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الملخص

جعل هللا سبحانو كتعالى كمنذ بدء الخميقة حقكقاً لناس جميعاً ككل حسب ِ
سنو ،لممرأة حقكقاً
كلمرجل حقكقاً كلممكلكد حقكقاً ،إذ َّ
إف الكثير مف الناس مف يعتريو الشؾ بكجكد حقكقاً لإلنساف
عند العرب قبل اإلسالـ حتى أف الدارسيف كالباحثيف يتكىـ بعضيـ بكجكد مثل ىذه الحقكؽ
لإلنساف في تمؾ في تمؾ الحقبة مف الزمف التي سبقت اإلسالـ.

احتفاء بكالدتو كيتـ اختيار
كاف الفرح يعـ أرجاء القبيمة بكالدة المكلكد الجديد كتقاـ لو الكالئـ
ً
اسـ لو كتحنيكو كتعميمو كتربيتو تربية صحيحة صالحة عمى كفق العادات كالتقاليد المتعارؼ

عمييا لكي ينشأ صحيح الجسـ فصيح المساف.

احتفاء بكالدتو ،كتعد ىذه األعماؿ
برزت ىناؾ عدة أعماؿ يقكـ بيا الكالداف عند كالدة طفميما
ً
حقكقاً تكارثيا األبناء عف اآلباء كفقاً لمتقاليد كالعادات في تمؾ الحقبة مف الزمف التي َّ
عدىا الفرد

في القبيمة الكاحدة قانكناً.

ٔ .كاف يجب أف تتكافر في المرضعة التي ترضع المكلكد الجديد عدة صفات حتى ال تؤثر

في طباع المكلكد الجديد منيا :أف تككف ذات نسب لما يغيره مف الطباع ،كأف تككف
صالحة تأكل الحالؿ ،حتى ال يميل الطفل إلى عمل الخبائث.

ٕ .تجري تسمية األكالد كفقاً لما يراه كالد المكلكد بعد خركجو مف خيمتو أك يتـ تسميتو تيمناً
بأحد فرساف القبيمة كقادتيا أك أليتيا.

ٖ .كاف يتـ اختيار المراضع لألكالد الجدد لكي ينشئكا بعيداً عف األكبئة فصيحي المساف،
قادريف عمى تحمل خشكنة العيش.

ٗ .طبق الختاف في الجاىمية عمى الجنسيف الذكر كاألنثى ،ككاف َّ
يعد مف األعراؼ الشائعة
لدى العرب قبل اإلسالـ َّ
كعدكه مف األمكر المفركضة عمى كل مكلكد ألنيـ يركف المكلد

غير المختكف ناقصاً كيعيبكف عميو ذلؾ.
٘ .كاف العرب في الجاىمية يكرثكف أكالدىـ بجعل لمذكر سيماف مف اإلرث كلمبنت سيـ كاحد
منو عمى الرغـ مف أف بعضيـ لـ يجعل ىناؾ إرث لمبنات عمى اعتبار أف المكاد

المكركثة كانت عبارة عف أسمحة كدركع كخيل كىذه األشياء ال تستعمميا الفتيات ،لذؾ ال
ترثيا ،كبالرغـ مف كل ىذا إالَّ أنيـ جعمكا ألكالدىـ الحق في أف يرثكىـ.
Abstract
Since the beginning of creation, God has created rights for all men and all
according to his age. Women have rights and men have rights, and the
child has rights. Many people are suspicious of the existence of human
rights among Arabs before Islam, so that scholars and scholars fancy
some of these rights for man in That period of time before Islam.
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The joy prevailed throughout the tribe with the birth of the new born
and the banquet is held to celebrate his birth and is chosen a name and
Tnekh and education and raising a valid education valid according to the
customs and traditions are known to arise correctly the body clear tongue.
There are several acts performed by the parents at the birth of their
child to celebrate his birth, and these acts are rights inherited by the
children according to the traditions and customs in the period of time
counted by the individual in the tribe legally.
1. The breastfeeding woman should be provided with a number of
qualities so that she does not affect the pattern of the new baby, such
as: having a ratio of what he changes, and being fit to eat halal, so that
the child will not be tempted to commit adultery.
2. Children shall be named according to what the father of the child sees
after he leaves his tent or is named after one of the tribe's knights,
leaders or deities.
3. The nurseries were chosen for the new children to be able to rise away
from the epidemics of the tongue, able to withstand the harshness of
life.
4 - The practice of circumcision in the Jaahiliyyah on both sexes male
and female, and was considered a common custom among the Arabs
before Islam and promised him of the things imposed on each child
because they see the uncircumcised birth and minus it.
5. The Arabs in the Jahiliyyah inherited their children by making the male
two shares of inheritance and the daughter shares one of them,
although some did not make there a legacy for the girls on the grounds
that the inherited materials were weapons and armor and horses and
these things are not used by girls, so you do not inherit, All this, but
they made their children the right to inherit them.
المقدمة
 الحمدهلل الذي ذلل لي،الحمدهلل حق حمده كالصالة كالسالـ عمى مف ال نبي مف بعده
.الصعاب في كتابة ىذا البحث كما التكفيق إألَّ مف عند هللا
:أما بعد

