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 :الممخص
تناكؿ البحث أسرة آؿ المقبرم, كىـ مف المكالي التابعيف, 
الذيف كاف ليا دكر كبير في الجانب الفكرم, إذ ركل أفراد 
ىذه األسرة الحديث النبكم الشريؼ كالركاية التاريخية, كقد 
عاش أفراد ىذه األسرة عصران أمتد مف عيد الخميفة عمر بف 

سي المأمكف, ككاف عصران الخطاب, الى عيد الخميفة العبا
مميء باألحداث كالفتف, أال أف دكرىـ كاف مقتصران عمى ركاية 
الحديث الشريؼ كالركاية التاريخية, كالتي رككىا عف ثمو مف 
العمماء االجالء, كما كاف ليـ عدد كبير مف الطمبة الذيف 
رككا عنيـ الحديث الشريؼ كالركاية التاريخية, كمف الركايات 

ا ابناء ىذه األسرة ىي الركايات في الجانب التي ركاى
االجتماعي, حيث ذكركا فييا الطعاـ كآدابو, كأنكاع األطعمة, 
كاالشربة, كاالفرشة , كالبسط, كاالكاني , كاالدكات , كما 
اشاركا في ركاياتيـ الى المالبس كالزينة كأدكاتيا, كىي مف 

 االشياء التي كانت سائدة في المجتمع اإلسالمي
   

DOI 

10.37653/juah.2021.171313 

 11/4/0202 تـ االستالـ:
 8/8/0202 قبؿ لمنشر:
 8/3/0208   تم النشر:

 الكممات المفتاحية
 ال المقبري

 التاريخ االسالمي 
 الحديث النبوي

 

 

 

 

 

 



(232) 
 

 

 

 

Al-Maqbari’s Family Narrations in the Social Aspects 

Researcher Omar M. Hameed         Prof. Dr. Abdul-Jabbar M. S  

University of Anbar - College of Education For Humanities 

Submitted: 11/04/2020 

Accepted: 08/08/2020 

Published: 01/03/2021 

Abstract: 

             This research deals with the Al-Muqbari’s 

family. This family were among the loyal followers who 

had a great role in the intellectual aspect,. The reason 

behind that is its members were narrators of the hadith of 

the Prophet (peace be upon him) and the historical 

events. The members of this family lived an era that 

extended from Caliph Umar Ibn Al-Khattab’s till the 

Abbasid Caliph al-Ma`mun’s era. That period was full of 

events and disturbances. This family restricted its role on 

the narration of the hadith and the history. The family 

took the narrations from a group of great scholars. They 

also had a large number of students who narrated their 

hadiths and historical narration. Some of the narrations 

which are Al-Muqbari’s family narrated were ones that 

revealed the social side. They mentioned narrations 

about the food, its etiquette and its types. They also had 

some narrations about the drinks, mattresses and rugs, 

utensils and tools.  They even included the clothes, 

decorations and tools in their narrations which all of 

them were among the. things that prevailed in the 

Islamic society bac then   
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 المقدمة:

لقد نظـ اإلسالـ حياة المسمـ بطريقة صحيحة مف جميع النكاحي كخاص االجتماعية        
منيا, كجعميا في إطار ميذب مف عدـ االسراؼ, كخاصة في نكاحي المأكؿ كالمشرب 

د كاف المجتمع قبؿ اإلسالـ كالممبس كالزينة, كالتي كانت سائدة في المجتمع اإلسالمي, فق
يعيش حالة مف التبذير كاالسراؼ كال تكجد ضكابط لمتكافؿ االجتماعي بيف الناس, فكاف 
االغنياء يعيشكف حياة مترفة يسكدىا البذخ كاالسراؼ في كؿ شيء, كعند مجيء االسالـ 

 .كضع  ضكابط  منع  بمكجبيا االسراؼ كالتبذير
أذكرىا في بحثي ىذا ارتأيت أف ك ركايات في الجانب االجتماعي, كقد ركل آؿ المقبرم        
الى مباحث ثالث, ذكرت في المبحث االكؿ أسرة آؿ المقبرم, مف حيث أسميـ  توقسمكالذم 

كلقبيـ كنسبيـ كنسبتيـ ككاف ختامو اسرتيـ, اما المبحث الثاني كالثالث, أفردت لمجكانب 
اتيـ في ذكر الطعاـ كمستمزماتو, في حيف تناكلت االجتماعية , كتضمف المبحث الثاني ركاي

في المبحث الثالث المالبس كالزينة كاستخداماتيما, ثـ خاتمة البحث تمييا اليكامش التي 
 ذكرت فييا مصادر البحث .

 اسمهم ولقبهم ونسبهم ونسبتهم واسرتهم : المبحث االول
 اسمهم ولقبهم:

تمقب بيذا المقب جدىـ كيساف المقبرم تسمكا بآؿ المقبرم, اما لقبيـ فقد        
ألـي  (0)أف المقبرم كاف )مكلى( 1)ـ(, لسكناه قرب المقابر, حيث ذكر ابف سعد726ىػ/122)ت

شريؾ مف بني جندع مف بني ليث بف بكر بف عبد مناة بف كنانة, ككاف منزلو عند المقابر 
فقالكا المقبرم(, كما قيؿ أنو لقب بالمقبرم ألنو كاف يحفظ مقبرة بني دينار, كانو طمب بعد 

, أك (3)كفاتو أف يدفف فييا؛ ألنو سمع أنو يبعث منيا ستكف ألؼ يدخمكف الجنة بغير حساب
ذكر أنو كاف عمى عيد  (5), كما أف ابف حجر العسقالني(4)نو كاف يأكم المقبرة في المياليأل

رجال فىجيعؿ عمى حفر القبكر كسمي ألجؿ ذلؾ بالمقبرم, أما أسمو فمـ  عمر ابف الخطاب 
, ككاف (6)شيئان كثيرا عنو سكل أف أسمو كيساف أبك سعيد المقبرم التاريخيةتذكر ألمصادر 

جندع مف بني ليث بف بكر بف عبد مناة بف كنانة, حيث قاؿ:) كنت مممككان لرجؿ  مكلى لبني
مف بني جندع فكاتبني عمى أىربعيف أىلفا كشاة لكؿ أىضحى قاؿ: فتيي الماؿ فجئت بو إليو 

ثـ أتيت عمر بزكاة مالي بعد ذلؾ فقاؿ:  ...فأبى أف يأخذه إال عمى النجكـ فجئت عمر بف 
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منذ عتقت؟ قاؿ قمت: ال, قاؿ: فأرجع بو حتى تأخذ منا شيئان ثـ آتنا  أخذت مف الماؿ شيئان 
كلـ تذكر شيء عف حياتو فيما خال ما  التاريخية, كأما تأريخ كالدتو فمـ تىذكره المصادر (7)بعد(

, أنو (8)ذكرتو سابقا, كأنو كاف مف ركاة الحديث كمف التابعيف, أما كفاتو فقد ذكر ابف سعد
ـ(, 718/ػى122) سنة في  (9)ى عيد الخميفة األمكم )الكليد بف عبدالممؾ(تكفي بالمدينة عم

أنو تكفي في عيد الخميفة ( 12), كذكر ابف أبي حاتـ في خالفة عمر بف عبدالعزيز :كقيؿ
في ما أكردتو بخصكص  التاريخيةعمى الرغـ مف اختالؼ المصادر  عبدالممؾ بف مركاف,

 كفاتو إال أني أرجح ما ذكره ابف سعد ألنو األقرب تاريخيان الى كيساف المقبرم.
 نسبهم ونسبتهم: 

ينتسب آؿ المقبرم الى مؤسس ىذه األيسرة العممية كىك جدىـ كيساف المقبرم          
ـ الكامؿ إال ما لنا معمكمات كافيو عف نسبي التاريخيةـ(, كلـ تذكر المصادر 718ىػ/122)ت

كأما  ,(11)ذكرتو كتب التراجـ مف أنيـ مكالي, ك كانت سكناىـ قرب المقابر فحممكا ىذا المقب
نسبتيـ, فاف)أبك سعيد المقبرم بفتح الميـ كضـ الباء كىك قكؿ أىؿ المدينة كيقاؿ: المقبرم 

دـ قيؿ كاف يألؼ بفتح الباء كىك قكؿ أىؿ الككفة نسب الى المقبرة كفييا كجياف ايضان كما تق
, كما ذكر أف كيساف كاف يعرؼ بصاحب (10)المقابر كقيؿ نزؿ بساحتيا فنسب الى ذلؾ(

سبب ىذه التسمية, إال أنيا  التاريخية, كلـ تذكر الركايات (14), كصاحب العباء(13)العباس
 أجمعت عمى لقب المقبرم كأنيـ مف المكالي كسكنكا المدينة.

 أسرتهم:
تعد أسرة آؿ المقبرم مف األسر العممية التي كاف ليا دكر فكرم في ركاية األحاديث    

النبكية الشريفة كالتي رككىا عف كككبة مف الصحابة الكراـ كالتابعيف رضي اهلل عنيـ أجمعيف, 
كقد كاف لسكناىـ في المدينة دكر في ركايتيـ الحديث الشريؼ النيـ نيمكا العمـ مف الصحابة 

عيؿ األكؿ كمف ابنائيـ, كقد ذكر المؤرخكف أفراد ىذه األيسرة كدكرىـ في ركاية الحديث الر  كىـ
أم  التاريخية, كأما زكجاتيـ أك أقربائيـ, فمـ تذكرىا المصادر التاريخيةالشريؼ كالركاية 

معمكمات عنيـ, كلذلؾ سكؼ أذكر أفراد ىذه األسرة عمى كفؽ سني كفاتيـ حسب ما أكردتو 
 عمى الرغـ مف قمتيا: اريخيةالتالمصادر 

كيساف أبك سعيد المقبرم الجد المؤسس ليذه األيسرة كالتي حمؿ أفرادىا لقبو, كىك مكلى  -1
مات بالمدينة في أمارة الكليد بف  ,لبني جندع مف بني ليث بف بكر بف عبد مناة بف كنانة
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سنة , ككاف ثقو كثير الحديث, تكفي عبدالممؾ كركل عف عمر ابف الخطاب 
أنو عاصر عمر بف الخطاب كعمي بف أبي طالب  (16), كذكر اإلماـ مسمـ(15)ـ(718ىػ/122)

 رضي اهلل عنيما, كسمع منيما الحديث.
سعيد بف أبي سعيد كيساف الميثي مكالىـ, المدني, كنيو أبك سعد المقبرم, أشتير بيذه  -0

ليث بف بكر بف عبد مناة  النسبة؛ ألنو كاف يسكف قرب المقابر فنسب الييا, كىك مكلى بني
أف كفاتو كانت  ,(18), كقد ذكر مسمـ(17) بف كنانة, كتكفي في عيد الخميفة ىشاـ بف عبدالممؾ

ـ(, كقيؿ غير ذلؾ, كما أظف أخذ أحد عنو في 743ىػ/106سنة) :ـ(, كقيؿ740ىػ/105سنة)
ذ بقكؿ ابف , كمف كثرة االختالفات في تأريخ كفاتو, يمكننا األخ(19)االختالط بعد ما كبر

 :كقيؿ ,قبميا :كالذم أستنتجو مف ىذه اآلراء, كذيكر أنو مات في حدكد العشريف كقيؿ( 02)حجر
 .بعدىا

عبداهلل بف سعيد بف أبي سعيد كيساف المقبرم المديني, كنيتو أبك عباد, ركل عف أبيو  -3 
سنة  التاريخيةككاف ممف يقمب األخبار كيقع في الكىـ, كال يكتب حديثو, كلـ تذكر المصادر 

كالدتو أك معمكمات عف حياتو فيما خال ما ذكرتو اعتمادان عمى ما أكردتو كتب التأريخ, أما 
 .(01)ىػ(152-ىػ 141كفاتو كانت ما بيف سنو )ت

, مكلى بنى ليث, (00)سعد بف سعيد بف أبى سعيد كيساف المقبرم المديني يكنى أبي سيؿ -4
يركل عف أخيو عبداهلل كأبيو سعيد ككاف يركم عف جده كيساف بصحيفة ال تشبو حديث أبى 

 (03)ىريرة 
  يتخايؿ إلى المستمع ليا أنيا مكضكعة أك مقمكبة أك مكىكمة, ال يحؿ ,
ف , كلـ أجد معمكمات عف تأريخ كالدتو أك عف حياتو, كذيكر أنو تكفي ما بي(04)االحتجاج بخبره

 .(05)ىػ(022-ىػ 191سنة )ت
, لـ أقؼ عمى (07)مدني تابعي, ثقة ,(06)عباد بف أبي سعيد المقبرم, أخك سعيد المقبرم -5

 تأريخ كالدتو أك أم معمكمات عف حياتو, كلـ أعثر حتى عمى تأريخ كفاتو.
 رواياتهم في ذكر الطعام ومستمزماته : المبحث الثاني

