحيى بن َس ِعيدَ ،عن أخيو سعد
َح َم َد ِفي األ َْو َس ِط ،ثنا
َخَب َرَنا أَُبو َعمِ ٍي اْل َحَّد ُاد َرِح َم ُو َّ
َّللاُ ،ثنا أَُبو ُن َع ْي ٍم اْل َح ِاف ُ
الحديث :قال أبو موسى المديني :أ ْ
ع  ،ثنا ُسَم ْي َم ُ
ان ْب ُن أ ْ
ّ
ِ ِ
اىيم بن أَحمد ب ِن عمر اْلو ِك ِ
الرَّز ِ ِ
َّللاَ ،ق أرْتُ ُو َعَم ْي ِوَ ،ع ْن ِكتَ ِ
اب
َخَب َرَنا َع ْب ُد اْل َك ِري ِم ْب ُن َع ْب ِد َّ
يع ُّي ،ثنا أَِبي ،ثنا أَُبو ُم َع ِاوَي َة(ح)َ ،وأ ْ
اق َرح َم ُو َّ ُ َ
إ ْب َر ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ
َّللاِ ْب ُن
الر ْح َم ِن ْب ُن أَِبي َب ْك ٍر ثنا َع ْب ُد َّ
َح َم ُد ْب ُن أَِبي اْلَف ْت ِح اْل ِخ َرِق ُّي َرِح َم ُو َّ
َخَب َرَنا َع ْب ُد َّ
َع ْب ِد َّ
َّللاُِ ،كتَ َاب ًة ،أ ْ
الر ْح َم ِن ْب ِن أَِبي َب ْك ٍر(ح)َ ،وأ ْ
َخَب َرَنا أ ْ
ِ ِ
ِ
َّللاِ-يعرف بأبي الشيخَ :-وثنا ْاب ُن أَِبي
ال َع ْب ُد َّ
يم ْب ُن َس ِع ٍيد اْل َج ْو َىرُّ
َح َم َد ْب ِن َم ْع َد َ
ُم َح َّمد ْب ِن َج ْعَف ٍر ،ثنا ُم َح َّم ُد ْب ُن أ ْ
ِؼ (ح)َ ،ق َ
ان ،ثنا إ ْب َراى ُ
َخ ِ
ح ِاتمٍ ،ثنا اْلعبَّاس بن ي ِز َيدَ ،قاال :ثنا أَبو مع ِاوي َة ،ع ْن يحيى ب ِن س ِع ٍيد ،ع ْن أ ِ
الر ْح َم ِنَ ،ع ْن
يو َس ْع ِد ْب ِن َس ِع ٍيدَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْب ِن َع ْب ِد َّ
َ
َ ُ ُْ َ
َ
ُ َُ َ َ َ َْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ول
صمى َّ
ول َّ
َع ْم َرَةَ ،ع ْن َعائ َش َة َرضي َّ
ف َّ
َّللاُ َع ْن َياَ ،قاَل ْتِ " :إ ْن َك َ
َّللاُ َعَم ْيو َو َسم َم َلُي َخّف ُ
صالة اْلَف ْج ِر َحتَّى أَُق ُ
ان َرُس ُ
الرْك َعتَْي ِن َق ْب َل َ
َّللا َ
َ
()99
ُم اْلُق ْر ِ
يث مشيورِ ،م ْن َح ِديث أَِبي معاويةَ ،عن يحيى بن َس ِعيدَ ،عن أخيو سعد َى َك َذا. ...
َق َأَر ِفي ِي َما ِبأ ِّ
آن"َ .ى َذا َح ِد ٌ
تخريج الحديث:

اختمف في ىذا الحديث عمى وجيين:
َخ ِ
الوجو األول :يحيى ب ِن س ِعيدٍ ،عن أ ِ
َّللا َعن َيا
الرح َم ِنَ ،عن َعمَرَةَ ،عن َع ِائ َش َة َر ِض َي َّ
يو َسع ِد ب ِن َس ِعي ٍدَ ،عن م َح َّم ِد ب ِن َعب ِد َّ
َ
َ َ
َ
مرفوعاً.
َخ ِ
أخرجو الطبراني( )100من طريق أبي معاوية دمحم بن خازم ،عن يحيى بن سعيد ،ع ْن أ ِ
ُم اْلُق ْر ِ
آن)
يو َس ْع ِد ْب ِن َس ِع ٍيد بمفظو ،بدل (ِبأ ِّ
َ
ُم اْل ِكتَ ِ
اب) بو.
(ِبأ ِّ
َخ ِ
ِ
يث ع ْن يحيى ،ع ْن أ ِ
يو َس ْع ٍد ِإ َّال أَُبو ُم َع ِاوَي َة" (.)101
َ
وقال الطبرانيَ " :ل ْم َي ْرِو َى َذا اْل َحد َ َ َ ْ َ
َّللا َعن َيا مرفوعاً.
الوجو الثانيَ :يحَيى ب ِن َس ِع ٍ
الرح َم ِنَ ،عن َعمَرَةَ ،عن َع ِائ َش َة َر ِض َي َّ
يدَ ،عن م َح َّم ِد ب ِن َعب ِد َّ
أخرجو البخارؼ( ،)102ومسمم( )103من طريق يحيى بن سعيد ،عن دمحم بن عبد الرحمن بمفع مقارب بو.

()97الحاكم ،معرفة عموم الحديث (ص.)152
()98السخاوؼ ،فتح المغيث (ج.)178 /3

()99أبو موسى المديني :المطائف من دقائق المعارف (ص :83رقم الحديث.)125
()100الطبراني :المعجم األوسط (ج :115 /3رقم الحديث.)2653
( )101المرجع السابق.

الص َ ِ
([)102البخارؼ :صحيح البخارؼ ،أَبواب تَْق ِ
صِ
الف ْج ِر (ج :57 /2رقم الحديث.])1171
ير َّ
اب َما ُيْق َأُر ِفي َرْك َعتَ ِي َ
الةَ /ب ُ
َْ ُ
103
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظة َعَم ْيي َماَ ،وَبَيان َما
است ْحَباب َرْك َعتَ ْي ُسنَّة اْلَف ْجرَ ،واْل َح ّث َعَم ْيي َما َوتَ ْخفيفي َماَ ،واْل ُم َحاَف َ
ص َالة اْل ُم َسافر َ
صرَىاَ /ب ُ
( ) [مسمم :صحيح مسمم ،كتَ ُ
اب ْ
ين َوَق ْ
اب َ
ُي ْستَ َح ُّب أ َْن ُيْق َأَر ِفي ِي َما (ج :501 /1رقم الحديث.)92
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دراسة نسب يحيى بن سعيد عن أخيو سعد:
 َسعد بن َس ِعيد بن قيس بن َعمرو األَن َصارِي أخو َيحَيى وعبد ربِ ِو(:)104وثقو ابن سعد( ،)105وابن معين( ،)106وابن عمار ( ،)107والعجمي( ،)108وزاد ابن سعد" :قميل الحديث دون أخيو" ،وقال إسحاق بن

منصور ،عن يحيى بن معين" :صالح" ( ،)109وضعفو ابن معين في موضع آخر( ،)110وأحمد بن حنبل ( ،)111وقال الترمذؼَ " :وَق ْد
ِ "
تَ َكَّمم بعض أَى ِل الح ِد ِ
يث ِفي سع ِد ب ِن س ِع ٍيد ِمن ِقب ِل ِحْف ِظ ِو" ( ،)112وقال ابن حزم " َ:ض ِعيف ِجِّدا َال يحتَ ُّج ِب ِو َ -ال ِخ َال ِ
ك
َ ٌ
َ َْ ُ ْ
ف في َذل َ
َ
ُْ
ْ َ
َ
َْ ْ َ
(،)113
ِ
وع ْبد ربوَ ،س ْعد ليس بمحكم
ال :ليس ىو مثل ىؤالء ،أعني أخويو َي ْحَيىَ ،
وقال أبو داود ،قمت أل ْ
َح َمدَ " :س ْعد ،أعني ابن َسع ْيد ؟ َق َ
"()115
مؤدؼ " – قال أبو دمحم ىو ابن أبي حاتم :يعني "أنو كان ال يحفعِ ،
اْلح ِديث" ( ،)114وقال أبو حاتمِ " :
 ،وقال
يؤدؼ ما سمع
ّ
ّ
َ ْ
()117
()116
ِ
ان يخطئ لم يفحش خطأه؛ َفم َذلك سمكناه َم ْسَمك
النسائي  ،والدارقطني  :ليس بالقوؼ ،وذكره ابن حبان في الثقات فقالَ " :ك َ
اْل ُع ُدول" ( ،)118وقال في موضع آخر " :كان ردغ الحفع" ( ،)119وقال أيضاً" :مات سنة إحدػ وأربعين ومائة ،وكان يخطئ إذا
حدث من حفظو" ( ،)120وقال ابن عدؼ " :ولسعد ْبن َس ِعيد أحاديث صالحة تقرب من االستقامة ،والَ أرػ بأساً بمقدار ما يرويو"
( ،)121وقال الذىبي" :صدوق"( ،)122وقال ابن حجر" :صدوق سيء الحفع "(.)123
خالصة األقوال:
( )104البخارؼ ،التاريخ الكبير (ج :56 /4رقم الترجمة.)1948
()105ابن سعد ،الطبقات الكبرػ (ج/5ص .)425

()106يحيى بن معين ،معرفة الرجال ،رواية ابن محرز (ص  :142رقم.)390
()107ابن شاىين ،تاريخ أسماء الثقات (ص  :141رقم.)432
()108العجمي ،معرفة الثقات (ج :389/1رقم 563الترجمة).