ِ فقد جعل هللا سبحانو كتعالى كمنذ بدء الخميقة حقكقاً لناس جميعاً ككل حسب
 فقد جعل،سنو
 كجعل ىذه الحقكؽ كاجباً عمى كل،هللا لممرأة حقكقاً كلمرجل حقكقاً كلممكلكد حقكقاً عمى كالدية
خص حقكؽ الجماعات الذيف عاشكا في تمؾ الحقبة
َّ  كمف ىنا جاءت أىمية البحث الذي ي،فرد
َّ  إذ،عند العرب قبل اإلسالـ
إف الكثير مف الناس مف يعتريو الشؾ بكجكد حقكقاً لإلنساف عند
العرب ما قبل اإلسالـ حتى أف الدارسيف كالباحثيف يتكىـ بعضيـ بكجكد مثل ىذه الحقكؽ
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لإلنساف في تمؾ في تمؾ الحقبة التي سبقت اإلسالـ ،إالَّ َّأنو كمع البحث كالدراسة المستمرة نجد

أف ىناؾ حقكقاً لإلنساف منذ كالدتو كحتى كفاتو ،فقد خصص العرب قبل اإلسالـ كبالرغـ مف
اء عمى مستكى القبيمة أـ
صعكبات معيشتيـ في أراض ال زرع فييا كال ماء ،حقكقاً لكل فرد سك ً
عمى مستكى األسرة.

كألىمية المكلكد الجديد بالنسبة لألسرة كلمقبيمة ،فقد كانت ىناؾ عدة أعماؿ يقكـ بيا الكالداف

احتفاء بكالدتو ،كتعد ىذه األعماؿ حقكقاً تكارثيا األبناء عف اآلباء كفقاً لمتقاليد
عند كالدة طفميما
ً
كالعادات في تمؾ الحقبة مف الزمف التي َّ
عدىا الفرد في القبيمة الكاحدة قانكناً يتبعو دكنما أية
مخالفة؛ كذلؾ ألف العرب كانت تفتخر بكثرة األكالد لما يمثمو األكالد مف أىمية في حياة األسرة

كالقبيمة عمى حد سكاء ،ليذا كاف يعـ الفرح أرجاء القبيمة بكالدة المكلكد الجديد كتقاـ لو الكالئـ
احتفاء بكالدتو كيتـ اختيار اسـ لو كتحنيكو كتعميمو كاختيار المكاضع لو كتربيتو تربية صحيحة
ً
صالحة عمى كفق العادات كالتقاليد المتعارؼ عمييا لكي ينشأ صحيح الجسـ فصيح المساف
يستطيع مكاجية مصاعب الحياة كتحمل مشاؽ العيش في تمؾ الحقبة مف الزمف ،ككذلؾ إعطاءه

نصيباً مف اإلرث عمى اعتبار أنو حق مف حقكقو ،كغير ذلؾ مف األمكر األخرى.
راجي ًة هللا َّ
كجل أف يتقبل مني ىذا العمل ،كأف يجعمنا في معية أىل البيت النبكي الطاىر.
عز َّ

الميـ إنا نسألؾ أف تككف أعمالنا خالصة لكجيؾ الكريـ" ربنا ال تؤاخذنا إف نسينا أك أخطأنا"...
صدؽ هللا العظيـ
توطئة

إف مف أىـ مظاىر الحياة األسرية ،العالقات التي تقكـ عمييا ىذه األسرة أك تمؾ حيث إف

كل األسر تككف قائمة عمى أعراؼ كتقاليد مكركثة مف اآلباء كاألجداد كمف أبرز ىذه التقاليد

ابتداء مف كالدتيـ حتى
رعاية األكالد كالعناية بيـ طكاؿ مراحل نمكىـ كنضجيـ الذي يمركف بو
ً
بمكغيـ مرحمة النضج أك الشباب.
كمف أبرز مظاىر العناية التي يمر بيا المكلكد الجديد ىك االبتياج كالفرح بكالدتو ،فقد اىتـ

