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 م52/7/0258م                                 تاريخ قبول البحث: 51/4/0258تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

كشؼ عف مناىج عمماء الحديث في مؤلفاتيـ فػي عمـػ اسنسػابت متًػذان أرب ػة قمتي في ىذه الدراسة بال      
ل ػػػةن كاحػػػط حانت  :نمػػػاذج مػػػف كتػػػبيـ مكرػػػكعان لمدراسػػػةل كلتحريػػػؽ ىػػػذا ال ػػػرض عررػػػت ت ريػػػؼ اسنسػػػاب

كقدمتي ت ريفان احط حيان مرترحانل كقد تتب تي مراحؿ نشكء عمـ اسنساب كتطكره قبؿ اإلس ـ كب ػدهل كذكػرتي 
كاع النسب التي اعتمدىا عممػاء الحػديثت كبينػت كيػؼ نشػوت أنػكاع لديػدة لمنسػبل كمػا بينػت أىميػة اسنسػاب أن

الدينيػػة كالحرػػارية كالسياسػػيةل كمػػا كرػػحت الشػػركط الًاحػػة بيػػذه المؤلفػػات كأف مػػدارىا عمػػ  ركاة اسحاديػػث 
 مبرزان فكائد ىذه الطرؽل مف الححابة كغيرىـل كحممتي طرؽى ترتيب النِّسب كالترالـ في ىذه الكتبت

Abstract 

      In this study, I have revealed the methods of Hadith scholars in their Ascription 

Science writings, taking four models of their books as a subject of study. To this end, 

the definition of ascription was presented in linguistics and terminology, and a 

suggested terminology was introduced. The stages of ascription science and its 

evolution have been traced before and after Islam. The study has mentioned the types of 

ascription that were adopted by Hadith scholars and clarified how new types of 

attribution arose. The study has also pointed out the importance of ascription science in 

religious, cultural and political traditions. Moreover, it has also explained the strings 

attached with these books and their focus on hadith reciters from Sahaba and others. 

Methods of ordering attributions and biographies were analyzed in these books, 

highlighting the benefits of these methods. 
 

 
 لقدمةامل

 كب د:ت ألم يفكعم  آلو كححبو ت كأفرؿ الح ة كأتـ التسميـ عم  نبينا محمدت الحمد هلل رب ال الميف       
عديدة مف الذم أكاله عمماء الحديث عناية كبيرةل كتدًؿ اسنساب في أنكاع  الميمةيي دُّ عمـ اسنساب أحد عمـك الحديث        

 ل كغيرىات كمشتبو النسبةت كالمتفؽ كالمفترؽت كالمؤتمؼ كالمًتمؼت عمـك الحديث
ركاية كاستمرت مع تكالي ال حكر؛ ذلؾ أف م رفة نراد الحديث كقد بدأت عناية المحدثيف باسنساب منذ عحر ال       

باسنساب تي ىدُّ أحد أىـ الم ارؼ المت مرة ب مـ الرلاؿ كالترالـل كتتلم  قيمة اسنساب عند المحدثيف فيما كتبو عمماء 
ٍت مؤلفاتييـ كثيران مف اسحكاـ المت مرة بالركاةت كا كى  لت ريؼ بوحكاليـل كتتلو ىذه الدراسة الحديث في اسنساب كتبان كثيرةت كحى

 لباحث  *
 للام ة اليرمكؾأستاذت  **
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 عمـ اسنسابل كنماذج لما كتبو المحدثكف في لمكشؼ عف كتب اسنساب التي كتبيا المحدثكف مف ً ؿ أرب ة مف ىذه الكتب
 

 .مشكلة الدراسة وأسئلتوا
 اآلتي: الرئيسلمحاكلة اإللابة عف السؤاؿ  ؛لاءت ىذه الدراسة       

 ما مناىج عمماء الحديث في كتبيـ في اسنساب؟ كما محتكيات ىذه الكتب؟ كيتفرع عف ىذا السؤاؿ: -
 كيؼ تطكر التوليؼ في اسنساب عند المحدثيف؟ -
 ما شركط عمماء الحديث لمتوليؼ في اسنساب؟ -
 ما منيج المحدثيف في الت امؿ مع الترالـ في كتب اسنساب؟ -

 

 .أهداف الدراسة
 اآلتي: تس   ىذه الدراسة لتحريؽ اليدؼ       
 ل كالكشؼ عف مناىليـ في التوليؼ كالكتابة في عمـ اسنسابت بياف دكر المحدثيف في عمـ اسنساب       

 

 .أهنًة الدراسة
 تكمف أىمية الدراسة في اسمكر اآلتية:       

 ليـ في الكتابة في اسنساب: فالمحدثكف ترككا مؤلفاتإبراز ليكد المحدثيف في عمـ اسنساب مف ً ؿ الكشؼ عف مناى -ُ
 ل ركايةن كدرايةن  :في عمـ اسنساب تًدـ عمـ الحديث

 أشارت ىذه الدراسة إل  كلكد كـو كبيرو مف ترالـ الركاة في ىذه المؤلفاتت كما تحكيو مف ربطو سنسابيـت كذكرو لب ض -ِ
ذا اتليل لرحان كت دي ن  :كالك ـ فييـت أحكاليـ  ل نال ة -كال شؾ-ت دراسات مسترمة ليذه الترالـ فستككف كا 

 

 .حدود الدراسة
المؤلفات التي تركيا المحدثكف في اسنساب كثيرة يح ب تناكليا في دراسة كاحدة؛ كلذا سوقتحر في ىذه الدراسة        

اإلكماؿ في رفع االرتياب  -ِل (قّْٔ ت)نباه عم  قبائؿ الركاةت البف عبد البر اسندلسي اإل -ُ عم  نماذج منيات كىي:
 ت)السم اني اسنسابت سبي س د  -ّ(ل قْٕٓ ت)عف المؤتمؼ كالمًتمؼ في اسسماء كالكن  كاسنسابت البف ماككال 

 ل (ىػْٖٓت )سبي بكر الحازمي ت علالة المبتدم كفرالة المبتدم في النسب -ْل (قِٔٓ
 

 .الدراسات الشابقة
كبحثتي في ت م  الدراسات السابرة في ملاؿ ىذا البحث قمتي بسؤاؿ ب ض أىؿ االًتحاصفي محاكلة لمت رؼ ع       

عف أم دراسة تناكلت كتب عمـ اسنساب عند ت ككذلؾ عم  الفيرس المكحد التحاد اللام ات اسردنيةت الشبكة ال نكبكتية
 ل كلكنني لـ أطمع عم  أم دراسة في ىذا الملاؿل المحدثيف

 

 .ميوجًة الدراسة
 معكفت ػالمحدثنماذج مف كتب اسنساب التي كتبيا  المنيج االستررائيت كذلؾ مف ً ؿ تتبعت تمد ىذه الدراسة عم         
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 لمكقكؼ عم  محتكل ىذه المؤلفاتت مف ترالـ الركاةت كتحديد أنسابيـت -إذا دعت الحالة–التطرؽ إل  ب ض كتب الرلاؿ 
ثـ المنيج الكحفي التاريًي ليذه المحتكيات كمناقشتيا؛ ل في عمـ الحديث كم رفة دكر اسنسابت كبياف ب ض أحكاليـ

 ل كليكدىـ في عمـ اسنسابت المحدثيف في ىذه المؤلفات لبياف مناىج
كلاءت طريرتي في التكثيؽ كاآلتي: إذا كاف النص الموًكذ مف المرالع ميرتبسان حرفيان فإنني أر و بيف قكسيفت كأشير        

ٍ تييا ب باراتيت فإنني ال أر يا بيف  إل  المرلع نما أًذت الفكرة كحي بؿ ت قكسيففي اليامشل أما إذا لـ يكف النرؿ حرفيانت كا 
 ل أشير إل  المرلع في نياية الفكرة؛ كذلؾ كي ال أيٍكًثرى مف االقتباس الحرفي

 
 .خطة البحح

اتمةت كمبحثيفت مردمة :لاء ىذا البحث في         لًك
 . صمتيا بعمم الحديث، أىميتيا، أنواعيا، نشأتيا وتطورىا، األنساب: تعريفيا المبحث األول:

 ل ل ة كاحط حان  :: ت ريؼ عمـ اسنسابالمطمب األول       
 ل كتطكره نشوة التوليؼ في عمـ اسنساب: ثانيالمطمب ال       
 ل :أنكاع النسبثالثالمطمب ال       
 ل اب: أىمية اسنسرابعالمطمب ال       
 ل : حمة اسنساب ب مـ الحديثالمطمب الخامس       

 . المبحث الثاني: األنساب في مؤلفات المحدثين: المنيج والمضمون
 ل : شركط التوليؼ في اسنساب عند المحدثيفالمطمب األول       
 ل : ترتيب النِّسىب في كتب اسنساب عند المحدثيفالمطمب الثاني       
 ل : ترتيب ترالـ الركاة في كتب اسنساب عند المحدثيفلثالثالمطمب ا       

 

 :املبحح األول

 .صلتوا بعله احلديح، أهنًتوا، أىىاعوا، وتطىرها ىشأتوا، تعريفوا: األىشاب
 

 . تعريف األىشاب لغة واصطالحًا: املطلب األول
 .أواًل: األنساب لغةً 

ل منو النسبت سمي التحالو كل تحاؿ بول قاؿ ابف فارس: "النكف كالسيف كالباء كممة ك         احدة قياسيا اتحاؿ شيءو بشيءو
كمنو النسيب في الش ر إل  المرأةت كونو ذكر يتحؿ بيات كال يككف إال في النساءل كالنسيب: الطريؽ المستريـت التحاؿ ب رو 

 ل ِ()للل كالمناسبة: المشاكمة" ح ل كلاء في الرامكس المحيط: "أنسبت الريح: اشتدتت كاستافت التراب كالحُ()مف ب ض"
 -ّل ّ()الطريؽ المستريـ -ِالررابةل  -ُت منيا: عدة يظير مف ملمكع ك ـ أىؿ الم ة أف النسب يطمؽ عم  م افو        

ىذه ىك الذم يربط بيف م ظـ  المشاكمة كالمشابيةل كمف الم حظ أف "االتحاؿ" -ْالش ر الرقيؽ الذم فيو ت زؿ بالمرأةل 
ت فمث ن: الررابات بينيـ اتحاؿ مف ناحية حمة الدـل كىك ما حدده قكؿ ابف فارس السابؽ: "اتحاؿ شيء بشيء"ل انيالم 

 ل كالطريؽ المستريـ الذم اًتطو النمؿ كالحية فيو اتحاؿ ب رو بب ض
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 ثانيًا: األنساب اصطالحًا. 
يف          كالفرياءت كتطرؽ كؿ فريؽ منيـ لألنساب بما يًدـ مكركعوتتناكؿ اسنسابى كؿٌّ مف المحدثيف كالنَّسَّابة كالمؤًر

 ل كلكنيـ لـ يت رركا لمفيـك اسنساب بالت ريؼ كالبياف
فمـ ألد في كتب عمـ محطمح الحديث مىٍف عرَّؼ اسنساب ت ريفان احط حيان؛ كربما ي كد ذلؾ إل  شيرة مفيـك        

 ل (ْ)بينياد كاف اىتماميـ منحٌبان عم  تحديد كربط أنساب الركاةت كالتمييز اسنساب عند المحدثيفت ككركحو في أذىانيـل فر
أما النٌَّسابة فمـ ييتمكا بت ريفو بؿ كانت عنايتيـ بوحكؿ الربائؿت كفركعيات كأماكف سكناىات كشيئان مف أًبارىات سيما        

يف الذيف أرًَّ نكا اسحداث المرتبطة بالربائؿت قادتىيا كالبارزيف منيال ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لممؤًر كرمكزىا مف كا اسًبارت كدكَّ
 ل أشراؼو كقادةو كمشاىيرو 

أما الفرياء فمـ تكف عنايتيـ باسنساب ك مـت بؿ كاف اىتماميـ متليان لكيفية إثبات نسب المكلكدت كتحديد أسبابوت كما        
الررابة؛ سنو بحثكا إال نكعان كاحدان مف أنكاع النسبت كىك نسب يترتب عميو مف آثار شرعية مف زكاجت كنفرةت كغيرىال كلـ ي

 ل ٔ()ل لاء في م لـ ل ة الفرياء: "النسب: الررابة المكركثة التي ال يد لإلنساف فييا"ٓ()ىك النكع الكحيد المرتبط باسحكاـ الشرعية
كلدت أف أشير كأشمؿ ت ريؼ ىك ما  ىذه الكتبأما ت ريؼ "عمـ اسنساب" في كتب الفيارس كاسدلة كالت ريفاتت ب د        

كال رض منو عرفو حالي ًميفة في "كشؼ الظنكف" حيث يركؿ: "ىك عمـ ييت رؼ منو أنساب الناست كقكاعده الكمية كاللزئيةل 
 ل (ٕ)لميؿ الردر"ت كىك عمـ عظيـ النفعل االحتراز عف الًطو في نسب شًص

" باسلفاظ نفسياكتاب و عم  ىذا الت ريؼ الرنكلي         ل أما طاش كبرم زاده في "مفتاح الس ادة" فرد (ٖ)في "أبلد ال مـك
أشار إل  عمـ اسنساب أثناء ت ريفو ل مـ التاريخت حيث يركؿ م رفان )عمـ التكاريخ(: "كىك م رفة أحكاؿ الطكائؼت كبمدانيـت 

ل فيك بذلؾ ي ٌد عمـ اسنساب تاب ان لمتاريخت (ٗ)لؾ"كرسكميـت كعاداتيـت كحنائع أشًاحيـت كأنسابيـت ككفياتيـ إل  غير ذ
كلـ يل مو عممان مستر ن بذاتول كممف توثر بت ريؼ حالي ًميفة اآللكسي في "بمكغ اسرب" كلكنو اكتف  باًتحاره بالركؿ: 

 ل (َُ)"كىك عمـ يت رؼ بو أنساب الناس"
أساسييف: اسكؿ: م رفة أنساب الناسل كالثاني: الم رفة  كعند النظر في ت ريؼ ًميفة يترح أنو ينطكم عم  عنحريف       

فرد حدد الم ممي اليماني أف اسنساب ييراد بيا أمريف:  :بركاعد عمـ اسنساب الكمية كاللزئيةل فبالنسبة إل  ال نحر اسكؿ
ل أما بالنسبة (ُُ)طيا كبياف م ناىاييراد بو النِّسىب المفظية ككيفية رب :ما يت مؽ بوحكؿ الربائؿ كتفري اتيات كثانييما :أحدىما

 ل (ُِ)الم ة"كىك ما يت مؽ بركاعد ىذا ال مـت "فيمكف م رفتيا مف كتب عمـ الحديث كعمـ الفرو كعمـ  :لم نحر الثاني
نو كال يمكف أف نى يدَّ ت ريؼ ًميفة ت ريفان بما يحممو الت ريؼ مف ركابطت فإف ما ذىب إليو أقرب إل  الشرح كالتكريح م       

ل كما أنو لـ يتطرؽ إل  أمكر يشمميا عمـ اسنسابت فرد  لمت ريؼ؛ إذ إنو ذكر اسنساب في الت ريؼت كىذا ال يحح؛ سنو دىٍكره
ت كأغرارو مت ددةت كاسعقىحىرى ال رض مف عمـ اسنساب عم  االحتراز عف الًطو في نسب شًص مع أف عمـ اسنساب 

 ل لحديث عف أًبار الربائؿفباإلرافة إل  ربط اسنساب فيك يشمؿ ا
 كيمكف أف أًمص إل  الت ريؼ اآلتي:        

رافًتًو إل  ما ييمىيِّزيهي عف غيره كالربيمةت كالبمدت عمم األنساب:  كالحناعةت ىك عمـ يبحث في عىٍزًك الشًص إل  ما ييٍ رىؼي بوت كا 
 كغيرهل 
 يشتمؿإرافتو لما يميزهل كما  ص كالت ريؼ بو مف ً ؿالشً عمـ اسنسابت كىك بياففيذا الت ريؼ يشمؿ لكىر        
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 ل كما سيتـ بيانو الحران  تكىي النسبة إل  الربيمة أك البمد أك الحناعةت الت ريؼ عم  أنكاع النسب
 

 . ىشأة التألًف يف عله األىشاب وتطىره: املطلب الجاىٌ
 مف ً ؿ النراط اآلتية:ت كارتباطو ب مـ التاريخت سوتناكؿ في ىذا المطمب كيفية نشوة عمـ اسنساب كتطكره       

 

 أواًل: نشأة عمم األنساب. 
 :يمكف ترسيـ مرحمة النشوة إل  مرحمتيف       

إذ تشير المرالع كالدالئؿ إل  ًقدىـ اىتماـ ال رب بكتابة كحفظ أنسابيـ في مًتمؼ المناطؽ األولى: مرحمة ما قبل اإلسالم. 
التاريًية بيةت سكاء في لنكب اللزيرة ال ربية أـ في شماليا: كعف ىذه المرحمة تركت لنا المرالع التي سكنتيا الربائؿ ال ر 

ككتابتيا إل  اىتماـ عرب اللنكب بونسابيـت عدة إشارات إل  أف ال رب كتبكا أنسابيـ كحفظكىات فاليىٍمداني يشير في نحكص 
ال ربيل مف ذلؾ قكلو: "كامتن ت عمييـ أنساب كلد الىيىمىٍيسعت  في ححؼ ككثائؽت ما ي طي االنطباع بمدل أىمية النسب عند

إذ كانت ميزبَّرة في ًزائف حميرت ككذلؾ أنساب الممكؾ مف كلد عمرك بف ىمداف فوىممكىا؛ كي ال يراس بيا أنساب باقي 
ل كفي مكرع آًر يركؿ: (ُّ)ر"للل كالمرانيكف باليمف للل ي ممكف عم  ما قيده آباؤىـ مف نسبيـت كحفظكه كابران عف كاب ىمداف

الدكرم أف ىذه الكتابات ت كيرل (ُْ)"كىذه نسبة الم كييف مريدة اسحكؿ محركسة الفركعت أًذتييا عنيـ ركايةن مف زبكر قديـ"
 ل (ُٓ)ربما ت كد إل  الفترة بيف الررف الثامف كالسابع قبؿ المي د

فمـ يكف عرب الشماؿ بوقؿ اىتمامان بكتابة أنسابيـت مف ذلؾ ما كلـ يكف تكثيؽ اسنساب مرتحران عم  عرب اللنكبت        
عيثر عميو مف منركشات في شماؿ اسردف ت كد لمررف اسكؿ قبؿ المي دت كيمثؿ النسبي المكركعى اسساس الكارد فييات كمف 