 : الطعام:أوالا 
فقاؿ  يعد الطعاـ مف أساسيات الحياة فاإلنساف يحتاجو لكي يمارس أنشطة حياتو المختمفة,       

كا ًنْعمىتى المًَّو ًإْف كيْنتيـْ إًيَّاهي تعالى في محكـ كتابو العزيز: ) الن طىيِّبنا كىاْشكيري ـي المَّوي حىالى زىقىكي فىكيميكا ًممَّا رى
 .(09)أحؿ لممسمميف ما حـر عمى المشركيف حالالن طيبان  بأف اهلل  , كذكر أىؿ التفسير(08)(تىْعبيديكفى 
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 أداب الطعاـ:
مف أداب الطعاـ ىك أف تىدعكا لو, فأكرد سعيد المقبرم ركاية عف عركة بف الزبير عف عائشة        

عى رضي اهلل عنيا أنيا قالت: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صىمَّى اهللي عىمىْيًو كىسىمَّـى:) مىْف دىخىؿى عىمىى قىْكـو ًلطىعىاـو لىـْ ييدْ 
أىكىؿى مىا الى يىًحؿُّ لىوي(ًإلىْيًو فىأىكىؿى دىخىؿى فىاًسقنا, كى 

فقد ذكر عبداهلل بف سعيد المقبرم,  ركاية ثانية, كفي (32)
في  قاؿ: )دخمنا عمى رسكؿ اهلل  أنو  عف عبداهلل بف أبي قتادة, عف جابر بف عبداهلل االنصارم 

)..., , كما نيى رسكؿ اهلل (31)يـك جمعة, كبيف يدية طعاـ يأكؿ منو فقاؿ: اْدنيكا, فىكيميكا ًمْف ىىذىا الطَّعىاـً
  عف تناكؿ الطعاـ بغير إعتداؿ فيذه صفة المنافؽ, فذكر سعيد أبف أبي سعيد المقبرم عف أبيو عف

مىاتو ييْعرىفيكفى ًبيىا: تىًحيَّتيييـْ لىْعنىةه, أنو قاؿ: )ًإفَّ ًلْممينىا , عف النبي محمد  أبي ىريرة  ًفًقيفى عىالى
كىطىعىاميييـْ نيْيبىةه 
, يشارؾ الطعاـ مع  خادمو فيدعكه الى الطعاـ فيجمس  النبي  كاف ,(33),...((30)

أنو  , عف النبي محمد  ليأكؿ معو, فذكر سعيد بف أبي سعيد المقبرم, ركاية عف أبي ىريرة 
انىوي, فىْمييْجًمْسوي, فىْميىْأكيْؿ مىعىوي, فىًإْف أىبى :) ًإذىا كى قاؿ ْنعىةى طىعىاًمًو , كىكىفىاهي حىرَّهي كىديخى اديميوي صى ـْ خى ى, فىى أىحىدىكي

كِّْغيىا ْذ ليْقمىةن فىْميىرى فىْميىأىخي
ثيَـّ ًلييْعًطيىا إًيَّاهي( (34)

 المفظ كالسند. باختالؼ (36), ذكرىا مسمـ(35)
 والشراب:أنواع الطعام 

 التمر والمبن والماء: -8

تعد ىذه العناصر الثالثة مف مقكمات الحياة المعيشية في عيد ما قبؿ اإلسالـ كفي   
عيد النبكة, كالتي ال غنى عنيا لما فييا مف فائدة غذائية, كقد أكرد آؿ المقبرم ركايات فييا إشارات 

أنو قاؿ:    سعيد المقبرم, عف شيخو أبي ىريرةعف التمر كالمبف كالماء, منيا ما ذكره سعيد بف أبي 
ؿه, الى ييكقىدي ًفي شىْيءو ًمْف بيييكًتيً  ؿه, ثيَـّ ًىالى مَّى اهللي عىمىْيًو كىسىمَّـى ًىالى , الى ) كىافى يىميرُّ ًبآًؿ النًَّبيِّ صى ـي النَّاري

: بً  , كىالى ًلطىبًيخو, فىقىاليكا: بًأىمِّ شىْيءو كىانيكا يىًعيشيكفى يىا أىبىا ىيرىْيرىةى؟ قىاؿى اأْلىْسكىدىْيًف: التَّْمًر كىاْلمىاًء, كىكىافى ًلخيْبزو
ْيرنا, لىييـْ مىنىاًئحي  اًر, كىجىزىاىيـي اهللي خى لىييـْ ًجيرىافه ًمفى اأْلىْنصى
(37) ) ييْرًسميكفى إًلىْيًيـْ شىْيئنا ًمْف لىبىفو

, كذكرة (38)
رد فييا لفظ التمر في المفظ كالسند, كفي ركاية أخرل ك  باختالؼ (41)كالبييقي (42)كمسمـ (39)البخارم

أنو  كاستخدامو كصدقة تيعطى لمفقراء, فقد أكرد سعيد بف أبي سعيد المقبرم ركاية عف أبي ىريرة 
, كىال يىْقبىؿي المَّوي ًإال طىيِّبنا, فىيىْجعىميوي ًفي  قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  : )ًإفَّ التَّصىدُّؽى بًالتَّْمرىًة إذىا كىانىْت ًمْف طىيِّبو

رىبِّييىا لىوي...(كىفًِّو, يي 
في المفظ كالسند ,  باختالؼ (45)كالنسائي( 44)كأبف حنبؿ (43), ذكرىا الحميدم(40)

ف فائدة, فذكر سعيد م بو كأفضؿ سحكر لما فيو كفي ركاية أخرل ذكر فييا التمر, ككصية النبي 
: )ًنْعـى سىحيكري اْلميْؤًمًف  أنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  بف أبي سعيد المقبرم: عف أبي ىريرة 
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) التَّْمري
) أىفَّ صىاًحبى التَّْمًر أىتىى رىسيكؿى اهلًل أنو قاؿ:  المقبرم , كفي ركاية أخرل, عىْف أىًبي سىًعيدو (46)

مَّى اهللي عىمىْيًو كىسىمَّـى بًتىْمرىةو, فىأىْنكىرىىىا, قىاؿى: أىنَّى لىؾى ىىذىا؟ فىقىاؿى: اْشتىرىْينىا  ًمْف تىْمًرنىا  (47)ًبصىاعىْيفً صى
 . (48)صىاعنا...(

 الخبز: -0

, ىك الخبز, كقد ذكر سعيد بف أبي  مف األطعمة التي كانت سائدة في زمف النبي محمد   
أنو قاؿ: )أف الناس كانكا يقكلكف: أىْكثىرى أىبيك  سعيد المقبرم ركاية فييا ذكر الخبز, عف أبي ىريرة 

نِّي  مَّى المَّوي عميو كسمـ بشبع حىتَّى الى آكيؿي الخىًميرى ىيرىْيرىةى, كىاً  ـي رىسيكؿى المًَّو صى , ذكر (52)...((49)كيْنتي أىْلزى
في المفظ كالسند, كفي ركاية أخرل فييا ذيكر الخبز, فعف سعيد بف أبي  باختالؼ (51)الركاية الخطابي

, )أىنَّوي مىرَّ بًقىْكـو بىْيفى أىْيًديًيـْ شىاةه مىْصمًيَّةه  سعيد المقبرم, عف أبي ىريرة 
, فىدىعىْكهي, فىأىبىى أىْف يىْأكيؿى, (50)

ْبًز الشًَّعيًر( لىـْ يىْشبىْع ًمْف خي مَّى اهللي عىمىْيًو كىسىمَّـى ًمفى الدُّْنيىا كى كىقىاؿى: خىرىجى رىسيكؿي المًَّو صى
(53). 

 الخل: -3

 ي الخؿ, فذكر سعيد بف أبي سعيد المقبرم ركاية عف أىًبي ىيرىْيرىةى مف األطعمة األخرل ى 
( أنو قىاؿ: قاؿ رىسيكؿ اهلًل  ـي المَّوي اْلميسىحًِّريفى ًنْعـى اإًلدىاـي اْلخىؿُّ كىقىاؿى يىْرحى : )...كى

, ذكر الركاية أبك (54)
 بمفظ أخر. (57)كالبييقي (56)كالبزار (55)داكد
 السمن: -4

كمف األطعمة التي كانت مكجكده في عيد النبكة كقبمو ىي السمف, فقد ذكر آؿ المقبرم ركاية         
,  فييا ذكر السمف, فقاؿ: عبداهلل بف سعيد بف أبي سعيد المقبرم, عف جده كيساف, عف أبي ىريرة 

نَّوي ميبىارىؾه(ًبًو , فىإً ( 58)قىاؿى: )ادًَّىنيكا بًالزَّْيًت كىاْئتىًدميكا أف رسكؿ اهلل 
 (62), ذكرىا عبد بف حميد الكشي(59)

, ذكر سعيد المقبرم في ركاية أف النبي ك في المفظ كالسند, كما  باختالؼ (60)كالبييقي (61)كأبف ماجو
أنو قاؿ: قاؿ رسكؿ  نيى عف النـك مف دكف تغسيؿ األيدم مف بقايا السمف, فركل, عف أبي ىريرة 

ـْ مىْف نىاـى كىًفي يىًدًه غىمىره  اهلل  كهي عىمىى أىْنفيًسكي ابىوي شىْيءه (63):) ًإفَّ الشَّْيطىافى حىسَّاسه لىحَّاسه فىاْحذىري , فىأىصى
فىالى يىميكمىفَّ ًإالَّ نىْفسىوي(
 في المفظ كالسند. باختالؼ (65), ذكره أبف حباف(64)

 ثانياا: أنواع األفرشة والبسط:
لمقبرم ركايات فييا ذكر البسط كاألفرشة, كالتي كانت سائدة في لقد كجدت عند آؿ ا  

مثاالن يحتذل,  عصر النبكة لدل المجتمع اإلسالمي البسيط, الذم أتخذ مف النبي االكـر 
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كىك الذم أثر عمى نفسو حياة الزىد عمى الرغـ مف ما حضي بو مف مكانو عند رب العزة, 
 أنكاع االفرشة كالبسط االتي:كمف 

 االفرشة: -8

ذكر آؿ المقبرم ركاية كرد فييا لفظة الفراش, فعف سعيد المقبرم, عف أبيو كيساف,  
ـْ ًإلىى ًفرىاًشًو فىْميىْنفيْض ًفرىاشىوي  , عف النبي محمد عف أبي ىريرة  ديكي أنو قاؿ: )ًإذىا أىكىل أىحى

مىْيًو, مىفىوي عى بِّي  ًبدىاًخمىًة ًإزىاًرًه فىًإنَّوي الى يىْدًرم مىا خى ًف, ثيَـّ ًليىقيْؿ: ًباْسًمؾى رى مىى ًشقًِّو اأْلىْيمى ثيَـّ ًليىْضطىًجْع عى
ْمتىيىا فىاْحفىْظيىا ًبمىا تىْحفىظي بً  ْف أىْرسى ْميىا, كىاً  ًبؾى أىْرفىعيوي, ًإْف أىْمسىْكتى نىْفًسي فىاْرحى ْنًبي, كى ْعتي جى ًو كىضى

) اًلًحيفى  بسيط في المفظ. باختالؼ (67), ذكرىا أبف حنبؿ(66)ًعبىادىؾى الصَّ
 الحصير: -0
, كقد ذكر آؿ المقبرم ركاية كرد فييا ذكر (68)ىك بساط يعمؿ مف سعؼ النخيؿ     

الحصير, فركل سعيد بف أبي سعيد المقبرم, عف أبي سممو بف عبدالرحمف, عف عائشة 
مىْيًو  مَّى اهللي عى , فىكىافى يىْحتىًجريهي ًمفى رضي اهلل عنيا أنيا قالت: )كىافى ًلرىسيكًؿ اهلًل صى ًصيره مَّـى حى سى كى

ييْبسىطي ًبالنَّيىاًر...( ًتًو, كى الى مُّكفى ًبصى عىؿى النَّاسي ييصى مِّي ًفيًو فىجى  (72), ذكرىا أبف سعد(69)المَّْيًؿ فىييصى
 في المفظ كالسند. باختالؼ (71)بسيط في المفظ, كذكرىا مسمـ باختالؼ

 الخمرة: -3
سعؼ النخؿ, كيرمؿ بالخيكط , كىك صغير الحجـ عمى قدر ما  ىك شيء ينسج مف     

, حتى  , كىذا النكع مف البسط الصغيرة كاف سائدان في عيد النبي (70)يسجد عمية المصمي
, كاف لديو كاحده يصمي عميو, كقد ذكر عبداهلل بف سعيد بف أبي سعيد المقبرم, عف أنو 

: أبيو, عف عركة, عف عائشة رضي اهلل عنيا  مَّـى سى مىْيًو كى مَّى اهللي عى أنيا قالت: )رىسيكؿي المًَّو صى
ْرأىًة لىْيسى ًفي يىًدىىا كىالى  : نىاًكًليًنييىا, فىًإفَّ ًحيىضى اْلمى , قىاؿى اًئضه : ًإنِّي حى ْمرىةى, قيْمتي نىاًكًليًني اْلخي