العرب في الجاىمية بالمكلكد الجديد فطرياً ،كاىتمكا برعايتو كالعناية بو ،حتى أصبح ذلؾ األمر
عرفاً كتقميداً متكارثاً مف اآلباء إلى األبناء يمتزمكف بو كيطبقكنو عمى اعتبار إنو حق مف حقكؽ
األكالد عمييـ ،كمف ىذه الحقكؽ:
 -0التسمية:

لقد اىتـ العرب قبل اإلسالـ بتسمية أكالدىـ ،ككاف اختيارىـ لالسـ يتـ كفق تقاليد كأعراؼ
مكركثة كمتبعة ،فكانت تأتي بما يجكؿ في خاطرىـ ،أك بأي شيء يقابميـ ألف الرجل إذا كلدت

زكجتو كلداً خرج يتعرض الطير كالفأؿ ،فإف سمع أك رأى ،حج اًر سمى ابنو حجر ،كتفاؤؿ
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باالسـ ،ألف ىذا االسـ يدعك إلى الصالبة كالشدة ،كأف رأى ذئباً سمى أبنو ذئباً ،ألنو يرى في

الذئب المكر كالفطنة كالكسب(ٔ).

ككاف العرب ،كتبعاً لمغتيـ يسمكف أكالدىـ بعدة أسماء ،ما أف خرجكا مف خيمتيـ ،فقد يسمي
الرجل أبنو مثالً ،ثكر ،كجبل ،كنجـ ،كطكد ،كرضكى ،كحميـ ،كىذه األسماء تككف تمقاء عيكنيـ
كقد يسمكف المكلكد الجديد ،برج كلكنيـ ال يسمكنو فمؾ ،كيسمكف شمس ،كقمر ،مف أجل

المديح(ٕ) ،كمف األسماء أيضاً (عبد قيس ،عبد كد ،عبد مناؼ ،عبد شمس ،كىب الالت ،عبد
العزى(ٖ) ،كعبد يا ليل ،كعبد غنـ ،كعبد كالؿ ،كعبد رضى ،كالتي كاف العرب يتسمكف بيا ألنيـ
كانكا يعبدكف ىذه األصناـ التي كانت ىذه أسماءىا(ٗ).

كل ىذه األسماء كغيرىا مف األسماء األخرى قد تغيرت بعد مجيء اإلسالـ ،فقد تركيا

العرب المسممكف كاستعاضكا عنيا بأسماء أخرى مثل عبد الرحمف ،كعبد هللا ،كعبد الصمد
كغيرىا(٘) ،كسمى العرب أبناءىـ بأسماء الممكؾ كنساءىـ بأسماء المشيكريف ككناىـ ،كصار كل
عمي يكنى بأبي الحسف ككل عمر بأبي حفص ،كقد يسمي الرجل ابنو عمى اسـ كالده مثال أبك

إبراىيـ آزر ،أك قد تككف األسماء مأخكذة مف أمكر تحدث في أياـ العرب مثل يكـ العركبة الذي
سمي في اإلسالـ بيكـ الجمعة(.)ٙ

قاؿ النبي دمحم ":أحب األسماء إلى هللا تعالى عبدهللا كعبد الرحمف"( ،)ٚكقاؿ عميو الصالة

كالسالـ ":إنكـ تدعكف يكـ القيامة بأسمائكـ كأسماء آبائكـ فأحسنكا أسماءكـ"( ،)ٛكنيى النبي

عف تجنب بعض األسماء إذ قاؿ صمكات هللا عميو كسمـ (( ال تسـ غالمؾ رباحاً ،كال يسا اًر كال

أفمح كال نافعاً( ،)ٜقاؿ رسكؿ هللا":أغيع رجل عمى هللا يكـ القيامة كأخبثو كأغيظو عميو رجل كاف
يسمى ممؾ األمالؾ ،ال ممؾ إال هلل"(ٓٔ).