بف حكت مف فًذ زمر مف بطف  النادر أف تلد نحان ال يبدأ بالتنسيب فييات مف ذلؾ ىذا النص: "ل يرئيؿ بف سالـ بف غيرئيؿ
اؼ اسعداء للل"  ل(ُٔ)ككف مف عمارة ريؼ مف قبيمة كىبئيؿ الذم رع  اسغناـ سنة نلمي يتـ ابف أن ـ في ىذه الديار ًك

"لميرة أنساب ال رب" ما كلده مف كثائؽ كسل ت في  :كمف المحادر التي اعتمدىا ابف الكمبي في توليفو لكتاب       
احمة المناذرة( مدكف فييا شيئه مف اسًبار كاسنسابت حيث يركؿ: "إني كنت أستًرج أًبار ال رب كأنساب كنائس الحيرة )ع

 ل(ُٕ)كأمكرىـ كميا"آؿ نحر بف ربي ةت كمبالغ أعمار مف عمؿ منيـ آلؿ كسرلت كتاريخ سنييـ مف بيع الحيرةت كفييا ممكيـ 
ـ ال رب قديمان بكتابة أنسابيـت بيد أنو ي سر تحديد البدايات اسكل  كعم  الرغـ مف ىذه المؤشرات الدالة عم  اىتما       

ت (ُٖ)لو""اىتمامان قديمان ال أمؿ في ال ثكر عم  بداية  -كىنا أقتبس ت بير دل محمد س يد–لكتابة اسنساب؛ سنيا ت كس 
كلذا يمكف الركؿ: إف نشوة "عمـ ل ال ربي فالنسب مرتبط ارتباطان عركيان ببنية الربيمة ال ربية كالتركيبة االلتماعية لمملتمع

 ل اسنساب" مترافرة مع نشوة الملتمع ال ربي
أف  -كاهلل أعمـ–عم  أف "حفظ" اسنساب في بدايتو كاف ي تمد عم  الذاكرة كالحفظ غيبان كالتناقؿ الشفكمت كيظير لي        

كزعماء الربائؿ كأشرافيات كلـ تكف تتناكؿ تفاحيؿ مسولة كتابة اسنساب في الحرب المتردمة كانت ترتحر عم  الممكؾ 
ٍتوي المحادر مف أف ال حكر الرديمة كانت  اسنساب مثمما ظير في ال حكر ال حرةل كالذم دعاني ليذا االستنتاج ما ذىكىرى

ت إلس مياتيتـ بونساب زعمائيات كلـ يرد فييا أم ذكر سًبار الربيمة كميات بً ؼ المؤلفات التي ظيرت في ال حر 
 ل كتكس ت في ذكر أًبارىات كالتي عينيت بشوف الربيمة كميا

 وػل فإف اعتداد ال ربي بنسبو كانتمائو لربيمتو لـ يكف ت(ُٗ)ظيكر اإلس ـ "اللاىمية اسًيرة"أما في المرحمة الرريبة مف        
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كاتًذ ل ساب كالتباىي بمآثر اآلباء كاسلدادككاف مف الشائع الفًر باسنت فمرد كانت الربيمة محكر الحياة ال ربيةت نظير
 ل كىي موًكذة مف أسماء أعراء(َِ)ترتيب اسنساب مراتب ستة: ش بت ثـ قبيمةت ثـ عمارةت ثـ بطفت ثـ فًذت ثـ فحيمة

 الترامفاإلنسافت في داللة كارحة عم  كحدة الربيمة كليحمتيال كبريت الربائؿ م نية بحفظ أنسابيا لمحفاظ عم  كحدة الربيمة ك 
 ل بيف أفرادىا

 

كمع أف مسولة النسب شوف ييـ كؿ أفراد الربيمةت ككاف كؿ فرد ييتـ بم رفة المرحمة الثانية: مرحمة بعد مجيء اإلسالم. 
نسبوت إال أنو برز في كؿ قبيمة نسَّابكف متًححكف في ىذا الملاؿت كمما يدؿ عم  ذلؾ أف ب ض الححابة ممف أدرككا 

بف اليـ بالبناف في م رفة اسنسابت كالًمفاء اسرب ةت كلبير بف مط ـت كحساف بف ثابتت كمًرمة اللاىمية كاف يشار 
نكفؿت كغيرىـل كب د عحر الححابة عندما بدأ تدكيف اسنساب في كتب مسترمة تـ االعتماد عم  أفرؿ النسابيف مف كؿ 

ياد مف يذكر أنو  (قُْٔالمتكف  سنة )قبيمةت فيذا محمد بف السائب الكمبي  أًذ أنساب الربائؿت كرريشت ككندةت كم ٌدت كا 
ت بف أكس ال دكانيأمير النسابيف في كؿ قبيمة مثؿ: أبي حالح عف عريؿ بف أبي طالبت كأبي الكناس الكندمت كالنلار 

 ل ثـ كحفيـ بونيـ "أعمـ الناس" ك"أحفظ الناس"ل كغيرىـ
ت أسيم ن ب د ليؿت في حمرات متحمة تحؿ السابؽ بال حؽل كقد كظمت اسلياؿ المت اقبة تتناقؿ "اسنساب" لي       

ركايةي الش ر اللاىمي في حفظ اسنسابت فالش ر ديكاف ال رب فيو "أملادىا كأحسابيات كسلؿ مآثرىا كمفاًرىات كمستكدع 
م رفتو لنسب يلمع بيف ل ككاف الٌنٌسابة ميتمكف بحفظ اسش ار كركايتيات فرد كاف عالـ ا(ُِ)آدابيا كأنسابيا كأًبارىا"
كعمماءىىـ باسنساب ت يركؿ اللاحظ: "كأرب ة مف قريش كانكا ركاةى الناس لألش ارل كأًبار ال ربت بالنسب كحفظو لمش ر

 ل(ِِ)كعريؿ بف أبي طالب"ت كحكيطب بف عبد ال زلت كأبك الليـ بف حذيفةت كاسًبار: مًرمة بف نكفؿ
 

 ريخ. ثانيًا: عالقة عمم األنساب بعمم التا
 يرتبط عمـ اسنساب بكثير مف ال مـك اإلس ميةت كالتاريخت كالسيرة النبكيةت كعمـ الحديثت كالترالـت كالطبراتت كالم ةت       
 ل مف ىذه ال مـك ميمان إذ تشكؿ "مادة النسب" لزءان ل كغيرىات كالفروت كالش رت كاسدب
ليو أقربل إذ إف رتبط بحنكؼ شت  مف ال يححيح أف عمـ اسنساب         مـك اإلس ميةت إال أنو بالتاريخ ألحؽت كا 

تداً ن عميران كمتشابكان ل ؿ  ي د الكتابة في اسنساب ت د أحد أحناؼ الكتابة التاريًيةت فالتداًؿ بيف اسنساب كعمـ التاريخ
ف منيما "حنكاف" سار التوليؼ فييما لنبان إل  لنبت بؿ يرل ركزنثاؿ أف تدكيف اسنساب أس بؽ مف تدكيف التاريخت كىما كا 

ف (ِّ)اًتمفا مكركعان إال أنيما عم  حمة كثيرة ل فيما نلد أف عمـ اسنساب رفد الكتابات التاريًية بمادة غزيرةت كىي كا 
 كانت تتمحكر حكؿ الزعماء كاسشراؼ كأًبار الربائؿ إال أنيا ت د مادة تاريًية غنيةل كليذا يمكف اعتبار عمـ اسنساب لزءان 

ت كمف ىنا (ِْ)النسب" مف عمـ التاريخ ال اـل كيرل الدكرم أف اتلاه دراسة اسنساب تطكر "إل  اتلاه تاريًي رمف إطار
 ل اسنسابفإف الحديث عف تطكر الكتابة التاريًية يرترف بالحديث عف تطكر الكتابة كالتوليؼ في 

 كمما يدلؿ عم  ارتباط اسنساب بالتاريخ ما يوتي:       
 ( مكسـك بػ "لميرة نسب قريشِٔٓتسميات كتب اسنساب بالتاريخت فيذا كتاب الزبير بف بكار )ت -أحيانان –ف ترتر  -ُ

يف ال حريف لو يستركف منو مف أمثاؿ: مكأًبارىا" كىك كتاب في اسنساب يحكم مادة تاريًية  يمة ما ل ؿ المؤًر
 يرست" المرالة الثالثة ككسميا بػ: في أًبار اإلًبارييفل كقد عرد ابف النديـ في "الف(ِٓ)ابف عساكر في )تاريخ دمشؽ(



 بشار الزعيب وعبد اهلل الشىاملةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و9201/ ه1441، (4)، ع (11)اجمللة األردىًة يف الدراسات اإلسالمًة، مج 

 
131 

ت لام ان بذلؾ بيف ال مماء باسًبار كاسنساب في داللة كارحة عم  الترابط (ِٔ)كالنسابيف كأححاب اسحداث كاآليات
"التاريخ" بيف الفريريفل كنمحظ كذلؾ ىذا الربط بيف التاريخ كالنسب فيما نرمو السًاكم عف الحكلي في ت ريؼ محطمح 

إذ يركؿ: تاريخ كؿ شيء غايتو ككقتو الذم ينتيي إليو زمنوت كمنو قيؿ لف ف: تاريخ قكموت إما لككف إليو المنتي  في 
ما لككنو ذاكران ل نحكىماشرؼ قكموت كما قالو المطرزمت كذلؾ بالنظر إلرافة اسمكر اللميمة مف كـر أك فًر أك  كا 

 ل ح في ىذا الت ريؼ الت ـز بيف م رفة تاريخ الربيمة كنسبياكمف الكارل (ِٕ)لألًبار كما شاكميا
كثيران ما يكحؼ النَّسَّابكف بونيـ إًباريكف عم  دراية بوًبار ال رب: مف ذلؾ الركؿ السابؽ لملاحظ عف اسرب ة أنيـ  -ِ

مة بالنسب كأياـ ال رب" ل كقاؿ الب دادم نر ن (ِٖ)أعمـ قريش بالنسب كاسًبارل كقاؿ الذىبي عف عريؿ بف أبي طالب: "ع َّ
 (َّ)لو طنفسةل ككانت (ِٗ)عف الزبير بف بكار: "كاف ثرة ثبتان عالمان بالنسبت عارفان بوًبار المتردميف كمآثر الماريف"

ل أما محمد بف السائب (ُّ)ت كيحمي عمييات كيلتمع إليو في مـ النسب كأياـ ال ربتطرح لو في مسلد رسكؿ اهلل 
 ل كقاؿ عف ابنو ىشاـ: "ال  مة(ِّ)بي بركلو: "ال  مةت اسًبارمت ككاف أيران رأسان في اسنساب"الكمبي فرد كحفو الذى

 ل (ّّ)اسًبارمت النسابة اسكحد"
تحتكم كتب اسنساب عم  مادة كافرة مف التاريخت فمـ تكف كتب اسنساب ملرد كتب تكثيؽ سكاحر ع قات الررب   -ّ

نظران - ؛ؽ المكحمي يسوؿ الزبير بف بكار عف كتابوات كتاريخ اسمة عمكمانل فيذا إسحلمربائؿت بؿ كانت تدكينان لتاريًيا
ل فمـ يكف (ّْ): "يا أبا عبداهلل عممت كتابان سميتو كتاب النسبت كىك كتاب اسًبار"-لما يحكيو مف مادة تاريًية

بارزة في كتب اسنساب ككانت سمةن  غريبان عم  عمماء النسب أف يككنكا عم  دراية كاس ة بوًبار الربائؿ كأش ارىات
 ل (ّٓ)كأش ارت كأدبيةت أف تحتكم عم  أًبار تاريًية

 

 .ثالثًا: بداية التأليف في األنساب
ذلؾ أف تدكيف اسنساب لـ يكف  ؛يندرج الحديث عف التوليؼ في اسنساب تحت التدكيف بشكؿ عاـ عند ال رب كالمسمميف       

كالتاريخ كالسيرة كالحديث كغيرىال كفي ىذا المراـ أحيؿ إل  ما كتبو الدكتكر ناحر الديف  منفح ن عف تدكيف سائر ال مـك
حيث أفاض في إثبات أف الكتابة كالتدكيف كاف أمران شائ ان كم ركفان عند ال رب في  تاسسد في كتابو "محادر الش ر اللاىمي"

بالتحميؿ ال ممي الدقيؽ؛ إلثبات سبؽ ال رب بالكتابة في مكاريع  اللاىميةت كذكر عددان مف اسدلة كالشكاىد كالررائف مشفكعةن 
مًتمفة كاسش ارت كاسنسابت كالكتب الدينيةت كال يكد كالمكاثيؽت كالرسائؿ كغيرىال كفي ال حكر اإلس مية المبكرة ازداد 

مترافران مع نيرة ثرافية ت كغيرىات لم ةكاالتدكيف شيكعان سيما الحديث النبكم الشريؼت كالم ازمت كالسيرةت كالتفسيرت كالفروت 
 ل (ّٔ)كعممية كحرارية

ل (ّٕ)ككاف لألنساب حظ كافر مف التدكيفت كقد استمر ًط تدكيف اسنساب مستمران دكف انرطاع منذ عحكر سحيرة       
أنو ال يمكف أف ن د كقد ذكرتي سابران أنو قد عيثر عم  كثائؽ كسل ت كنركش تت مؽ بكتابة اسنساب منذ عيكد قديمةت إال 

مثؿ ىذه الكتابات تدكينان كتوليفان بالم ن  الم ركؼ لمتوليؼل كقد ظؿ اىتماـ ال رب بونسابيـ عم  مدار قركف متكاليةت كمع 
مليء اإلس ـ ظؿ االىتماـ بالنسب قائمانت كلكنو اتًذ اتلاىان مًتمفان عما كاف سائدان في الفترة اللاىميةل كاشتير عدد مف 

 ت كغيره مف الححابة كما تـ ذكره سابرانل (ّٖ)ة بم رفة اسنساب أبرزىـ أبك بكر الحديؽ "أنسب ىذه اسمة"الححاب
كىنا تبرز مسولة مىٍف كاف مف عمماء اسنساب أسبؽ إل  التوليؼت إذ تباينت آراء الباحثيف في تحديد أكؿ مىف كتب في        

مىٍف قيؿ إنو أكؿ مف ألؼ في اسنسابل كقد تتب تي الك ـ فييـت فكلدتي  اسنسابل كسورتب الك ـ فييا حسب تاريخ كفيات
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 ت(ىػَٖالمتكف  سنة )أنيا تدكر حكؿ سب ة مف عمماء اسنسابت كىـ: م اكف بف عامرة الكندمت كعبداهلل بف عمرك اليشكرم 
أبك اليرظاف سحيـ بف حفص ت ك (قُِْالمتكف  سنة )ت كاإلماـ الزىرم (قٖٓالمتكف  سنة )كمثلكر بف غي ف البحرم 

 ل (قَِْالمتكف  سنة )ت كىشاـ الكمبي (قُٓٗالمتكف  سنة )ت كمؤرج بف عمرك السدكسي (قَُٗالمتكف  سنة )
التوكيد أفَّ أكؿ تدكيف لألنساب في اإلس ـ  -قبؿ ترليح الركؿ في حاحب السبؽ في التوليؼ في اسنساب–كال بد        

بف امف تكميؼ ث ثة مف أبرز نسابي قريش كىـ: لبير  إل  ما ف مو عمر بف الًطاب كي كد ت لاء في مرحمة مبكرة
ككاف عم  الررابة مف رسكؿ ت بكرع ديكاف ال طاء عم  حسب الربائؿت كعريؿ بف أبي طالبت كمًرمة بف نكفؿت مط ـ
اهلل 

ف كاف المرحكد منو إدارة شؤكف الدكلل (ّٗ) ت كحرؼ ال طاء لمملاىديفت ةكىذا التدكيف لألنساب في عيد عمر كا 
عم  ما تـ تدكينو في عيد  -كال شؾ–يمان؛ سف النسابة ال حركف قد اعتمدكا مكليس توليفان لألنساب إال أنو ي د تدكينان 

 ل ككاف أحد المحادر التي ارتكزكا عمييات عمر
ق( ىك أقدـ نسابة ألَّؼ كتابان ّٕ كعف أسبرية التوليؼ يرل المستشرؽ )كاسكؿ( أف م اكف بف عامرة الكندم )ت       

 ق( كتابان في اسنسابلَٖ إل  أف ل بداهلل بف عمرك اليشكرم )ت( ُْ)ل فيما أشار ابف حلر(َْ)في اسنساب كىك "افتراؽ م د"
ح المحرؽ ٕٓ كما ذكر اللاحظي مىٍثليكرى بف غي ف الربي )ت ق( رمف النسابة الذيف ليـ مؤلفات في النسبل كقد رلَّ

بف اق(ت ثـ لاء ب ده أبك اليرظاف سحيـ ُِْ لديف المنلد أفَّ أكؿ مىف ألؼ في اسنساب ىك اإلماـ الزىرم )تح ح ا
ت الذم كتب "لماىير الربائؿ" كلـ يحمنا منو شيءت (ِْ)ق(ُٓٗ ق(ت كمؤرج بف عمرك السدكسي )تَُٗ حفص )ت

ٍذؼه مف نسب قريش" كحمنا في النسبل كلـ يرتًض المنلد رأمى حالي الذم حررو المنلدت كلـز أنو أقدـ كتاب  (ّْ)ك"حى
ق(ت ثـ ذكر َِْ ًميفة الذم يرل أف أكؿ مف فتح ىذا البابت كربط عمـ اسنساب ىك اإلماـ النسابة ىشاـ بف الكمبي )ت

ل كلـز المنلد أف ابف الكمبي مسبكؽ بالتوليؼ في اسنسابل كيبدك أف سبب ترليح (ْْ)ًمسة محنفات لو في اسنساب
لد لمزىرم عم  غيره أف النسب مف أبرز اىتمامات الزىرمت حيث كتب كتابان في نسب قريشل "عف قرة بف ًالد قاؿ: المن

ل كتشير الركايات أنو لـ يكتب شيئان مف ال مـ إال النسبت ؼ "عف يكنس (ْٓ)لـ يكف لمزىرم كتاب إال كتاب فيو نسب قكمو"
ا لاريةت ىات ذاؾ السَّفطل قاؿ: فلاءت بسفط فإذا فيو شيء مف نسب اسيمي أنو قاؿ لمزىرم: أًرج لي كتبؾت فراؿ: ي

ل كقد شرع في كتابة كتاب يشمؿ نسب ال رب كميـت بناءن عم  (ْٔ)قكمو كش رل كقاؿ: ليس عندم مكتكبت أك نحك ىذا"
ال في ثنايا كتب فبدأ بنسب مرر لكنو لـ يتمول كلـ يحمنا شيء مما كتبو الزىرم إ (ْٕ)طمب مف ًالد بف عبداهلل الرسرم