فىًميىا(
 السند.في المفظ ك  باختالؼ (75)كالبييقي (74), ذكرىا أبك داككد الطيالسي(73)

 ثالثاا: األواني واالدوات: 
 االوعية: -8

, كركل آؿ المقبرم ركاية فييا ذكر اإلناء , فذكر سعيد بف أبي (76)اإلناء ىك الكعاء     
مَّى المَّوي  سعيد المقبرم, عف أـ سممة رضي اهلل عنيا, أنيا قالت: )كيْنتي أىْغتىًسؿي أىنىا كىالنًَّبيُّ صى

سمَّـى ًفي  مىيًو كى نيبه حتى تختمؼ يدم بيده(عى ًكالنىا جي ًإنىاءو كىاًحدو كى
, كأبي (78), ذكره أبف حنبؿ(77)
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ْيرىةى )أىفَّ رىجيالن ًمفى  باختالؼ (79)يعمى المفظ كالسند, كما كأكرد سعيد المقبرم ركاية عىْف أىًبي ىيرى
لىْيسى ًعْندى أىْىًمًو شى  رىجى يىْكمنا كى ةو, فىخى اجى اًر كىافى ذىا حى امى اأْلىْنصى رَّْكتي رىحى ْيءه, فىقىالىًت اْمرىأىتيوي: لىْك أىنِّي حى

, فىظىنُّكا أىفَّ ًعْندىنىا طىعىامن  افى ى كىرىأىكىا الدُّخى ْكتى الرَّحى عىْمتي ًفي تىنُّكًرم سىعىفىاتو فىسىًمعى ًجيرىاًني صى ا كىجى
ةه  اصى لىْيسى ًبنىا خىصى كى
قىْد سىًمعى , فىقىامىْت ًإلىى تىنُّكًرىىا فىأىْكقىدىتْ (82) يىا كى ْكجي ى, فىاْقبىؿى زى رَّؾى الرَّحى قىْد تىحى وي كى

اىي  فَّ رىحى ؿى كىاً  ْتوي, فىدىخى ؟ فىأىْخبىرى ًنيفى : مىا كيْنًت تىْطحى , فىقىاؿى ى, فىقىامىْت ًإلىْيًو تىْفتىحي لىوي اْلبىابى مىا الرَّحى
ـْ يىْبؽى ًفي اْلبىْيًت ًكعى  تىصيبُّ دىًقيقنا, فىمى , كى اءه ًإالَّ ميًمئى, ...(لىتىديكري

, كفي ركاية أخرل, ذكر سعيد (81)
, فىًإفَّ  , أف النبي محمد المقبرم, عف أبي ىريرة  ـْ ًدكي قىعى الذُّبىابي ًفي ًإنىاًء أىحى قاؿ :) ًإذىا كى

نىاًحًو الًَّذم ًفيوً  نَّوي يىتًَّقي ًبجى ًر ًشفىاءن, كىاً  ًفي اآْلخى ْيًو دىاءن, كى نىاحى ًد جى , (80)الدَّاءي, فىْميىْغًمْسوي كيمَّوي( ًفي أىحى
 .باختالؼ في المفظ كالسند (85)ألدارمي ا, كذكرى(84), كأبف راىكيو(83)ذكرىا أبك داكد الطيالسي

 المالبس والزينة واستخداماتهما : المبحث الثالث
 اوال: المالبس:

لقد ذكر آؿ المقبرم ركايات عدة, فييا أنكاع مف المالبس التي كانت سائدة كشائعة في      
 المجتمع اإلسالمي كمنيا:

 اإلزار: -8
)أنو كؿ ما كاراؾ  (86)كىك الثكب الذم يستر بو سائر الجسد, كقد ذكر أبف سيده         

, أنو سمع النبي محمد ة كسترؾ(, فذكر سعيد بف أبي سعيد المقبرم, ركاية عف أبي ىرير 
 )زىاًر ًفي النَّاًر ا أىْسفىؿي ًمفى اْلكىْعبىْيًف ًمفى اإْلً يقكؿ: )مى

 باختالؼ (88), كذكر الركاية الحميدم(87)
 في السند. باختالؼ (89)في المفظ كالسند, كذكرىا أبف أبي شيبة

 مالبس الصوف: -0

كىنا يراد بيا المالبس التي تحاؾ مف صكؼ األغناـ, فعف عبداهلل بف سعيد المقبرم,        
قاؿ: )مف لبس الصكؼ كجمد الشَّاةى كىرىًكبى  , أف رسكؿ اهلل  عف أبيو, عف أبي ىريرة 

في المفظ  باختالؼ (90), كذكرىا الطبراني(91)فىمىْيسى ًفي جكفو مف الكبر شيء( (92)األيتيفى 
أنو  كالسند, كفي ركاية ثانية ذكر سعيد بف أبي سعيد المقبرم, ركاية عف شيخو أبي ىريرة 

يىْعًقْؿ شىاتىوي( قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  ْكؼى كى : ) مىْف سىرَّهي أىْف يىًجدى حىالكىةى اإًلْيمىاًف فىْميىْمبىًس الصُّ
(93). 

 الثوب: -3
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أنو  برم ركاية فييا ذكر الثكب, فقاؿ: عف أبي ىريرة أكرد سعيد بف أبي سعيد المق        
ْيتى ثىْكبنا  , لعمر بف جدعاف قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  ذىا اْشتىرى ْيتى نىْعالى فىاْستىًجْدىىا, كىاً  : )ًإذىا اْشتىرى

أنو  , كفي ركاية أخرل, ذكر سعيد بف أبي سعيد المقبرم, عف أبي ىريرة (95)((94)فىاْستىًجْدهي 
( 96)يقكؿ: ) أربع خصاؿ مف خصاؿ آؿ قاركف: لباس الخفاؼ قاؿ: سمعت النبي محمد 

, كفي ركاية أخرل ذكر سعيد أبف أبي (98), ...((97)المقمكبة: يعنى البيض, كلباس االرجكاف
ْبدي  أنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  سعيد المقبرم, عف أبي ىريرة  , كىعى ْبدي الدِّْرىىـً :) تىًعسى عى

مَّةً الدِّ  ْبدي اْلحي تىًعسى عى ينىاًر, كى
ْبدي اْلقىًطيفىةً (99) ةً (122), تىًعسى عى ًميصى ْبدي اْلخى , (120)...((121), تىًعسى عى

مىى أبي  كأكرد آؿ المقبرم ركاية أيخرل, حيث قاؿ سعيد أبف أبي سعيد المقبرم : ) رىأىْيتي عى
ز   سعيد المقبرم, عف أبي , كفي ركاية أخرل ذكر سعيد بف أبي (124)((123)ىريرة كساء مف خى

ًديثنا كىًثيرنا أ ىريرة  نو قاؿ: ) قيْمتي ًلرىسيكًؿ اهلل, صمى اهلل عميو كسمـ: ًإنِّي سىًمْعتي ًمْنؾى حى
: اْبسيْط ًردىاءىؾى  , كفي ركاية أخرل, ذكر سعيد بف أبي (126), فىبىسىْطتيوي ...((125)فىأىْنسىاهي! فىقىاؿى

مَّى  سعيد المقبرم, عف أبي مرة, عف فاتخة مَّـى صى سى مىْيًو كى مَّى المَّوي عى أيـ ىاني, )أىنَّيىا رىأىًت النًَّبيَّ صى
فىْيًو( الىؼى بىْيفى طىرى اًف رىكىعىاتو غىدىاةى فىْتًح مىكَّةى ًفي ثىْكبو كىاًحدو قىْد خى ثىمى
(127). 

 ثانيا: الزينة وأدواتها:
ىي الزينة, كالتي حث عمييا  مف األشياء التي كانت مكجكدة في العيد النبكم كقبمو,      

 :كمنيا  الديف اإلسالمي, كالتي كانت تدؿ عمى بياء المؤمف كنظافتو,
 الِسواك: -8

: ساؾ فاه يسككو سككا          , حيث ذكر آؿ المقبرم, (128)مايستؾ بو اإلنساف فاه, كيقاؿي
أنو قاؿ: قاؿ  ركايات فييا ذكر السكاؾ, فعف سعيد بف أبي سعيد المقبرم, عف أبي ىريرة 

( رسكؿ اهلل  اةه ًلمرَّبِّ , مىْرضى ـْ ًبالسِّكىاًؾ, فىًإنَّوي مىْطيىرىةه ًلْمفىـً مىْيكي : )عى
 (112), ذكرىا أبف حنبؿ(129)

في المفظ كالسند, كفي ركاية أيخرل عف  باختالؼ (111)في السند, كأكردىا البييقي باختالؼ
, أف رسكؿ  يساف, عف أبي ىريرة السكاؾ, ذكر سعيد بف أبي سعيد المقبرم, عف أبيو ك

ـْ ًعيدنا,  اهلل  عىمىوي المَّوي لىكي , ًإفَّ ىىذىا يىْكـه جى قاؿ في جمعة مف الجمع: )مىعىاًشرى اْلميْسًمًميفى
ـْ ًبالسِّكىاًؾ( مىْيكي فىاْغتىًسميكا, كىعى
, كفي ركاية أخرل, عف أىمية السكاؾ كما فيو مف فكائد, فقد (110)

أنو  عيد المقبرم , ركاية عف عطاء مكلى أـ صبية, عف أبي ىريرة أكرد سعيد بف أبي س
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ـْ ًبالسِّكىاًؾ ًعْندى كيؿِّ  قاؿ: سمعت النبي محمد  مىى أيمًَّتي ألىمىْرتييي يقكؿ: )لىْكال أىْف أىشيؽَّ عى
الةو(  في السند. باختالؼ, (115), كالترمذم(114), ذكرىا أبف أبي شيبة(113)صى

 الصبغة: -0
, كقد شاع استخداميا في (116)الصبغة أك الصباغ, كىي ما يمكف بو الثياب كغيرىا      

العصر اإلسالمي, كقد أكرد آؿ المقبرم, ركايات فييا إشارات عف استخداـ المسمميف الصبغ, 
كمنيا ما أكرده سعيد بف أبي سعيد المقبرم, عف عبيد بف جريج, أنو قاؿ لعبد اهلل بف عمر بف 

اًبؾى الخطاب رض دان ًمْف أىْصحى ـْ أىرى أىحى ْبًد الرَّْحمًف, رىأىْيتيؾى تىْصنىعي أىْربىعان, لى ي اهلل عنيما: )يىا أىبىا عى
؟  ْيجو رى : مىا ىيفَّ يىا اْبفى جي ْفرىةً  ...يىْصنىعييىا, قىاؿى كىرىأىْيتيؾى تىْصبيغي ًبالصُّ

, كفي ركاية (118)...(,(117)
مىْيًو  رل عف سعيد أبف أبي سعيد المقبرمأيخ مَّى المَّوي عى ابىًة رىسيكًؿ المًَّو صى حى قاؿ: )رىأىْيتي أىْبنىاءى صى

) ك ْبفي عيْثمىافى ْبًف عىفَّافى ـْ عىْمري مَّـى يىْصبيغيكفى ًبالسَّكىاًد ًمْنيي سى كى
, كفي ركاية أيخرل يختمؼ فييا (119)

ك ْبفى عيْثمىا ًمي  يىْخًضبىاًف المفظ, قاؿ سعيد بف أبي سعيد المقبرم: )رىأىْيتي عىْمرى سىْيفى ْبفى عى فى كىاْلحي
ًبالسَّكىاًد(
(102). 