كاف بعض اآلباء في الجاىمية كتبعا لتقاليدىـ يسمكف أبناءىـ بأسماء غريبة منفرة خكفا عمييـ

مف الجف أك بمعنى أدؽ إلبعاد الجف عنيـ(ٔٔ) ،كمف تقاليد العرب أنيـ ال يسمكف المكلكد الجديد
إال بعد مركر سبعة أياـ عمى كالدتو ،كقد عني اإلسالـ عناية فائقة باألسماء بعد ظيكره ،مما

أدى إلى ابتعاد المسمميف عف األسماء القبيحة كالقديمة كالساذجة كعمد الناس إلى إبداليا مع ما
يتكافق كالقيـ كالمباديء العميا لمديف اإلسالمي(ٕٔ) ،قاؿ تعالى :ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
(ٖٔ)
غير الرسكؿ دمحم
ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﮊ  ،كقد ّ
بعص األسماء القبيحة منيا التي كانت تدعكا إلى السخرية مف الشخص الذي تسمى بيا إلى

فغير اسـ عاصية بنت عمر بف الخطاب رضي هللا عنيما إلى اسـ
أسماء أخرى جميمةّ ،
جميمة(ٗٔ).
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(٘ٔ)
كغير اسـ حزف إلى اسـ آخر ىك
كغير اسـ حرب إلى اسـ حسف كحسيف كمحسف ّ ،
ّ
()ٔٚ
سيل( ،)ٔٙكغير اسـ برة إلى زينب .

َّ
تعد تسمية المكلكد عند العرب قبل اإلسالـ حق مف حقكقو عمى الكالديف ،كىذا شاىد تاريخي

عمى أف العرب قبل اإلسالـ كاف لدييـ اىتماـ بحقكؽ اإلنساف سكاء أكاف طفالً رضيعاً أك رجل
فارس كىذا دليل قاطع عمى أف العرب لدييـ عدالة كمساكاة في تطبيق الحقكؽ في تمؾ الحقبة مف

الزمف .

 -8التحنيك:
كمف العادات كالتقاليد الشائعة عند العرب قبل اإلسالـ في استقباؿ المكلكد الجديد ىك تحنيكو
باألشياء ذات الطعـ الحمك كالذي لـ تمسسو النار مثل التمر كعسل النحل كغيرىما ،كىذا ما

يسمكنو بالتحنيؾ ،كلمتفاؤؿ بالمكلكد يدلككف جسمو بالحمك أك الممح كالحمك رمز لمسعادة كالفرح،

كيعد الممح مف العناصر الميمة لمقدماء العرب ،ألنو مع الخبز يعد رم اًز لمصداقة كالمكدة إلى

كقتنا ىذا(.)ٔٛ

كالتحنيؾ :ىك مضغ التمرة كبعدىا يقكـ المحنؾ بدلؾ حنؾ المكلكد بيا ،كذلؾ بأف يضع قميالً

مف التمر الممضكغ عمى أصبع يده كيدخمو في فـ المكلكد ،ثـ يحركو يميناً كشماالً كبحركة خفيفة
حتى يتبمغ الفـ بالمادة الممضكغة ،كاف لـ يكف التمر متػكف اًر فػيػدلػؾ الفػـ بػػأي مػػادة حمكة كرائب

السكر مثالً؛ كأف الحكمة مف تحنيؾ المكلكد ىك لتقكية عضالت الفـ مع الفكيف حتى يستطيع
ّ
المكلكد الجديد مف التييؤ ،المتصاص المبف مف ثدي أمو بشكل طبيعي(.)ٜٔ

شجع العرب عمى التحنيؾ كحثيـ عميو ،كلقد أكد الرسكؿ  .عمى ذلؾ
كلما جاء اإلسالـ ّ
فقد ركي عف أبي طمحة أنو كلد لو غالـ فذىب بو إلى النبي دمحم  كمعو بضع تمرات فأخذه

النبي  كسأؿ :ىل معو شيء؟ قالكا نعـ تمرات فأخذىا النبي  فمضغيا ،ثـ أخرجيا ككضعيا
في الصبي كحنكو(ٕٓ) .قالت عائشة رضي هللا عنيا :أتيت النبي  بأبف الزبير ،فحنكو بتمرة
كقاؿ "ىذا عبدهللا ،كأنت أـ عبدهللا"(ٕٔ).

 -5العقيقة:

كمف األعراؼ كالتقاليد الشائعة لدى العرب قبل اإلسالـ إنيـ كانكا يذبحكف العقيقة ،كالعقيقة:

مق زاؿ عنو أسـ العقيقة ،كقد اعتاد العرب عمى أف يذبحكا
ىي َش ْ
عر الصبي قبل أف يحمق ،فإذا ُح َ
العقيقة في اليكـ السابع مف كالدة الصبي ثـ تؤخذ صكفة مف العقيقة كتكضع عمى رأس الصبي

ليسيل الدـ منيا عمى رأسو مثل الخيط ثـ بعد ذلؾ يغسل راس الصبي ثـ يحمق(ٕٕ).