()109ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل (ج :84 /4رقم الترجمة.)370

( )110انظر :المزؼ ،تيذيب الكمال في أسماء الرجال (ج :264 /10رقم الترجمة.)2208

([)111أحمد بن حنبل ،العمل ومعرفة الرجال ،رواية ابنو عبد هللا (ج :513 /1رقم .])1200
([)112الترمذؼ :سنن الترمذؼ (ج :124 /3رقم الحديث.])759
( )113ابن حزم :المحمى باآلثار (ج/11ص .)251

()114أحمد بن حنبل ،سؤاالت أبي داود السجستاني (ص  :77رقم .)182قولو( :ليس بمحكم الحديث) يعني بيا أنو يخطئ وال يضبط.
()115ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل (ج :84 /4رقم الترجمة.)370
()116النسائي ،الضعفاء والمتروكون (ص  :53رقم.)283

()117الدارقطني ،سؤاالت أبي عبد هللا بن بكير البغدادؼ (ص :69رقم.)18
()118ابن حبان ،الثقات (ج :379 /6رقم الترجمة.)8189

()119ابن حبان ،مشاىير عمماء األمصار (ص  :123رقم الترجمة.)535
( )120المرجع السابق(ص  :218رقم الترجمة.)1076

( )121ابن عدؼ ،الكامل في ضعفاء الرجال (ج :389 /4رقم الترجمة.)797
()122الذىبي ،الكاشف (ج :428 /1رقم الترجمة.)1827

( )123ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص  :231رقم الترجمة.)2237
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بن عمرو ْاألَنصارِؼ أخو يحيى وعبد رب ِ
ِو"( ،)124كما قال كذلك أبو موسى المديني في دراسة الحديث صدوق ،يخطئ إذا حدث من
َ َْ
َْ ّ
ْ َْ
حفظو.

 يحيى بن سعيد بن قيس األنصاري ،أبو سعد :قال ابن حجر " :ثقة ثبت" (.)125قال البخاريَ " :س ْعد ْبن َس ِعيد ْبن قيس.
الحكم عمى الحديث :إسناد أبي موسى المديني فيو عبد الرحمن بن أبي بكر ،وأحمد بن أبي الفتح ،لم نجد من ذكرىما بجرح أو
تعديل ،إال أن الحديث من الوجو الثاني صحيح.
النموذج الثاني :عبد َّ ِ
الرح َم ِن بن عبد
َّللا بن عبد ىذا ى َو أخو َعبد َّ
َ
()126
ِ
َح َم َد،
َخَب َرَنا أَُبو َعم ٍي اْل َحَّد ُاد ،ثنا أَُبو ُع َم َر ْب ُن َم ْي َرَة
الحديث :قال أبو موسى المديني :أ ْ
 ،ثنا ُسَم ْي َم ُ
َح َم َد  ،ثنا َع ْب َدا ُن ْب ُن أ ْ
ان ْب ُن أ ْ
ّ
َّللاِ ْب ِن َع ْب ِد اْلَق ِ
ارؼ،
ثنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َب َّش ٍار ،ثنا ُم َح َّم ُد ْب ُن أَِبي َع ِد ٍّؼ ،ثنا ُش ْعَب ُةَ ،ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ِد َين ٍارَ ،ع ْن َي ْحَيى ْب ِن َج ْع َد َةَ ،ع ْن َع ْب ِد َّ
َن رسول َّ ِ
النار» .عبد َّ ِ
ِ
ِ
عن أَِبي ىريرة ،ر ِ
ِ َّ
ال« :تََو َّ
َّللا بن عبد ىذا ى َو
صَّمى َّ
ضي َّ
َْ
َ
ضُئوا م َّما َم َّست َّ ُ
َّللاُ َعَم ْيو َو َسم َمَ ،ق َ
َّللاُ َع ْن ُو ،أ َّ َ ُ َ
َّللا َ
َُ ْ َ َ َ َ
()127
ِ
ِ
الرح َم ِن بن عبد من بني القارة ،بطن م َن العرب .
أخو َعبد َّ
تخريج الحديث:

أخرجو النسائي ( ،)128وابن الجعد

()129

من طريق شعبة بن الحجاج بو بمفظو.

دراسة نسب عبد هللا بن عبد القاري أخو عبد الرحمن بن عبد من بني القارة:
()130
 عبد ِهللا بن َعبد القارِي
حمن بن َعبد القاري ،قالو البخارؼ( ،)131وأبوحاتم( ،)132والمزؼ( ،)133وابن
 ،ىو أخو َعبد َّ
َ
الر َ
()137
()136
()135
()134
.
عابدا"
حجر  ،وذكره ابن حبان  ،والبغوؼ في الصحابة
 ،وقال ابن حجر أيضاً" :ألن لو رؤية ،وكان ً
حمن ْبن َعبد القارّؼ ،وكما قال أبو موسى المديني و ِم ْن بني
ِؼ ،ىو أخو َعبد َّ
ثبت من خالل ترجمتو بأن َعبد هللاِ بن َعبد القارُّ
الر َ
القارة ،بطن ِم َن العرب(.)138

()124البخارؼ ،التاريخ الكبير (ج :56 /4رقم الترجمة.)1948

( )125ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص :1056رقم الترجمة.)7609

126
الوىاب بن دمحم بن عمي بن ميرة األصبياني ،أبو عمر .الذىبي ،تاريخ اإلسالم(ج .)411 /9لم نجد من ذكر فيو جرح أو تعديل.
( ) ىو :عبد ّ
()127أبو المديني :موسى المطائف من دقائق المعارف (ص :185رقم الحديث.)331
128
ِ
ارة /باب اْلوض ِ ِ
َّ
ِ
َّار (ج :106 /1رقم الحديث.])175
اب الط َي َ ِ َ ُ ُ ُ
وء م َّما َغي ََّرت الن ُ
( )[النسائي :سنن النسائي ،كتَ ُ
()129ابن الجعد :مسند ابن الجعد (ص :244رقم الحديث.)1613
130
ِؼ :ىذه النسبة إلى بنى قارة ،وىم بطن معروف من العرب .السمعاني ،األنساب (ج :294 /10رقم الترجمة.)3138
( )القار ُّ

()131البخارؼ ،التاريخ الكبير (ج :141 /5رقم الترجمة.)427

()132ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل (ج :102 /5رقم الترجمة.)473

()133المزؼ ،تيذيب الكمال في أسماء الرجال (ج :248 /15رقم الترجمة.)3401

()134ابن حجر ،تيذيب التيذيب (ج :305 /5رقم الترجمة ،)520وتقريب التيذيب (ص  :312رقم الترجمة.)3450
()135ابن حبان ،الثقات (ج :246 /3رقم الترجمة.)805
()136البغوؼ ،معجم الصحابة (ج.)292 /4

()137ابن حجر ،تيذيب التيذيب (ج :305 /5رقم الترجمة.)520

()138أبو المديني :موسى المطائف من دقائق المعارف (ص :185رقم الحديث.)331
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أنساب الرواة عند اإلمام أبي موسى المديني دراسة تطبيقية من خالل كتابو " المطَائف ِمن
الحف ِ
َد َقائق ِ
الم َعارف في ٌعمومِ َّ
األعارِف"
اظ
َ

نعيم الصفدي؛ ميسر ابو عمرة

الحكم عمى الحديث :إسناده ضعيف فيو عبد الوىاب بن دمحم بن ميرة ولم يذكر فيو جرحاً وال تعديالً ،إال أن أصل الحديث صحيح
أخرجو اإلمام مسمم في صحيحو (.)139

المطمب الرابع :بيان نسب الراوي لمقبائل

معرفة القبائل ونسب الرواة إلييا ،يُّعد من عمم األنساب الدقيق الذؼ يبرز مدػ إلمام الناقد بذلك ،ومعرفتو في التفريق بين الرواة،