 المسك: -0

, كقد (101)كىك الذم يستخرج مف حيكاف الظبي أم الغزاؿ المسؾمف متطمبات الزينة,       
أكرد آؿ المقبرم ركايات فييا ذكر المسؾ, فذكر سعيد أبف أبي سعيد المقبرم, ركاية عف 

ثىؿي اْلقيْرآًف  أنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل محمد  عطاء مكلى أبي أحمد, عف أبي ىريرة  : ) مى
ـى ًبًو كىمىثىًؿ ًجرىابو  قىا ْف تىعىمَّمىوي فىقىرىأىهي كى ًلمى
, يىْعًني:  (100) , مىْحشيك  وي ًفي كيؿِّ مىكىافو ًمْسكنا, يىفيكحي ًريحي

) مىى ًمْسؾو ْكًفًو كىمىثىًؿ ًجرىابو أيكًكيى عى قىدى كىىيكى ًفي جى ثىؿي مىْف تىعىمَّمىوي كىرى مى كى
, كما كأكرد سعيد بف (103)

أنو  صاحب رسكؿ اهلل  كيساف المقبرم, عف أبف أبي كديعةأبي سعيد ركاية أيخرل عف أبيو 
مىسىحى ًمْف ديْىفو أىْك ًطيبو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  نىابىًة كى ميعىًة كىغيْسًمًو ًمفى اْلجى ًف اْغتىسىؿى يىْكـى اْلجي : )مى

ا ًعْندىهي ًمفى الثِّيىاًب ...( لىًبسى أىْحسىفى مى ًإْف كىافى ًعْندىهي كى
, ( 105)أبف حنبؿالركاية , ذكر (104)

اية أخرل عف سعيد بف أبي سعيد المقبرم, عف أبي ىريرة في السند كالمفظ, كفي رك  باختالؼ
  أنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  ميكؼي : )كىالًَّذم نىْفًسي ًبيىًدًه لىخى

اًئـً أىْطيىبي ًعْندى المًَّو ًمف  (106) فىـً الصَّ
 في المفظ كالسند. باختالؼ, (109), كأبف حنبؿ(108), ذكرىا مالؾ(107)ًريًح اْلًمْسًؾ(

 الذهب: -3
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مف المعادف التي كانت تستخدـ لمزينة, كالتي نيى اإلسالـ عف التزيف بيا لمرجاؿ,          
كقد ذكر آؿ المقبرم ركاية كاحده فييا ذكر الذىب, فعف سعيد بف أبي سعيد المقبرم, عف عبد 

سى  اهلل بف حنيف, عف عمي  مىْيًو كى مَّى المَّوي عى : )نىيىاًني رىسيكؿي المًَّو صى ؿَّ أىْف أىْقرىأى كىأىنىا رىاًكعه أنو قىاؿى
تَّـى ًبالذَّىىًب أىْك أىْلبىسى اْلميعىْصفىرى  أىْك أىتىخى
ـى  (132) ْفدى اْلمي

, كأبي (133)أبف حنبؿذكرىا , (130)((131)
 في المفظ كالسند. باختالؼ, (134)يعمى

 الزينة المنيي عنيا:
 الشعر: -

كقد ذكر آؿ المقبرم ركايات فييا ذكر عف الشىعر الذم أيستخدـ لمزينة, كمنيا الركاية         
التي ذكرىا سعيد بف أبي سعيد المقبرم حيث ركاىا عف عبداهلل بف رافع, عف أيـ سممة رضي 

ْفرى  : يىا رىسيكؿى المًَّو, ًإنِّي اْمرىأىةه أىشيدُّ ضى وي  (135)اهلل عنيا, أنيا قالت: ) قيْمتي رىْأًسي أىفىأىْنقيضي
؟ (136)

: الى ...( , كضع المرأة شعرا  , ك مف األمكر المنيي عنيا كالتي حذر منيا النبي (137)قىاؿى
 ليس مف شعرىا, فعف سعيد أبف أبي سعيد المقبرم, أنو قاؿ: )رأيت معاكية بف أبي سفياف 

عمى المنبر كفي يده كبة مف كبب النساء مف شعر, فقاؿ: ما باؿ المسممات يضعف مثؿ ىذا, 
كره تىًزيدي  أني سمعت رسكؿ اهلل  ا اْمرىأىةو زىادىْت ًفي رىْأًسيىا شىْعرنا لىْيسى ًمْنوي, فىًإنَّوي زي , يقكؿ: أىيُّمى

, أف النبي ف أبي ىريرة , كفي ركاية أيخرل ذكر سعيد بف أبي سعيد المقبرم, ع(138)ًفيًو(
قاؿ: )خمس مف الفطرة: الختاف كحمؽ العانة كنتؼ اإلبط كتقميـ األظفار كقص  محمد 
, بزيادة بسيطة (141), بزياده في السند, كركاىا النسائي(142), كقد ذكرىا البخارم(139)الشارب(
وي رىأىل أىبىا رىاًفعو كفي ركاية أيخرل, ذكر سعيد بف أبي سعيد المقبرم, عف أبيو, )أىنَّ  ,في المفظ

فً  زى ضى قىْد غىرى مِّي قىاًئمنا, كى ًمي  كىىيكى ييصى سىًف ْبًف عى مَّـى مىرَّ ًبحى سى مىْيًو كى مَّى اهللي عى ْكلىى رىسيكًؿ اهلًل صى تىوي مى يرى
: أىْقبى  بنا, فىقىاؿى أىبيك رىاًفعو , فىاْلتىفىتى ًإلىْيًو ميْغضى مَّيىا أىبيك رىاًفعو ْب, ًفي قىفىاهي, فىحى ًتؾى كىالى تىْغضى الى مىى صى ؿى عى

: ذىًلؾى ًكْفؿي الشَّْيطىاًف( مَّـى يىقيكؿي سى مىْيًو كى مَّى اهللي عى , كفي ركاية أخرل (140)فىًإنِّي سىًمْعتي رىسيكؿى اهلًل صى
نىا  ذكر سعيد بف أبي سعيد المقبرم, عف أبي ىريرة, عف نافع, عف أبف عمر أنو قاؿ: )أىمىرى

ى(رىسيكؿي المًَّو  نيْعًفيى المِّحى ذى ًمفى الشَّكىاًرًب, كى : أىْف نىْأخي مَّـى سى مىْيًو كى مَّى اهللي عى صى
(143). 

 سادسان: الزكاج:
أم عالقة بيف الرجؿ كالمرأة عمى أسس كركابط متينو,  ,الزكاج ىك معناه األقتراف       

تيدؼ الى تككيف أسرة, كالمساىمة في بناء المجتمع, كالزكاج حؽ لكؿ بالغ كىك مشركع مؤكد 
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عند كؿ ذم قدرة كاستطاعة عميو, كىك مف سنف األنبياء كالمرسميف, فقاؿ تعالى في محكـ 
ْمنىا ريسيالن كتابو العزيز: ) لىقىْد أىْرسى يَّةن( كى ذيرِّ ا كى ـْ أىْزكىاجن عىْمنىا لىيي ًمْف قىْبًمؾى كىجى

, كقد ذكر آؿ (144)
, كىي أـ المؤمنيف أيـ سممة رضي اهلل  المقبرم, ركاية فييا ذكر أحدل زكجات النبي محمد 

عنيا, فعف سعيد بف أبي سعيد المقبرم أنو قاؿ: )بعث رسكؿ المَّو صمى اهلل عميو كسمـ إلى أـ 
فالبد أف تتكفر صفات  ,(145)فتزكجيا رسكؿ المَّو صمى اهلل عميو كسمـ(... , سممة يخطبيا

, حيث أكرد سعيد المقبرم ركاية عف أبيو,  مفضمة لمزكاج ذكرىا النبي األكـرعدة في المرأة ال
اًليىا, قاؿ: )أنو  , عف الرسكؿ محمد  عف أبي ىريرة  : ًلمى اًليىا, تيْنكىحي النِّسىاءي أًلىْربىعو مى كىجى

) ًديًنيىا, فىاْظفىْر ًبذىاًت الدِّيًف تىًربىْت يىدىاؾى سىًبيىا, كى كىحى
, يدعك المسمميف  , ككاف النبي محمد (146)

الى اختيار المرأة البكر الكلكد الكدكد, فذكر سعيد المقبرم ركاية في ذلؾ ساقيا عف شيخو أبي 
ؿه ًمفى اأْلى حيث قاؿ : ) ىريرة  كَّجى رىجي اًر اْمرىأىةن ميرىاًسالن يىْعًني ثىيِّبناتىزى مَّى (147)ْنصى , فىقىاؿى النًَّبيُّ صى

: فىيىالَّ ًبْكرنا مَّـى سى مىْيًو كى اهللي عى
 ) ًعبيؾى تيالى ًعبييىا كى  باختالؼ (149)بف حنبؿ , ذكر الركاية أحمد(148)تيالى

ؽ, فركل عمى تزكيج البنات لمف كاف صاحب ًديف كخم كحث النبي محمد المفظ كالسند, 
ْكفى ًدينىوي  أنو قاؿ:) , عف النبي محمد  سعيد المقبرم, عف أبي ىريرة  ْف تىْرضى ـْ مى اءىكي ًإذىا جى

فىسىاده عىًريضه  كهي, ًإالَّ تىْفعىميكا تىكيْف ًفْتنىةه ًفي اأْلىْرًض, كى كِّجي ميقىوي فىزى  (151), كذكرىا الترمذم(152)(كىخي
باإلحساف الى الزكجة,  كما أمر الرسكؿ محمد في المفظ كالسند,  باختالؼ (150)كالبغكم

قاؿ)  , أف النبي محمد  فاشار سعيد بف أبي سعيد المقبرم في ركاية عف أبي ىريرة 
ذا نكحت اْمرىأىة فأحسف إلييا((153)لعمرك بف جدعاف( : ) يا عىْمرك ْبف جدعاف...كىاً 

, ككاف ( 154)
ف المرأة ألتي تشيبو قبؿ المشيب , كفي , يكصي باختيار المرآة الصالحة ك يتعكذ م النبي 

اًء  ذلؾ قاؿ سعيد بف أبي سعيد المقبرم: عف شيخو أبي ىريرة  : كىافى ًمْف ديعى ,أنو  قىاؿى
ْكجو تيشىيِّبيًني قىْبؿى اْلمىًشيًب,...(رىسيكًؿ المًَّو  ًمْف زى اًر السُّكًء, كى : )المَّييَـّ ًإنِّي أىعيكذي ًبؾى ًمْف جى

(155) ,
الجنة لمزكجة المصمحة في بيت زكجيا, ركل سعيد بف أبي سعيد  نبي محمد كضمف ال

ْبًز  أنو قاؿ: قاؿ النبي محمد  المقبرم: عف أبي ىريرة  ًة اْلخي : ) ًإفَّ المَّوى لىييْدًخؿي ًبميْقمى
ًمْثًمًو  ًة التَّْمًر, كى قىْبضى ةى  -ًممَّا يىْنفىعي اْلميْسًمًميفى  -كى ْكجى نَّةى: رىبَّ اْلبىْيًت, كىاآْلًمرى ًبًو, كىالزَّ ثىةن اْلجى ثىالى
ةى لىوي , ...( اْلميْصًمحى
ي اهلل عنيـ كأرضاىـ في تزكيج الصحابة رض , كساىـ رسكؿ اهلل (156)

كَّجى اْبنىةى اْلبيكىْيرً  , فذكر سعيد المقبرم ركاية قاؿ: )أىفَّ رىسيكؿى اهلل   .(158)ًبالال( (157), زى
 الخاتمة:
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أف مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا مف خالؿ ىذا البحث عف ىذه األسرة كمركياتيـ       
 في الجكانب االجتماعية االتي:

ىذه المصادر عمى أف أسرة آؿ  أثبتت التاريخيةمف خالؿ بحثي في المصادر 
خمسة  األسرةكعدد أفراد ىذه  ,المقبرم ىـ مكالي مف التابعيف, الذيف سكنكا المدينة المنكرة

نما كجد أثرىـ بيف طيات , أفراد كما كأثبتت الدراسة أف أفراد ىذه األسرة لـ يكف ليـ مؤلفات, كا 
لقد كانت األحاديث النبكية الشريفة التي ككتب الحديث, كالتراجـ كالتفاسير, , التاريخيةالكتب 

أكردىا آؿ المقبرم, تتراكح درجتيا بيف الصحيح كالحسف كالمتفؽ عميو كالضعيؼ, كىذه ظاىرة 
التي ذكرىا  التاريخيةأف بعض الركايات  ثير مف كتب الحديث, كمعاجـ السنة, كماتكجد في ك

, ككاف بعضيا ركايات طكيمة التاريخيةقبرم, قد تكرر ذكرىا في مختمؼ المصادر آؿ الم
الحياة مف صكر  ىذه الدراسة ترصدختصرة, مختمفة االلفاظ كاالسانيد, كقد كبعضيا م

ثـ , كادكات الحمي كالزينة, االلبسة كانكاعياك  ,الطعاـ كالشراب كبياف انكاعيما االجتماعية منيا
, يسالمانكاعان مف االفرشة كالبيسط التي كانت سائدة آنذاؾ في المجتمع اإل ىذه الدراسة تبين

 كلـ ييمؿ آؿ المقبرم في ركاياتيـ ذكر الزكاج كشركط اختيار الزكجة الصالحة.
 االحاالت

 

                                                 

, تحقيػؽ: محمػد عبػد القػادر عطػا الطبقػات الكبػرل,ـ(, 844ىػػ/032)ت أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع 1))
؛ ابف أبػي حػاتـ, أبػك محمػد عبػدالرحمف بػف  60, ص5جػ, ـ1992/ىػ 1412 , دار الكتب العممية, بيركت,1ط

بحيػدر  -, طبعة مجمس دائػرة المعػارؼ العثمانيػة 1ـ(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ,ط939ىػ/307محمد )ت
 . 166, ص7ـ ,جػ1950ىػ/1071دار إحياء التراث العربي , بيركت,  اليند,, آباد الدكف

كالمكاالة: أتخاذ المػكلى, كالمػكاالة أيضػان: أف يػكالي بػيف  ,كالكالي: كلي النعـالمكلى: المعتؽ كالحميؼ كالكلي,  0))
ـ(, العػػيف, تحقيػػؽ: 786ىػػػ/172الخميػػؿ بػػف أحمػػد بػػف عمػػرك )تشػػياء كميػػا, الفراىيػػدم, رميتػػيف أك فعمػػيف فػػي األ