يف كالنسابة الذيف لاءكا ب دهت كمح ب الزبيرم  كالطبرم كغيرىـل  تكالب ذرم تالمؤًر
ل كلو مف (ْٖ)ق(َُٗأما عبد ال زيز الدكرم فذكر أف أكؿ مف كتب في اسنساب ىك أبك اليرظاف سحيـ بف حفص )ت       
عنو كلكنو لـ يبؽ مف مؤلفاتو شيء إال ما نرمو  ت(ْٗ)الكبير"ك"النسب  تك"نسب ًندؼ كأًبارىا" ت"كتاب أًبار تميـ" :الكتب

 ل ال حركف لو
إف أقدـ كتاب في النسب ىك "افتراؽ م د" الذم ألفو م اكف بف عامرة الكندمت كلـ يحمنا  :ويمكن أن أخمص إلى القول       

مؤرج دـ كتاب كحؿ إلينا فيك كتاب مف كتبكا في اسنسابل أما أق -كليس أكؿ–ىذا الكتابل كأف الزىرم ىك مف أكائؿ 
السدكسي "حذؼ مف نسب قريش"ل كما ذىب إليو حالي ًميفة مف أف ابف الكمبي الذم فتح باب التوليؼ في اسنساب ربما 
يككف لو كلوت فمك دقرنا في عبارة ًميفة:" كالذم فتح ىذا البابت كربط عمـ اسنساب" فإذا كاف قحده مف "ربط اسنساب" 

 تفكؽ غيره عددان  اتػكاف لم بارة نحيب مف الححةت سيما أف ابف الكمبي ترؾ مؤلفلمنيلي المنربط كالتكسع فيو التوليؼ ا
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مسيف كتابان م ظميا في اسنساب  ل (َٓ)كحلمانت فرد ذكر ياقكت أف لو مف المؤلفات ما يزيد عف المئة ًك
ذا أرفنا إل  ذلؾ ت احري ابف الكمبي كمؤرج كسحيـ كاف ل        ف  نستطيع اللـز أييـ ت  بارة ًميفة كلاىة أكثركا 

 أسبؽ في التوليؼت فإفَّ ًقدىـ المؤلؼ في سنة الكفاة ال ي ني بالرركرة أنو أسبؽ في التوليؼل فالفارؽ بيف ابف الكمبي كمؤرج
فمربما ت وليؼكىك فارؽ ال ي طي أفرمية كبيرة سحدىـ ليحكز السبؽ في التل ( سنكاتْكبيف مؤرج كسحيـ )ت ( سنكاتٗ)

 ل ألؼ ابف الكمبي أحد كتبو في مرحمة مبكرة مف حياتو سابران بذلؾ أقرانو
محمد س يد أف بدايات التوليؼ في اسنساب بشكؿ مسترؿ عف ال مـك اسًرل ي كد إل  النحؼ الثاني ل كيرلح د       

كذلؾ في ت ابف الكمبي فتكسع عم  يديوثـ تتابع التوليؼ حت  كحؿ إل  عحر ل (ُٓ)مف الررف اسكؿ كفي مدينة الككفة
كمح ب  تق(ِِٓ نياية الررف الثاني كبداية الررف الثالثل ثـ لاء ب ده نسابكف بارزكف كتبكا في اسنساب كالمدائني )ت

 ل ق(ِٕٗ كالب ذرم )ت تق(ِٗٓ كابف أًيو الزبير بف بكار )ت تق(ِّٔ بف عبداهلل الزبيرم )تا
اتلاه أىؿ الحديث كالذم تمثمو المدينة المنكرةل  :بة التاريًية ت كد إل  اتلاىيف عاميف: اسكؿيرل الدكرم أف الكتا       

أما الثاني: االتلاه الربمي كالذم يمثمو ال راؽل كتنركم الكتابة في اسنساب تحت االتلاه الثاني كىك االتلاه الربمي 
 ل (ِٓ)ونسابيا كينرمكف أًبارىا كمآثرىا"المدرسة ال راقية" فرد كاف لكؿ قبيمة ركاتيا المتًححيف ب

 كتب اسنساب إل  ث ثة أقساـ:( ّٓ)كقد قسـ فاركؽ عمر فكزم       
اسنساب الًالحة: مثؿ: "لميرة نسب قريش كأًبارىا" لمزبير بف بكارت ك"نسب قريش" لمح ب الزبيرمل كىي كتبه  -ُ

 ليؿُّ مادتيا اسنسابي كس التي الربائؿ كتفري اتيال 
 اب اللام ة: مثؿ: اسنساب لمسم انيت كما تب و مف تيذيبات كمًتحرات كابف اسثيرت كالسيكطيل كىي كتباسنس -ِ

 ل كب ض اسحكاـ المت مرة باللرح كالت ديؿت ترـ ت ريفان بالركاة كأحكاليـ
 ل كىك كتاب تاريًي رتبو حسب اسنسابت التاريخ في إطار النسب: مثؿ: "أنساب اسشراؼ" لمب ذرم -ّ
 فإنني أيريؼي قسمان راب ان كىك:ل كغيرىات كالم ةت كالطبراتت كالترالـت كنظران الرتباط عمـ اسنساب بالتاريخ       
ت كالمحادر اسدبيةت مثؿ: كتب الطبراتل يمةمالمؤلفات غير المًتحة باسنساب كلكنيا تحكم "مادة" أنساب  -ْ

كالتي ت كالطبرات الكبرل البف س دت برات ًميفة بف ًياطفمف كتب الطبرات: طل كالمكسكعاتت كالتكاريخ الحكلية
حت  أحبح كتابو ت كتبدك مراعاة النسب أكثر كركحان عند ًميفةت ركعي في كتابتيا السابرة في اإلس ـ كالنسب

كتاب أنساب؛ فيك ي طي م مكمات قيمة عف الربائؿ ال ربية كحركة انتشارىا  -باإلرافة إل  ككنو كتاب طبرات-
ل كمف المحادر اسدبية: كتاب "الم ارؼ" البف قتيبة الدينكرم الذم تحدث فيو عف أنساب ال ربت (ْٓ)ف تكالدىاكأماك

كنسب النبي 
ل ككتاب "ال رد الفريد" الذم عرد مؤلفو فح ن فيو ب نكاف: كتاب اليتيمة في النسب كفراؿ (ٓٓ)

ل (ٕٓ)ال ربب كع قتو بالحيكـت كأىمية النسب عند إل  النس عدة ل كمردمة ابف ًمدكفت حيث تطرؽ في فحكؿ(ٔٓ)ال رب
حيث عرد بابان كام ن لمكركع  تكمف المكسكعات التي اىتمت بالنسب "نياية اسرب في فنكف اسدب" لمنكيرم

باسنسابت تت مؽ  كما حكتو مف م ارؼ -كومثمة-ل إف ىذه المؤلفات (ٗٓ)ل ككذلؾ "حبح اسعش " لمرمرشندم(ٖٓ)اسنساب
 يمة في ميداف عمـ اسنسابل مييشار إل  أنيا مف المؤلفات ال لديرة بوف

 

 . أىىاع اليشب: الجالح املطلب
 "كالنسبقاؿ اسزىرم:  يينسب إل  أشياء عديدةت يي رؼ بوت كليذا فإف اإلنساففحكل النسب أف يي زل الشًص إل  ما        
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يرتحر اسمر عم  ىذه اسشياء الث ثة التي ذكرىا اسزىرم كال ل (َٔ)كيككف بالحناعة"ت كيككف إل  الب دت يككف باآلباء
 بؿ يت داىا إل  كؿ ما يميز اإلنساف كيشتير بول كمف ىنا فرد ت ددت أنكاع النسب كمحدداتوت كتطكرت عبر ال حكرت كاًتمفت

حي كى قاؿ الفيكمي: "ل كتطكر ثرافة الملتمعت مع اًت ؼ ظركؼ الحياة ا ييكىرِّ ييٍنسىبي إلى  مى قىًبيؿو كى ييمىيِّزي ًمٍف أىبو كىأيٍـّ كىحىيٍّ كى
" ٍيًر ذىًلؾى ًحنىاعىةو كىغى بىمىدو كى كى
 ل (ُٔ)

؛ سف الربيمة كانت (ِٔ)كاسحؿ عند ال رب في النسبة إل  الربائؿ أم رابطة الدـت كالنسب عندىـ ىك "نسب الررابات"       
كما لرل ت كاسمةال ربي بمليء اإلس ـ كظيكر مفاىيـ لديدة عماد الحياة عند ال ربت كلكف مع التطكر الحاحؿ لمملتمع 

بالفتكحات كاتساع رق ة الدكلة اإلس مية ثـ الت ير الذم طرأ عم  حياة  -كعمكده الفررم ىـ ال رب-مف تكسع اإلس ـ
ثـ االتلاه ت اسرضحيث تحكؿ مف االرتباط بالربيمة إل  االرتباط بت كاالًت ط بولناس كأعراؽ مًتمفةت الربائؿ ال ربية

يرحد –ل كىذا ما أشار إليو الحازمي: "فإنيا ظيور أنساب جديدةنحك ميف لديدة كالزراعة كالحناعةت كؿ ىذا أدل إل  
كفي قكؿ الحازمي: "تفانت" ما يدؿ عم  ترالع دكر الربيمةت فالحازمي المتكف   (ّٔ)تنتسب إل  الربائؿت كىي تفانت"-ال رب
ر االنحطاط لمدكلة ال باسية التي بدأت تتفكؾل كلرد بري لمربيمة ال ربية مكانتيا في ال حر ق( عاش في عحك ْٖٓسنة )

في ال حر  -كليس التوليؼ في اسنساب ك مـ–الراشدم كال حر اسمكمت كلكف بدأ ارمح ؿ دكر الربيمة السياسي 
كر الدكؿ التي انفحمت عف الً فة ال باسيت حيث بدأت ب ض الش كب غير ال ربية بالت م ؿ داًؿ لسـ الدكلةت كظي

 ال باسيةل أما أنكاع النسب فيي كاآلتي:
 

 أواًل: النسب إلى القبائل. 
االنتسػػاب إلػػ  الربيمػػة ىػػك اسسػػاس عنػػد ال ػػربت كالرابطػػة الدَّمِّيػػة ىػػي التػػي كانػػت تحكػـػ ع قػػة أفػػراد الربيمػػة حيػػث ينتسػػب        

الربائػؿ تشػكؿ كع مف النسب عماديهي "اإلنساف"ت كما تناسؿ منو مف ذريػة كسػ لةت كالتػي الفرد إل  آبائو كألدادهت بم ن  أف ىذا الن
الكنػػدمت ك الثرفػيت ك كال مػائر كال شػائرت عمػ  التفري ػات المػػذككرة عنػد أىػؿ النسػبل كاسمثمػة عميػػو كثيػرةت مثػؿ: اسحمسػيت 

 ل كغيرىات الس دمكت البلميكت اسسدمكت الزبيرمكت اسشل يك
أف االنتساب لمربيمة لـ يكف لامدان كال ثابتانت بؿ ًرع لمت يرات عدةت كفؽ ظركؼ كطبي ة حياة الربائؿ: كمف  عم        

 الحمؼ كالكالءت كالتي يمكف أف ن دىا مف فركع النسب إل  الربائؿل  المتغيراتأىـ ىذه 
ع بيف عشيرتيف أك قبيمتيف فوكثرت الحمؼ: كقد عرفو ب ض الباحثيف الم احريف: "أنظمة كعيكد التماعية كسياسية تلم (ُ

الت ارد كالتناحر كالحمايةت كقد تزيد ىذه ال  قة حت  يحبح المتحالفكف قبيمة كاحدةت ككيانان يمتزمكف فييا بينيـ عم  
 ت فرد كاف الحمؼ بيف الربائؿ أمران شائ ان عند ال رب سسباب سياسية كالتماعية كاقتحاديةل (ْٔ)كاحدان"
 في ب ض أنكاع التحالفات أف ينركم فرعه مف قبيمة سكاء كاف عشيرة أك فًذان أك فردان تحت قبيمة أًرل كما يحدث       

 ل فيتسم  باسميا كينتسب بنسبيا
ت كأقره اإلس ـ كأثبت النسب بالكالءت كرٌتب عميو ما لمنسب مف (ٓٔ)الكالء: كالكالء نظاـ كاف م مكالن بو في اللاىمية (ِ

قاؿ ابف  (ٔٔ)قاؿ: "الكالء ليٍحمة كميٍحمة النسبت ال يباع كال يكىب" أف النبي  -ي اهلل عنيمارر-أحكاـت عف ابف عمر 
ل كمف أبرز حكر الكالء مكل  ال تاقة كىي الحمة الحاحمة بيف (ٕٔ)قدامة: "كثبت فييـ حكـ الررابة مف اإلرث كال رؿ كالنفرة"

ر المكل  كال بد الميحرَّ
ف مكالي الرـك مف أنفسيـ" رافع عف النبي ل ففي الحديث الذم ركاه أبك (ٖٔ) كقد حٌرـ  (ٗٔ)قاؿ: "كا 

قاؿ النككم: ألمع ل (َٕ)أعتؽ": "فإنما الكالء لمف اإلس ـ بيع الكالء كىبتو عم  ً ؼ ما كاف سائدان في اللاىميةت قاؿ 
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كالء مكل  اإلس ـت كىك مف ل كمف حكر ال(ُٕ)ثبكت الكالء لمف أعتؽ عبده أك أمتو عف نفسوت كأنو يرث بوالمسممكف عم  
 ل (ِٕ)أسمـ عم  يديو فيحير كالؤه لوت عم  ً ؼ فريي في ذلؾ

 لكىكذا فإف الحمؼ كالكالء مف المت يرات التي ت مؿ عم  إحداث ت يير في اسنساب أك تشكيؿ أنساب لديدة       
 

 ثانيًا: النسب إلى البالد. 
رية كالمنطرة في اسىمية ب د النسبة إل  الربائؿت فمع التطكر الحاحؿ في حياة توتي النسبة إل  الب د كالمدينة كالر       

إل  البمد ال رب ب د الفتكحات اإلس مية كظيكر المدائف اللديدة كاالنفتاح عم  اسمـ اسًرل أٌدل ذلؾ إل  ظيكر النسبة 
أحي ن عند ال رب بؿ كاف أمران مستنكرانت فيذا  كوحد أىـ أنكاع النسب عند ال رب كالمسمميفل كاالنتساب إل  الب د لـ يكف

ت إذا سيئؿ أحدىـ عف أحمو قاؿ مف قرية كذال إف ما (ّٕ)يركؿ: ت ممكا النسب كال تككنكا كنبط السكاد عمر بف الًطاب 
اٌل فرد كقع في بداية الفتح اإلس مي اال نتساب إل  أثار حفيظة عمر ىك أف يستبدؿ ال رب أنسابيـ بالنسب إل  الب دت كا 

ل (ْٕ)المناطؽ فكاف يراؿ: لند قنسريف كلند دمشؽ كغيرهت فمـ يكف ىذا االنتساب أكثر مف ع مة فارقة زائدة عم  النسب
فال لـ لـ يككنكا ينتسبكا إل  اآلباءت بؿ كانكا ينتسبكا إل  المدائف كالررل؛ كليذا ييطمؽ عمييـ الش كبية نسبةن إل  الش كبت 

ل كلكف مع تطاكؿ الزمفت ككثرة االًت طت كتداًؿ اسنساب كت شي (ٕٓ) فارسي أك ركمي أك تركيكلـ يكف يراؿ ليـ إال
ت كالنبطت تفاعميـ مع ال لـالربائؿت أحبح االنتساب إل  اسمكنة أكثر شيكعانل فاالنتساب إل  البمداف اكتسبو ال رب مف 

كلكف لما سكنت اسرياؼ كالمدف ت تنتسب إل  الربائؿلاء في المحباح المنير: "ال رب إنما كانت ل كغيرىـ مف اسمـ
 ل (ٕٔ)فكاف عيرفان طارئان"ت است ارت مف ال لـ كالنبط االنتسابى إل  البمداف

 

 ل ثالثًا: النسب إلى المينة والحرفة
اة االقتحادية كالنسبة إل  الميف كالحرؼ المًتمفة كالحناعة كالتلارة مف أنكاع النسب الطارئة عند ال ربل إف الحي       

كظيكر ت ال ربيةلم رب قبؿ الفتكحات كانت ت تمد عم  التلارةت كالرعيت كب ض الميف الًفيفةت كلكف مع التكسع في الحياة 
البزار: كىك اسـ لمف  -ُميف لديدة لـ تكف شائ ة عند ال رب أدل إل  ظيكر مثؿ ىذا النكع مف النسبل كمف ذلؾ مث ن: 

يي مؿ السالي: كىي نسبة إل  الساجت كىك ًشب ييحمؿ مف البحر إل  البحرةت  -ِل (ٕٕ)ر أك يبي ويًرج الدٍُّىفى مف البىزٍ 
 ل (ٖٕ)منو اسشياء

 

 رابعًا: النسبة الدينية. 
 أراؼ اإلس ـ بي دان لديدان لألنساب؛ إذ لاء اإلس ـ بمفيـك لديد يربط كؿَّ مف ينتمي إليو ب ض النظر عف قبيمتو       

ُتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدونِ و كىك مفيـك "اسمة" كلكنو كلسان فوحبح الديف ىك الرابط الذم  [: اسنبياءِٗ]ِإنَّ َىِذِه ُأمَّ
ت بيف يلمع بيف الناست كقد أكدت كثيرة المدينة ىذا المفيـك في الملتمع اإلس مي الناشئ: "ىذا كتاب مف محمد النبي 

ل كمع أف (ٕٗ)كالمسمميف مف قريش كيثربت كمف تب يـ فمحؽ بيـت كلاىد م يـت إنيـ أمة كاحدة مف دكف الناس"المؤمنيف 
مربيمة"ت كأحبح انتماء الفرد في الملتمع اللديد لدينو كعريدتو كأمتول كمف ىنا لاإلس ـ لـ يمًغ الربيمة إال أنو أل   "ال حبية 
بع الديني كأكليا "اسنحارم" نسبةن إل  اسنحارل قاؿ السم اني: ىذه النسبة ظيرت أنكاع لديدة مف النسب اتسمت بالطا