وقد اشتير بعض الرواة بنسبتو إلى قبيمتوَ ،بّين اإلمام أبو موسى المديني ذلك.
النموذج األول :بيان نسبة ُم َح َّم ُد ْب ُن َس ِع ِيد ْب ِن ُم َح َّم ٍد التَّ ْر ُخ ِم ُّي
طِ
الحديث :قال أبو موسى المديني :أ ْ ِ ِ
ع ،ثََنا
اى ِر ْب ُن َع ْب ِد َّ
ض ِل َّ
الرِحي ِم  ،أََنا َعمِ ُّي ْب ُن ُع َم َر اْل َح ِاف ُ
اج ،أََنا أَُبو َ
يل ْب ُن اْلَف ْ
السَّر ُ
َخَب َرَنا إ ْس َماع ُ
ِِ
ِ
ٍ َّ ِ ِ ِ
ِ ِِ
جعَفر ب ُن اْلَف ْ ِ
ِيع ُة ْب ُن
َْ ُ ْ
ص َر ،ثََنا َرب َ
وسى ْب ِن اْلُف َرات ،بم ْص َر ،ثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َسعيد ْب ِن ُم َح َّمد الت ْر ُخم ُّي ،بم ْ
ضل ْب ِن َج ْعَف ِر ْب ِن ُم َح َّمد ْب ِن ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اْل َح ِار ِث اْل َجَبالن ُّي ،ثََنا َح ْيوةُ ْب ُن ُش َرْي ٍح ،ثََنا َبقَّي ُةَ ،ع ْن ُش ْعَب َةَ ،ع ْن مالك ْب ِن أََن ٍ
ِؼَ ،ع ْن َسعيد ْب ِن َي َس ٍ
ارَ ،ع ِن ْاب ِن
سَ ،ع ْن أَِبي َب ْك ٍر اْل ُع َمرِّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
عمر ر ِ
َّ
َّ
َن َِّ
ان ُيوِت ُر َعَمى اْلَبع ِ
َّللاُ َع ْن ُي َما« :أ َّ
ير» ،...والترخميون بالتاء المعجمة باثنتين من
صمى َّ
ضي َّ
َّللاُ َعَم ْيو َو َسم َم َك َ
النب َّي َ
ُ ََ َ َ
فوقيا ،والخاء المعجمة قبيمة ِمن حمير ،وقيل ِمن يحصب(.)140
تخريج الحديث:

أخرجو البخارؼ

()141

عن إسماعيل بن أبي أويس بمفظو مع زيادة قصة ،ومسمم

()142

عن يحيى ابن يحيى بنحوه مع ذكر قصة،

كالىما ( إسماعيل بن أبي أويس ،ويحيى بن يحيى) ،عن مالك ابن أنس ،عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن ،عن سعيد بن
يسار بو.

دراسة نسب مح َّمد بن س ِع ِ
يد ب ِن م َح َّم ٍد لقبيمة َّ
الترخ ِمي:
َ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
بن مح َّم ٍد َّ ِ
ِ
ِ
بن َج ْعَفر بن َس ِع ْيدَ ،فُن ِس َب ِإَلى َجّده ،قال
 أَبو َبك ٍر م َح َّمد بن َسعيد ِ َاس ُم ُو ُم َح َّم ُد ُ
الترخمي ،الحمصيَ ،وِق ْي َلَ :بل ْ
ِ ِ
ِ
ص" (.)143
الح ِاف ُ
عُ ،م َحّد ُث ح ْم َ
امَ ،
الذىبي" :اإل َم ُ

قال ابن ماكوال " :الترخمي :أولو تاء معجمة باثنتين من فوقيا ،وبعد الراء خاء معجمة ،فيو إيين بن عمير ،وسعيد بن دمحم

جميعا" ( ،)144وقال ابن يونس" :عمرو بن إيين بن عمير التّرخمى ،قيل :ىم بطن من
الترخمي ،وابنو دمحم بن سعيد حمصيان حدثا
ً
ّ
()145
الغ ْوث بن َس ْعد بن
يحصب بن مالك ،نزلت بحمص .شيد فتح مصر"  ،وقال الدارقطني " :منسوب إلى ذؼ تَ ْرُخم بن وائل بن َ

ِ
اىيم ب ِن َق ِ ٍ
ِ
()139قال مسممَ :قال ْاب ُن ِشي ٍ
ضأُ َعَمى اْلمس ِج ِدَ ،فَق ِ
َخَب َرِني ُعم ُر ْب ُن َع ْب ِد اْل َع ِز ِ
َّو َو َج َد أََبا ُى َرْي َرَة َيتََو َّ
يز ،أ َّ
َّما
اب :أ ْ
ارظ ،أَ ْخَب َرهُ أَن ُ
َن َع ْب َد هللا ْب َن ِإ ْب َر َ ْ
َ
َ
َْ
ال :إن َ
َ
َ
َكْمتيا ِألَِني س ِمعت رسول هللاِ صَّمى هللا عَمي ِ
ضأُ ِمن أَ ْثو ِار أ َِق ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
أَتََو َّ
اب
ب
/
ض
ي
ح
ل
ا
اب
ت
ك
مسمم،
صحيح
[مسمم:
».
َّار
الن
ت
س
م
ا
م
م
ا
و
ئ
ض
و
ت
«
:
ول
ق
ي
م
م
س
و
و
أ
ط
ْ
َّ
َّ
ُ
ُ
َ
َ ُ َْ
َ ُ
ُ
َُ ّ َ ْ ُ َ ُ َ
ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ََ
ْ َ
َ
َ
ِ
اْلوض ِ ِ
َّار (ج :272 /1رقم الحديث.)352
ُ ُ
وء م َّما َم َّست الن ُ

( )140أبو موسى المديني :المطائف من دقائق المعارف (ص :123رقم الحديث .)196انظر األمثمة( :ص :24رقم الحديث )11قال أبو موسى المديني:

"تفرد بو الجعفي عن جابر ،وىو جابر بن يزيد الجعفي" .وفي (ص :217رقم الحديث )403قال" :عن السرؼ وىو إسماعيل اليمداني".
141
الداب ِ
اب ِ
اب ِ
الوْت ِر َعَمى َّ
َّة (ج :25 /2رقم الحديث.])999
الوْت ِرَ /ب ُ
( ) [البخارؼ :صحيح البخارؼ ،أ َْب َو ُ
الداب ِ
([ )142مسمم :صحيح مسممِ ،كتَاب ص َال ِة اْلمس ِاف ِرين وَقص ِرىا /باب جو ِاز ص َال ِة الن ِ
َّة ِفي َّ ِ
َّافَم ِة َعَمى َّ
َّي ْت (ج :487 /1رقم الحديث.])36
السَفر َح ْي ُث تََوج َ
ُ َ َ َ ْ َ َ ُ ََ َ
ُ َ
()143الذىبي ،سير أعالم النبالء (ج :14 /15رقم الترجمة.)7

()144ابن ماكوال ،اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى واألنساب (ج.)416 /1
()145ابن يونس ،تاريخ ابن يونس المصرؼ (ج :369 /1رقم الترجمة.)1011
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أنساب الرواة عند اإلمام أبي موسى المديني دراسة تطبيقية من خالل كتابو " المطَائف ِمن
الحف ِ
َد َقائق ِ
الم َعارف في ٌعمومِ َّ
األعارِف"
اظ
َ

نعيم الصفدي؛ ميسر ابو عمرة

َع ْوف بن عدؼ بن مالك بن َزْيد بن سيل من حمير"( ،)146وىو :كما قال أبو موسى المديني" :الترخميون بالتاء المعجمة باثنتين
ِم ْن فوقيا ،والخاء المعجمة قبيمة ِم ْن حمير ،وقيلِ :م ْن يحصب"(.)147
الحكم عمى الحديث :إسناد أبي موسى المديني فيو ربيعة بن الحارث لم نجد من ذكره بجرح أو تعديل ،ولكن الحديث صحيح،
أخرجو الشيخان في صحيحييما.

الث ِ
انِ ،ب َّ
النموذج الثانيَ :وقطَبة ى َو َعم ِزَي ِاد ب ِن ِعال َقةََ ،وىما َثعَمِبَّي ِ
الث َو ِبال َعي ِن المي َمَم ِةِ ،من َبِني َثعَمَب َة ب ِن َيربوٍع.
ط ِة ِب َث ٍ
اء ال َمنقو َ
َ
ِ
ِ
ِ
وسى ،ثنا
ع  ،ثنا أَُبو َعم ٍّي َّ
َخَب َرَنا أَُبو َعمِ ٍّي اْل َحَّد ُاد  ،ثنا أَُبو ُن َع ْي ٍم اْل َحاف ُ
الحديث :قال أبو موسى المديني :أ ْ
الصَّو ُ
اف ،ثنا ب ْش ُر ْب ُن ُم َ
ِ
ِ
ِ
َخبرنا أَبو غالب اْل ُك ِ
وش ِيذ ُّؼ ،أنا أَُبو َب ْك ٍر-ىو دمحم بن عبد هللا بن ريذة ،أنا
اْل ُح َم ْيد ُّؼ ،ثنا ُسْفَي ُ
انَ ،حَّدثَني ِزَي ُاد ْب ُن عال َق َة(ح)َ ،وأ ْ َ َ َ ُ
الطبرِان ُّي  ،ثنا اْل ِمْقدام بن داود ،ثنا أَسد بن موسى ،ثنا َشيبان أَبو مع ِاوي َة ،وسْفيان بن عيين َة(ح)َ ،قال َّ
َّ
الطَب َرِان ُّي َو َحَّدثََنا ُعَب ْي ُد ْب ُن
َْ ُ ُ ُ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ ََْ
َ ُ ُْ َ َُ
ََ
َ
َُ ُْ ُ َ
ع َلو ،ثنا أَبو ب ْك ِر بن أَِبي َشيب َة ،أنا َش ِريك ،وسْفيان بن عيين َة ،عن ِزي ِاد ب ِن ِعالقة ،عن قطبة ب ِن مالِ ٍك ر ِ
َّ
َّللاُ َع ْن ُو،
ضي َّ
ُ َ ُْ
َغَّنا ٍمَ ،والمْف ُ ُ
ٌ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ ََْ َ ْ َ ْ
َْ
َ َ َ ْ ُ َْ َ ْ َ َ َ
ِ ٍ
طْمع ن ِ
ِ
ض ٌيد] [ق ،" ]10 :وى َذا ِ
عت َِّ
الص ْب ِح[َ :و َّ
يح َعَمى َش ْر ِط
صَّمى َّ
َّللاُ َعَم ْي ِو َو َسَّم َم " َيْق َأُر ِفي ُّ
الن ْخ َل َباسَقات َل َيا َ ٌ َ
الَ :سم ُ
صح ٌ
َق َ
ََ َ
النب َّي َ
ٍ
ضاَ ،ع ِن ْاب ِن ُعَي ْيَن َةَ ،وقطَبة ى َو َعم ِزَي ِاد
ُم ْسمِ ٍم أ ْ
َخ َر َج ُو َع ْن أَِبي َب ْك ِر ْب ِن أَِبي َش ْيَب َة َى َذاَ ،ع ِن َش ِريكَ ،و ْاب ِن ُعَي ْيَن َةَ ،م ًعاَ ،و َع ْن ُزَى ْي ٍر أ َْي ً
الث ِ
انِ ،ب َّ
ب ِن ِعال َقةََ ،وىما َثعَمِبَّي ِ
الث َو ِبال َعي ِن المي َمَم ِةِ ،من َبِني َثعَمَب َة ب ِن َيربوٍع(.)148
ط ِة ِب َث ٍ
اء ال َمنقو َ
َ
تخريج الحديث:
أخرجو مسمم