 .365, ص8جػ ميدم المخزكمي, إبراىيـ السامرائي, دار كمكتبة اليالؿ, بيركت, د.ت,
عبػػدالرحمف بػػف  تحقيػػؽ: نسػػاب,األـ(, 1167 ىػػػ/560)ت عبػػد الكػػريـ بػػف محمػػد بػػف منصػػكر السػػمعاني,3) )

, 10جػػـ, 1960ىػػ/1380, مجمػس دائػرة المعػارؼ العثمانيػة, حيػدر آبػاد ,1ط , يحيى المعممي اليمػاني كغيػره
يػػػػذيب المبػػػػاب فػػػػي تـ(, 1030ىػػػػػ/632)ت ثيػػػػر, أبػػػػك الحسػػػػف عمػػػػي بػػػػف أبػػػػي الكػػػػـر محمػػػػد؛ ابػػػػف األ 386ص
 . 046, ص3جػدار صادر, بيركت, د. ت, نساب, األ
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 مصػار كأعػالـ فقيػاء االقطػار,مشاىير عممػاء األـ(, 965ىػ/354محمد بف حباف بف معاذ )تابف حباف,  4))
, المنصػػػػكرة, دار الكفػػػػاء لمطباعػػػػة كالنشػػػػر كالتكزيػػػػع ,حققػػػػو ككثقػػػػو كعمػػػػؽ عميػػػػو: مػػػػرزكؽ عمػػػػى ابػػػػراىيـ, 1ط

 .117صـ, 1991ىػ/1411
تحقيؽ: عادؿ اإلصابة في تمييز الصحابة, ـ(, 1448ىػ/850)ت أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد5) )

, 5جػ ـ, 1995ىػ/1415, دار الكتب العممية, بيركت, 1أحمد عبدالمكجكد, عمي محمد معكض, ط
 .487ص
ة الػدكرم(, ريخ ابػف معػيف )ركايػأـ(, تػ847ىػػ/033)ت بػف عػكف بف معيف, أبػك زكريػا يحيػى بػف معػيفيحيى  6))

مكػػػػػة المكرمػػػػػة, , يسػػػػػالم, مركػػػػػز البحػػػػػث العممػػػػػي كأحيػػػػػاء التػػػػػراث اإل1تحقيػػػػػؽ: أحمػػػػػد محمػػػػػد نػػػػػكر سػػػػػيؼ, ط
 .79, ص3ـ, جػ1979ىػ/1399

ـ(, 891ىػػػ/076أبػػك محمػػد عبػػداهلل بػػف مسػػمـ )ت؛ ابػػف قتيبػػة , 63, ص5ابػػف سػػعد, الطبقػػات الكبػػرل , جػػػ 7))
 .443, ص1جػـ, 1990ىػ/1410ية العامة لمكتاب, , الييئة المصر 0تحقيؽ: ثركت عكاشة, طالمعارؼ, 

, 5قطػار, جػػمصػار كأعػالـ فقيػاء األابف حباف, مشاىير عممػاء األ؛ 63, ص5ابف سعد, الطبقات الكبرل,جػ 8))
 .463؛ ابف حجر العسقالني , تقريب التيذيب , ص342ص
الخميفػػػػػة األمػػػػػكم, أبػػػػػك العبػػػػػاس, تػػػػػكلى الخالفػػػػػة فػػػػػي  ,ىػػػػػك الكليػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػدالممؾ بػػػػػف مػػػػػركاف بػػػػػف الحكػػػػػـ 9))

؛ 363, ص1ـ(, ابػف قتيبػة, المعػارؼ, جػػ714ىػػ/96)كتكفي سنة كلو إحدل كخمسكف سنة, ـ(,725/ىػ86)سنة
, دار 1ـ(, األنباء في تأريخ الخمفاء, تحقيؽ: قاسـ السامرائي, ط1148ىػ/582ابف العمراني, محمد بف عمي )ت

 .52ـ, ص0221ىػ/1401ة, االفاؽ العربية, القاىر 
 .166, ص7الجرح كالتعديؿ, جػ 12))
  .82, ص4ريخ, جػأثير, الكامؿ في الت؛ ابف األ443, ص1ابف قتيبة, المعارؼ, جػ 11))
نػػكار عمػػى ـ(, مشػػارؽ األ1149ىػػػ/544القاضػػي عيػػاض, أبػػك الفضػػؿ عيػػاض بػػف مكسػػى بػػف عيػػاض )ت 10))

؛ 423, ص1ـ, جػػػ1978ىػػػ/1398القػػاىرة,  ,تػػكنس, دار التػػراث -المكتبػػة العتيقػػة  ثػػار, طبػػع كنشػػرصػػحاح األ
 .386, ص10نساب, جػالسمعاني, األ

 .487, ص5اإلصابة في تمييز الصحابة, جػ, ابف حجر العسقالني 13))
 .463ابف حجر العسقالني, تقريب التيذيب, ص 14))
 .347, ص3نساب, جػ؛ السمعاني, األ63, ص5ابف سعد, الطبقات الكبرل, جػ 15))
ـ(, الكنػى كاالسػماء, تحقيػؽ: عبػدالرحيـ محمػد 874ىػػ/061) بػف الحجػاج أبػك الحسػف القشػيرمأبػك الحسػف 16) )

, 1ـ, جػػػػػ1984ىػػػػ/1424 المدينػػػة المنػػػػكرة, ,, عمػػػػادة البحػػػث العممػػػي بالجامعػػػػة اإلسػػػالمية1أحمػػػد القشػػػقرم, ط
 .355ص
 عبػػػداهلل بػػػف أحمػػػػد بػػػف محمػػػػكد ؛ البمخػػػػي, أبػػػك القاسػػػػـ345-343, ص5ابػػػف سػػػعد, الطبقػػػػات الكبػػػرل, جػػػػ 17))

, 1خبػػار كمعرفػػة الرجػػاؿ, تحقيػػؽ: أبػػك عمػػرك الحسػػيني بػػف عمػػر بػػف عبػػدالرحيـ, طـ(, قبػػكؿ األ931ىػػػ/319)ت
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مصار كأعالـ فقياء ؛ ابف حباف, مشاىير عمماء األ93, ص0ـ, جػ0222ىػ/1401بيركت,  ,دار الكتب العممية
 .131قطار, صاأل
شػػػػػػػمس الػػػػػػػديف أبػػػػػػػك عبػػػػػػػداهلل محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد الػػػػػػػذىبي,  ؛390, ص1جػػػػػػػػسػػػػػػػماء, مسػػػػػػمـ, الكنػػػػػػػى كاأل 18))

 .88, ص1جػـ, 1998ىػ/1419, دار الكتب العممية, بيركت, 1طتذكرة الحفاظ,  ـ(,1347ىػ/748)ت
, 0عتػػداؿ فػػي نقػػد الرجػػاؿ, جػػػ؛ الػػذىبي, ميػػزاف اال046, ص3نسػػاب, جػػػثيػػر, المبػػاب فػػي تيػػذيب األابػػف األ 19))

تحقيػػػػؽ: رفعػػػػت فػػػػكزم  ـ(, المختمطػػػػيف,1359ىػػػػػ/761الػػػػديف أبػػػػك سػػػػعيد خميػػػػؿ )ت؛ العالئػػػػي, صػػػػالح 142ص
 .42ـ, ص1996ىػ/1417القاىرة, ,, مكتبة الخانجي1المطمب, عمي عبد الباسط مزيد, طعبد
 .036ابف حجر العسقالني, تقريب التيذيب, ص 02))
 جػػاني, أبػػك أحمػػد بػػف عػػدم؛ الجر 9, ص0ابػػف حبػػاف, المجػػركحيف مػػف المحػػدثيف كالضػػعفاء كالمتػػرككيف, جػػػ 01))

عمػي محمػد معػكض كشػارؾ , المكجػكد الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ, تحقيػؽ: عػادؿ أحمػد عبػد ـ(,975ىػ/365)ت
الػػذىبي, ؛ 068, ص5ـ, جػػػ1997ىػػػ/ 1418بيػػركت,  ,, الكتػػب العمميػػة1فػػي تحقيقػػو عبػػد الفتػػاح أبػػك سػػنة, ط

 .925, ص3ككفيات المشاىير كاالعالـ, جػ سالـريخ اإلأت
 .389, ص4الجرجاني, الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ, جػ 00))
 ىػػ/57)أبك ىريرة عبد شمس الدكسػي, صػحابي جميػؿ أختمػؼ فػي أسػمو كأسػـ أبيػو اختالفػان كبيػران, مػات سػنة 03))

سػماء, مسػمـ, الكنػى كاألكمف الػذيف اكثػرك الركايػة عنػو,   ككاف مف صحابة رسكؿ اهللكقيؿ غير ذلؾ, ـ( 676
 .889, ص0جػ
 .378, ص10السمعاني, األنساب, جػ 04))
 .1126, ص4عالـ, جػككفيات المشاىير كاأل سالـريخ اإلأالذىبي, ت 05))
دائػػرة المعػػارؼ العثمانيػػة, ريخ الكبيػػر, أالتػػـ(, 924ىػػػ/056محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف إبػػراىيـ )تالبخػػارم,  06))

 .36ص ,6جػالدكف, طبع تحت مراقبة: محمد عبدالمعيد خاف, د. ت,  -حيدر آباد
, مكػػة المكرمػػة , دار البػػاز,1ريخ الثقػػات, طأتػػ ,ـ(874ىػػػ/061)ت العجمػػي, أبػػك الحسػػف أحمػػد بػػف عبػػداهلل 07))

ـ(, تيػػذيب الكمػػاؿ 1341ىػػػ/740؛ المػػزم, يكسػػؼ بػػف عبػػدالرحمف بػػف يكسػػؼ, )ت046ص ,ـ1984ىػػػ/1425
, 14ـ, جػػػػ1982ىػػػػ/1422بيػػػركت,  ,, مؤسسػػػة الرسػػػالة1فػػػي أسػػػماء الرجػػػاؿ, تحقيػػػؽ: بشػػػار عػػػكاد معػػػركؼ, ط

 .104ص
 .114سكرة النحؿ, أية:  08))
ـ(, تفسػير مقاتػؿ بػف سػػميماف, 767ىػػ/152)ت بػف سػميماف, أبػك الحسػف مقاتػؿ بػف سػميماف بػف بشػيرمقاتػؿ  09))

 .491, ص0ـ, جػ0220ىػ/1403, دار أحياء التراث, بيركت, 1تحقيؽ: عبداهلل محمكد شحاتو, ط
تحقيػؽ: أبػك قتيبػة نظػر الكنػى كاالسػماء, ـ(, 900ىػػ/312محمػد بػف أحمػد بػف حمػاد )ت أبػك بشػرالدكالبي,  32))

, بيػػػركت, 1محمػػػد الفاريػػػابي, ط أحمػػػد بػػػف البييقػػػي, ينظػػػر: ؛ 557, ص0جػػػػـ, 0222ىػػػػ/1401, دار أبػػػف حػػػـز
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 , دار الكتب العمميػة,3تحقيؽ: محمد عبدالقادر عطا, طالسنف الكبرل, ـ(, 1266ىػ/ 458الحسيف بف عمي )ت
 .433, ص7جػـ, 0223ق/1404بيركت, 

تحقيػؽ: طػارؽ بػف عػػكض اهلل كسػػط, المعجػـ األ ـ(,970ىػػ/362)ت سػميماف بػف أحمػد بػػف أيػكب الطبرانػي, 31))
 .374, ص4جػبف محمد, عبدالمحسف بف إبراىيـ الحسيني, دار الحرميف, القاىرة, د. ت , 

مشػارؽ األنػكار , القاضػي عيػاضكيقاؿ: أنتيبو أم أخػذه غنيمػة, , اعتداؿكىك أخذ الشيء عمى غير نيبو:  30))
مجػػػػػػػػد الػػػػػػػػديف أبػػػػػػػػك السػػػػػػػػعادات المبػػػػػػػػارؾ بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد , أبػػػػػػػػف األثيػػػػػػػػر ؛09, ص0جػػػػػػػػػ عمػػػػػػػػى صػػػػػػػػحاح اآلثػػػػػػػػار,

تحقيػػؽ: طػػاىر أحمػػد الػػزاكم, محمػػكد محمػػد الطنػػاحي, النيايػػة فػػي غريػػب الحػػديث كاألثػػر, ـ(, 1012ىػػػ/626)ت
 .133, ص5جػـ, 1979/ىػ1399المكتبة العممية, بيركت, 

ـ(, مسػند اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ, تحقيػؽ: 855ىػػ/041أبف حنبؿ, أبك عبداهلل أحمد بف محمد بف حنبػؿ )ت 33))
, مؤسسػة الرسػالة, بيػركت, 1شعيب األرناؤكط, عادؿ مرشد كأخركف, أشراؼ: عبداهلل بف عبدالمحسف التركي, ط