إل  اسنحارت كىـ لماعة مف أىؿ المدينة مف الححابة مف أكالد اسكس كالًزرج للل كفييـ كثرة كشيرة عم  اًت ؼ 
 ة حت ػكقد اشتيرت ىذه النسبل (َٖ)لماعة يينسبكف إلييـ -يرحد إل  عحره –بطكنيا كأفًاذىا كمف أكالدىـ إل  الساعة 
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 ل اسكس كالًزرج :اكىما قبيمت تغمبت عم  االنتماء الربمي لألنحار
كمع تكسع الملتمع اإلس ميت كظيكر الت دد كالتنكع الفكرم كالسياسي كال ردمت اتًذت النسبة الدينية أشكاالن مًتمفة        

المذاىب السياسية والنسبة إلى الكيت كالشاف يت كالحنبمي كالظاىرمت المًتمفة كالحنفيت كالم كالنسبة إلى المذاىب الفقيية
 ل كغيرىات كاسش رمت كالليميت كالًارليت كالشي ي، والعقدية

 

 . أهنًة األىشاب: املطلب الرابع
ص ىذه اسمة إف اسنساب أحد اسكلو التي ميزت اسمة ال ربية كاإلس مية عف غيرىا مف اسمـت فإف اهلل ت ال  قد "ً       

منيا حالة ل كبم ت عناية ال رب بونسابيـ مبم ان عظيمان ل ؿ (ُٖ)اإلسناد كاسنساب كاإلعراب :بث ثة أشياءت لـ ي طيا مف قبميا
 ل (ِٖ)فريدة بيف ش كب اسرضت "كلم رب حفظ اسنسابت كما يي مـ أحد مف اسمـ عيني بحفظ النسب عناية ال رب"

 ل كالسياسي تكالحرارم ترؽ إل  ث ثة لكانب سىمية اسنساب عند ال ربت كىي: اللانب الدينيكفي ىذا المطمب سوتط       
 

 أواًل: األىمية الدينية. 
 امتد االىتماـ بالنسب منذ ال حكر اللاىمية إل  ال حر اإلس مي كلكنو اتًذ كر ان لديدان: فمف ناحية حارب اإلس ـ       

حمة اسرحاـت كحفظ  :نسابت كمف ناحية أًرل أمر بت مـ اسنساب العتبارات عدة أبرزىاال حبية الربمية كالمفاًرة باس
 الحركؽل فمـ ي د النسب ىك الم يار الكحيد الذم ييحكـ فيو عم  الناست كال الكشيلة اسكل  التي تربط الملتمعل إف اسمة اللديدة

ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد ال الدـت كميزاف التفارؿ فييات قاؿ ت ال :  ترـك عم  رباط مردس ىك رابطة ال ريدة التي أنشوىا اإلس ـ
قاؿ ت كال مؿ الحالحكقد أعمنيا الررآف حريرة قاط ة: ال اعتبار لريمة النسب في مرابؿ التركل  [: الحلراتُّ]المَِّو أَْتَقاُكمْ 
وِر َفاَل َأْنَساَب َبْيَنُيْم يَ ت ال :  مىٍ نى  [: المؤمنكفَُُ]ْوَمِئٍذ َواَل َيَتَساَءُلونَ َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الصُّ  نىٍفيً  قاؿ ابف عاشكر: "كى
 ـٍ بىٍينىيي  أىٍنسابى  فى  فىرىٍكليوي ل اٍلرىرىابىةً  لىكىاًزـً  ًمفٍ  عيٍرًؼ الميٍشًرًكٍيفى  ًفي ًتٍمؾى  ًسىفَّ  ؛كىالشَّفىاعىةً  كىالنٍَّحرً  النٍَّلدىةً  ًمفى  آثىاًرىىا نىٍفيي  اٍسىٍنسىابً 

 -أىٍك كىًممىةن نىٍحكىىىا  -يىا مىٍ شىرى قيرىٍيشو »فراؿ مًاطبان قكمو:  ل كقد أكد ىذا الم ن  رسكؿ اهلل (ّٖ)النًَّحيًر" عىدىـً  عىفٍ  ًكنىايىةه 
ـٍ  ٍبًد مىنىاؼو الى أيٍغًني عىٍنكي ـٍ ًمفى المًَّو شىٍيئنات يىا بىًني عى ٍنكي ت الى أيٍغًني عى ـٍ كا أىٍنفيسىكي ٍبًد الميطًَّمًب الى اٍشتىري ًمفى المًَّو شىٍيئنات يىا عىبَّاسي ٍبفى عى

يىا فى  ٍنًؾ ًمفى المًَّو شىٍيئنات كى ًفيَّةي عىمَّةى رىسيكًؿ المًَّو الى أيٍغًني عى يىا حى مَّدو أيٍغًني عىٍنؾى ًمفى المًَّو شىٍيئنات كى ا ًشٍئًت اًطمىةي ًبٍنتى ميحى ًميًني مى سى
اًلي الى أيٍغنً  ٍنًؾ ًمفى المًَّو شىٍيئناًمٍف مى  ل (ْٖ)«ي عى

 : "للل كمف بطو بو عمموت لـ يسرعقاؿ: قاؿ  كينب ي لممؤمف أال يرحر في ال مؿ اتكاالن عم  نسبوت عف أبي ىريرة        
النسب شرؼ قاؿ النككم: مف كاف عممو ناقحان لـ يمحرو بمرتبة أححاب اسعماؿت فينب ي أف ال يتكؿ عم   (ٖٓ)بو نسبو"

ر في ال مؿت كفريمة اآلباء  ل (ٖٔ)كييرىحِّ
 ت ال :كلكف اإلس ـ لـ يمًغ النسب إل اء تامان بؿ ل مو "ًادمان" لرابطة ال ريدة اإلس مية ك"عام ن" لتكحيد اسمةت قاؿ        
 ََباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد المَِّو أَْتَقاُكْم ِإنَّ المََّو َعِميٌم َخِبيرٌ َيا أَيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوق 
قاؿ الطبرم: إنما ل منا ىذه الش كب كالربائؿ لكـ أييا الناست لي رؼ ب ركـ ب را في قرب الررابة منو كب دهت [ت : الحلراتُّ]

 ل (ٕٖ)  اهللت بؿ أكرمكـ عند اهلل أتراكـال لفريمة لكـ في ذلؾت كقيربة ترٌربكـ إل
كبم ن  آًر فإف الذم حاربو اإلس ـ ليس النسب بحد ذاتو بؿ حارب "ال حبية الربمية"ت كما يترتب عمييا مف مظاىر        

للل أنتـ  باءباآلقد أذىب عنكـ عيبَّيَّة اللاىمية كفًرىا  : "إف اهلل قاؿ: قاؿ  الفًر كالت الي كالتناحرت عف أبي ىريرة 
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كال يبية: الًكٍبر كالنًكة كما كاف عميو أىؿ اللاىمية مف التفاًر  (ٖٖ)للل" بنك آدـ كآدـ مف ترابت ليدعف رلاؿ فًرىـ بوقكاـ
ل كليذا الم ن  رفض س يد بف المسيب ت ميـ رلؿ سولو أف يت مـ منو اسنساب قائ ن: "إنما تريد (ٖٗ)باسنساب كالتباىي بيا

ل فربما رأل في الرلؿ مي ن ليتًذ مف اسنساب كسيمة لمط ف في اآلًريف كالحط مف أقدارىـل كىي (َٗ)س"أف تساب النا
ٍنًتنىةه »أنو قاؿ:  ت فيما ركاه عنو لابر التي حذر منيا النبي  ذاتيا الدعكل في تنبيو كارح إل   (ُٗ)«دىعيكىىا فىًإنَّيىا مي

الناس عندما شلر نزاع بيف فريؽ مف الميالريف كفريؽ مف اسنحارت ككاف ًطر ال حبية الربمية كالت الي باسنساب عم  
 "ما باؿ دعكل اللاىمية" كىي دعكل التفاًر باسنساب كما يترتب عميو مف أًذ الحركؽ بال حبات :قبميا متسائ ن في استنكار

نما الت حب لمرـك بما ي ل فمـ يكف االنتماء لمنسب محؿ إنكار منو (ِٗ)كالربائؿ عف الحؽ  دعك لمت دم عم  اآلًريف كالميؿكا 
 كاتباع اليكلل 

: ففي حادثة تكزيع ال نائـ ب د غزكة حنيفت كما كلد لرد بري انتماء ال ربي المسمـ أحي ن لركمو حت  بحررة النبي        
زعيـ -ف عبادة س دى ب بسبب عدـ إعطائيـ مف ال نائـل كعند سؤاؿ النبي  ؛اسنحار في أنفسيـ عم  رسكؿ اهلل 

عمؽ في داللة كارحة عم   (ّٗ)عف مكقفو مف ك ـ قكمو قاؿ لو س د: "يا رسكؿ اهللت ما أنا إال مف قكمي" -اسنحار
 ل االتحاؿ الكثيؽ بالربيمة

 كتتمثؿ اسىمية الدينية لألنساب في النراط اآلتية:       
سمسة متحمة ليا قدسيتيا التي ينب ي أال تيمس؛ كليذا  إف النسب ع قة تربط اآلباء كاسلداد باسبناء كاسحفاد في -ُ

قاؿ ت ل ؿ اإلس ـ مف مرتر  ال دؿ كاإلنحاؼ أف يمتـز المرء ىذا الرباط المردس كينتسب إل  آبائو الحريرييف
ـ أمَّ حكرة مف حكر الت ل [: اسحزابٓ]اْدُعوُىْم ِِلَباِئِيْم ُىَو َأْقَسُط ِعْنَد المَّوِ ت ال :  عف أبي ل عب بالنسبكحرَّ

ا لىٍيسى لىوي  -كىىيكى يىٍ مىميوي -يركؿ: "لىٍيسى ًمٍف رىليؿو ادَّعى  ًل ىٍيًر أىًبيًو  أنو سمع النبي  ذر  مىًف ادَّعى  قىٍكمن ت كى ًإالَّ كىفىرى
ٍر ىدىهي ًمفى النَّاًر" ت فىٍميىتىبىكٍَّأ مى ـٍ ًفيًي
ادَّعى  ًإلى  غىٍيًر أىًبيًوت كىىيكى يىٍ مىـي  مىفً » ل كفي حديث آًر مف حديث س د كأبي بكرة:(ْٗ)

مىٍيًو حىرىاـه  نَّةي عى ل فإنكار نسب الفرد يدًؿ في باب كفر الن مة كاإلحسافت كاالنتفاء مف النسب الم ركؼ كاالدعاء (ٓٗ)«فىاٍللى
"اثنتاف في الناس  :قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  ل كعف أبي ىريرة (ٔٗ)ل  غيره عاقبتو شني ة قد تل ؿ محير حاحبو النارإ

 ىذا!ل فوم حرص عم  النسب أعظـ مف (ٕٗ)ىما بيـ كفر: الط ف في النسب كالنياحة عم  الميت"
لحركقيـل ف ف أبي ىريرة  -ِ  النبي  عف الدعكة لت مـ اسنساب لحمة اسرحاـ كالحفاظ عم  كشائج الررب  مراعاة ن

عم  كقد لاء في الكتاب ال زيز كثير مف اآليات في الحث  ل(ٖٗ)للل" قاؿ: "ت ممكا مف أنسابكـ ما تحمكف بو أرحامكـ
كلمررابة في اإلس ـ ت فحمة اسرحاـ كالبة [: اإلسراءِٔ]... َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّوُ منيا ت اإلحساف إل  ذكم الررب 

نفرة كرراعة كيترتب عم  النسب كثيره مف اسحكاـ الفريية كحركؽ الطفؿ مف ل حراف: حؽ اإلس ـ كحؽ الررب 
كمراعاة اسحكاـ المت مرة بالنكاح مما ت ككالية كغيرىات كحركؽ اسقارب مف تكارث كنفرة ككقؼت كحرانة كغيرىا

 ل كمراعاة النسب لممرأة المنككحةت يًص اسنساب كاعتبار النسب في الكفاءة بيف الزكليف
ٍبًد المًَّو :»اعة قاؿ: قاؿ عم  إثبات نسبو كاالعتزاز بوت عف المطمب بف أبي كد حرص النبي  -ّ مَّدي ٍبفي عى أىنىا ميحى

ـٍ ًفٍرقىتىٍيًف فىلى ا ـٍ ًفٍرقىةنت ثيَـّ لى ىمىيي ٍيًرًى ًى ٍمؽى فىلى ىمىًني ًفي  ًى مىؽى ال ًى ٍبًد الميطًَّمًبت ًإفَّ المَّوى  ـٍ ًفٍرقىةنت ثيَـّ ٍبًف عى ٍيًرًى ًى  ىمىًني ًفي 
ًى  ـٍ قىبىاًئؿى فىلى ىمىًني ًفي  ـٍ نىٍفسنالى ىمىيي ٍيًرًى ًى ـٍ بىٍيتنا كى ٍيًرًى ًى ـٍ بيييكتنا فىلى ىمىًني ًفي  ـٍ قىًبيمىةنت ثيَـّ لى ىمىيي كفي حديث آًر ( ٗٗ)«ٍيًرًى

ت كىاٍحطىفى  قيرىٍيشنا ًمٍف ًكنىانىةى : »عف كاثمة بف اسسرع قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  لىًد ًإٍسمىاًعيؿى ت ًإفَّ المَّوى اٍحطىفى  ًكنىانىةى ًمٍف كى
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ت كىاٍحطىفىاًني ًمٍف بىًني ىىاًشـو  مف حديث البراء بف عازب أنو قاؿ:  ل كما ثبت عنو (ََُ)«كىاٍحطىفى  ىىاًشمنا ًمٍف قيرىٍيشو
ف كاف النبي (َُُ)"أنا النبي ال كذبت أنا ابف عبد المطمب" قد قالو في الحربت كفي م رض دعكتو  ل كىذا الركؿ كا 

لفرار إال أنو يكحي بمدل أىمية النسب كالتذكير بو في ب ض المكاطف اعتدادان سححابو لمثبات في الم ركة كعدـ ا
نسبو فيركؿ: "نىٍحفي بىنيك النٍَّرًر ٍبفي ًكنىانىةىت الى نىٍرفيك أيمَّنىات كىالى نىٍنتىًفي ًمٍف  ل كيحدد النبي (َُِ)كاعتزازان ال افتًاران كاست  ءن 

  س مة نسبو مف اسذل أك أف يحيبو أدن  سكءت فرد: "للل اٍستىٍوذىفى حىسَّافي حريحان عم ل كما كاف النبي (َُّ)أىًبينىا"
:  النًَّبيَّ  اًء الميٍشًرًكيفى قىاؿى ىسيمَّنَّؾى ًمٍنييـٍ كىمىا تيسىؿُّ الشَّ ىرىةي ًمفى ال ىًليًف"« كىٍيؼى ًبنىسىًبي»ًفي ًىلى : سى فىرىاؿى حىسَّافي

ل كليذا (َُْ)
 كأنو ينب ي ت مـ نسبو الشريؼت كقاؿ بتكفير مىٍف لـ ي رؼ أنو  م رفة نسب النبي ذىب ابف حـز إل  فررية 

 ل (َُٓ)قرشي إال في حالة الليؿ الشديد
 

 ثانيًا: األىمية الحضارية. 
 :وتيتبرز اسىمية الحرارية لألنساب فيما ي       

ؽ بتحديد اليكية لألمة ال ربيةل كىك سؤاؿ لـ مىٍف ىك ال ربي؟ كالمت م سؤاؿ: عفي د النسب ركنان أساسيان في اإللابة  -ُ
يزؿ مثار لدؿ: ىؿ ال ربي بالنسب أـ بالمساف؟ كبحياغة أًرل لمسؤاؿ: ىؿ االنتساب لم رب يرـك عم  ال رؽ 

يل ؿ مف كياف اسمة كيانان عرقيان قكميانت بينما في  :كالس لة؟ أـ يرـك عم  الم ة ال ربية؟ الشؽ اسكؿ مف السؤاؿ
يتحدد كياف اسمة عم  أساس "ثرافي"ل تفاكتت آراء الباحثيف في ىذا الملاؿ: يرل دل عبد ال زيز  :ثانيالشؽ ال

الدكرم في بحث لو حكؿ دكر الم ة ال ربية في تكحيد اسمة ال ربية أف ل تيا ال ربية ىي ل ة التراث كقاعدة اليكية 
قباؿ غير ال رب مع أنو لـ ينكر أثر النسب  –عم  ت مـ الم ة ال ربية سيما ب د انتشار اإلس ـ كتكسع الت ريب كا 

ل كقد حشد كثيران مف اسدلة كالشكاىد في بحثو إلثبات كلية نظرهل كيرل (َُٔ)كوحد ال كامؿ المؤثرة في بناء اسمة
ل كبحرؼ النظر عف الرطع بحريرة اإللابة عف ىذا (َُٕ)آًركف أف النسب ىك ال امؿ اسرلح في تككيف ىكية اسمة

 ؤاؿ تبر  " فكرة النسب " عم  قدر كبير مف اسىمية في تككيف اسمة كبنائيال الس
ٍف بدرلات متفاكتة–يمثؿ ما كيتب في النسب عم  مر ال حكر كل اية عحرنا اآلف  -ِ تكثيران سكاحر الررب  بيف  –كا 

االلتماعية اسكل  يفرض  ل إف النسيج االلتماعي لمملتمع ال ربي كالذم تمثؿ الربيمة كحدتو(َُٖ)اسفراد كاللماعات
عم  الملتمع أف " يحفظ أنسابو " كييبري عم  ىذه الرابطة االلتماعية قائمة؛ فيي محكر الحياة االلتماعية لم ربل إف 
الكقائع المًتمفة لحركة الملتمع تـ ترديميا في إطار مف النسب: التلارة في اللاىميةت الدعكة اإلس ميةت اليلرةت ارتداد 

حركات الفتكحت التنظيمات االلتماعية كالمالية في عيد عمرت تمحير اسمحارل كليذا فإف أيطير النسب الربائؿت 
ل كبناءن عم  ذلؾ فإف الربيمة تمثؿ بالنسبة (َُٗ)اكتسبت مكانة مركزية؛ سنيا كفرت النسيج البشرم الذم حنع الكقائع
 ل لمفرد أف ي يش بدكنولمفرد ال ربي رابطة التماعية ككيانان سياسيان كم ذان اقتحاديان ال يمكف 

شكمت دراسات اسنساب ًطان دفاعيان رد ىلمات الش كبية: اتًذ الش كبيكف مف ال داكة لم رب كالط ف فييـ ىدفان ليـت  -ّ
منيـ ابف قتيبة كالزمًشرم –ات في مثالب ال رب كالحط مف شونيـل كانبرل لمرد عمييـ عدد مف ال مماء كألَّفكا المؤلف
اهلل بو ال رب م تمديف في ذلؾ عم  شرؼ النسب ال ربيت كنبؿ حفاتيـ ككـر أً قيـل كلكال ما اًتص  -كاللاحظ