()149

من طريق شريك وسفيان بن عيينة ،عن زياد بن عالقة بو بنحوه.

دراسة نسب قطَبة وعمو زياد من قبيمة بني ثعمبة بن يربوع:
 :وقال
 قطَبة بن َمالِ ٍك ِمن َبِني َثعَمَبةََ ،و ُى َو َع ُّم ِزَي ِاد ْب ِن ِع َال َق َة"من بني ثَعَمبة بن يربوع التَّ ِم ِ
يمي"(.)153
ْ َ ْ َْ ُ
ِ
ِ
َّ
ِ
 ِزَياد بن ِعالَ َق َة ِبن َمال ٍك أَبو َمال ٍك الثعَمبي :قال ابن حجر" :ثقة رمي
طَب ُة ُى َو َع ُّم ِزَي ِاد ْب ِن ِعال َق َةَ ،و ُى َما ثَ ْعَمِبي ِ
َّان،
قال أبو موسى المدينيُ " :ق ْ
()150

()151

البخارّؼ

 ،وأبو حاتم

()152

حبان:
 :لو صحبة ،وقال ابن ّ

بالنصب" (.)154
ط ِة ِبثَ ٍ
الث َوِباْل َع ْي ِن اْل ُم ْي َمَم ِةِ ،م ْن َبِني ثَ ْعَمَب َة ْب ِن
ِبالثَّ ِاء اْل َم ْنُقو َ
َي ْرُبوٍع"( ،)155وكذلك ذكره ابن حبان في الصحابة فقال" :قطبة بن مالك الثعمبي من بني ثعمبة بن يربوع التميمي"( ،)156وقال ابن
ظَمة بن َمالك بن زيد َمَناة بن تَ ِميم بطن َكِبير من تَ ِميم" ( ،)157فال يصح ذلك ألن نسبة
الن ْسَبة ِإَلى ثَ ْعَمَبة بن َي ْرُبوع بن َح ْن َ
األثيرِّ " :
( )146الدارقطني ،المؤتمف والمختمف (ج.)283 /1

( )147أبو موسى المديني :المطائف من دقائق المعارف (ص :123رقم الحديث.)196

( )148المرجع السابق (ص  :268رقم الحديث.)522
([)149مسمم :صحيح مسممِ ،ك َتاب ال َّ ِ
ِ
الص ْب ِح(ج :337 /1رقم الحديث.])166
اء ِة ِفي ُّ
ص َالةَ /ب ُ
ُ
اب اْلق َر َ
()150ابن سعد ،الطبقات الكبرػ (ج/6ص .)36
()151البخارؼ ،التاريخ الكبير(ج :190 /7رقم الترجمة.)848

()152ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل (ج :141 /7رقم الترجمة.)787
()153ابن حبان ،الثقات (ج :347 /3رقم الترجمة.)1143

()154انظر :ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص  :220رقم الترجمة.)2092

()155أبو موسى المديني :المطائف من دقائق المعارف (ص  :268رقم الحديث.)522
()156ابن حبان ،الثقات (ج :347 /3رقم الترجمة.)1143
()157ابن األثير ،المباب في تيذيب األنساب (ج/1ص .)238
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إلى ثعمبة بن يربوع التميمي ،وقطبة وزياد من غطفان من بني ثعمبة ال ُذبياني ،فخالف أبو موسى المديني ما صح في نسبتيما،
ِ
الن ْسَبة
وكما ذكر السمعاني" :الثَّ ْعَمِب ّي ِبَف ْتح الثَّاء المنقوطة بثالثَ ،و ُس ُكون اْلعين اْل ُم ْيمَمةَ ،وِفي آخرَىا اْلَباء المنقوطة بواحدةَ ،ىذه ِّ
طَبة بن
ِإَلى اْلَقَب ِائل َوِاَلى الموضع...؛ فأما إلى القبيمة فنسب ِإَلى ثَ ْعَمَبة بن سعد ْبن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان ،و ِم ْن ُيم ُق ْ
"()158
مالك الثَّعَمِبي ،وابن أ ِ
انَ ،وُي ْكَنى أََبا
َخيو ِزَياد بن عال َقة بن َمالك الثَّ ْعَمِبي
 ،وقال ابن سعدِ " :زَي ُاد ْب ُن ِع َالَق َة الثَّ ْعَمِب ُّي ِم ْن َغ َ
طَف َ
ْ ّ َْ
َ
ّ
()160
ِ ٍ ()159
ِ
،
 ،وقال ابن عبد البر" :قطبة ْبن َمالك الثعمي ،ويقال الثعمبي -وىو الصواب ،من بني ثعمبة ،ويقال الذبياني"
َمالك"

السكن:
السكن ،عن ابن عقدة -أنو قال ىو ثُ َعمي ،بضم المثمثة وفتح العين ،من ثعل :قبيمة من ِّ
طيئ مشيورة ،وقال ابن ّ
وذكر ابن ّ
()162
()161
.
بياني ال تميمي"
والناس يخالفونو ،ويقولون الثعمبي
 ،وقال أيضاً" :معدود في الكوفيين ،والصحيح أنو ُذ َ
الخالصة :نعتذر لإلمام أبي موسى المديني بأنو لم يصب في ذكر النسب الراوؼ لقبيمتو ،ربما التبست عميو النسبة.

الحكم عمى الحديث :إسناد أبي موسى المديني فيو أبو غالب أحمد بن العباس لم نجد من ذكره بجرح أو تعديل ،ومقدام بن داود

ضعيف()163؛ ولكن الحديث صحيح أخرجو مسمم في صحيحو.

المطمب الخامس :بيان نسب المرأة وعالقتيا األسرية

لم يقتصر اىتمام اإلمام أبي موسى المديني عمى بيان أنساب الرواة من الرجال ،بل أنو ّبين نسب المرأة وعالقتيا بالرواة كما ىو
موضح في النموذج التالي:

()158السمعاني ،األنساب (ج :133 /3رقم .)775
()159ابن سعد ،الطبقات الكبرػ (ج /6ص.)316

()160ابن عبد البر ،االستيعاب في معرفة األصحاب (ج :1283 /3رقم الترجمة)2119

()161انظر :ابن عبد البر ،االستيعاب في معرفة األصحاب(ج :1283 /3رقم الترجمة.)2119

()162ابن حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة (ج :340 /5رقم الترجمة.)7137
)مقدام بن داود بن ِعيسى بن تِميدَ :قال ابن أبي ح ِاتم  ،وابن يونس :تكمموا ِف ِ
(ِ 163
يو ،وذكره ابن الجوزؼ ،والذىبي في الضعفاء ،وقال النسائي " :ليس بثقة" ،
َ ْ َ
َ ْ
ْ َُ ْ
َ
ُ
وَقال الد ِ
ِ
ف" ،وقال مسممة بن قاسم  " :رواياتو ال بأس بيا" .ضعيف .انظر :البخارؼ ،التاريخ الكبير (ج :430 /7رقم الترجمة)1887؛ وابن
"ضع ْي ٌ
َّارُق ْطن ُّيَ :
َ َ َ
أبي حاتم ،الجرح والتعديل (ج :303 /8رقم الترجمة)1399؛ وابن يونس المصرؼ ،تاريخ ابن يونس (ج :483 /1رقم الترجمة)1322؛ ابن حجر ،لسان