ـ(, 1425ىػػػ/827أبػػك الحسػػف نكرالػػديف عمػػي بػػف أبػػي بكػػر )ت ؛ الييثمػػي,320, ص13ـ, جػػػ0221ىػػػ/1401
, مؤسسػػػػػػة الرسػػػػػػالة, بيػػػػػػركت, 1, تحقيػػػػػػؽ: حبيػػػػػػب الػػػػػػرحمف االعظمػػػػػػي, طكشػػػػػػؼ األسػػػػػػتار عػػػػػػف زكائػػػػػػد البػػػػػػزار

  . 61, ص1ـ, جػ1979ىػ/1399
 . 078, ص0النياية في غريب الحديث كاألثر, جػ ثير,أم يطعمو لقمة مشربة مف دسـ الطعاـ, أبف األ 34))
مسػند الحميػدم, حقػؽ نصكصػو كخػرج ـ(, 834ىػػ/019أبك بكر عبداهلل بف الزبير بف عيسػى )تالحميدم,  35))

 .044, ص0جػ ,ـ1996ىػ/ 1416, دار السقا, دمشؽ, 1أحاديثو: حسف سميـ أسد الداراني, ط
 .1084, ص3صحيح مسمـ, جػ 36))
الحسف بف عبداهلل العسكرم, أبك ىالؿ ثـ يردىا,  المنائح: الشاة أىك البعير يمنحيا الرجؿ أخاه فيحتمبيا زمانان  37))

حققو كعمؽ عميػو: محمػد إبػراىيـ سػميـ, دار العمػـ كالثقافػة الفركؽ المغكية, ـ(, 1224ىػ/395بف سيؿ )تكفي نحك
, 1نػػػكار عمػػػى صػػػحاح االثػػػار, جػػػػ؛ القاضػػػي عيػػػاض, مشػػػارؽ األ168, ص1جػػػػلمنشػػػر كالتكزيػػػع, القػػػاىرة, د.ت, 

 .384ص
, 4؛ الييثمي, كشؼ األسػتار عػف زكائػد البػزار, جػػ142, ص15ماـ أحمد بف حنبؿ, جػمسند اإل أبف حنبؿ, 38))

062. 
 .153, ص3صحيح البخارم, جػ 39))
 .0083, ص4صحيح مسمـ, جػ 42))
 .079, ص6السنف الكبرل, جػ 41))
طبقػػػات  ـ(,982ىػػػػ/369)ت أبػػػك محمػػػد عبػػػداهلل بػػػف محمػػػد بػػػف جعفػػػر بػػػف حيػػػاف صػػػبياني,أبػػػي الشػػػيخ األ 40))

, مؤسسة الرسالة, بيركت, 0تحقيؽ: عبدالغفكر عبدالحؽ حسيف البمكشي, طالمحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا, 
 .01ص, 4جػـ, 1990ىػ/1410

 .008, ص0مسند الحميدم, جػ 43))
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 .048, ص15ماـ أحمد بف حنبؿ, جػمسند اإل 44))
حققػو كخػػرج أحاديثػو: حسػػف السػنف الكبػػرل, ـ(, 915ىػػ/323أبػك عبػدالرحمف أحمػػد بػف شػػعيب بػف عمػػي )ت 45))

, مؤسسػة الرسػالة, 1عبدالمنعـ شمبي, أشرؼ عميو: شعيب األرناؤكط, قدـ لو: عبداهلل بف عبدالمحسف التركي, ط
 .163, ص7جػـ, 0221ىػ/1401بيركت, 

تحقيػؽ: محمػد محػي الػديف سػنف أبػي داكد, ـ(, 918ىػػ/075سػميماف بػف األشػعث بػف إسػحاؽ )تأبك داكد,  46))
المنشػػكر باسػػـ البحػػر  ؛ ينظػػر: البػػزار, مسػػند البػػزار323, ص0جػػػعبدالحميػػد, المكتبػػة العصػػرية, بيػػركت, د.ت, 

 .053ص, 8جػ ,بف حبافأصحيح  بف حباف,أ؛ 179, ص15الزخار, جػ
ـ(, 981ىػػ/372ابػك منصػكر محمػد بػف احمػد )تالصاع: كحدة كزف تساكم خمس ارطاؿ كثمث, األزىرم, 47) )

 .142صتحقيؽ: مسعد عبدالحميد السعدني, دار الطالئع, القاىرة, د. ت, الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي, 
أحمػػد بػػف عمػػي بػػف المثنػػى ؛ ينظػػر: أبػػي يعمػػى, 18, ص17مػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ, جػػػأبػػف حنبػػؿ, مسػػند اإل 48))

, دار المػػػػػػأمكف لمتػػػػػػراث, دمشػػػػػػؽ, 1ؽ: حسػػػػػػيف سػػػػػػميـ أسػػػػػػد, طتحقيػػػػػػمسػػػػػػند أبػػػػػػي يعمػػػػػػى, ـ(, 902ىػػػػػػػ/327)ت
شػػػرح مشػػػكؿ ـ(, 930ىػػػػ/301أبػػػك جعفػػػر أحمػػػد بػػػف محمػػػد )ت؛ الطحػػػاكم, 406, ص0جػػػػـ, 1984ىػػػػ/1424
 .68, ص4جػ, مؤسسة الرسالة, بيركت, د.ت, 1تحقيؽ: شعيب األرناؤكط, طاالثار, 

 .162, ص7ا, األزىرم, تيذيب المغة, جػالخمير: الذم يجعؿ في العجيف فيختمر ثـ يخبز فيصير خبز  49))
 .19, ص5البخارم, صحيح البخارم, جػ 52))
, تحقيػػؽ: عبػػدالكريـ لمخطػػابي ـ(, غريػػب الحػػديث999ىػػػ/388)ت أبػػك سػػميماف حمػػد بػػف محمػػد بػػف إبػػراىيـ 51))

, 0ـ, جػػػػػ1980ىػػػػػ/1420إبػػػػراىيـ الغربػػػػاكم, خػػػػرج أحاديثػػػػو: عبػػػػد القيػػػػـك عبػػػػد رب النبػػػػي, دار الفكػػػػر, دمشػػػػؽ, 
 .431ص
ًميدم, 50)) محمػد بػف فتػكح بػف أبك عبداهلل بف أبي نصػر  شىاة مصمية: أىم مشكية ييقىاؿ: صميت المَّْحـ شكيتو, الحى

زبيػػػدة محمػػػد سػػػعيد  تحقيػػػؽ: تفسػػػير غريػػػب مػػػا فػػػي الصػػػحيحيف البخػػػارم كمسػػػمـ,, ـ(1290ىػػػػ/488)ت عبػػػد اهلل
 . 337ص ,ـ1995ىػ/1415, مكتبة السنة, القاىرة, 1, طالعزيزعبد
 .453, ص7؛ البييقي, شعب االيماف, جػ75, ص7البخارم, صحيح البخارم, جػ 53))
 .437, ص3الجرجاني, الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ, جػ 54))
 .323, ص0سنف أبي داكد, جػ55) )
 .179, ص15المنشكر باسـ البحر الزخار, جػ مسند البزار 56))
 .398, ص4السنف الكبرل, جػ 57))
محمػػد بػػف مكػػـر بػػف عمػػي ظػػكر, ن, أبػػف مكػػاف شػػيء أم بػػالخبز يؤكػػؿ: مػػا بالضػػـ, كااليدـ, بالكسػػراإًلداـ,  58))

 .9, ص10جػـ, 1996ىػ/1414, دار صادر, بيركت, 3طلساف العرب, ـ(, 1311ىػ/711)ت
 ـ(, مسػند أسػحاؽ بػف راىكيػو, تحقيػؽ:853ىػ/038)ت أبك يعقكب إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد أبف راىكيو, 59))

؛ أبػك 391, ص1جػػ ـ,1991ىػػ/ 1410يماف, المدينة المنكرة, , مكتبة اإل1عبدالغفكر بف عبدالحؽ البمكشي, ط
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عبػداهلل عمػر  , تحقيػؽ:معجػـ السػفر ـ(,1182ىػػ/576)ت أحمد بػف محمػد بػف أحمػد صدر الديف طاىر السمفي,
 .069, المكتبة التجارية, مكة المكرمة, د, ت, صالباركدم

 المنتخػػب مػػف مسػػند عبػػد بػػف حميػػد, تحقيػػؽ: ـ(,863ىػػػ/049)ت عبدالحميػػد بػػف حميػػد بػػف نصػػرأبػػك محمػػد  62))
ـ, 1988ىػػػػ/1428, مكتبػػػة السػػػنة, القػػػاىرة, 1صػػػبحي البػػػدرم السػػػامرائي , محمػػػكد محمػػػد خميػػػؿ الصػػػعيدم, ط

 . 33ص
بدالباقي, دار تحقيؽ: محمد فؤاد عسنف أبف ماجة, ـ(, 886ىػ/073أبك عبداهلل محمد بف يزيد القزكيني )ت 61))

 .1123, ص0جػإحياء الكتب العربية, فيصؿ عيسى الباجي الحمبي, القاىرة, د.ت, 
 .175لمبييقي, ص اآلداب 60))
النيايػػة فػػي غريػػب الحػػديث , أبػػف األثيػػرالغمػػر بالتحريػػؾ: الدسػػـ كالزخكمػػة مػػف المحػػـ كالكضػػر مػػف السػػمف,  63))

 . 385, ص3جػكاالثر, 
تحقيػؽ: عػامر أحمػد بػف الجعػد, أمسػند ـ(, 844ىػػ/032عمػي بػف الجعػد بػف عبيػد الجػكىرم )تأبف الجعػد,  64))

الترمػػذم, أبػػك عيسػػى محمػػد بػػف عيسػػى بػػف  ؛415صـ, 1992ىػػػ/1412, مؤسسػػة نػػادر, بيػػركت, 1حيػػدر, ط
ـ(, سػػػػػنف الترمػػػػػذم, تحقيػػػػػؽ: بشػػػػػار عػػػػػكاد معػػػػػركؼ, دار الغػػػػػرب اإلسػػػػػالمي, بيػػػػػركت, 893ىػػػػػػ/079سػػػػػكرة )ت

 .089, ص4جػ ,ـ1998ىػ/1418
 .309ص ,10بف حباف, جػأاإلحساف في تقريب صحيح 65) )
؛ أبػػك داكد, سػػنف 0284, ص4؛ ينظػػر: مسػمـ, صػػحيح مسػػمـ, جػػػ72, ص8البخػارم, صػػحيح البخػػارم, جػػػ 66))

 .311, ص4أبي داكد, جػ
 .300, ص13ماـ أحمد بف حنبؿ, جػمسند اإل 67))
 محمػػػد غريػػػب الحػػػديث, تحقيػػػؽ: ـ(,838ىػػػػ/004)ت أبػػػي عبيػػػد بػػػف عبػػػداهلل اليػػػركم, القاسػػػـ بػػػف سػػػالـ68) )

؛ 419, ص3ـ, جػػ1964ىػػ/1384الدكف,  -, مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية, حيدر آباد1, ط عبدالمعيد خاف
تحقيػػؽ: رمػػزم منيػػر بعمبكػػي, جميػػرة المغػػة, ـ(, 930ىػػػ/301أبػػك بكػػر محمػػد بػػف الحسػػف بػػف دريػػد )ت أبػػف دريػػد,

 .1021, ص0, جػـ1987ىػ/1427بيركت, , دار العمـ لممالييف, 1ط
 .155, ص3البييقي, السنف الكبرل, جػ 69))
 .468, ص1الطبقات الكبرل, جػ 72))
 .542, ص1صحيح مسمـ, جػ 71))
أبػػػػػػػك نصػػػػػػػر إسػػػػػػػماعيؿ بػػػػػػػف حمػػػػػػػاد  الجػػػػػػػكىرم,؛ 077, ص1غريػػػػػػػب الحػػػػػػػديث, جػػػػػػػػ ,القاسػػػػػػػـ بػػػػػػػف سػػػػػػػالـ 70))

, دار العمػػـ 4تحقيػػؽ: أحمػػد عبػػدالغفكر عطػػار, طالصػػحاح تػػاج المغػػة كصػػحاح العربيػػة, ـ(, 1223ىػػػ/393)ت
 .484, ص0جػلممالييف, بيركت, 

تحقيػػؽ: ريخ أصػػبياف, أتػػـ(, 1248ىػػػ/432أحمػػد بػػف عبػػداهلل بػػف أحمػػد )تصػػبياني, األأبػػك نعػػيـ أنفػػرد بيػػا  73))
 .436, ص1جػـ, 1992ىػ/1412, دار الكتب العممية, بيركت, 1سيد كسركم حسف, ط
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تحقيػػؽ: محمػػد عبدالمحسػػف بػػي داكد الطيالسػػي, أمسػػند ـ(, 802ىػػػ/024سػػميماف بػػف داكد بػػف الجػػاركد )ت 74))
 .48, ص3جػ, دار ىجر, القاىرة, 1تركي, ط