 ل (َُُ)مف الًيرية ما شرفيـ بحمؿ رسالتو
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دارة الدولة. ثالثًا: األىمية السياسية و   ا 
كؿٌّ منيا في منطرتيا: ت فب د أف كانت الربائؿ ال ربية ت يش متفرقةت أحدث اإلس ـ نرمة نكعية في حياة ال رب       

 كعاداتيا كتراليدىا كنظاميا التي تسير عميو أحبحت بمليء اإلس ـ -ىاؤ أك زعما–حكارر أك بكادمت كلكؿ قبيمة زعيميا 
 ل حدة ليا كيانيا السياسي المكحدتنركم تحت لكاء دكلة كا

كيظير ذلؾ ت بري النظاـ الربمي في اإلس ـ سائدان كأسيـ إسيامان فاع ن في شت  مناحي الحياة اإلس مية اللديدة       
 مف ً ؿ اسمكر اآلتية:

لنسب الررشيت منيا: بريت قيادة الدكلة عربية قرشية استنادان إل  ب ض اسحاديث النبكية التي تححر أمر الً فة با -ُ
ـٍ تىبىعه  عف أبي ىريرة عنو  كىاًفريىي ت كى ـٍ "قاؿ: "النَّاسي تىبىعه ًلريرىٍيشو ًفي ىىذىا الشٍَّوًفت ميٍسًمميييـٍ تىبىعه ًلميٍسًمًمًي ـٍ اًفًرًى ًلكى

ت كفي (ُُُ)
يىزىاؿي ىىذىا اٍسىٍمري ًفي قيرىٍيشو مىا بىًريى حديث آًر عف ابف عمر قاؿ: قاؿ   كقد نرؿ النككم إلماع الححابة ًمٍنييـٍ اثٍنىاًف": "الى

ل كي مؿ ابف (ُُِ)ذلؾت كال اعتداد بركؿ مف ًالؼ في كافة فمف ب دىـ أف الً فة مًتحة برريشت كىك مذىب ال مماء
لما لنسب قريش مف عحبية كشككة تل ؿ منيا اسلدر بتكلي اإلمامة  ؛ًمدكف اشتراط النسب الررشي في الً فة

 ل (ُُّ)عم  قيادة سائر الربائؿكالردرة 
لرد كلو اإلس ـ طاقة الربيمة كلية إيلابية بما يًدـ أىداؼ الدعكة المباركة كأىدافيا الساميةل كقد ل بت الربائؿ  -ِ

دكران حاسمان في الفتكحات اإلس ميةت فرد سادت الركح الربمية إل  لانب الركح الدينيةت فكانكا في الرتاؿ ينحازكف 
ؿ قبيمة ليا مكانيا في الرتاؿت كليا لكاؤىا تراتؿ عنو كما تراتؿ عف اإلس ـت كتفًر كؿ قبيمة بنحرتيا إل  قبائؿت ك

مفًرة لمربيمة في ب ض أياميات فتميـ أبمت ب ء حسنان في يـك كذات كغيرىا أبم  ب ء حسنان في يـك كذات مما ي د 
ل ال شؾ أف قتاؿ المرء (ُُْ)كيسمميا السمؼ إل  الًمؼكوياميا في لاىميتيات كحرحت كؿ قبيمة أف تركم كقائ يات 

بيف أىمو ككسط عشيرتو ي طيو داف ان أقكل كحافران أكبر لمكالية اسعداء كاالستبساؿ في الرتاؿت كىذا ما حدا بًالد 
 :ت أم(ُُٓ)أف يومر ليشو: "امتازكا أييا الناست لن مـ ب ء كؿ حيت كلن مـ مف أيف نؤت " -يـك اليمامة-بف الكليد ا

 لترؼ كؿ قبيمة تحت رايةت ما كاف لو أعظـ اسثر في ثبات الليش كانتحاره عم  مسيممة الكذابل 
 فاسقربتبنك ىاشـ ثـ الررب  :كىـ ديكاف ال طاء عم  الربائؿ حيث بدأ بررابة رسكؿ اهلل  نظـ عمر بف الًطاب  -ّ

رمة بف نكفؿ تطالب كأككؿ ىذه الميمة لث ثة مف كبار نسابي قريش كىـ عريؿ بف أبي كقامكا كلبير بف مط ـ  تًك
ب مؿ سلؿ باسنسابل ككاف ال طاء في الديكاف حسب السابرة في اإلس ـ كالردـ كال ناء لإلس ـ كالحالة "فالرلؿ 

ل إف ىذا التنظيـ (ُُٔ)كب ؤه في اإلس ـت كالرلؿ كقدمو في اإلس ـت كالرلؿ كغناؤه في اإلس ـت كالرلؿ كحالتو"
 االعتبار الديني كاالعتبار الربمي م انل  عمر  وزيع راع  فيكالتك 

يمان محيث ل بت الربيمة دكران  ؛ف لمنسب دكر في الحياة السياسية سيما في ال يد اسمكم كبداية ال يد ال باسيكا -ْ
ت ف اسكؿفي أطركحة مالستير لمدكتكر محمد س يد عف ال ائ ت المكالية لبني أمية في الرر ل في الحرؿ السياسي

نما مف قبؿ ت فرط (الطبرة الحاكمة)كتكظيفيا سياسيان ليس مف قبؿ بني أمية ت كشؼ فييا عف أىمية ركابط الررابة كا 
بف ال بدأ االىتماـ اسمكم باسنساب مبكران منذ عيد م اكية حيث استدع  دىٍغفىؿ (ُُٕ)شبكة كاس ة مف المكاليف ليـ أيران 
أنساب ال رب في ل كييذكر أف الكليد بف يزيد لمع (ُُٖ)عف أنساب ال رب كقريش حنظمة النسابة الشيير ككاف يسولو

 ل (ُُٗ)ديكاف مع أًبارىا كأش ارىا
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 . صلة عله األىشاب بعله احلديح: املطلب اخلامص
ليس ترفان أف ييتـ المحدثكف باسنسابت كال ىك ًارج دائرة اًتحاحيـت بؿ ىك في حمب تًححيـت كأحؿ مف أحكؿ        
 ل لألنسابيثت ال غن  سىؿ الحديث عنول كيي د عمـ الحديث محدران غنيان لألنساب؛ ففيو لممة مف الركاعد الرابطة الحد

 كمف دالئؿ حمة اسنساب ب مـ الحديث ما يوتي:       
في إف كؿ مف كتب في أحكؿ الحديث ل ؿ م رفة اسنساب أح ن مف أحكؿ الحديثت فوبك عبد اهلل الحاكـ ذكر  :أوالً 

م رفة أنساب  :م رفة قبائؿ الركاة مف الححابة كالتاب يف كأتباعيـل كفي النكع التاسع كالث ثيف :النكع الثامف كالث ثيف
م رفة المتشابو في  :م رفة بمداف ركاة الحديث كأكطانيـل كفي النكع السابع كاسرب يف :المحدثيفل كفي النكع الثاني كاسرب يف

 كأسامييـ ككناىـ كحناعاتيـل  قبائؿ الركاة كبمدانيـ
كقد أشار الًطيب الب دادم في مكارع متفرقة مف كتابيو "اللامع" كالكفاية" إل  مسائؿ ترتبط باسنساب كت ظيـ        

إذا كاف ذا نسب كشرؼل  -في حالة تساكييـ في اإلسناد كالم رفة-المحدثي اسشراؼ ذكم اسنسابت كتفريؿ الراكم عم  غيره
كمسولة ت أمولؾ ربط نسبة الركاة إذا اشتبيت في الًط كاًتمفت في المفظت كما تناكؿ مسولة نسبة المحدث إل  كأشار كذ

 ل (َُِ)ت دد النسبة لمراكم الكاحد كأثرىا عم  التدليس
ؽ كثيؽ مف عمـك الحديث ليا ت م أنكاعان عدةن  -كىي كاسطة الً ٍرد في كتب المحطمح–كقد ذكر ابف الح ح في مردمتو        

باسنساب كم رفة المؤتمؼ كالمًتمؼت كالمتفؽ كالمفترؽت كالمنسكبيف إل  غير آبائيـت كالنِّسىب التي باطنيا عم  ً ؼ 
 ل أثرهل أما مىٍف لاء ب ده مٌمف لًص كشرح كنظـت فرد حذا حذكه كاقتص (ُُِ)ظاىرىات كم رفة أكطاف الركاة كبمدانيـ

في اسنسابت ف  نلد طبرة مف طبرات المحدثيف إال كفييا مىٍف ىك متًحص في ىذا إف المحدثيف ىـ مف الًبراء  :ثانياً 
 )ت ىػ(ت كعبدالرحمف بف ىرمز اسعرجْٗ ال مـت متبحره فيوت كأذكر منيـ تمثي ن: فب د الححابة يوتي: ابف المسيب )ت

شيد لو اإلماـ أحمد بالبراعة في  ىػ( الذمُِٖ ىػ(ت كأبك ن يـ الفرؿ بف دكيف )تُِْ ىػ(ت كابف شياب الزىرم )تُُٕ
ميفة بف ًياط )تِّْت كعمي بف المديني )ت(ُِِ)ال مـ بالشيكخ كأنسابيـ ت ىػ(َِْ)تىػ(ت كقتيبة بف س يد َِْ ىػ(ت ًك

 ل ل كغيرىـ الكثير ممف لاء ب دىـ
باريكفل يركؿ الحازمي: "كقد ألَّؼ مما يت مؽ باسنساب مف المؤلفات التي كتبيا النَّسَّابة كاإلً ب ران يستمد المحدثكف  :ثالثاً 

إف المادة ل (ُِّ)لماعة مف اإلًبارييف تكاليؼ لمة في ىذا ال مـ كأطنبكا فييات كذكركا ما يمـز الحديثيَّ م رفتو كما ال يمزمو"
بؿ ت فلـ تكف محط عناية مف المحدثيت التاريًية الكاس ة مف كقائع كأًبار كمآثر كًسيىر الزعماء كالرادة كرلاؿ الربائؿ

 ل كأًبارىـ كأحكاليـت كانت عنايتيـ بم رفة أنساب رلاؿ الحديث كربطيا
 

 :املبحح الجاىٌ

 .امليوج واملضنىن: األىشاب يف مؤلفات احملدثني
 

 . شروط التألًف يف عله األىشاب عيد احملدثني: املطلب األول
مي كتبيـت كمف ً ؿ المردمات التي كر كىال تترح شركط عمماء الحديث ممٍَّف ألَّؼ في اسنساب مف ً ؿ أسا       

ل كغيرىات لمحازمياسنساب لمسم انيت كعلالة المبتدم  ت بر عف اسنساب بشكؿ عاـت مثؿ: -في م ظميما-فوسماء كتبيـ 
 رحإال أف ب ض المؤلفات تدؿ داللة كارحة عم  شرطيـ ككتاب "اإلنباه عم  قبائؿ الركاة" البف عبد البرت فمرمكنو كما يت
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 ل مف اسمو يت مؽ بركاة اسحاديث
كلاء في مردمات كتبيـ ما يفحح عف شركطيـ إما حراحةن أك رمنان: فابف عبد البر قد نصَّ حراحةن عم  شرطوت        

ل فرد (ُِْ)ت كقربتي ذلؾ كاًتحرتيوت كبينتو"فراؿ: "فإني ذكرتي في كتابي ىذا أميات الربائؿ التي ركت عف رسكؿ اهلل 
ائؿ التي ثبت لب ض أفرادىا ركاية لألحاديثت فيك ينبو عم  مىٍف لو ححبةت كيذكر إف كاف لو ركايةت فمث ن عند ذكر الرب

كعف قبيمة مراد ذكر فركة بف مسيؾ  ل(ُِٓ)حديثو عف قبيمة تميـ قاؿ: كمف الركاة مف تميـ ي م  بف أميةت لو ححبةت كركاية
ل كال يرتحر (ُِٕ)ًمٍف فيـ أبك ثكر الفيمي ل كركل عف النبي (ُِٔ)كاية"ال طيفي المرادم ثـ قاؿ: "كلفركة ىذا ححبة كر 

عم  الربائؿ التي ليس فييا ركاة لألحاديثت يركؿ: "كًرٍعؿ  -بالمرابؿ–ابف عبد البر عم  ذكر الربائؿ التي ليا ركاةت بؿ ينبو 
يَّةت كال أعمـ فييـ حاحبان لو ركاية" يركؿ: "الحكـ بف أبي ال اص ية مف اسفرادت ل كما ينبو عم  مىٍف ليس لو ركا(ُِٖ)كعيحى

 ل (ُِٗ)كما أعمـ لو ركاية"ت كالد مركاف
ت يركؿ: "كقدَّمتي في كؿ حنؼ الححابةى ت كعند ابف ماككال شرطه كارح أنو يرحد بكتابو )اإلكماؿ( ركاةى اسحاديث       

ل ثـ عاد ككسَّع مف شرطو فذكر أحنافان (َُّ)ـ مف الركاة"كأتب تييـ بالتاب يف كتاب ييـت إٍف كانكا في ذلؾ البابت كاسقدـ فاسقد
أًرل مف غير ركاة اسحاديث مف اسع ـ كالمشاىير ليشمؿ حت  مىف كاف في اللاىميةت فراؿ: " ثـ ل متي ب د ذكر مىٍف لو 

ل كفي ظني أف (ُُّ)اء"ركايةت الش راءى كاسمراء كاسشراؼ في اإلس ـ كاللاىميةت ككؿ مىف لو ذكر في ًبر مف الرلاؿ كالنس
االرتياب"؛ لزيادة التوكيد في ححة النسبة ما داـ أف كتابو فيو "رفع  :لسببيف: أحدىما ؛ابف ماككال عٌززَّ كتابو بذكر غير الركاة

إثراء مادة كتابو  :فإف ت دد اسمثمة المت مرة بنسبة أك اسـ يرع االشتباه فيو ي طي طمونينة إل  س مة ربطول كثانييما
 افة أع ـ كمشاىير مف شت  الملاالتل بإر

ٍف كاف اسـ الكتاب يدؿ أنو يتناكؿ عامة اسنسابت إال أنو يذكر في مردمتو ما         كأما السم اني في كتابو )اسنساب( كا 
ات يدؿ عم  أف كتابو يت مؽ بونساب المحدثيفت فيركؿ: "ككنتي في رحمتي أتتبع ذلؾت كأسوؿ الحفاظ عف اسنساب ككيفيتي

ل  أمِّ شيء نيسبى كؿُّ أحدت كأثبت ما كنت أسم و للل ككنت أكتب الحكاياتت كاللرح كالت ديؿ بوسانيدىات ثـ حذفت  كا 
للل كأذكر نسب  اسسانيد لكي  يطكؿت كممت إل  االًتحار ليسيؿ عم  الفرياء حفظيات كال يح ب عم  الحفاظ ربطيا

وت كمف حدث عنيـ كمف الرلؿ الذم أذكره في الترلمة كسيرتوت كما ق سنادهت كأذكر شيًك ركل عنو كمكلده اؿ الناس فيوت كا 
 ل (ُِّ)ككفاتو"
كىـ نيرَّاد –بيذا الك ـ يكشؼ السم اني عف محتكل كتابو كىك تدكيف أنساب المحدثيف: فيك أكالن يسوؿ "الحفاظ"        
ل  أمِّ نكع ت كد كؿ نسبةت ىؿ ىي  -الحديث إل  قبيمة أك حناعة أك ب د أك غيرهل ثـ إنو عف كيفية ربط اسنسابت كا 

يـت كت ميذىـت كسني كالدتيـ ككفاتيـل كىذا كمو  مرمكف يذكر أقكاؿ ال مماء لرحان كت دي ن بالركاة الذيف ترلـ ليـت كشيًك
 ل حديثي ًحٍرؼ

ر يا إال كذكر فييا لممةن مف إذ ال نلد نسبةن مف النِّسب التي ك  ؛ثـ إف مرمكف الكتاب يتكافؽ مع ما حدَّده في المردمة
ت (ُّّ)كىي نسبة إل  طائفة مف غ ة الركافضت مثؿ: البىدائيت إال قمي ن مف النسبت المحدثيف مع بياف شيء مف أحكاليـ

 ل فإنو ال يكلد مف المحدثيف مىف انتسب إلييات (ُّْ)كالبب اء كىك لرب سحد الش راء
طو فيركؿ: "فلم تي في ىذا الكتابت ب د ذكر مردمة ال بد منيا في م رفة كيحرح الحازمي في "علالة المبتدم" بشر        

اسنساب ما ل فالحازمي يذكر مف (ُّٓ)احط ح النُّسَّابت اسنسابى المتداكلة بيف أىؿ الحديثت كرتبتيا عم  حركؼ الم لـ"
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 حديث ال بد لممحدث مف م رفتياتىك مشيكر عند المحدثيفت كما أنو يبيف في المردمة أف م رفة اسنساب أحؿ مف أحكؿ ال
 ل كاالط ع عمييا

 كبذلؾ يترح ما يوتي:       
إف شركط المؤلفات في اسنساب عند أىؿ الحديث مدارىا عم  "ركاة اسحاديث" مف الححابة كغيرىـت كم رفة أنسابيـت  -ُ

كالحازمي فذكر ماككال كالسم اني البر اقتحر عم  الححابةت أما غيره كابف  كربطيات كالتمييز بينيال فمنيـ كابف عبد
 ل سائر الركاة

ىناؾ مف المؤلفيف مف اقتحر عم  نكع كاحد مف اسنسابت كىك النسبة إل  الربائؿل فابف عبد البر اقتحر عم  أحكؿ  -ِ
يتطرؽ إل  ل ككذلؾ الحازمي الذم لمع أنساب الربائؿ المتداكلة عند المحدثيفت كلـ الربائؿ التي ركت عف النبي 

ىا مف أنكاع النسبة كالنسبة إل  الب د أك الحنائع؛ م م ن ذلؾ أف النسبة إل  الب د كارحة كمشيكرةت كال تحتاج غير 
إل  كثير بحث كعناء لم رفتيات كحت  اسمكنة غير المشيكرة كالتي ييظف أنيا مبيمة إال أنيا تككف في مناطريا 

ف الب د ينطبؽ عم  الحنائع كذلؾت فإنيا مشيكرة م ركفةل م ركفةت كيمكف تحديدىا ب د بحث يسيرل كما ييراؿ ع
نظران النتشار الربائؿ في مناطؽ مت ددةت  ؛أما الربائؿ فإنيا تحتاج إل  بحث كتدقيؽ؛ لكثرة الربائؿ كتش بيا كتفرقيا