يعيركف الذي لـ تحمق عقيقتو إذ يعدكف ذلؾ منقصة في حق الرجل
كقد كاف العرب ّ
الكامل(ٖٕ) .لقد حث الديف اإلسالمي عمى العقيقة كأكد أمرىا كعدىا سنة مف سنف الديف الحنيف،
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ألنيا تعد مف الضركرات لمتقرب إلى هللا ،كلحمده كشكره عمى رزقو ،كقد أكد الرسكؿ  عمى

"م ْف كلد لو كلد فأحب أف ينسؾ عنو ،فمينسؾ عف الغالـ شاتاف مكافئتاف كعف
العقيقة ،إذ قاؿ َ 
الجارية شاة"(ٕٗ) ،كقد نيى الرسكؿ دمحم  أف يمس راس المكلكد الجديد الدـ ،إذ قاؿ " في
األبل فرع كفي الغنـ فرع كيعق عف الغالـ كال يمس راسو بدـ" ،كعف عائشة رضي هللا عنيا في
(ٕ٘)

العقيقة قالت "أمر رسكؿ هللا  أف يجعل مكاف الدـ

خمكقاً( ،)ٕٙكقد عق الرسكؿ دمحم صمى هللا

عميو كسمـ عف الحسف كالحسيف رضي هللا عنيما بكبشيف(.)ٕٚ

 -4الختان:

كىك مف األعراؼ الشائعة كالمتبعة عند العرب في الجاىمية ،كالختاف :ىك قطع القمفة عمى

اسفل الحشفة التي عمى رأس الذكر( ،)ٕٛكىك مكجكد عند العرب خاصة ،كلـ يكف في أمة مف

األمـ( ،)ٕٜككاف الختاف معركفاً في الحبشة كعند الجنكبييف أيضاً ،كلـ يحدد العرب عم ار معينا
لمختاف ،بل انيـ كانكا يترككف الطفل حتى يبمغ ،كيعد الختاف مف المناسبات المفرحة لدى العرب
حيث يدعكف إليو أصدقاءىـ كأقاربيـ كيمبسكف أطفاليـ أفخر ما عندىـ مف المالبس ،كطبق
الختاف عمى الجنسيف الذكر كاألنثى(ٖٓ).

ككاف العرب يطمقكف ألفاظاً عدة عمى الذي لـ يختف كيعيبكف عميو ذلؾ كيعدكنو ناقصاً،

كمف ىذه األلفاظ ىي :األقمف ،كاألغرؿ ،كاألغمف ،كالعرب تقكؿ إف الذي يكلد في ليمة قمراء

فسحت قمفتو فأصبح كالمختكف تماماً ،كلـ يكف الختاف مقتص اًر عمى الذككر فقط ،بل كانت

يختف أيضاً ،كتقكـ بالختاف نساء مشيكرات بيذا العمل يسميف بالخافضات ،كىي مف
البنات
ّ
الميف التي كانت تمارس في الجاىمية ،كمف ىؤالء النساء ممف اشتيرف بيذا العمل ىي( ،أـ
أنمار) مكالة شريق عمرك بف كىب ،ككانت مف الشييرات بالختاف في مكة(ٖٔ) ،كأيضاً (أـ
عطية)(ٕٖ) كانت تخفض الجكاري في المدينة(ٖٖ) ،ككانت أكؿ امرأة خفضت مف النساء ىي
ىاجر زكجة النبي إبراىيـ .)ٖٗ(

كعندما جاء اإلسالـ أقر الختاف عمى الذككر كاإلناث ،كالختاف ىك التطيير ،كىك خالؼ ما
أظيره النصارى مف صبغة األكالد(ٖ٘) ،كلـ يرد في القرآف الكريـ كالـ صريح عف الختاف إالَّ أنَّو
عد مف السنف التي ابتمى هللا بيا نبيو إبراىيـ  ،قاؿ تعالىﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ّ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ

()99

.

 -3الرضاعة :

كمعناه شرب الطفل لمبف الخالص مف الضرع أك مف ثدي أمو(.)ٖٚ
تعد الرضاعة مف أىـ األمكر التي أىتـ بيا العرب قبل اإلسالـ كذلؾ لما يتركو المبف في

الطفل الرضيع مف صحة كقكة بدنية ،ككاف العرب يفضمكف حميب األـ كذلؾ ألنيا تمنح طفميا
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مع المبف الطباع كالعادات كاألخالؽ التي تتغذى فييا نفكسيـ( ،)ٖٛكاذا تعذر لألـ القياـ بإرضاع