 .090, ص1السنف الكبرل, جػ 75))
, تحقيػؽ: يكسػػؼ مختػار الصػحاحـ(, 1067ىػػ/666زيػف الػديف أبػك عبػداهلل محمػد بػػف أبػي بكػر )تالػرازم,  76))

 .04ص ـ,1999ىػ/1402, المكتبة العصرية, الدار النمكذجية, بيركت, 5, طالشيخ محمد
 .316, ص8الجرجاني, الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ, جػ 77))
 .054, ص44ماـ أحمد بف حنبؿ, جػمسند اإل 78))
 .447, ص10مسند أبي يعمى, جػ 79))
الصػػحاح تػػاج المغػػة كصػػحاح ؛ الجػػكىرم, 125, ص1جػػػ جميػػرة المغػػة, أبػػف دريػػد,الخصاصػػة: الحاجػػة, 82) )

 .1237, ص3العربية, جػ
أبػػك ؛ أبػػف كثيػػر, 125, ص6البييقػي, دالئػػؿ النبػػكة, جػػ فػػي كتػب الحػػديث كذكرىػػا لػـ أعثػػر ليػػا عمػى تخػػريج 81))

مكتبػػػػػػة المعػػػػػػارؼ, بيػػػػػػركت, البدايػػػػػػة كالنيايػػػػػػة, ـ(, 1370ىػػػػػػػ/774الفػػػػػػداء إسػػػػػػماعيؿ بػػػػػػف عمػػػػػػر بػػػػػػف كثيػػػػػػر )ت
 .119, ص6جػـ, 1992ىػ/1412

 1؛ 46, ص10ماـ أحمد بف حنبؿ, جػف حنبؿ, مسند اإلأب 80))
 .640, ص3مسند أبي داكد الطيالسي, جػ 83))
 .177, ص1مسند اسحاؽ بف راىكيو, جػ 84))
تحقيؽ: نبيؿ ىاشـ الغمرم, سنف الدارمي, ـ(, 868ىػ/005أبك محمد عبداهلل بف عبدالرحمف بف الفضؿ )ت 85))
 .1079, ص0جػـ, 0213ىػ/1434, دار البشائر, بيركت, 1ط
تحقيػؽ: عبدالحميػد ىنػداكم, عظػـ, المحكـ كالمحيط األـ(, 1266ىػ/458أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ )ت 86))
تفسػير غريػب مػا فػي الصػحيحيف  ؛ الحميػدم,76, ص9جػـ, 0222ىػ/1401, دار الكتب العممية, بيركت, 1ط

 . 525البخارم كمسمـ, ص
؛ البغػكم, 366, ص8ائي, السػنف الكبػرل, جػػ؛ النسػ07, ص16ماـ أحمد بف حنبؿ, جػأبف حنبؿ, مسند اإل 87))

محمػػد , ؤكطاتحقيػػؽ: شػػعيب األرنػػ شػػرح السػػنو,ـ(, 1117ىػػػ/512)ت أبػػك محمػػد الحسػػيف بػػف مسػػعكد بػػف محمػػد
 .10, ص10جػ ـ,1983ىػ/1423بيركت,  -اإلسالمي, دمشؽ, المكتب 0, طزىير الشاكيش

 .8, ص0مسند الحميدم, جػ 88))
 .167, ص5الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار, جػ89) )
تػػاج العػػركس فػػي ـ(, 1791ىػػػ/1025محمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػدالرزاؽ )تتػػف: أنثػػى الحمػػار, الزبيػػدم, األ 92))

تحقيػػؽ: عبػػدالفتاح الحمػػك, راجعػػو: أحمػػد مختػػار عمػػر, خالػػد عبػػدالكريـ جمعػػو, التػػراث العربػػي, جػػكاىر القػػامكس, 
 .154, ص34جػـ, 1997ىػ/1418المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب, الككيت, 

 .039, ص8جػ, يماف؛ البييقي, شعب اإل529, ص5الجرجاني, الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ, جػ 91))



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

)049 ) 
 

                                                                                                                                        

 .153, ص7جػ المعجـ الكبير, 90))
-031, ص4كأنفػػرد بيػػا الجرجػػاني, الكامػػؿ فػػي ضػػعفاء الرجػػاؿ, جػػػفػػي كتػػب الحػػديث لػػـ أجػػد ليػػا تخػػريج  93))

030. 
 .54أستجده: أم صيره جديدان, الرازم, مختار الصحاح, ص 94))
 .0233, ص4صبياني, معرؼ الصحابة, جػ؛ أبك نعيـ األ042, ص1كسط, جػالطبراني, المعجـ األ 95))
, 4نسػػػػاف, كتخففػػػػت بػػػػالخؼ أم لبسػػػػتو, الفراىيػػػػدم, العػػػػيف, جػػػػػالخفػػػػاؼ مفردىػػػػا خػػػػؼ, كىػػػػك مػػػػا يمبسػػػػو األ 96))

 .144-143ص
 .311, ص14رجكاف: الثياب الحمر, أبف منظكر, لساف العرب, جػاأل 97))
 .44, ص3جػ لرجاؿ,في نقد ا االعتداؿميزاف , كأنفرد بيا الذىبي في كتب الحديث لـ أجد ليا تخريج 98))
 .083, ص3؛ األزىرم, تيذيب المغة, جػ08, ص3الحمة: إزار كرداء برد أك غيره, الفراىيدم, العيف, جػ 99))
العسػػػػكرم, أبػػػػك ىػػػػالؿ ؛ 1417, ص4جػػػػػجميػػػػرة المغػػػػة, , أبػػػػف دريػػػػدالقطيفػػػػة: دثػػػػار مخمػػػػؿ, يمتحػػػػؼ بػػػػو,  122))

 .150التمخيص في معرفة أسماء االشياء, ص
, 1؛ أبػػػف سػػػيده, المخصػػػص, جػػػػ73, ص7تيػػػذيب المغػػػة, جػػػػ زىػػػرم,الخميصػػػةي كسػػػاء أسػػػكد مربػػػع , األ121) )

 .392ص
كتػاب األمثػاؿ فػي الحػديث النبػكم,  صػبياني,أنفػرد بيػا أبػي الشػيخ األك في كتب الحديث لـ أجد ليا تخريج  120))

 .154ص
كز  123)) كؼ كىجمعو خيزي زُّ مىْعري ًرير -الخز: الخى  .383, ص1, أبف سيده, المخصص, جػكىىيكى الحى
 .048, ص4بيا أبف سعد, الطبقات الكبرل, جػأنفرد  124))
؛ أبػف األثيػر, 550, ص1عظـ, جػفكؽ الثياب كالمعطؼ, أبف سيده, المحكـ كالمحيط األ ما يمبسالرداء:  125))

 .017, ص0النياية في غريب الحديث كاألثر, جػ
 .028, ص4؛ البخارم, صحيح البخارم, جػ360, ص0أبف سعد, الطبقات الكبرل, جػ 126))
 .3419, ص6صبياني, معرفة الصحابة, جػأنفرد بيا أبي نعيـ األ 127))
, 4؛ الجػػػػػكىرم, الصػػػػػحاح تػػػػػاج المغػػػػػة كصػػػػػحاح العربيػػػػػة, جػػػػػػ173, ص12زىػػػػػرم, تيػػػػػذيب المغػػػػػة, جػػػػػػاأل 128))

 .1593ص
 . 65بف حباف, صأمكارد الظمآف إلى زكائد  ؛ الييثمي,350, ص3أبف حباف, صحيح أبف حباف, جػ 129))
 .126, ص12بف حنبؿ, جػ ماـ أحمدمسند اإل 112))
 .081, ص4يماف, جػشعب اإل 111))
 .370, ص3كسط, جػالطبراني, المعجـ األ 110))
؛ 931, ص0؛ ينظػر: الػدارمي, سػنف الػدارمي, جػػ070, ص0ماـ أحمد بف حنبػؿ, جػػأبف حنبؿ, مسند اإل 113))
 .091, ص3ػنسائي, السنف الكبرل لمنسائي, جػال
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 .155, ص1جػحاديث كاالثار, المصنؼ في األ 114))
 .77, ص1سنف الترمذم, جػ 115))
 .406, ص5عظـ, جػ؛ أبف سيده, المحكـ كالمحيط األ374, ص4الفراىيدم, العيف, جػ 116))
؛ الجكىرم, الصحاح تاج المغة 333, ص0الصفرة: ىك صبغ مف طيب, كالزعفراف, الفراىيدم, العيف, جػ 117))

 .714, ص0كصحاح العربية, جػ
ـ(, المكطػػػأ, تحقيػػػؽ: محمػػػد 795ىػػػػ/179)ت الػػػؾ بػػػف عػػػامر األصػػػبحي المػػػدنيمالػػػؾ أبػػػف أنػػػس, بػػػف م118) )

 الخيريػػػػػة كاالنسػػػػػانية, أبػػػػػك ظبػػػػػي, لألعمػػػػػاؿ, مؤسسػػػػػة زايػػػػػد بػػػػػف سػػػػػمطاف آؿ نييػػػػػاف 1مصػػػػػطفى االعظمػػػػػي, ط
أبك داكد, سنف أبي  ؛040, ص9ماـ أحمد بف حنبؿ, جػأبف حنبؿ, مسند اإل؛ 482, ص3ـ, جػ0224ىػ/1405
 .152, ص0داكد, جػ

 .115, ص5أنفرد بيا أبف سعد, الطبقات الكبرل, جػ 119))
 .176, ص96جػ الدكالبي, الذرية الطاىرة النبكية,أنفرد بيا 102) )
 .171, ص8الفراىيدم, العيف, جػ 101))
 .363, ص1, جميرة المغة, جػأبف دريدالجراب: جراب مف جمد ظبي, 100) )
كتػاب األمثػاؿ فػي الحػديث النبػكم,  صػبياني,كأنفػرد بػو أبػي الشػيخ األ فػي كتػب الحػديث لػـ أجػد لػو تخػريج 103))

 . 368ص
 .076, ص4أنفرد بيا أبف سعد, الطبقات الكبرل, جػ 104))
 .59, ص36ماـ أحمد بف حنبؿ, جػمسند اإل 105))
ميكؼ الفـ يقاؿ: خمؼ ريح فمو, أم: تغير, الفراىيدم, العيف, جػ 106))  .067, ص4خي
 .309, ص4ريخ بغداد, جػأالبغدادم, تأنفرد بيا الخطيب  107))
 .445, ص3المكطأ, جػ 108))
 .59, ص16ماـ أحمد بف حنبؿ, جػمسند اإل 109))
فتعصػػفر, أبػػف منظػػكر,  الثػػكب عصػػفرت فيقػػاؿ: العػػرب,بػػأىرض  كىػػك نبػػات العصػػفر ىػػذا الػػذم يصػػبغ بػػو, 132))

 .581, ص4لساف العرب, جػ
ال يقػدر عمػى الزيػادة عميػو لتنػاىي حمرتػو, فيػك كػالممتنع مػف المفدـ : ىك الثكب المشبع حمرة, كأنو الػذم  131))

 .452, ص10قبكؿ الصبغ, أبف منظكر, لساف العرب, جػ
تحقيػػؽ: بشػػار ريخ بغػػداد, أتػػـ(, 1272ىػػػ/463أبػػك بكػػر أحمػػد بػػف عمػػي بػػف ثابػػت )تالخطيػػب البغػػدادم,  130))

 .483ص, 7جػـ, 0220ىػ/1400, دار الغرب اإلسالمي, بيركت, 1عكاد معركؼ, ط
 .47, ص0ماـ أحمد بف حنبؿ, جػمسند اإل 133))
 .332, ص1مسند أبي يعمى, جػ 134))
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, الجػػكىرم, الصػػحاح تػػاج المغػػة كصػػحاح أم نسػػجتو الضػػفر: نسػػج الشػػعر, كيقػػاؿ: ضػػفرت المػػرأة شػػعرىا 135))
 .701, ص0العربية, جػ

 .912, ص0المغة, جػ , جميرةأبف دريدأنقضو: كيقاؿ أنقضت الحبؿ الشعر أم حممتو, جددت فتمو,  136))
تحقيؽ: حبيب الػرحمف االعظمػي, المصنؼ, ـ(, 807ىػ/011أبك بكر عبدالرزاؽ بف ىماـ )تالصنعاني,  137))
ـ(, 619ىػػػ/316؛ أبػػي عكانػػة, يعقػػكب بػػف إسػػحاؽ بػػف إبػػراىيـ )ت070, ص1جػػػ, المجمػػس العممػػي, الينػػد, 0ط

 .063, ص1معرفة, بيركت, جػ, دار ال1مستخرج أبي عكانة, تحقيؽ: أيمف بف عارؼ الدمشقي, ط
 .345, ص19؛ الطبراني, المعجـ الكبير, جػ335, ص8النسائي, السنف الكبرل, جػ 138))
مسػػند البػػزار المنشػػكر باسػػـ البحػػر ـ(, 920ىػػػ/090أبػػك بكػػر احمػػد بػػف عمػػرك بػػف عبػػدالخالؽ )ت البػػزار, 139))