الميزان (ج :145 /8رقم الترجمة)7900؛ ابن الجوزؼ ،الضعفاء والمتروكون (ج :137 /3رقم الترجمة)3406؛ الذىبي ،ديوان الضعفاء (ص  :396رقم
)4227؛ ابن حجر ،لسان الميزان (ج :145 /8رقم الترجمة)7900؛ الذىبي :سير أعالم النبالء (ج :345 /13رقم الترجمة)161؛ ابن حجر ،لسان الميزان
(ج :145 /8رقم الترجمة.)7900
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ِِ
الطبرِان ُّي ،ثنا أَبو مسمِ ٍم اْل َك ِّش ُّي -ىو إبراىيم بن عبد هللا ،)164( -ويوسف اْلَق ِ
َّ
اضي،
َُ ُ ُ
ال :ثنا َ َ
الحديث :قال أبو موسى المدينيَ :وبو َق َ
ُ ُْ
الطبرِان ُّي ،وحَّدثَنا اْلعبَّاس بن اْلَفض ِل األَسَف ِ
اط ُّي  ،نا أَبو اْلولِ ِيد َّ
َّ
ٍ
الطَيالِ ِس ُّي َقاال :ثنا َح َّم ُاد ْب ُن
ْ
َ َ َ َ ُ ُْ
َقاال :ثنا ُسَم ْي َم ُ
ال َ َ
ان ْب ُن َح ْرب (ح)َ ،ق َ
ْ
ُ َ
َن رسول َّ ِ
ِ
الرحم ِن ب ِن أَِبي رِاف ٍع ،عن ع َّمِت ِو سْممى ،عن أَِبي رِاف ٍع ،ر ِ
اف
صَّمى َّ
ضي َّ
َّللاُ َعَم ْي ِو َو َسَّم َمَ ،
َْ
ط َ
َْ َ
َسَم َم َةَ ،ع ْن َع ْبد َّ ْ َ ْ
َ
َ
َّللاُ َع ْن ُو أ َّ َ ُ َ
َّللا َ
َ َ
َ َ
عَمى ِنس ِائ ِو جمعَ ،فاغتسل ِعند ُك ِل ام أرٍَة ِمني َّن غسالًَ ،فُقْمت :يا رسول َّ ِ
ِ
ط َي ُر
الَ « :ى َذا أ َْزَكى َوأَ ْ
َ
َّللا أَال َج َعْمتَ ُو ُغ ْسال َواح ًداَ .ق َ
ُ َ َُ َ
ََُ
ْ َ َ َ َْ ّ ْ َ ْ ُ ُ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
طَي ُب»َ .ك َذا وَقع في َى َذا ِ
الرح َم ِن بن
ك َذ َك َرهُ ْاب ُن أَِبي َحاتمٍَ ،و َى َذا ال َيم َتئم أل َّ
ان َعبد َّ
َوأَ ْ
َن َسم َمى امَأرَة أَِبي َراف ٍعَ ،فِإن َك َ
اإل ْسَنادَ ،وَك َذل َ
َ َ
َّللا أَعَمم ِب ِصحِ
َّت ِو (.)165
ف َتكون َسم َمى َع َّمتوَ ،وِان َكاَنت َسم َمى َع َّمتو َفال َيكون ابن أَِبي َر ِاف ٍعَ ،و َّ
أَِبي َر ِاف ٍعَ ،ف َكي َ
تخريج الحديث:

()166

أخرجو أبو داود
()168

وابن ماجو

عن موسى بن إسماعيل بنحوه ،والنسائي

()167

من طريق حبان بن ىالل،
()169

من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ،وأحمد بن حنبل

ميدؼ ،وفي موضع آخر

()170

عن أبي كامل مظفر بن مدرك ،وعبد الرحمن بن
()172

عن عفان بن مسمم ( ،)171ويزيد بن ىارون بنحوه ،والطبراني

من طريق أبي الوليد الطيالسي،

وسميمان بن حرب بمفظو ،تسعتيم ( موسى بن إسماعيل ،وحبان بن ىالل ،وعبد الصمد بن عبد الوارث ،ومظفر بن مدرك ،وعبد

الرحمن بن ميدؼ ،وعفان بن مسمم ،ويزيد بن ىارون ،وأبي الوليد الطيالسي ،وسميمان بن حرب) ،عن حماد بن سممة ،عن عبد

الرحمن بن أبي رافع( _،عند النسائي عن عبد الرحمن بن فالن بن أبي رافع)_ ،عن عمتو سممى ،عن أبي رافع رضى هللا عنو

مرفوعاً.

دراسة نسب سممى امرأة أبي رافع ،وعمة عبد الرحمن بن أبي رافع:

164
)الك ّجى :ىذه النسبة إلى الگچ ،وىو الجص ،اشتير بيذه النسبة أبو مسمم إبراىيم بن عبد هللا ابن مسمم بن ماعز بن كش البصرؼ
الك ِّجي اْل َك ِّش ُّي ،من
(
َ
َ ّ
أىل البصرة ،كان من ثقات المحدثين وكبارىم .السمعاني ،األنساب (ج :50 /11رقم.)3403

( )165أبو موسى المديني :المطائف من دقائق المعارف( ص :448رقم الحديث.)893

()166
َّ
ِ
الطي َ ِ
ضِ
ود (ج :56 /1رقم الحديث.])219
َن َي ُع َ
وء لِ َم ْن أ ََرَاد أ ْ
اب اْل ُو ُ
ارةَ /ب ُ
[أبو داود :سنن أبي داود ،كتَاب َ
([ )167النسائي ،السنن الكبرػِ ،كتَاب ِع ْش ِرة ِّ ِ
طواف الرَّج ِل عَمى ِنس ِائ ِو ،و ِاال ْغِتسال ِع ْن َد ُك ِل و ِ
اح َد ٍة (ج :207 /8رقم الحديث.])8986
ُ َ
الن َساءُ َ َ /
َ
ُ
َ ُ
ّ َ
َ
َ
()168
ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ْن َي ْغتَس ُل ع ْن َد ُك ّل َواح َدة ُغ ْس ًال (ج :194 /1رقم الحديث.])590
اب الط َي َارة َو ُسَنن َياَ ،ب ٌ
[ابن ماجو :سنن ابن ماجو ،كتَ ُ
اب ف َ
()169

[أحمد بن حنبل :مسند أحمد (ج :298 /39رقم الحديث.])23870

( )170المرجع السابق (ج :288 /39رقم الحديث.)23862
( )171المرجع نفسو (ج :166 /45رقم الحديث.)27187

()172

الطبراني :المعجم الكبير (ج :326 /1رقم الحديث.)973
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 -أبو رافع مولى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص واسمو أسمم :وكان عبداً لمعباس بن عبد المطمب ،فوىبو لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص ،فمما بشر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بإسالم

العباس أعتقو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص( ،)173وقيل اسمو " :إبراىيم أو ثابت أو ىرمز مات في أول خالفة عمي رضى هللا عنو"( ،)174وقال أبو

حاتم " :روػ عنو ابناه الحسن وعبيد هللا ،وعطاء بن يسار"( ،)175ولما بشر َّ
النِبي بإسالم العباس أعتقو ،وزوجو موالتو سممى ،وشيد
ّ
فتح مصر(.)176
 -سممى ،عمة عبد الرحمن بن أَبي رافع:

اختمف في سممى أم رافع ،أو عمة رافع عمى قولين:

()178

سممى أم رافع زوجة أبي رافع ،ذكرىا الذىبي ( ،)177وفرق ابن حجر بين سممى أم رافع زوج أبي رافع ليا صحبة وأحاديث
وسممى ،عمة عبد الرحمن بن أَبي رافع ( ،)179روت عن :أبي رافع مولى َِّ
َّللاُ َعَم ْي ِو وسمم.
صَّمى َّ
النب ّي َ
ويقال :ابن فالن بن أَبي
روى عنيا :أيوب بن الحسن ْبن عمي ْبن أَبي رافع ،وزيد ابن أسمم ،وابن أخييا عبد الرحمن ْبن أَبي رافعُ ،
،

رافع ،والقعقاع بن حكيم(.)180

ذكرىا ابن حبان في الثقات ( ،)181وقال ابن القطان" :ال تعرف" ( ،)182وقال ابن حجر" :مقبولة" ( .)183خالصة األقوال :مجيولة.
ِ
الرحمن بن أَبي رافع( ،)184ويقال ابن فالن بن أبي رافع( ،)185مولى َِّ
وسَّم َم ( :)186قال إسحاق ْبن
صَّمى َّ
 َعبد َّ ََّللاُ َعَم ْيو َ
النب ّي َ
()188
()187
منصورَ ،عن يحيى ْبن َم ِعين" :صالح"  ،وقال ابن حجر" :مقبول"

خالصة األقوال :مقبول.