صغيرىا ،فترضعو أخرى ،عمى شرط أف تككف صالحة تأكل الحالؿ ،ألنو ال بركة بالمبف
الحاصل مف الحراـ ،كحتى ال يميل طبع الطفل الرضيع إلى عمل الخبائث( .)ٖٜكيجب أف تككف
(ٓٗ)

المرضعة ذات حسب كنسب ألف الرضاع كالنسب لما يغيره مف الطباع

قاؿ تعالى:ﮋﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ(ٔٗ) ،كعف عمرك بف العاص ،قاؿ "ما تأبطني اإلماء كال
حممتني البغايا في غبرات المآلي" ،كأراد عمرك ىنا ،بأف اإلماء لـ تتكلى تربيتو ،كقصد بغبرات

المآلي ،بقايا خرؽ الحيض كعند العرب كاف أذا أريد مدح اإلنساف نعتكا مرضعتو التي أرضعتو
بصفاء لبنيا كقالك لو :نعمت المرضعة مرضعتو(ٕٗ).

ككانت العكائل المكسرة ترسل أطفاليا إلى البادية مع المرضعات ،كذلؾ لكي ينشأكا فصيحي

المساف ،كيتعممكاً خشكنة العيش ،كليككنكا بعيديف عف األكبئة التي قد تنتقل إلى األطفاؿ مف

الكافديف إلى مكة مف القبائل كالناس ،باعتبارىا مرك اًز دينياً ،كتجارياً كىذا ما يؤثر عمى صحتيـ
كعمى فصاحة لسانيـ؛ كذلؾ الختالؼ ألسنة القادميف إلى مكة(ٖٗ).

كفضال عف ىذه األسباب فإف النساء مف القرشيات كف ال يمتيف حرفة الرضاعة ،حتى جاء

في أمثاليـ "تجكع الحرة كال تأكل بثديييا" أي أف ال يككف ليا ما ال ينبغي أف يككف مف عمل ،كال

(ٗٗ)
عير حساف بف ثابت
تيتؾ نفسيا في الخدمة التي تضع مف النفس كال ترفعيا  ،كقد ّ
األنصاري(٘ٗ) ،األقرع بف حابس( )ٗٙعند قدكمو إلى النبي دمحم  مع قكمو مف تميـ ،فقاؿ األقرع

لمرسكؿ  جئتؾ لنشاعرؾ كنفاخرؾ .فألقى األقرع ،أبياتاً شعرية منيا:
كأَف َليس ِفي أَرض ِ
الن ِ
كس َّ
الح َج ُاز كدارـ.
اس ِم ْف ُك ِّل َم ْع َشر
ْ
َ ْ َْ
" َكأ ََنا ُرُؤ ُ
()ٗٚ
تَ ُكك ُف ِب َن ْج َد أ َْك ِبأ َْر ِ
ض التيائـ
ِإ ْف لَِّنا المرباع ِفي ُك ِّل َغ َارة
فأجاب حساف بأمر الرسكؿ  ،فقاؿ:
ِ ِ
الم َك ِارـِ.
"ِبِّني دارـ َال تَْف َخ ُركا ِإ ْذ َف ْخ ُرُك ْـ
ُي َع ِّكُد َكَب ً
اال َب ْع َد ذ ْكر َ
لَِّنا َخ َّك َؿ ِم ْف َب ْي ِف ظئر(َ )ٗٛخ ِادـ(")ٜٗ
َىُبْمتُ ْـ َعَم ْي َنا تَْف َخ ُرك َف َكأ َْنتُ ْـ

ككانت المراضع ال يأخذف األطفاؿ مف ذكي العكائل الفقيرة أك اليتامى مف األطفاؿ ألنيف

َّ
إمتيف ىذه الحرفة لمتكسب منيا ،كذلؾ بسبب حالة الفقر التي كانت تسكد أغمب العكائل في
البادية في تمؾ الحقبة مف الزمف ،كخير مثاؿ عندما أتت المراضع إلى مكة يمتمسف الرضعاء

فييا .فمـ تقبل أحداىف بأخذ الطفل دمحم بف عبدهللا  ألنو كاف يتيماً ،فكمما عممت أحداىف بأنو
ككف يقمف ما عسى أف يصنع لنا
كف يرجكف المعركؼ مف كالد الرضيعّ ،
يتيـ تركتو ،كذلؾ ألنيف ّ