 –ـ 1988ىػػػ/ 1432 -ىػػػ1428, مكتبػػة العمػػـك كالحكػػـ, المدينػػة المنػػكرة, 1تحقيػػؽ: عػػادؿ بػػف سػػعد, طالزخػػار, 
 .145, ص15جػـ, 0229

 .442دب المفرد, صاأل 142))
 .312, ص8السنف الكبرل, جػ 141))
؛ 324, ص39مػاـ أحمػد بػف حنبػؿ, جػػأبف حنبؿ, مسػند اإل؛ ينظر: 138, ص0الصنعاني, المصنؼ, جػ 140))

ـ(, مسػػػند 919ىػػػػ/327؛ الركيػػػاني, أبػػػك بكػػػر محمػػػد بػػػف ىػػػاركف )ت174, ص1سػػػنف أبػػػي داككد, جػػػػ ,أبػػػي داكد
 .466, ص1ـ, جػ1995ىػ/1416, مؤسسة قرطبة, القاىرة, 1الركياني, تحقيؽ: أيمف عمي أبك يماني, ط

 .469, ص11أبي يعمى, مسند أبي يعمى, جػ 143))
 .38سكرة الرعد, أية: 144))
ـ(, سيرة أبف إسػحاؽ, تحقيػؽ: 768ىػ/151)ت محمد بف إسحاؽ بف يسار المطمبي أبف أسحاؽ,أنفرد بيا  145))

 061-062ـ, ص1978ىػ/1398, دار الفكر, بيركت, 1سييؿ زكار, ط
, 3الػػػػدارمي, سػػػػنف الػػػػدارمي, جػػػػػينظػػػػر: ؛ 319, ص15بػػػػؿ, جػػػػػنمػػػػاـ أحمػػػػد بػػػػف حبػػػػؿ, مسػػػػند اإلنأبػػػػف ح 146))

, 15البزار, مسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخار, جػ؛ 019, ص0جػسنف أبي داكد, ؛ أبي داككد, 1387ص
 .102ص
التػي مػات زكجيػا, أك الثيب مف النساء: التي تزكجت كفارقت زكجيا بأم كجو كاف بعد أف مسيا, أك ىػي  147))

, 1أبػػػف منظػػػكر, لسػػػاف العػػػرب, جػػػػ؛ 706, ص1, جػػػػالخطػػػابي, غريػػػب الحػػػديثأحسػػػت منػػػو أنػػػو يريػػػد الطػػػالؽ, 
 .048ص
 .  706, ص1؛ الخطابي, غريب الحديث, جػ415لجعد, مسند أبف الجعد, صأبف ا 148))
 .028, ص00بؿ, جػنماـ أحمد بف حمسند اإل 149))
 .131, ص7كسط, جػالطبراني, المعجـ, األ 152))
 386, ص3سنف الترمذم, جػ 151) )
 .12, ص9شرح السنو, جػ 150))



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

)050 ) 
 

                                                                                                                                        

سػػمو أكالميػػاجر  ,الميػػاجر بػػف قنفػػذ بػػف عيمْيػػرعمػرك بػػف خمػػؼ بػػف عميػػر بػػف جػػدعاف القرشػػي التيمػي, ىػػك  153))
أبػك عمػر أعثر لو عمػى سػنة كفػاة, أبػف عبػد البػر,  لـ, غمب عمى كؿ كاحدو منيما لقبو, خمؼكقنفذ اسمو  ,عىْمرك

تحقيػػػؽ: عمػػػي محمػػػد صػػػحاب, سػػػتيعاب فػػػي معرفػػػة األاإلـ(, 11272ىػػػػ/463يكسػػػؼ بػػػف عبػػػداهلل بػػػف محمػػػد )ت
أسػػػد الغابػػػة فػػػي معرفػػػة ثيػػػر, أبػػػف األ ؛1174, ص3جػػػػـ, 1990ىػػػػ/1410 , دار الجبػػػؿ, بيػػػركت,1البجػػػاكم, ط

 .029, ص4جػ, الصحابة
 , 1بف حباف, جػأ؛ أبف حباف, صحيح 105, ص6المصنؼ في األحاديث كاآلثار, جػ أبف أبي شيبة, 154))

 .193ص, 4: أبف االثير, أسد الغابة في معرفة الصحابة, جػ338, ص3يماف, جػ, شعب اإلالبييقي؛ 309ص
 .399الطبراني, الدعاء لمطبراني, ص 155))
ـ(, الترغيػػب فػػي فضػػائؿ األعمػػاؿ 993ىػػػ/385)ت أبػػف شػػاىيف, أبػػك حفػػص عمػػر بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف156) )

ـ, 0224ىػػ/ 1404, دار الكتػب العمميػة, بيػركت, 1كثكاب ذلؾ, تحقيؽ: محمد حسف محمد حسػف إسػماعيؿ, ط
  . 110ص
, 3ليػػؿ الميثػي, حمفػػاء بنػي عػدم بػػف كعػب, أبػػف سػعد, الطبقػػات الكبػرل, جػػػقػـك مػف بنػػي البكيػر بػػف عبػد يا 157))

طبقػػات خميفػػة بػػف خيػػاط, ـ(, 854ىػػػ/042أبػػك عمػػر خميفػػة بػػف خيػػاط بػػف خميفػػة )ت, خيػػاطبػػف خميفػػة ؛ 096ص
 .58صـ, 1993ىػ/1414تحقيؽ: سييؿ زكار, دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, القاىرة, 

 .179, ص3أبف سعد, الطبقات الكبرل, جػأنفرد بيذه الركاية  158))
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 (Abu Abdulrahman Ahmed bin Shuaib bin Ali (t. 303h / 915g), the great 

Sunnah, achieved and directed by: Hassan Abdel Moneim Chalabi, 

supervised by: Shoaib Al-Arnaout, presented to him by: Abdullah bin 

Abdulmohsen Al-Turki, 1st Floor, Al-Resala Foundation, Beirut, 

1421h/2001g. 

 Abu ya'ali, Ahmed bin Ali bin al-Muthanna (d. 307h / 920g), support of 

Abu ya'ali, investigation: Hussein Salim Asad, 1st floor, Dar Al-Ma'mun 

for heritage, Damascus, 1404h/1984g,. 

 Eltahawy, Abu Jaafar Ahmed bin Mohammed (d. 321 Ah / 932 ad), 

explanation of the problem of Antiquities, investigation: Shoaib Arnaout, 

1st Floor, Al Resala Foundation, Beirut, Dr.T,. 

 (Abu Suleiman Hamad bin Mohammed bin Ibrahim (d. 388h / 999g), 

Gharib hadith for Al-Khatibi, investigation: Abdulkareem Ibrahim Al-

Gharbawi, his hadiths came out: Abdul Qayyum Abdul Rabb al-Nabi, Dar 

Al-Fikr, Damascus, 1402h/1982g. 

 Al-Hamidi, Abu Abdullah ibn Abi Nasr Muhammad ibn Fattouh ibn 

Abdullah (d.488 Ah/1092 ad), a strange interpretation of al-Bukhari and 

Muslim, investigation: Zubaydah Muhammad said Abdulaziz, 1st floor, 

Sunni library, Cairo, 1415 Ah/1995 ad. 

 (Adam, breaking, and blood, including: what is eaten with bread, anything 

was, Ibn Manzoor, Mohammed bin Makram bin Ali (d.711 Ah/1311 ad), 

tongue of the Arabs, 3rd floor, Dar Sadr, Beirut, 1414 Ah/1996 ad,. 

 Ibn rahweh, Abu Yaqoob Ishaq Ibn Ibrahim ibn mukhald (d. 238 Ah / 853 

ad), Musnad Ishaq Ibn rahweh, investigation: Abdul Ghafoor bin Abdul 

Haq Al-Balushi, 1st Floor, Al-Iman library, Madinah, 1412 Ah/ 1991 ad,. 

 Abu Taher Al-Salafi, Sadr Al-Din Ahmed bin Mohammed bin Ahmed (d. 

576 Ah / 1180 ad), Dictionary of travel, investigation: Abdullah Omar Al-

Baroudi, commercial library, Mecca, d, t,. 

 (Abu Mohammed Abdul Hamid bin Hamid bin Nasr (t249h / 863g), elected 

from the support of Abdul Hamid bin Hamid, investigation: Sobhi Al-Badri 

al-Samarrai, Mahmoud Mohammed Khalil al-Saidi, 1st floor, library of the 

year, Cairo, 1408h / 1988g. 

 (Abu Abdullah Mohammed bin Yazid Al-Qazwini (d. 273 Ah / 886 ad), 

Sunan Ibn Majah, investigation: Mohammed Fouad Abdul Baqi, Dar Al-

hayh Al-Arabi, Faisal Issa Al-Baji al-Halabi, Cairo, Dr.T,. 

 Ibn al-Ja'ad, Ali ibn al-Ja'ad Ibn Obaid Al-Jawhari (D.230 Ah/844 ad), 

Musnad Ibn al-Ja'ad, investigation: Amer Ahmed Haider, 1st floor, Nader 

Foundation, Beirut, 1410 Ah/1990 ad, P. 415; Tirmidhi, Abu Isa 

Mohammed bin Isa bin Surah( d. 279 Ah/893 ad), Sunan al-Tirmidhi, 

investigation: Bashar Awad Ma'ruf, Dar Al-Gharb al-Islami, Beirut, 1418 

Ah/1998 ad. 
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 Ibn Dredd, Abu Bakr Mohammed bin Hassan bin Dredd (d.321 Ah/932 ad), 

Language Society, investigation: Ramzi Mounir Baalbaki, 1st floor, Dar Al-

Alam for millions, Beirut, 1407 Ah/1987 ad. 

 Al-Jawhari, Abu Nasr Ismail bin Hammad (d .393 Ah/1003 ad), al-Sahah 

Taj al-Lingaa and Al-Arabiya, investigation: Ahmed Abdul Gafur Attar, 4th 

floor, Dar Al-Alam for millions, Beirut,. 

 ((Unique by Abu Naim al-asbahani, Ahmed bin Abdullah bin Ahmed 

(d.430 Ah/1048 ad), history of asbahan, investigation: Sayyid kesrawi 

Hassan, 1st floor, scientific books House, Beirut, 1410 Ah/1990 ad. 

 (Suleiman bin Daoud bin Al-Jaroud (t204h / 820m), Musnad Abu Daoud 

Al-tayalsi, investigation: Mohammed Abdulmohsen Turki, 1st floor, Dar 

Hajar, Cairo,. 

 ((Al-Razi, Zain al-Din Abu Abdullah Mohammed bin Abu Bakr 

(d666h/1267g), Mukhtar al-Sahah, investigation: Youssef Sheikh 

Mohammed, 5th floor, modern library, model house, Beirut, 1420h/1999. 

 Ibn Kathir, Abu al-Fida Ismail Ibn Omar Ibn Kathir (d.774 Ah/1372 ad), the 

beginning and the end, Knowledge Library, Beirut, 1410 Ah/1990 ad. 

 (Abu Mohammed Abdullah bin Abdulrahman bin al-Fadl (t225h / 868g), 

Sunan Al-darmi, investigation: Nabil Hashim al-Ghamri, 1st floor, Dar al-

Bashir, Beirut, 1434h / 2013g,. 

 (Abu al-Hassan Ali Bin Ismail (d458h / 1066g), arbitrator and the Great 

Ocean, investigation: Abdul Hamid Hindawi, 1st floor, scientific books 

House, Beirut, 1421h / 2000g,. 

 Al-baghawi, Abu Mohammed Al-Hussein bin Massoud bin Mohammed 

(d510h / 1117g), explanation of the year, investigation: Shoaib Al-Arnaout, 

Mohammed Zuhair Shawish, 2nd floor, Islamic Bureau, Damascus-Beirut, 

1403h/1983g,. 

 Malik ibn Anas, Malik ibn Amer al-asbihi Al-Madani (d. 179h / 795g), Al-

muwatta, investigation: Mohammed Mustafa al-Azmi, 1st floor, Zayed Bin 

Sultan Al Nahyan Foundation for charitable and humanitarian works, Abu 

Dhabi, 1425h / 2004g,. 

 Al-Khatib al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad ibn Ali ibn Thabit (d.463 

Ah/1070 ad), history of Baghdad, investigation: Bashar Awad Ma'ruf, 1st 

floor, Dar Al-Gharb al-Islami, Beirut, 1422 Ah/2002 ad,. 

 ((Al-Sanani, Abu Bakr Abdul Razzaq Bin Hammam (t211h/827m), 

classifier, investigation: Habibur Rahman Al-Azmi, i2, Scientific Council, 

India, Vol. 1, p. 272 

 Abu Awana, Jacob Ibn Ishaq Ibn Ibrahim (d.316 Ah/619 ad), extract of Abu 

Awana, investigation: Ayman Ibn Arif Al-damashki, 1st floor, Dar Al-

marefa, Beirut, Vol. 1, p. 263. 

 