()189
ِ
ٍ
ِ
ٍ ِ
ِ
يث أََن ٍ
يث
يح"
الص ِح ِ
َخ َرَج ُو ُم ْسمِ ٌم ِفي َّ
َ " ،و َح ِد ُ
َح َم ُدَ " :ح ِد ُ
ك اْلَو ْجو أ ْ
ام ْب ُن َزْيدَ ،و ِم ْن َذل َ
س َق ْد َرَواهُ َج َم َ
ال أ ْ
َق َ
اع ٌة َع ْن أََنس م ْن ُي ْم ى َش ُ
()190
أَِبي رِاف ٍع َخبر ع ْن حاَل ٍة و ِ
س ب ِن مالِ ٍك َخبر َع ْن أَ ْكثَ ِر ْاألَحو ِ
ِ
الَ ،ف ُي َما َال َيتََنا َفَي ِ
ال أَُبو َد ُاوَد:
َعَم ُم"
ان َو َّ
اح َد ٍةَ ،و َح ِد ُ
َّللاُ أ ْ
ٌَ
َ
 ،وَق َ
َْ
يث أََن ْ َ
ٌَ َ َ َ
()191
ِ
"و َح ِد ُ ٍ
.
َص ُّح م ْن َى َذا" -يعني من حديث أبي رافع-
يث أََنس أ َ
َ
()173
()174
()175
()176

ابن سعد ،الطبقات الكبرػ (ج /4ص .)73
ابن حجر ،تقريب التيذيب ( ص  :639رقم الترجمة.)8090
ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل (ج  :149 /2رقم الترجمة.)492
ابن األثير ،أسد الغابة (ج :156 /1رقم الترجمة.)10

()177الذىبي ،الكاشف (ج :510 /2رقم الترجمة.)7015

()178ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص  :748رقم الترجمة.)8608
()179
()180
()181
()182
()183
()184

ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص  :748رقم الترجمة.)8609
المزؼ ،تيذيب الكمال في أسماء الرجال (ج  :198 /35رقم الترجمة.)7861
ابن حبان ،الثقات (ج  :184 /3رقم الترجمة.)608
ابن القطان ،بيان الوىم واإلييام في كتاب األحكام(ج /4ص .)127
ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص  :748رقم الترجمة.)8609
البخارؼ ،التاريخ الكبير (ج  :280 /5رقم الترجمة ،)914وابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل (ج  :232 /5رقم الترجمة ،)1102والذىبي ،الكاشف(ج/1

 :627رقم الترجمة ،)3190وابن حجر ،تيذيب التيذيب (ج  :169 /6رقم الترجمة.)349

()185
()186
()187
()188

ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص  :340رقم الترجمة.)3857
المزؼ ،تيذيب الكمال في أسماء الرجال (ج  :86 /17رقم الترجمة.)3812
ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل (ج  :232 /5رقم الترجمة.)1102
ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص  :340رقم الترجمة.)3857
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فالن بن أبي َرافع)َ ،-و ِم ْن ُيم من َيُقول
كرَنا ُه( -عبد َّ
يخ َتمف ِفي عبد َّ
الر ْح َمن بن َ
قال ابن القطانْ :
منيم من َيُقول َما َذ ْ
الر ْح َمن َى َذاَ ،ف ْ
)
192
(
ِف ِ
ِ ِ
وسى بن إسماعيل
الر ْح َمن بن أبي َرافعَ ،ك َذلِك ذكره أَُبو َد ُاود
يو :عبد َّ
وم َ
ممةُ ،
وسى ْبن إ ْس َماعيلَ ،عن َح َّماد بن َس َ
من ِرَو َاية ُم َ
الناس لحماد ،وأعرفيم بحديثو ،وأقعدىم ِب ِو...؛ َفِإن َكان ْاألَمر ى َك َذا  -أ ِ
الر ْح َمن بن أبي َرافع مولى َّ
أصحب َّ
النِبي -
َعني أَنو عبد َّ
َ
َ
َ
ِ َّ
ال َعَّفانَ ،و ِ
ُخت ألبي َرافعَ ،وِىي َال تعرف َل ُوَ ،وِان َك َانت
صَّمى َّ
يزيد بن َى ُارون َ -فِإن عمتو سممى ،أ ْ
َّللاُ َعَم ْيو َو َسمم َ ،-ك َما َق َ
َ
ِ ()193
ِ
ِ
ِ
َّ
ان ْاألَمر عمى َما َوقع في ْاإل ْسَناد ع ْند الن َسائي  ،من أَنو حفيد ألبي َرافع ،فسممى بنت ألبي َرافع،
فحاليا َال تعرفَ ،وِان َك َ
ّ
()194
ٍ
أخفى ،وما وقع من َذلِك َشيء يعرفَ ،فِإن أََبا َرافع مولى َِّ
َّللاُ َعَم ْي ِو َو َسَّمم  -احتوشتو
صَّمى َّ
اليا ِح َينِئذ ْ
النبي َ -
ََ َ
َوتَكون َح َ
ْ
ِ ِ
ِ
ام َأرَتَ ِ
صِفيَّة بنت عبد اْلمطمب.
اىما أموَ ،و ْاأل ْ
ان ،كل َواح َدة م ْن ُي َما ْ
ْ
ُخ َرػ زوجو ،فأمو سممى موالة َ
ميا سممى ،إ ْح َد َ
اس َ
ِ
َّ
َّ
ِ
َّ
ن
الر ْح َمن بن أبي َرافعَ ،وَال لحفيد أبي
صمى َّ
عمة لعبد َّ
َّللاُ َعَم ْيو َو َسمم َ ،-ف َما من َىاتين من تكو َّ
َوأما زوجو فسممى موالة النبي َ -
ِ ِ
اىما أم ألبي َرافعَ ،و ْاألُ ْخ َرػ زوجوَ ،وقد كنت أَظن أَن أََبا ُم َح َّمد عثر ِفي َى َذا عمى ِ
مزيدَ ،حتَّى َأرَْيتو كتب ِفي ِكتَابو
َرافع ،إ ْذ إ ْح َد َ
ِ
ط ِو ِ -إ ْثر ى َذا الح ِديث ،بعد أَن أورده من ِع ْند َّ ِ
َّللاُ َعَم ْي ِو َو َسَّممَ ،-فتبين
صَّمى َّ
اْل َكِبير ِب َخ ِّ
َ
َ
ُ
الن َسائ ّي  -سممى ى َي موالة َرُسول هللا َ -
عمة ألحد من ولد أبي َرافع ،بل ِإ َّما أ ًماَ ،وِا َّما
صَّمى َّ
َّللاُ َعَم ْي ِو َو َسَّمم َ -ال َيصح أَن تكون َّ
بذلك أَنو ظن خطأ ،وموالة َرُسول هللا َ -
اعَمم َذلِك (.)195
جدةَ ،ف ْ
قال أبو موسى المديني" :سممى امرأة أبي رافع ،فإن كان عبد الرحمن بن أبي رافع ،فكيف تكون سممى عمتو ،وان كانت سممى
عمتو فال يكون ابن أبي رافع ،وهللا أعمم بصحتو"(.)196

الصحيح كما قالو أبو موسى المديني؛ أل ن سممى زوجة أبي رافع مولى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عمة عبد الرحمن بن أبي رافع ىو ابن أخييا ،كما
ذكر أنو من تالميذىا ،ويقال عبد الرحمن بن فالن بن أبي رافع.

وأبي رافع ليس من أبنائو عبد الرحمن ،ويكون بذلك وىم في نسب عبد الرحمن بن أبي رافع.

الحكم عمى الحديث :الحديث إسناده ضعيف ،فيو عبد الرحمن بن أبي رافع مقبول ،وعمتو سممى.

الخاتمة:

ِ
ِ
ين َي ْعِني ْاب َن ُب َك ْي ٍر اْل َح َّذاءَ ،ع ْن ُش ْعَب َةَ ،ع ْن ِى َشا ِم ْب ِن َزْي ٍدَ ،ع ْن أََن ٍ
س -رضى هللا
َح َم َد ْب ِن أَِبي ُش َع ْي ٍب اْل َحرَّان ُّيَ ،حَّدثََنا م ْس ِك ٌ
اْل َح َس ُن ْب ُن أ ْ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ِ
ٍ
اب اْل َح ْي ِ
ض /باب الطواف عمى النساء بغسل واحد
ان َي ُ
هللاُ َعَم ْيو َو َسم َم َك َ
ط ُ
وف َعَمى ن َسائو ِب ُغ ْسل َواحد»[ .مسمم :صحيح مسمم ،كتَ ُ

( )189قال مسممَ :و َحَّدثََنا
َن َِّ
عنو« :-أ َّ
صَّمى
النب َّي َ
(ج :249 /1رقم الحديث.)28

( )190البييقي :معرفة السنن واآلثار (ج :157 /10رقم الحديث.)14044
191
َّ
ِ
الطي َ ِ
ضِ
ود (ج :56 /1رقم الحديث.])219
َن َي ُع َ
وء ِل َم ْن أ ََرَاد أ ْ
اب اْل ُو ُ
ارةَ /ب ُ
( ) [أبو داود :سنن أبي داود ،كتَاب َ
( )192المرجع السابق.
([ )193النسائي ،السنن الكبرػِ ،كتَاب ِع ْشرِة ِّ ِ
طواف الرَّج ِل عَمى ِنس ِائ ِو ،و ِاال ْغِتسال ِع ْن َد ُك ِل و ِ
اح َد ٍة (ج :207 /8رقم الحديث.])8986
ُ َ
الن َساءُ َ َ /
َ
ُ
َ ُ
ّ َ
َ
َ
()194
َّوا .ابن األثير ،النياية في غريب األثر (ج.)1082 /1
ح
ن
ت
إذا
عنو
ا
و
ش
و
وتح
طيم
س
و
موه
جع
َّ
ُ
َ
ْ
َ
َ ْ
احتَوش القوم عمى ُفالن :إذا َ َ ْ
()195
()196

انظر :ابن القطان ،بيان الوىم واإلييام في كتاب األحكام (ج /4ص .)132-127
أبو موسى المديني :المطائف من دقائق المعارف (ص :448رقم الحديث.)893
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الحمد هلل الذؼ بفضمو تتم الصالحات ،والصالة والسالم عمى خير األنام دمحم بن عبد هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وعمى آلو ومن سار عمى
دربيم إلى يوم الدين ،أما بعد...
فبعد أن انتيينا من كتابة ىذا البحث ،فقد خرج الباحثان ببعض النتائج والتوصيات وىي عمى النحو التالي:
أوالً :النتائج:
 .1برع اإلمام أبو موسى المديني في عمم األنساب ،وتبين ذلك من خالل الدراسة التطبيقية.