جده كأمو! فيتركنو ،فأخذتو(ٓ٘) حميمة بنت ذؤيب؛ كالتي تكنى بأـ كبشة ،أك حميمة السعدية(ٔ٘)،
ككاف النبي دمحم  يقكؿ ألصحابو" أنا أعربكم ،أنا قريشي واسترضعت في بني سعد"(ٕ٘).
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إف لمرضاعة أث اًر كبي اًر في تقارب الناس كتقكية ركابطيـ فيككنكف إخكاناً بعضيـ مع بعض،
كيككف بينيـ نكع مف التحالف كالذمة كيصبح زكج المرضعة أباً ليـ ،كتككف حرمة الرضاعة

لدييـ كحرمة النسب(ٖ٘) ،قاؿ النبي دمحم  "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"(ٗ٘) ،فيصبح
لكل كاحد منيـ عدة أخكة مف الرضاعة كما حدث مع عبدهللا ،كأنيسة ،كحذافة التي كانت تحضف

الرسكؿ  مع أميا ،أكالد الحارث بف عبد العزى(٘٘) ،كأيضاً(آسية) بنت الحارث السعدية ىي
أخت النبي دمحم  مف الرضاعة(.)٘ٙ

كاف لمنبي دمحم  أخكة مف مرضعتو ثكيبة مكالة عمو أبي ليب فقد أرضعتو  بمبف أبنيا

مسركح ،كأرضعت معو عمو حمزة بف عبد المطمب  ،)٘ٚ(كأف أـ حمزة بف عبد المطمب قد

أرضعت رسكؿ هللا  يكماً عندما كاف عند أمو حميمة(.)٘ٛ

كاف أخكه أيضاً  أبا سممة عبدهللا بف عبد األسد المخزكمي( ،)ٜ٘كبعد مجيء اإلسالـ أقر

الرضاعة لمطفل الرضيع ،فصار لزاماً عمى األـ إرضاع طفميا ككجب عمى زكجيا النفقة الكاممة
عمييا كعمى كليدىا ،كحدد الشرع بأف تككف فترة الرضاعة سنتيف كاممتيف(ٓ )ٙلمف أراد أف يتـ
الرضاعة قاؿ تعالى ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
﮺ ﮻﮼ﮊ (ٔ ،)ٙكيجب عمى كالد الطفل الرضيع القياـ بالنفقة الكاممة عمى األـ ككليدىا
باالتفاؽ(ٕ.)ٙ

 -6التعليم:

لقد أىتـ العرب بتعميـ أكالدىـ القراءة كالكتابة كالرماية كرككب الخيل فقد كاف العرب قبل

اإلسالـ عمى معرفة بالكتابة ،فكاف أىل اليمف يستخدمكف الخط المسند ،ككاف أىل الشماؿ (شماؿ
الجزيرة العربية) يستخدمكف خط الجزـ ،إالَّ َّ
أف أىل الجزيرة لـ يكف غالبيتيـ يعرؼ القراءة كالكتابة

إالّ القميل منيـ(ٖ)ٙ؛ بالرغـ مف أنيـ كانت ليـ أسكاؽ أدبية كمنابر خطابية ،كذلؾ ألجادتيـ

بالشعر كمنو المعمقات السبع التي عمقت عمى استار الكعبة ،اعترافاً منيـ بجكدتيا ،كقد اطمقكا
عمييا أسـ المذىبات ،كذلؾ ألنيا كتبت بماء الذىب(ٗ ،)ٙكلكف أىل مكة كبسبب عمميـ بالتجارة

تكجب عمييـ تعمـ القراءة كالكتابة(٘.)ٙ

إف الذي تعمـ الكتابة كنقميا إلى مكة ىك بشر بف عبد الممؾ بف عبد الجف الكندي

()ٙٙ

السككني الذي تعمـ مف أىل الحيرة الخط العربي ،فعندما جاء اإلسالـ كاف في قريش سبعة عشر

مف الرجاؿ يعرفكف الكتابة ،ككاف ىناؾ الكثير مف النساء مف تعرؼ القراءة كالكتابة()ٙٚ؛ كمنيـ

الشفاء(.)ٙٛ

ككاف األكائل مف قريش يتخذكف مف يعمـ الكتابة ألبنائيـ ،كالرمي بالرمح ،كالمعب بالسيف،

()ٜٙ
أقر
كالمشاكلة (أي حمل األثقاؿ) ،كالفركسية ،كالمطاردة ،كالمنازلة  ،كعندما جاء اإلسالـ ّ
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التعميـ كعده حق مف حقكؽ الكلد عمى الكالد ،إذ قاؿ النبي دمحم  مؤكداً ذلؾ "مف حق الكلد عمى
الكالد أف يعممو كتاب هللا كالسباحة كالرمي"(ٓ ،)ٚكقاؿ أبك العباس ،قاؿ عمر بف الخطاب 