مف ال ـز  ككثرة تفري اتيات كتشابؾ ع قاتيا كالحمؼ كالكالءت كما يمحؽ ذلؾ مف ت دد في النسب كت يرهت فيككف
 اسنساب نكاعالتفتيش كالنظر الدقيؽ لربط أنساب الربائؿل كىناؾ مف المؤلفيف كالسم اني مىف لاء كتابو شام ن س

ملاؿ : الربائؿ كالبمداف كالحنائع كالمذاىب كغيرىال كىك كتاب رًـت كي د مف أىـ كأكسع المحادر في كميا
 ل إٍف لـ يكف أىمَّيا عم  اإلط ؽت اسنساب

 

 . ترتًب اليَِّشب يف كتب األىشاب عيد احملدثني :املطلب الجاىٌ
مت ددةت كالمرحكد بيا الت ريؼ بالراكمت كتكريح حالوت  ان مرَّ في المطمب الثالث مف المبحث اسكؿ أف لألنساب أنكاع       

ل  الحناعة إف كيلدتل كتمييزه عف غيرهل كغالبان ما ييذكر أكثر مف نسبة لمراكم الكاحدت فتيذكر نسبتو إل  ا ل  البمدت كا   لربيمةت كا 
 كقد اتًذ المحنفكف في اسنساب نىسىران م ينان في ترتيب النِّسىبت يرـك عم  البدء بالنَّسب ال اـ ثـ االنتراؿ إل  النسب       
حكح ان سكاء فيما يت مؽ بالربائؿ أك الب د فإف لكؿ نكع مف ىذيف النسبتىٍيف عمكمت الًاص  ل ان ًك
 كالنسبة إل  الربيمة عند ال رب ليا تفري اتت تبدأ مف الش كب ثـ الربائؿ ثـ ال مائر ثـ البطكف ثـ اسفًاذ ثـ الفحائؿ       

كمف ل كيبدأ النسابكف بذكر ال اـ كىك الربيمة أك ال مارة ثـ يذكركف الًاص كىك البطف أك الفًذ للل الخل (ُّٔ)ثـ ال شائر
دَّانيت أبك عركة بف أبي عمرك البحرمم مر ب -اسمثمة عم  ذلؾ:  دَّاف بطف مف اسزد(ُّٕ)ف راشد اسزدم الحي  ل (ُّٖ)ت كحي

تميـ ينتسبكف إل  ت كال نبرم: نسبة إل  بني ال نبرت كىـ لماعة مف بني (ُّٗ)بىلالة بف عبدة التميمي ثـ ال نبرم البحرم -
 ل (َُْ)ال نبر بف عمرك بف تميـ

ليححؿ في الثاني فائدة لـ تكف في اسكؿت فيركلكف فيما لك تـ البدء بالًاص " تتكافرفائدة ال  كالبدء بالنسب ال اـ ي طي       
مث ن: ف ف بف ف ف الرريشي الياشمي؛ سنو ال يمـز مف ككنو قرشينا ككنو ىاشمينات كال ي كسكف فيركلكف: الياشمي الررشيت 

ل كفائدة أًرل ذكرىا الفيكمي في )المحباح المنير(ت (ُُْ)مينا ككنو قرشيان"فإنو ال فائدة في الثاني حينئذت فإنو يمـز مف ككنو ىاش
دَّاني فإنو يستمـز أف يككف تميميان -كىي أنو لك تـ ترديـ الًاص سعط  م ن  ال اـ  ف  يبر  حينئذو لذكر  -كما لك قمنا الحي
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ل كقد يراؿ: لماذا ال يتـ (ُِْ)ىك أكل  مف التككيدال اـ فائدة إال التككيد فرطت كفي ترديـ ال اـ عم  الًاص إفادة التوسيس ك 
االقتحار عم  النسبة إل  الًاص ما داـ أنيا تفيد ال اـت كاللكاب عم  ذلؾ: أف ب ض البطكف تككف ظاىرة النسبة إل  الربيمة 

: (ُّْ)سنحاركبني ىاشـ مف قريشت إال أف ب ض البطكف تككف ًفية ف  تي مـ إال إذا نيسبت إل  قبائميا كاسشيؿ مف ا ل قمتي
كفائدة أًرل مف ذكر الربيمة ثـ البطف أف ب ض البطكف التي تحمؿ النسبة نفسيا تككف لربائؿ مًتمفةت فكلب ذكر الربيمة 

بف الم رفة أمِّ البطكف التي تتبع ليات كمثاؿ ذلؾ: "ال امرم" فإف ث ثة بطكف مف ث ثة قبائؿ تحمؿ ىذه النسبة: فيناؾ عامر 
ٍيبت فمثاؿ اسكؿ: عثماف لؤم كىك بطف  بف امف قريشت كعامر بف ح حة بطف مف ىكازفت كعامر بف لؤم بطف مف تيلى

ل (ُْٓ)ل كمثاؿ الثاني: قبيحة بف عربة ال امرم مف بني سيكاءة بف عامر بف ح ح ة(ُْْ)إسحاؽ بف ًرشة الررشي ال امرم
 ل (ُْٔ)كمثاؿ الثالث: إبراىيـ بف س يد التليبي ال امرم

بة إل  الب د تسير عم  النسؽ ذاتو مف حيث ترديـ ال اـ عم  الًاصت كمف ذلؾ: الشامي الدمشري ال كطي كالنس       
ل ككالنسبة إل  اليماني الحن اني (ُْٕ)الحرستانيت كىي نسبة تنترؿ مف اإلقميـ إل  البمد إل  الككرة إل  الررية كما ذكر النككم

ل  الًراساني المركزمل كمثالو: مسممة بف عب ل كالداراني نسبةن (ُْٖ)داهلل بف رب ي الليني الحميرم الشامي الدمشري الدارانيكا 
كسلستاف بمد في إقميـ ل (َُٓ)السلستانيل كأش ث بف عبداهلل الًراساني (ُْٗ)إل  دارٌيا كىي قرية مف قرل ال كطة بدمشؽ

 ل (ُُٓ)ًراساف
مد حت  يينسب إلييال ففي حيف حددىا ابف المبارؾ بوربع كلمنيٌراد آراء في المدة الم تبرة التي يررييا الراكم في الب       
ت ذىب ابف حباف إل  عدـ تحديد المدة بؿ الم تبر عنده طكؿ براء الراكم في البمدت فراؿ ب د أف ذكر عبيد مكل  (ُِٓ)سنيف

عتبرنا استيطانيـ : "فيذا آًر المشاىير مف الححابة الذيف كانكا بالمدينةت ذكرنا باإليماء مف أنسابيـت كارسكؿ اهلل 
ف كافتيـ المنية في غيرىا" ل كىذا ما ذىب إليو الحاكـ أيران فراؿ: "م رفة قـك مف المحدثيف ت ربكا عف (ُّٓ)المدينةت كا 

ت مف التاب يفل كررب لذلؾ مثاليف: الربيع بف أنس بحرم (ُْٓ)أكطانيـ إل  ب د شاس ةت فطاؿ مكثيـ بيا فنيسبكا إلييا"
 ل (ُٓٓ)كمات بيا فنيسب إلييات ككفي نزؿ الرمت كعيس  بف ماىاف لفنيسب إلييات سكف مرك

كقد ينترؿ الراكم مف بمد إل  بمد آًرت فيينسب إلييمات كلكف ييبدأ بالبمد التي سكنيا أكالن ثـ التي انترؿ إلييات كقد        
ل لمداللة (ُٕٓ)د المدني ثـ الككفيل كاسمثمة عم  ذلؾ كثيرةت منيا: إبراىيـ بف محمد بف س (ُٔٓ)تيراؼ "ثـ" بيف النسبتيف

ل  أم الب د انترؿ حراحةنت مثؿ: إسماعيؿ بف تكبة  بف اعم  انترالو مف اسكل  إل  الثانيةل كقد ييذكر أحؿ الراكمت كا 
سماعيؿ بف مسمـ المكيت أحمو بحرمت سكف مكةت فمكثرة ملاكرتو (ُٖٓ)سميمافت نزيؿ قزكيفت كأحمو مف الطائؼ بمكة ل كا 

 ل (ُٗٓ)مكيقيؿ لو: ال
كقد الحظتي أف ب ض اسنساب قد تتشكؿ نتيلة مزيج مف الربيمة كالبمدت كمف ذلؾ أف تنزؿ قبيمةه مكانان فييسم  ىذا        

المكاف باسميات كيحبح بمدان مشيكران بيذا االسـت ككؿ مىٍف ينزؿ فييا ينتسب إل  البمد كليس إل  الربيمةل كمثالو: السىٍكسىكيت 
لسكاسؾت كىك بطف مف كندةل ككادم السكاسؾ مكرع باسردف نزلتو السكاسؾ حيف قدمكا الشاـ زمف عمر كىي نسبة إل  ا

ل كقد نيسب إل  السكاسؾ "البمدة" عدده مف المحدثيفت منيـ: أبك قرة مكس  بف طارؽ السكسكيت كىك مف أىؿ بف الًطاب ا
بيدل كمالؾ بف يًامر السكسكي اسلياني  مف أحؿ يمني ينتسب إل  ألياف بف مالؾ أًي ىمداف ت كىك (َُٔ)اليمفت مف زى

 ل (ُُٔ)بف مالؾا
 ت(ُِٔ)اليمدانيكقد يحدث أحيانان أف ييرتحر عم  النسبة ال امةت كال تيذكر النسبة الًاحةت مثؿ: س يد بف عمرك بف أشكع        
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ت ال امةتحر عم  النسبة الًاحة دكف نسبةن إل  قبيمة ىمداف كفييا بطكف كثيرةت كلكف لـ ييذكر مف أم البطكف ىكل كقد يير
 ل كالسىكيكف بطف مف كندةت (ُّٔ)مثؿ: عربة بف ًالد السىكيكني

 كشوف النسابيف كعمماء الترالـ أف يبدأكا بالنسبة إل  الربيمة ثـ يتب كنيا بالنسبة إل  البمد؛ كت ميؿ ذلؾ ي كد سمريف:       
ل بم ن  أف (ُْٔ)ذاتيةت كال كذلؾ النسبة إل  البمدت فكاف الذاتي أكل " اسكؿ: قاؿ الفيكمي: "سف النسبة إل  اسب حفةه 

االنتساب إل  اسب أمره م ـز لمرلؿ ال ينفؾ عنو؛ سنو يت مؽ بالس لةل أما االنتساب إل  البمداف فرد يت ير بانتراؿ الرلؿ 
كىك مف طبي ة تككيف الملتمع ال ربيل أما مف بمد إل  آًرل كالثاني: أف اسحؿ في االنتساب عند ال رب ىك إل  الربيمةت 

لمت يرات التي طرأت اكتسبو ال رب نتيلة انفتاحيـ عم  الش كب اسًرلت كاستلابةن  ئه االنتساب إل  البمداف فيك عرؼه طار 
 ل (ُٓٔ)عم  الحياة ال ربية

حي ذلؾ في نسبة الراكم بركليـ        ذا كاف الرلؿ مف المكاليت فإنو ييكرَّ ت مكاليياـ" ب د ذكر الربيمة التي ىك مف "مكالى :كا 
ترتيب كأسكؽ ىنا مثاال عم  ت ل كاسمثمة عميو كثيرة مبثكثة في كتب الترالـ(ُٔٔ)عم  اًت ؼ حكر الكالء كما سبؽ بيانو

 كىك:ت النسب
 مدت كما لاءل فرد لاء الترتيب ىنا بذكر الربيمة أكالن ثـ الب(ُٕٔ)ححيف بف نمير الكندم ثـ السىكيكني الشامي الحمحي -

ت الترالـالترتيب مف ال اـ إل  الًاص: فالسىكيكف بطف مف ًكٍندةت كحمص بمد في الشاـل عم  أف ىذا الترتيب ليس مطردان في كؿ 
 ل بؿ ىك في ال الب اسعـ

 

 . ترتًب تراجه الرواة يف كتب األىشاب عيد احملدثني: املطلب الجالح
ل كالمبسكطالطريرة اسكل : كىي ترتيب اسنساب بوسمكب المشلر  ي تآليفيـ طريرتيف:سمؾ مؤلفك اسنساب مف المحدثيف ف       

 ل كالطريرة الثانية: كىي الترتيب اليلائي )اسلفبائي(
 فيي ال تًتص بالمحدثيف كحدىـت كليسكا ىـ مىف ابتدعيات بؿ ىي عامة في كتب اسنسابل كيمثؿ ىذه :أما الطريقة األولى
 ل بر في )اإلنباه عم  قبائؿ الركاة(الطريرة ابف عبد ال

في  -فيما يظير–ل كقد لاءت (ُٖٔ)التي سمكيا المحدثكف في ترتيب الركاة فيي الترتيب اليلائي )اسلفبائي( :والطريقة الثانية
 ل المبتدم(مرحمة تاليةت كيمثؿ ىذه الطريرة ابف ماككال في )اإلكماؿ(ت كالسم اني في )اسنساب(ت كالحازمي في )علالة 

ٍف كاف كتابو عامان في المؤتمؼ كالمًتمؼ كما يدؿ عم  ذلؾ اسموت إال أف كتابو احتكل عم  مادة         فابف ماككال كا 
أنساب ليدةت كقد رتب كتابو ىلائيان كالتـز بيذا الترتيبت فيك يبدأ بالمؤتمؼ كالمًتمؼ مف اسسماء مراعيان الترتيب اليلائي 

كقد الحظتي أنو يردـ حرؼ الكاك عم  حرؼ الياء في كؿ اسسماء سكاء في الترتيب ال اـ  لألسماء داًؿ الحرؼ الكاحدت
 لمكتاب أك في الترتيب داًؿ الحرؼ الكاحدل 

أما مكقع اسنساب في كتابو فتوتي ب د أف ينيي اسسماء تحت الحرؼ المرادت حيث يًتـ الحرؼ بذكر اسنساب فيوت        
مىيا عف اسسماء كالكن ت كقد الحظتي أنو لـ يرتبيا (ُٗٔ)ىذا الحرؼ"فيركؿ: "مشتبو النسبة في  أقحد  –ل أما النِّسىب فرد فحى

إذ أًذ بترتيب اسنساب حينيا رمف الحرؼ الكاحد ترتيبان  ؛ترتيبان ىلائيان إال عندما كحؿ إل  حرؼ الكاؼ -اسنساب
ت كؿ حرؼ أيران عم  حركؼ الم لـت كبدأت في كؿ ىلائيانل يركؿ مكرحان طريرتو: "كرتبتو عم  حركؼ الم لـت كل م

تمت كؿ حرؼ بمشتبو باب بذكر مف اسمو مكافؽ لترلمتوت ثـ بمف كنيتو كذلؾت ثـ أتب تو بذكر اآلباء كاسلداد  النسبة للل ًك
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 ل (َُٕ)منو؛ ليررب إدراؾ ما يطمب فيوت كيسيؿ عم  مبت يو"
يا عم  الترتيب اسلفبائيت يركؿ: "كأكردتي النسبة عم  حركؼ الم لـت كالسم اني في )اسنساب( اتبع الطريرة نفس       

كىك داًؿ  (ُُٕ)"للل كراعيت فييا الحرؼ الثاني كالثالث إل  آًر الحركؼت فابتدأتي باسلؼ الممدكدة سنيا بمنزلة اسلفيف
ف ندما يذكر ترالـ الذيف ينتسبكف إلييا ت أما فيما يت مؽ بالنسبة الكاحدةل الحرؼ الكاحد يمتـز بترتيب النِّسىب عم  الحركؼ

 ل فإنو ال يراعي ترتيبان م ينان ال ىلائيان كال عم  تكاريخ كفياتيـ
ف كاف ًاحان بونساب الربائؿ دكف غيرىا مف أنكاع         كسار الحازمي في )علالة المبتدم( عم  ذات النيجت ككتابو كا 

تـز الترتيب لمحرؼ اسكؿت أما الحرؼ الثاني كالثالث فإنني تتب ت الكتاب فكلدتو النسبة إال أنو اتبع الطريرة الم لميةل كقد ال
ل كلـ يكثر مف ذكر الركاة عم  كؿ نسبةت بؿ يكتفي بررب عدد مف اسمثمةت مثؿ (ُِٕ)غالبان يمتـز إال في ب ض الحاالت

ليو يينسب لماعة مف الححابة كالتاب يف كمف ب دى  ل عددان منيـت ثـ ذكر (ُّٕ)ـ"النسبة إل  )اسحمسي( قاؿ: "كا 
كعند المرارنة بيف الطريرتيف: نلد أف الترتيب بالطريرة الم لمية أسيؿ تناكالن كأيسر لمكحكؿ إل  الراكمت ف  يحتاج        

 ل ئؿالرباالباحث إل  كثير عناء لمكحكؿ إل  مرادهل بينما يلد ح كبة في البحث عف الركاة كأنسابيـ في الكتب التي ريتبت عم  
 

 .اخلامتة
 أقدـ أبرز ما تكحمت إليو مف نتائج:ت ب د ىذه الدراسة       

رافًتوً  ييٍ رىؼي  ما إل  الشًص عىٍزكً  في يبحث تكحمت في ىذا البحث إل  ت ريؼ مرترح ل مـ اسنسابت كىك: عمـ -  بوت كا 
 ل كغيرهت كالحناعةت كالبمدت كالربيمة غيره عف ييمىيِّزيهي  ما إل 

 ل كمدارىا عم  ركاة الحديث مف الححابة كغيرىـت ثكف في مؤلفاتيـ شركطان م ينةاشترط المحد -
كتحديػد ت إذ ليا دكر كبير في النسػيج االلتمػاعي ؛لألنساب أىمية دينية كحرارية كسياسية في الملتمع اإلس مي -

 ل ىكية اسمة
 ل ثيف إسيامات نكعيةككانت إسيامات المحدت مٌر التوليؼ في اسنساب بمراحؿ مًتمفة عبر ال حكر -
حديثية تحتكم عم  ثركة  -تحتاج لمزيد مف الدراسة كالتحميؿ-مؤلفك اسنساب مف عمماء الحديث مؤلفات رًمة  ترؾ -

 ل كالت ريؼ بيـت كأحكاليـت تًدـ عمـ الحديث؛ لما ليا مف ارتباط بالركاة
 

 :التوصيات
كمرارنتيا بوحكاـ ت لمع ما كرد فيو مف أحكاـ نردية لمركاةك ت لمسم اني األنسابأكحي ب مؿ دراسة م مرة لكتاب        