 .2بيان نسب الراوؼ بتعين أبيو ميم لمتعرف عمى الراوؼ وتحديد عينو بدقة ألن كثير من الرواة يشتركوا في نفس االسم األول
واألب ،ويشتير بعض الرواة بنسبتو إلى أمو.

 .3اىتم اإلمام أبو موسى المديني ببيان األخوة من الرواة ،ورفع لاللتباس في من ليس لو أخ لالشتراك في اسم األب أو ظن الغمط،
وىذا عمم عزيز.

 .4ذكر اإلمام أبو موسى المديني بعض الرواة ممن اشتير نسبتو إلى جده دون والده.

 .5معرفة أنساب القبائل عمم دقيق ،وقد برز فيو اإلمام أبو موسى المديني؛ إال في بعض المواطن خالف ما صح من نسبة الرواؼ
طَب ُة ُىَو َع ُّم ِزَي ِاد ْب ِن
كخالفو في بيان من نسب إلى أبيو وىو عمقمة بن عمرو بن ىالل أم عمقمة بن عبد هللا بن سنان ،وفي نسية ُق ْ
ِعال َق َة".
 .6لم يقتصر اىتمام اإلمام أبي موسى المديني ببيان أنساب الرواة من الرجال ،بل أنو ّبين نسب المرأة وعالقتيا بالرواة.
ثانياً :التوصيات

ونقدا ،وتحقيقاً.
 .1دراسة ميراث اإلمام أبي موسى المديني في مجاالت الحديث وعمومو وغيرىا ،بحثًاً ،
 . 2االىتمام بدراسة المواضيع المشابية مثل ىذا الموضوع عند عمماء الحديث  ،وبيان مكانتيم في ىذا العمم.
وأخي اًر فإن أصبنا فمن هللا عز وجل ،وان أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان.

المصادر والمراجع
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 -القرآن الكريم.

ابن األثير ،المبارك بن دمحم1979( .م) .النياية في غريب الحديث واألثر .تحقيق :طاىر أحمد الزاوػ ومحمود دمحم الطناحي .ط.1
بيروت :المكتبة العممية.

ابن األثير ،عمي بن دمحم1994( .م) .أسد الغابة في معرفة الصحابة .تحقيق :عمي دمحم معوض  -عادل أحمد عبد الموجود.
ط .1بيروت .دار الفكر.

محمد( .د.ت) .المّباب في تيذيب األنساب( .د.ط) .بيروت :دار صادر.
ابن األثير ،عمي بن ّ
البخارؼ ،دمحم بن إسماعيل1977( .م) .التاريخ الكبير .تحقيق :دمحم عبد المعيد خان .ط .1حيدر آباد :دائرة المعارف العثمانية.

البخارؼ ،دمحم بن إسماعيل1422( .ىــ) .الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأيامو ،المشيور بـ:
صحيح البخارؼ .تحقيق :دمحم زىير بن ناصر الناصر .ط( .1د.م) :دار طوق النجاة.

البرقاني ،أحمد بن دمحم1404( .ىــ) .سؤاالت البرقاني لمدارقطني رواية الكرجي عنو .تحقيق :عبد الرحيم دمحم أحمد القشقرؼ .ط.1
باكستان :الىور.

البغدادؼ ،إسماعيل بن دمحم ( .د .ت) .إيضاح المكنون في الذيل عمى كشف الظنون  .عنى بتصحيحو وطبعو عمى نسخة المؤلف:
دمحم شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين ،والمعمم رفعت بيمكو الكميسى ( .د .ط) .بيروت .دار إحياء التراث العربي.

البغدادؼ ،إسماعيل بن دمحم1951( .م) .ىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين( .د .ط) .بيروت :دار إحياء التراث
العربي.

البغوؼ ،عبد هللا بن دمحم2000( .م) .معجم الصحابة .تحقيق :دمحم األمين بن دمحم الجكني .ط .1الكويت .مكتبة دار البيان.
البييقي ،أحمد بن الحسين2003( .م) .السنن الكبرػ .تحقيق :دمحم عبد القادر عطا .ط .3بيروت :دار الكتب العممية.

الح َسين1412( .ه) .معرفة السنن واآلثار .تحقيق :عبدالمعطي أمين قمعجي .ط .1كراتشي :جامعة الدراسات
البييقي ،أحمد بن ُ
ّ
اإلسالمية ،دمشق :دار الوعي.

الترمذؼ ،دمحم بن عيسى بن َس ْورة1975( .م) .سنن الترمذؼ .تحقيق :أحمد دمحم شاكر ،ودمحم فؤاد عبد الباقي ،وابراىيم عطوة عوض
المدرس في األزىر الشريف .ط .2مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي.

ابن تغرؼ بردؼ .جمال الدين أبي المحاسن1992( .م) .النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة .تعميق :دمحم حسين شمس الدين.
ط.1بيروت .دار الكتب العممية.

ابن الجزرؼ  ،دمحم بن دمحم بن يوسف1351( .ىــ) .غاية النياية في طبقات القراء .تحقيق :برجستراسر .ط .4القاىرة :مكتبة ابن
تيمية.

ابن الجوزؼ ،عبد الرحمن بن عمي1406( .ى ــ) .الضعفاء والمتروكون .تحقيق :عبد هللا القاضي .ط .1بيروت :دار الكتب العممية.
ابن أبي حاتم ،دمحم بن عبد الرحمن1952( .م) .الجرح والتعديل .ط .1بيروت :دار إحياء التراث العربي.

حاجي خميفة ،مصطفى بن عبد هللا1941( .م) .كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ( .د .ط) .بغداد .مكتبة المثنى.
الحاكم ،دمحم بن عبد هللا1977( .م) .معرفة عموم الحديث .تحقيق :السيد معظم حسين .ط .2بيروت :دار الكتب العممية.
ابن حبان ،دمحم بن حبان1973( .م) .الثقات .ط .1تحقيق :دمحم عبد المعيد خان .اليند :دائرة المعارف العثمانية.

ابن حبان ،دمحم بن حبان1991( .م) .مشاىير عمماء األمصار وأعالم فقياء األقطار .تحقيق :مرزوق عمى ابراىيم .ط.1
المنصورة :دار الوفاء.
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ابن حجر ،أحمد بن عمي1415( .ىــ) .اإلصابة في تمييز الصحابة .تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وعمى دمحم معوض .ط.1
بيروت :دار الكتب العممية.

ابن حجر  ،أحمد بن عمي1986( .م) .تقريب التيذيب .تحقيق :دمحم عوامة .ط .1سوريا :دار الرشيد.

ابن حجر ،أحمد بن عمي1326( .ىــ) .تيذيب التيذيب .ط .1اليند :مطبعة دائرة المعارف النظامية.

ابن حجر  ،أحمد بن عمي1986( .م) .لسان الميزان .تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة .ط .1بيروت :دار البشائر اإلسالمية.
ابن حزم  ،عمي بن أحمد( .د.ت) .المُحََّمى باآلثار( .د.ط) .بيروت :دار الفكر.

الرواة وتعديميم.
االت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح ُّ
ابن حنبل  ،أبو عبد هللا أحمد بن دمحم الشيباني1414( .ه)ُ .سؤ ُ
محمد منصور( .د.ط) .المدينة المنورة :مكتبة العموم والحكم.
تحقيق :زياد ّ

ابن حنبل  ،أبو عبد هللا أحمد بن دمحم الشيباني2001( .م) .العمل ومعرفة الرجال رواية ابنو عبد هللا .تحقيق :وصي هللا بن دمحم
عباس .ط .2الرياض :دار الخاني.

ابن حنبل  ،أبو عبد هللا أحمد بن دمحم الشيباني1998( .م) .مسند أحمد .تحقيق :شعيب األرناؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون
إشراف :د عبد هللا بن عبد المحسن التركي .ط .1بيروت :مؤسسة الرسالة.

ابن خمكان  ،أحمد بن دمحم1994( .م) .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .تحقيق :إحسان عباس .ط .5بيروت :دار صادر.

الدارقطني ،عمي بن عمر1427( .ه) .سؤاالت أبي عبد هللا بن بكير البغدادؼ .تحقيق :أبو عمر دمحم بن عمي األزىرؼ .ط.1
القاىرة .الفاروق الحديثة لمطباعة والنشر.