 ل غيره مف النراد
 

 لاهلىامش
                                                 

ت س ـ محمد ىاركفتحريؽ: عبد المقاييس المغة، ىػ(ت ّٓٗابف فارست أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا الرزكيني الرازم )ت ( ُ)
 بتحرؼ يسيرل ل ِّْ/ٓـت ُٕٗٗىػ/ُّٗٗدار الفكرت 

ت تحريؽ: محمد ن يـ ال رقسكسيت مؤسسة القاموس المحيطىػ(ت ُٕٖالفيركزآبادمت ملد الديف أبك طاىر محمد بف ي ركب )ت( ِ)
 ل ُّٕ/ُـت ََِٓىػ/ُِْٔت (ٖ)طالرسالةت بيركتت 
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طريؽ المستريـ ىك النيسب عم  كزف حيدرت إال ما كرد عند ابف فارس مف أنو النسيبت اتفرت الم الـ التي رل ت إلييا أف ال( ّ)
 ل -رحمو اهلل-كل مو إحدل ليلات ال رب أك ًطو مطب ي أك سبؽ قمـ مف المؤلؼ 

يف عترت ت تحريؽ: نكر الدمعرفة أنواع عموم الحديثىػ( ّْٔابف الح حت عثماف بف عبد الرحمفت أبك عمركت )ت مث ن:  ينظر( ْ)
بف افما ب دىال كالسًاكمت شمس الديف محمد  ّْْـت صُٖٔٗىػ/َُْٔبيركتت  –سكريات دار الفكر الم احر  -دار الفكر

  لفما ب دىا ِِٔ/ْت (ُ)طت تحريؽ: عمي حسيف عميت مكتبة السنةت محرت فتح المغيثىػ(ت َِٗعبدالرحمف السًاكم )ت
ت رسالة أحكام النسب في الفقو اإلسالميمنيا مث ن: فؤاد مرشد بديرت  عدة لام ية كيتب في النسب في الفرو اإلس مي رسائؿ( ٓ)

 ـل ََُِمالستيرت لام ة النلاح الكطنيةت نابمست 
 ل ْٖٕـت صُٖٖٗت (ِ)طست ئت دار النفامعجم لغة الفقياءقم ليت محمد كقنيبيت حامدت ( ٔ)
ـت ُُْٗت مكتبة المثن ت ب دادت ون عن أسامي الكتب والفنونكشف الظنىػ(ت َُٕٔحالي ًميفةت محطف  بف عبداهلل )ت( ٕ)

 لُٖٕ/ُ
ت أبجد العمومىػ(ت َُّٕ الرنكليت أبك الطيب محمد حديؽ ًاف بف حسف )ت( ٖ)  ل َِّـت صََِِىػ/ُِّْت (ُ)طت دار ابف حـز
ت دار الكتب لعموممفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات اىػ(ت ٖٔٗ طاش كبرم زادهت أحمد بف محطف  )ت( ٗ)

ل ىذه اإلشارة مف طاش كبرم زاده إل  عمـ اسنساب أفدتيا مف مراؿ ُِّ/ُـت ُٖٓٗىػ/ َُْٓت (ُ)طال مميةت بيركتت 
 amir. info/inf4/include-http://www. al ت عم  الرابطنحو تأصيل عمم النسب: الحمدانيت محمد بف حسيفت اإلنترنتعم  شبكة 

/plugins/article/article. php?action=s&id=32  ـل َُِٕ/ّ/ُٗبتاريخ 
 ل ُِٖ/ّت )دل ت(ت (ِ)طت ربطو: محمد بيلة اسثرمت بموغ األرب في معرفة أحوال العربلكسيت محمكد شكرم الب دادمت اآل( َُ)
بف ات مردمة التحريؽ: عبدالرحمف األنسابىػ(ت ِٔٓالسم انيت أبك س د عبدالكريـ بف محمد بف منحكر التميمي المركزم )ت( ُُ)

 ل ٕ/ُـت َُٖٗت (ِ)طيحي  الم ممي اليمانيت مكتبة ابف تيميةت الراىرةت 
 amir. info/inf4-http://www. al   الرابطت عمنحو تأصيل عمم النسب: الحمدانيت محمد بف حسيفت اإلنترنتمراؿ عم  شبكة ( ُِ)

/include/plugins/article/article. php?action=s&id=32  ـل مرلع سابؽل َُِٕ/ّ/ُٗبتاريخ 
 ل ٓ/ ُ(ت ِٓل ّت المكتبة الشاممةت اإلحدار )اإلكميلىػ(ت ّّْأحمد )ت اليمدانيت أبك محمد الحسف بف ( ُّ)
 ل ِٔ/ُالمرلع السابؽت  ( ُْ)
 ل ُٓـت صَََِت مركز زايد لمتراثت نشأة عمم التاريخ عند العربالدكرمت عبدال زيزت  ( ُٓ)
(ُٔ ) topic-hlamontada. com/t38http://houkamaa. a ـل َُِٕ/ٓ/ِِبتاريخ 
 ل ِٖٔ/ُقت ُّٕٖت (ِ)طت دار التراثت بيركتت تاريخ الرسل والمموكىػ(ت َُّالطبرمت أبك ل فر محمد بف لرير )ت( ُٕ)
 ل ْٔـت صََِٔت (ُ)طت دار الساقيت بيركتت النسب والقرابة في المجتمع العربي قبل اإلسالممحمد س يدت ( ُٖ)
ىػ(ت ُُٕم اني اللاىمية المفاًرة باسنساب كالكبر كالتلبرل ابف منظكرت أبك الفرؿ محمد بف مكـر بف عمي اإلفريري ) مف( ُٗ)

 ل َُّ/ُُىػت ُُْْت (ّ)طت دار حادرت بيركتت لسان العرب
رافة مراتب أًرل غيرىال ( َِ) ي بف محمد : الماكردمت أبك الحسف عمينظرىناؾ اًت ؼ يسير في ترتيب ىذه المراتب كا 

ل كأبك بكر الحازميت محمد بف مكس  َّْت دار الحديثت الراىرةت صاألحكام السمطانيةىػ(ت َْٓالبحرم الب دادم )ت
ت تحريؽ: عبداهلل كنكفت المطابع اسميريةت الراىرةت عجالة المبتدي وفضالة المنتيي في النسبىػ(ت ْٖٓاليمداني )ت

 ل ٕـت صُّٕٗىػ /ُّّٗت (ِ)ط
 ل ُِّـت صُٖٖٗت ٕت دار الم ارؼت محرت طالشعر الجاىميناحر الديفت محادر اسسدت ( ُِ)
 بفال مًرمة بف نكفؿ َِِ/ِىػت ُِّْت دار الي ؿت بيركتت البيان والتبيينىػ(ت ِٓٓبحر )ت بف عمرك اللاحظت أبك عثماف( ِِ)

 

http://houkamaa.ahlamontada.com/t38-topic
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ت كعمـ ممف حسف إس موت ككاف لو ىػ(: ححابيت مف مسممة الفتحت كأحد المؤلفة قمكبيـت ك ْٓأيىيب الزىرم الررشي )ت سفه
ذ عنو النسبل ابف عبد البرت أبك عمر يكسؼ بف عبداهلل النمرم الررطبي )ت االستيعاب في ىػ(ت ّْٔبوياـ قريشت كاف يًؤ

بف ال أبك ليـ بف حذيفة َُّٖ/ّـت ُِٗٗىػ/ُُِْت (ُ)طت تحريؽ: عمي البلاكمت دار الليؿت بيركتت معرفة األصحاب
ال دكمت أسمـ عاـ الفتحت ككاف مردمان في قريش م ظمانت قيؿ: مات في آًر ً فة م اكيةل المرلع السابؽ غانـ الررشي 

ل حكيطب بف عبد ال زل الررشي ال امرمت مف مسممة الفتحت كأحد المؤلفة قمكبيـت شيد حنينان كالطائؼت مات سنة ُِّٔ/ْ
ي الياشميت أًك عمي كل فرت أيسر يـك بدر ففداه عمو ل عريؿ بف أبي طالب الررشُٕٕٔ/ْىػ(ل المرلع السابؽ ْٓ)

 ل َُٖٕ/ّىػ(ت المرلع السابؽ َٔال باست أسمـ عاـ الفتح )ت
 ل َُْت ُّٗـت صُّٖٗت (ِ)طالرسالةت  ال ميت مؤسسة ت ترلمة: حالحعمم التاريخ عند المسممينركزنثاؿت فرانزت ( ِّ)
نشأة عمم التاريخ : الدكرمت ينظرل ك ْٗت مرلع سابؽت صقبل اإلسالم النسب والقرابة في المجتمع العربيمحمد س يدت ( ِْ)

 ل ُّْت مرلع سابؽت صعند العرب
ىػ(ت تحريؽ عباس ىاني اللراحت دار ِٔٓ ت الزبير بف بكار الررشي )تجميرة نسب قريش وأخبارىامردمة تحريؽ كتاب ( ِٓ)

 ل ِٗ/ُـت ََُِت (ُ)طالكتب ال مميةت لبنافت 
ت تحريؽ: إبراىيـ رمرافت دار الم رفةت بيركتت الفيرستىػ(ت ّْٖؽ الب دادم )تاسحإأبك الفرج محمد بف ابف النديـت ( ِٔ)

 فما ب دىال  ُُٕـت صُٕٗٗىػ/ُُْٕت (ِ)ط
 ل ّْٖت مرلع سابؽت صعمم التاريخ عند المسممينركزنثاؿت ( ِٕ)
 ت تحريؽ: ش يب اسرنؤكطت مؤسسةأعالم النبالء سيرىػ(ت ْٖٕ الذىبيت شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز )ت( ِٖ)

 ل ٗٗ/ّـت ُٖٓٗق/َُْٓت (ّ)طالرسالةت 
ت ت تحريؽ: بشار عكاد م ركؼت دار ال رب اإلس ميتاريخ بغدادىػ(ت ّْٔالًطيب الب دادمت أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت )ت( ِٗ)

 ل ْٖٔ/ٗـت ت ََِِت (ُ)طبيركتت 
 ل ُِٔ/ٔت مرلع سابؽت لسان العربرت الطنفسة ىي البساطل ابف منظك ( َّ)
 ل َُٖٕ/ّ تت مرلع سابؽاالستيعاب في معرفة األصحابابف عبد البر الررطبيت ( ُّ)
 ل ِْٖ/ٔت مرلع سابؽت سير أعالم النبالءالذىبيت ( ِّ)
 لَُُ/َُالمرلع السابؽت ( ّّ)
 ل ْٖٔ/ٗت مرلع سابؽت تاريخ بغدادالًطيب الب دادمت ( ّْ)
 ل ُِٓت مرلع سابؽت صلشعر الجاىميمصادر ااسسدت ( ّٓ)
 ت الباب اسكؿ كالباب الثانيل سابقال مرجعال: ينظر( ّٔ)
 ل ٕٗـت صََُِت مطب ة الملمع ال مميت عمم التاريخ عند العرب فكرتو وفمسفتوالحديثيت نزارت ( ّٕ)
 ل َِٔ/ُت مرلع سابؽت البيان والتبييناللاحظت ( ّٖ)
 ل َِٗ/ْمرلع سابؽت ت تاريخ الرسل والمموكالطبرمت ( ّٗ)
 ل ْٖت مرلع سابؽت صالنسب والقرابة في المجتمع العربي قبل اإلسالممحمد س يدت ( َْ)
ت تحريؽ: عادؿ أحمد كعمي م كضت دار اإلصابة في تمييز الصحابةىػ(ت ِٖٓال سر نيت أحمد بف عمي بف حلر )ت( ُْ)

 لِْْ/ُىػت ُُْٓت (ُ)طالكتب ال مميةت بيركتت 
ت مردمة التحريؽ: ح ح الديف المنلدت حذف من نسب قريشىػ(ت ُٓٗ بك فيد مؤرج بف عمرك بف الحارث )تالسدكسيت أ( ِْ)

 ل ٓت ص(ِ)طدار الكتاب اللديدت بيركتت 
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ـت ُّٗٗت (ُ)طت تحريؽ: إحساف عباست دار ال ربت بيركتت معجم األدباءىػ(ت ِٔٔالحمكمت شياب الديف ياقكت بف عبد اهلل )( ّْ)
 ل ِِّٕ/ٔ

 ل ُٖٕ/ُت مرلع سابؽت كشف الظنونحالي ًميفةت ( ْْ)
ت (ِ)طت تحريؽ: أكـر رياء ال مرمت مؤسسة الرسالةت بيركتت المعرفة والتاريخىػ(ت ِٕٕ الفسكمت ي ركب بف سفياف )ت( ْٓ)

 ل ُْٔ/ُـت ُُٖٖٗ
 ل ِْٔ/ُالمرلع السابؽت ( ْٔ)
 ل ِْٓ/ٓت مرلع سابؽت سير األعالم النبالء: الذىبيت ينظرل (قُِٔت )كاف أميران لألمكييف عم  الحلاز كالبحرة كالككفة ( ْٕ)
 ل ْٕت مرلع سابؽت صنشأة عمم التاريخ عند العربالدكرمت ( ْٖ)
 ل ُِّت مرلع سابؽت ص، الفيرستابف النديـ( ْٗ)
ت (ُط)حساف عباست دار ال ربت بيركتت إت تحريؽ: معجم األدباءىػ(ت ِٔٔالحمكمت شياب الديف ياقكت بف عبد اهلل )( َٓ)

 ل ِٕٕٗ/ٔـت ُّٗٗ
 ل ْٖت مرلع سابؽت صالنسب والقرابة في المجتمع العربي قبل اإلسالممحمد س يدت ( ُٓ)
 ل ُّْ-ُُّت مرلع سابؽت صنشأة عمم التاريخ عند العربت الدكرم( ِٓ)
 ت بتحرؼل ُّٕـت صََِْت (ُ)طت مركز زايد لمتراثت اإلمارات ال ربيةت التدوين التاريخي عند المسممينفاركؽ عمر فكزمت ( ّٓ)
 ـتُّٗٗت مردمة التحريؽ لسييؿ زكارت دار الفكرت الطبقاتىػ(ت ًَِْميفةت أبك عمرك ًميفة بف ًياط الشيباني ال حفرم )ت( ْٓ)

 ل ُْص
ت تحريؽ: ثركت عكاشةت الييئة المحرية ال امةت الراىرةت المعارفىػ(ت ِٕٔ: ابف قتيبةت عبداهلل بف مسمـ الدينكرم )تينظر( ٓٓ)

 ل ُٕٔ-ّٔـت ُِٗٗت (ِط)
ىػت َُْْت (ُ)طت دار الكتب ال مميةت العقد الفريدىػ(ت ِّٖ: ابف عبد ربوت أبك عمر شياب الديف أحمد بف محمد )تينظر( ٔٓ)

 ل ّٓٔ-ِٓٔ/ ّ
رت ت تحريؽ: ًميؿ شحادةت دار الفكالمبتدأ والخبرىػ(ت َٖٖ: ابف ًمدكفت عبد الرحمف بف محمد الحررمي اإلشبيمي )تينظر( ٕٓ)

 ل ُٕٓ-َُٔ/ُالسابع عشر  –ـت عم  سبيؿ المثاؿ: الباب الثاني: الفحكؿ مف الثامف ُٖٖٗت (ِ)طبيركتت 
ت دار الكتب كالكثائؽ الركميةت الراىرةت نياية األرب في فنون األدبىػ(ت ّّٕ: النكيرمت أحمد بف عبد الكىاب )تينظر( ٖٓ)

 ل ِّٔ-ِٕٔ/ ِىػت جُِّْت (ُ)ط
ت تحريؽ: محمد حسيف شمس الديفت صبح األعشى في صناعة اإلنشاىػ(ت ُِٖأحمد بف عمي الفزارم)ت : الرمرشندمتينظر( ٗٓ)

 ل ِْٔ-ّٖٓ/ُـت ُٕٖٗدار الكتب ال مميةت بيركتت 
 ل ُِ/ُّت مرلع سابؽت تيذيب المغةاسزىرمت ( َٔ)
 ل َِٔ/ِت مرلع سابؽت المصباح المنيرالفيكميت ( ُٔ)
 ل ُِ/ُّابؽت ت مرلع ستيذيب المغةاسزىرمت ( ِٔ)
 ل ْت صعجالة المبتدي وفضالة المنتيي في النسبالحازميت ( ّٔ)
 http://alkhalifah. me/form/?tag=%D8%ـَُِٕ/ٖ/ٔت بتاريخ الحمف القبمي ومعناه عند العربت اإلنترنتمف مراؿ عم  شبكة ( ْٔ)

A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A- 

%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8 

 ل ُُٓ/ُْـت ََُِىػ/ُِِْت ْت دار الساقيت طالمفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالملكاد عميت ( ٓٔ)
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ت اسرنؤكطق(ت تحريؽ: ش يب ّٕٗت ابف بمباف الفارسيت )تاإلحسان في تقريب صحيح ابن حبانأًرلو ابف حبافت ( ٔٔ)
ت تحريؽ: محطف  عطات دار المستدرك(ل كالحاكـ في َْٓٗت ح )ِّٔ/ُُـت ُٖٖٗت (ُ)طمؤسسة الرسالةت بيركتت 
 (ل كقاؿ: ىذا حديث ححيح اإلسناد كلـ يًرلاهل َٕٗٗت ح )ّٕٗ/ْـت َُٗٗت (ُ)طالكتب ال مميةت بيركتت 

 ل ْٖٗ/ِـت ُٖٔٗىػ/ُّٖٖت ت مكتبة الراىرةت دكف طب ةالمغنيىػ(ت َِٔابف قدامةت أبك محمد عبداهلل بف أحمد المردسي )ت( ٕٔ)
 ar/%D9%88%-https://www.almaany.com/ar/dict/ar ـَُِٕ/ٗ/ُْل بتاريخ اإلنترنتمكقع الم اني عم  شبكة ( ٖٔ)
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ت تحريؽ: أحمد محمد شاكر كآًركفت شركة مكتبة كمطب ة الجامعىػ(ت ِٕٗمذمت أبك عيس  محمد بف عيس  بف سىٍكرة )ت التر ( ٗٔ)
كأىؿ بيتو  لزكاةت باب ما لاء في كراىية الحدقة لمنبي اـت كتاب ُٕٓٗىػ/ُّٓٗت (ُ)طمحطف  البابي الحمبيت محرت 

 ل (ل كقاؿ: ىذا حديث حسف ححيحٕٓٔت ح )ّٕ/ّكمكاليوت 
 (ل َِٔٓت ح )ُُٓ/ّكتاب المكاتبت باب المكاتب كنلكمو في كؿ سنة نلـت ت الصحيحالبًارمت ( َٕ)
 ت دار إحياء التراثالمنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاجىػ(ت ٕٔٔالنككمت أبك زكريا محيي الديف يحي  بف شرؼ النككم )ت ( ُٕ)