الدارقطني ،عمي بن عمر2004( .م) .سنن الدارقطني .تحقيق :شعيب األرناؤوط وأحمد برىوم .ط .1بيروت :مؤسسة الرسالة.

الدارقطني ،عمي بن عمر1986(.م) .المؤتَِمف والمختَِمف .تحقيق :موفق بن عبد هللا بن عبد القادر .ط .1بيروت :دار الغرب
اإلسالمي.
أبو داود  ،سميمان بن األشعث( .د .ت) .سنن أبي داود .تحقيق :دمحم محيي الدين عبد الحميد( .د .ط) .بيروت :المكتبة العصرية.

داود الطيالسي أبو  ،سميمان بن داود1998( .م) .مسند أبي داود .تحقيق :دمحم بن عبد المحسن التركي .ط .1دار ىجر.

الدمياطي ،أحمد بن أبيك( .د.ت) .المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لمحافع ابن النجار البغدادؼ .دراسة وتحقيق  :مصطفى عبد
القادر عطا ( .د .ط) .بيروت .دار الكتب العممية.

عواد معروف .ط .1دار الغرب
الذىبي ،دمحم بن أحمد2003( .م) .تاريخ اإلسالم َو َوفيات المشاىير َواألعالم .تحقيق :بشار ّ
اإلسالمي.
الذىبي ،دمحم بن أحمد1998( .م) .تذكرة الحفاظ .تحقيق :زكريا عميرات .ط .1بيروت :دار الكتب العممية.

الذىبي ،دمحم بن أحمد1967( .م) .ديوان الضعفاء والمتروكين وخمق من المجيولين وثقات فييم لين .تحقيق :حماد بن دمحم
األنصارؼ .ط .2مكة :مكتبة النيضة الحديثة.

الذىبي ،دمحم بن أحمد1985( .م) .سير أعالم النبالء .تحقيق :د .شعيب األرناؤوط .ط .3بيروت :مؤسسة الرسالة.

الذىبي ،دمحم بن أحمد( .د .ت) .العبر في خبر من غبر .تحقيق :دمحم السعيد بن بسيوني زغمول .ط .1بيروت :دار الكتب العممية.

الذىبي ،دمحم بن أحمد1992( .م) .الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة .تحقيق :دمحم عوامة .ط .1جدة :دار القبمة
لمثقافة اإلسالمية  -مؤسسة عموم القرآن.

الزركمي ،خير الدين بن محمود2002( .م) .األعالم .ط .15بيروت :دار العمم لمماليين.
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السبكي ،عبد الوىاب بن عمي1992( .م) .طبقات الشافعية الكبرػ .تحقيق :محمود دمحم الطناحي ،وعبد الفتاح دمحم الحمو .ط.2
ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع.

عبدالرحمن1424( .ه) .فتح المغيث بشرح ألفية الحديث .تحقيق :عمي حسين عمي .ط .1مصر :مكتبة
محمد بن
َّ
السخاوؼَّ ،
السنة.

ابن سعد  ،دمحم بن سعد1968( .م) .الطبقات الكبرػ .تحقيق :إحسان عباس .ط .1بيروت :دار صادر.

السمعاني ،عبد الكريم بن دمحم1962( .م) .األنساب .تحقيق :عبد الرحمن بن يحيى المعممي اليماني .ط .1حيدر آباد :دائرة
المعارف العثمانية.

السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر1982 ( .م) .طبقات الحفاظ .ط .1بيروت .دار الكتب العممية.

أبو شامة ،عبد الرحمن بن إسماعيل( .د .ت).عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية .تحقيق :أحمد البيومي ( .د.
ط) .دمشق .منشورات و ازرة الثقافة.

ابن شاىين  ،عمر بن أحمد1984( .م) .تاريخ أسماء الثقات .تحقيق :صبحي السامرائي .ط .1الكويت :الدار السمفية.

الصفدؼ ،صالح الدين خميل بن أيبك2000( .م) .الوافي بالوفيات .تحقيق :أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى( .د .ط) .بيروت:
دار إحياء التراث.

الطبراني .سميمان بن أحمد ( .د.ت) .المعجم الكبير .تحقيق :حمدؼ بن عبد المجيد السمفي .ط .2القاىرة .مكتبة ابن تيمية.

الطبراني .سميمان بن أحمد1994( .م) .المعجم األوسط .تحقيق :طارق بن عوض هللا بن دمحم ،عبد المحسن بن إبراىيم الحسيني.
(د .ط) .القاىرة .دار الحرمين.

ابن عبد البر  ،يوسف بن عبد هللا1992( .م) .االستيعاب في معرفة األصحاب .تحقيق :عمي دمحم البجاوؼ .ط .1بيروت :دار
الجيل.

العجمي ،أحمد بن عبد هللا1985( .م) .معرفة الثقات من رجال أىل العمم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاىبيم وأخبارىم .تحقيق:
عبد العميم عبد العظيم البستوؼ .ط .1المدينة المنورة :مكتبة الدار.

ابن العماد الحنبمي ،عبد الحي بن أحمد1986( .م) .شذرات الذىب في أخبار من ذىب .تحقيق :محمود األرناؤوط .ط .1دمشق:
دار ابن كثير.

أبو الفداء  ،إسماعيل بن عمي ( .د .ت) .المختصر في أخبار البشر .ط .1المطبعة الحسينية المصرية.

أبو الفرج  ،جمال الدين بن العبرؼ1991( .م) .تاريخ الزمان( .د .ط) .دار المشرق العربي.

ابن القطان  ،عمي بن دمحم1990( .م) .بيان الوىم واإلييام في كتاب األحكام .تحقيق :الحسين آيت سعيد .ط .1الرياض :دار
طيبة.

ِ
القَّنوجي ،دمحم صديق خان1423( .ه) .أبجد العموم .ط .1دار ابن حزم.

ابن كثير ،إسماعيل بن عمر بن كثير1988( .م) .البداية والنياية .تحقيق :عمي شيرؼ .ط( .1د .ت) :دار إحياء التراث العربي.

كحالة ،عمر بن رضا(د.ت) .مُعجَم المؤلفين(.د.ط) .بيروت :مكتبة المثنى ،دار إحياء التراث العربي.
ابن ماجو  ،دمحم بن يزيد1997( .م) .سنن ابن ماجو .تحقيق :بشار عواد معروف .ط(.1د.ن).

ابن ماكوال  ،عمي بن ىبة هللا بن جعفر بن ماكوال1990( .م) .اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء
والكنى واألنساب .تحقيق :أحمد عمر ىاشم ،د دمحم زينيم دمحم عزب .ط .1بيروت :دار الكتب العممية.
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المزؼ ،يوسف بن عبد الرحمن1980( .م) .تيذيب الكمال في أسماء الرجال .تحقيق :بشار عواد معروف .ط .1بيروت :مؤسسة
الرسالة.

مسمم ،مسمم بن الحجاج2005( .م) .المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المشيور بـ :صحيح
مسمم .تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي .ط .1بيروت :دار إحياء التراث العربي.

ح ِرز .تحقيق :أبو عمر دمحم
ابن معين  ،يحيى بن معين1430( .ه) .معرفة الرجال لإلمام أبي زكريا يحيى بن معين ،رواية ابن مُ ْ
بن عمي األزىرؼ .ط .1القاىرة :الفاروق الحديثة لمطباعة.

أبو موسى المديني ،دمحم بن بكر1999( .م) .المطائف من دقائق المعارف في عموم الحفاظ األعارف .تحقيق :أبو عبد هللا دمحم
عمي سمك .ط .1بيروت .دار الكتب العممية.

النسائي ،أحمد بن شعيب1986( .م) .السنن الصغرػ لمنسائي .تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة .ط .2حمب :مكتب المطبوعات
اإلسالمية.

النسائي ،أحمد بن شعيب2001( .م) .السنن الكبرػ .تحقيق :حسن عبد المنعم شمبي .ط .1بيروت :مؤسسة الرسالة.
النسائي ،أحمد بن شعيب1396( .ىــ) .الضعفاء والمتروكون .تحقيق :محمود إبراىيم زايد .ط .1حمب :دار الوعي.

أبو نعيم ،أحمد بن عبد هللا1998( .م) .معرفة الصحابة .تحقيق :عادل بن يوسف العزازؼ .ط .1الرياض :دار الوطن لمنشر.

ابن نقطة  ،دمحم بن عبد الغني1988( .م) .التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد .تحقيق :كمال يوسف الحوت .ط .1دار الكتب
العممية.

ابن الوردؼ  ،عمر بن مظفر1996( .م) .تاريخ ابن الوردؼ .ط .1بيروت .دار الكتب العممية.

اليافعي ،عبد هللا بن أسعد1993( .م) .مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان( .د .ط) ،القاىرة :دار الكتاب
اإلسالمي .

يونس ابن  ،عبد الرحمن بن أحمد بن يونس1421( .ىــ) .تاريخ ابن يونس المصرؼ .تحقيق :عادل نوييض .ط .1بيروت :دار
الكتب العممية.
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