 ل َُْ/ُىػت ُِّٗت (ِ)طال ربيت بيركتت 
 ل َُْ/َُمرلع سابؽت المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج، ت : النككمينظر( ِٕ)
يرحد عمر بنبط السكاد السكاف الذيف عاشكا في مناطؽ )سكاد ال راؽ( كىـ مف أحكؿ سريانيةت كقد أطمؽ عمييـ ال رب اسـ ( ّٕ)

)النبط( يطمؽ عم  أً ط  ف اسرض بحثان عف الماءت كقد كانكا أىؿ زراعة كعرارل ثـ أحبح ىذا المحطمحك سنيـ يحفر  ؛النبط
ت لسان العربىػ(ت ُُٕ)ت ل ابف منظكرءالناس مف غير ال ربت كىـ غير اسنباط الذيف أسسكا مممكة اسنباط كعاحمتيا البترا

 ل ٖٖٗت مرلع سابؽت صالمعجم الوسيطل إبراىيـ أنيس كآًركفت ُُْ/ٕمرلع سابؽت 
 ل ُِٔ/ُشحادةت مرلع سابؽت  ت تحريؽ: ًميؿوالخبر المبتدأق(ت ًَٖٖمدكف )ت بف محمد بف الرحمف عبد( ْٕ)
عبد ت تحريؽ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزىػ(ت ِْٓابف عطيةت أبك محمد عبدالحؽ بف غالب بف عطية اسندلسي )ت( ٕٓ)

 ل ُّٓ/ٓىػت ُِِْت (ُ)طالس ـ عبد الشافيت محمدت دار الكتب ال مميةت بيركتت 
 ل َِٔ/ِت مرلع سابؽت المنير في غريب الشرح الكبيرالمصباح الفيكميت ( ٕٔ)
 ل ُْٗ/ِت مرلع سابؽت األنسابالسم انيت ( ٕٕ)
 ل َُ/ٕالمرلع السابؽت ( ٖٕ)
مطب ة ت تحريؽ: محطف  السرا كآًركفت السيرة النبويةىػ(ت ُِّ ابف ىشاـت عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم الم افرم )ت( ٕٗ)

 ل َُٓ/ُـت ُٓٓٗىػ/ُّٕٓت (ِ)طرت محطف  البابي الحمبيت مح
 ل ّٖٔ/ُت مرلع سابؽت األنسابالسم انيت ( َٖ)
ت تحريؽ: محمد س يد أكغميت دار إحياء السنةت شرف أصحاب الحديثىػ(ت ّْٔالًطيب الب دادمت أبك بكر أحمد بف عمي )ت( ُٖ)

 ل َْأنررةت ص
الصاحبي في فقو المغة ومسائميا وسنن ىػ(ت ّٓٗزم )ت ابف فارست أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا الرزكيني الرا( ِٖ)

 ل ّْت صُٕٗٗىػ/ُُْٖت (ُ)طت تحريؽ: محمد عمي بيركفت العرب في كالميا
 ـتُْٖٗت الدار التكنسيةت تكنست التحرير والتنويرق(ت ُّّٗ : ابف عاشكرت محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر )تينظر( ّٖ)

 ل ُِٔ/ُٖ
ت كتاب الكحايات باب ىؿ يدًؿ الكلد النساء كالكلد الجامع الصحيحىػ(ت ِٔٓد اهلل محمد بف إسماعيؿت )ت البًارمت أبك عب( ْٖ)

 (ل ِّٕٓت ح )ٔ/ْىػت ُِِْت (ُ)طفي اسقاربت تحريؽ: محمد زىير الناحرت دار طكؽ النلاةت 
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 (ل ِٗٗٔت ح )َِْٕ/ْفت ت كتاب الذكر كالدعاءت باب فرؿ االلتماع عم  ت كة الررآالجامع الصحيحمسمـت ( ٖٓ)
قت ُِّٗت (ِ)طت دار إحياء التراث ال ربيت المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاجق(ت ٕٔٔيحي  بف شرؼ النككم)ت( ٖٔ)

 ل ِِ/ُٕ
ت تحريؽ: محمد أحمد شاكرت مؤسسة الرسالةت جامع البيان في تأويل القرآنىػ(ت َُّالطبرمت أبك ل فر محمد بف لرير )ت( ٕٖ)

 ل ُِّ/ِِـت َََِ
كمحمد كامؿ قره  اسرنؤكطت تحريؽ: ش ىيب السننىػ(ت ِٕٓأبك داكدت أبك داكد سميماف بف اسش ث اسزدم السلستاني )ت ( ٖٖ)

 ل ُُٔٓت ح رقـّْٖ/ٕباب التفاًر باسحسابت  ـت كتابََِٗىػ/َُّْت (ُ)طبمميت دار الرسالة ال الميةت 
ـت ُِٖٗت تحريؽ: عبد الكريـ ال رباكمت دار الفكرت دمشؽت يب الحديثغر ىػ(ت ّٖٖالًطابيت أبك سميماف حمد بف محمد )( ٖٗ)

 ل َِٗ/ُ
ت تحريؽ: إبراىيـ اسبيارمت دار اإلنباه عمى قبائل الرواةىػ(ت ّْٔابف عبد البرت أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل الررطبي )ت( َٗ)

 ل ُْـت صُٖٓٗت (ُ)طالكتاب ال ربيت بيركتت 
 (ل َْٓٗت ح )ُْٓ/ٔكتاب تفسير الررآفت باب قكلو: "سكاء عمييـ أست فرت ليـ للل"ت ت الجامع الصحيحالبًارمت ( ُٗ)
 ل ُّٕ/ُٔت مرلع سابؽت المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاجالنككمت ( ِٗ)
 ل ْٗٗ/ِت مرلع سابؽت السيرة النبويةابف ىشاـت ( ّٗ)
 (ل َّٖٓت ح )َُٖ/ْعيؿت ت كتاب المناقبت باب نسبة اليمف إل  إسماالجامع الصحيحالبًارمت ( ْٗ)
 (ل ِّْٔت ح )ُٔٓ/ٓت كتاب الم ازمت باب غزكة الطائؼت السابق المرجع( ٓٗ)
ت تحريؽ: محب الديف الًطيبت دار فتح الباري شرح صحيح البخاريىػ(ت ِٖٓال سر نيت أحمد بف عمي بف حلر )ت( ٔٗ)

 ل ُْٓ/ٔىػت ُّٕٗالم رفةت بيركتت 
 (ل ُُِت ح )ِٖ/ُإليمافت باب إط ؽ اسـ الكفر عم  الط ف في النسب كالنياحةت ت كتاب االجامع الصحيحمسمـت ( ٕٗ)
 (ل ُٕٗٗت ح )ُّٓ/ْت أبكاب البر كالحمةت باب ما لاء في ت ميـ النسبت الجامعالترمذمت ( ٖٗ)
 (ل كقاؿ: ىذا حديث حسفل َّٖٔت ح )ْٖٓ/ٓت ت كتاب المناقبت باب في فرؿ النبي السابق المرجع( ٗٗ)
 (ل كقاؿ: ىذا حديث حسف ححيح غريبل َّٔٔت ح )ّٖٓ/ٓت رجع السابقالم( ََُ)
 (ل ِْٖٔت ح )َّ/ْت كتاب الليادت باب مف قاد دابة غيره في الحربت الجامع الصحيحالبًارمت ( َُُ)
كمحمد زىير الشاكيشت المكتب اإلس ميت  اسرنؤكطت تحريؽ: ش يب شرح السنةالب كمت أبك محمد الحسيف بف مس كدت ( َُِ)

 ل ُِٕ/ُّـت ُّٖٗىػ/َُّْت (ِ)طدمشؽت 
كآًركفت مؤسسة الرسالةت  اسرنؤكطت تحريؽ: ش يب المسندىػ(ت ُِْأحمدت أبك عبد اهلل أحمد بف محمد الشيباني )ت( َُّ)

 بركلو: إسناده حسفل  اسرنؤكط(ل كحكـ عميو الشيخ ش يب ُِّٖٗت ح )َُٔ/ّٔـت ََُِىػ/ُُِْت (ُ)ط
 (ل ُّّٓت ح )ُٖٓ/ْت كتاب المناقبت باب مف أحب أف ال يسب نسبوت حالجامع الصحيالبًارمت ( َُْ)
ت ينظر( َُٓ)  ل ِت مرلع سابؽت صجميرة أنساب العرب: ابف حـز
بحث ب نكاف: دكر الم ة ال ربية في تكحدم ( أوراق في التاريخ والحضارة، 1األعمال الكاممة )جرالع: عبد ال زيز الدكرمت ( َُٔ)

 ل ِٖٖ-َِٗـل صََِٗت (ِ)طركز دراسات الكحدة ال ربيةت دار ال رب اإلس ميت بيركتت اسمة ال ربية كنيرتيات م
 ل ْٕت مرلع سابؽت صعمم التاريخ عند العرب فكرتو وفمسفتوالحديثيت ( َُٕ)
 ل ُٕت مرلع سابؽت صالنسب والقرابةمحمد س يدت ( َُٖ)
 ل ِّص تالسابق المرجع( َُٗ)
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 كما ب دىال  ٕٔ/ُـت ُٕٗٗت مكتبة اسسرةت ضحى اإلسالمت : أحمد أميفينظرعف الحركة الش كبية ( َُُ)
(ل ّْٓٗت ح )ُٖٕ/ْ تلل" "إنا ًمرناكـ مف ذكر كأنث  :ت كتاب المناقبت باب قكؿ اهلل ت ال الجامع الصحيحالبًارمت ( ُُُ)

 (ل ُُٖٖت ح )ُُْٓ/ِت كتاب اإلمارةت باب الناس تبع لرريش كالً فة في قريشت الصحيحكمسمـت 
 ل ََِ/ُِت مرلع سابؽت المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاجككمت الن( ُُِ)
 ل ِّْ/ُت مرلع سابؽت ديوان المبتدأ والخبرابف ًمدكفت ( ُُّ)
 ل ُّْ/ِت مرلع سابؽت ى اإلسالمضحأحمد أميفت ( ُُْ)
 ل ُِٕ/ِت مرلع سابؽت تاريخ الرسل والمموكالطبرمت ( ُُٓ)
ت تحريؽ: إحساف الطبقات الكبرىىػ(ت َِّ )ت مي مكالىـ البحرم الب دادمابف س دت أبك عبداهلل محمد بف منيع الياش( ُُٔ)

 ل ِٗٗ/ّـت ُٖٔٗت (ُ)طعباست دار حادرت 
سنيا بالم ة الفرنسيةل  ؛ل لـ يتسفَّ لي االط ع عم  أطركحتو لممالستيرُٗت مرلع سابؽت صالنسب والقرابةمحمد س يدت ( ُُٕ)

  نمكذلانلأكاسطركحة اتًذت قبيمة "بليمة" 
ت تحريؽ: أبي الشباؿ الزىيرمت جامع بيان العمم وفضموىػ(ت ّْٔ ابف عبد البرت أبك عمر يكسؼ بف عبداهلل النمرم الررطبي )ت( ُُٖ)

 ل ّٖٕ/ُـت ُْٗٗت (ُ)طابف اللكزمت الس كديةت  دار
 ل َُِت مرلع سابؽت صالفيرستابف النديـت ( ُُٗ)
ت تحريؽ: الجامع ألخالق الراوي وآداب السامعىػ(ت ّْٔ بف ثابت )ت : الًطيب الب دادمت أبك بكر أحمد بف عميينظر( َُِ)

ت تحريؽ: أبك عبداهلل الكفاية في عمم الروايةل كٖٕ/ِت ِٗٔ/ُت ُِٔ/ُمحمكد الطحافت مكتبة الم ارؼت الرياض: 
براىيـ المدنيت المكتبة ال مميةت المدينة المنكرةت ص  ل ِِالسكرقي كا 

 رابع كالسادس كالسابع كالثامف كالًمسكفت كالرابع كالًامس كالستكفل اسنكاع: الثالث كال ينظر( ُُِ)
 ل َّٕ/ُْت مرلع سابؽت تاريخ بغدادالًطيب الب دادمت ( ُِِ)
 ل ْت مرلع سابؽت صعجالة المبتديالحازميت ( ُِّ)
 ل ُُت مرلع سابؽت صنباه عمى قبال الرواةاإل ابف عبد البرت ( ُِْ)
 ل ٕٓت صالمرجع السابق( ُِٓ)
 ل ُِٖت صجع السابقالمر ( ُِٔ)
 ل ٗٔصت المرجع السابق( ُِٕ)
يَّة مف قبائؿ بني سيميـت غدركا بححابة رسكؿ اهلل ُٕص المرجع السابق،( ُِٖ) : ينظرفي حادثة بئر م كنةت  ل كًرٍعؿ كعيحى

 ل ُٖٓ/ِت مرلع سابؽت السيرة النبويةابف ىشاـت 
 ل ْٕت صالمرجع السابق( ُِٗ)
ت اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى واألنسابىبة اهللت ابف ماككالت أبك نحر عمي بف ( َُّ)

 ل ِ/ُت ـَُٗٗت (ُ)طدار الكتب ال مميةت بيركتت 
 ل ِ/ُت المرجع السابق( ُُّ)
 ل بتحرؼ يسيرل ّٖك ّٕ/ ص صُت مرلع سابؽت األنسابالسم انيت ( ُِّ)
 ل َُُ/ِ تالسابق المرجع( ُّّ)
 ل ّٕ/ِمرلع سابؽت نساب، األ ت السم اني( ُّْ)
 ل ْت مرلع سابؽت صعجالة المبتديالحازميت ( ُّٓ)
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 ل ٔت صالمرجع السابق( ُّٔ)
ت تيذيب الكمال في أسماء الرجالىػ(ت ِْٕالمزمت أبك الحلاج يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ الرراعي الكمبي )ت ( ُّٕ)

 ل َّّ/ِٖـت َُٖٗىػ/ََُْت (ُ)طتحريؽ: بشار عكادت 
 ل ْٔت صالسابقالمرجع ( ُّٖ)
 ل ٖ/ْت المرجع السابق( ُّٗ)
 ل ّٖٗ/ٗت مرلع سابؽت األنسابالسم انيت ( َُْ)
 لل بتحرؼُّ/ُت تيذيب األسماء والمغاتالنككمت ( ُُْ)
 ل بتحرؼل َِٔ/ِت المصباح المنيرالفيكميت ( ُِْ)
 لُّ/ُت تيذيب األسماء والمغاتالنككمت ( ُّْ)
 ل ّّٕ/ُٗت مرلع سابؽت تيذيب الكمالالمزمت ( ُْْ)
 ل ُُٓ/ٗت مرلع سابؽت األنسابالسم انيت ( ُْٓ)
 ل ُِٓ/ٗ تالسابق المرجع (ُْٔ)
 ل ُّ/ُت مرلع سابؽت تيذيب األسماء والمغاتالنككمت ( ُْٕ)
 ل ُٔٓ/ٕت مرلع سابؽت تيذيب الكمالالمزمت ( ُْٖ)
 ل ُّْ/ِت معجم البمدانياقكت الحمكمت ( ُْٗ)
 ل ِْٕ/ّت مرلع سابؽت تيذيب الكمالالمزمت ( َُٓ)
 ل َُٗ/ّت معجم البمدانياقكت الحمكمت  (ُُٓ)
 ل ُّ/ُت مرلع سابؽت سماء والمغاتتيذيب األالنككمت ( ُِٓ)
المنحكرةت ت تحريؽ: مرزكؽ عمي إبراىيـت دار الكفاءت مشاىير عمماء األمصار وأعالم فقياء األقطارىػ(ت ّْٓ ابف حباف )ت( ُّٓ)

 ل ْٓـ صُُٗٗت (ُ)ط
 ل ُٓٗـت صُٕٕٗت (ِ)طريؽ: السيد م ظـ حسيفت دار الكتب ال مميةت بيركتت ت تحمعرفة عموم الحديثالحاكـت ( ُْٓ)
 ل ُٓٗت صالمرجع السابق( ُٓٓ)
بيركتت ت تحريؽ: ح ح عكيرةت دار الكتب ال مميةت توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظارىػ(ت ُُِٖ : الحن اني )تينظر( ُٔٓ)

 ل ِّٖ/ِـت ُٕٗٗت (ُ)ط
 لّٗـت صُٖٔٗت (ُ)طحريؽ: محمد عكامةت دار الرشيدت سكريات ت تتقريب التيذيبابف حلرت ( ُٕٓ)
 ل ْٓ/ّت مرلع سابؽت تيذيب الكمالالمزمت ( ُٖٓ)
 ل ُٖٗ/ّ تالسابق المرجع (ُٗٓ)
 ل ُٗٓ/ٕت مرلع سابؽت األنسابالسم انيت ( َُٔ)
 ل ِّْ/ُت المرجع السابق( ُُٔ)
 ل ُٓ/ُُت المرجع السابق( ُِٔ)
 ل ُٓٗ/َِ المرجع السابق،( ُّٔ)
 ل َِٔ/ِت مرلع سابؽت المصباح المنيريكميت الف( ُْٔ)
 ل َِٔ/ِمرلع سابؽت  تالمنير المصباحالفيكميت  :ينظر( ُٓٔ)
 أنكاع النسب مف ىذا البحثل  رالع: مطمب( ُٔٔ)
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 ل ْٖٓ/ٔت مرلع سابؽت تيذيب الكمالالمزمت ( ُٕٔ)
لحكتي كىك الذم يراعي التشابو الحكتي الترتيب اليلائي ىك أحد الطرؽ المتب ة في ترتيب م الـ الم ةت كلو شك ف: ا( ُٖٔ)

لألحرؼت كتدرج المًارجل مثؿ: م لـ )ال يف( لمًميؿل كاسلفبائي كىك الذم يراعي التشابو الكتاب لألحرؼ: أت بت تت ث 
 للل مثؿ: )لساف ال رب( البف منظكرل أما الترتيب اسبلدم فمـ ييستًدـ في الم الـل 

ت اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى واألنسابككالت رالع عم  سبيؿ المثاؿ: ابف ما( ُٗٔ)
 ل ُِّ/ّت ُٕٗ/ِت ُُٖ/ُمرلع سابؽت 

 ل ِ/ُت السابق المرجع( َُٕ)
 ل ْ/ُت مرلع سابؽت األنسابالسم انيت ( ُُٕ)
 ل ٕٓكت ٔٓت مرلع سابؽت صعجالة المبتدي: الحازميت ينظر( ُِٕ)
 ل ٗت صالسابق المرجع( ُّٕ)