"عممكا أكالدكـ العمكـ كالرماية ،كمركىـ فميثبكا عمى الخيل كثباً ،كرككىـ ما يجمل مف الشعر"(ٔ.)ٚ
ككانت العرب تعظـ قدر الخط ،كلفضل الكتابة جعل الرسكؿ دمحم  فداء اسرى غزكة بدر
تعميـ عشرة مف أبناء المسمميف لقاء حرية األسير الذي يعرؼ القراءة كالكتابة(ٕ)ٚ؛ كىذا دليل عمى

انتشار التعميـ في الجاىمية ،كثبتو اإلسالـ كحث عميو الرسكؿ دمحم  في احاديثو الشريفة.

كفضالً عف تعمـ القراءة كالكتابة يجب تعميميـ عمى الرمي بالنشاب ،إذ يجب عمى المتعمـ
أف يمسؾ بيده اليسرى ،كالنشابة تككف بيده اليمنى ،مع أجادتو نصب القكس كأف يمقي ببصره إلى

َم ْعَمـ الرمي(ٖ.)ٚ
أما إذا أراد الضرب بالصكلجاف(ٗ ،)ٚبإجادة ،فعميو أف يضرب الكرة ُقُدماً حيث يدير فيو يده
ثـ يميل صكلجانو إلى األسفل مف صدره ،كأف يحرص عمى عدـ إيذاء مف جرى معو في ميدانو،
كأف يشعر قمبو بالجرأة فأنيا سبب الظفر ،كأف يمزـ الطاعة ،فأنيا حصف المحارب(٘.)ٚ

أما عف رككب الخيل ،فإف أكؿ مف ركب الخيل ىك النبي إسماعيل  ،فمذلؾ أطمق عمييا

اسـ العرب( ،)ٚٙكجاء في حديث النبي دمحم  عف الخيل إذ قاؿ ":الخيل في نكاصييا الخير إلى
يكـ القيامة"(.)ٚٚ

أقر
كاف العرب في الجاىمية مف كلعيـ بالخيل يقيمكف السباؽ لمخيل ،كلما جاء اإلسالـ ّ
سباؽ الخيل ،ككاف أكؿ سباؽ لمخيل في اإلسالـ سنة ست مف اليجرة ،إذ إف رسكؿ هللا 

سػابػػق الخػيػػل ،فػسػبػق فرس أبػػي بػكػػر الصػديػػق  ككػانػػت ىػػذه السباقات تقكـ مف أجل تدريب

الخيل كاعدادىا لمطمب أك الكر(.)ٚٛ

ككاف العرب في الجاىمية يرسمكف خيكليـ عشرة عشرة ،كيدخمكف ثػمػانػيػة اف ػراس فػػي حػج ػرة

الخػيػػل ،كيػجػع ػمػػكف الق ػصػب فػػي زمػانيػػا سػبع قصبات ،كيسمكف األكؿ مف

المبرز ،كالمجّمي"(.)ٜٚ
الخيكؿ" ،السابق ،ك ّ
ككانت العرب تفتخر بارتباطيا كتراىا مف أعظـ مآثرىا ،كتجيع ليا العياؿ(ٓ ،)ٛأما فيما
يخص السيف فكانت العرب تقكؿ فيو اف "السيف ظل المكت كلعاب المنية ،ككانت تكنية ،أبا

الكجل"(ٔ ،)ٛكمف احسف ما قيل في السيف كالرماح ىك:
كنبَّيف مثل السيف لك لـ تسّمو
َ
مثقفات سمبف الركـ ُزرقتيا

يد اف لسمتو ظباه مف الغمد

(ٕ)ٛ

كالعرب ُسمرتيا كالعاشق القضفا

011

.

حقوق المولود عند العرب قبل اإلسالم
العدد ( )53أيلول 8108م

مجلة آداب الفراهيدي

أ.م.د .ادهام حسن فرحان
إيمان عمر عباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -7حق االنتساب إلى الوالدين (التبني)

كاف شائعاً في الجاىمية بيف العرب مكضكع التبني ،كقد حدثت حاالت كثيرة لمتبني في تمؾ

الحقبة مف الزمف ففي بعض األحياف يطغى اسـ الكالد المتبني عمى اسمو الحقيقي إف كاف
معركفاً ،كمف ىؤالء الذيف طغى عمييـ أسـ آبائيـ في التبني ،المقداد بف عمرك؛ الذي كاف يعرؼ
بالمقداد بف األسكد(ٖ)ٛ؛ ألف الذي تبناه كاف اسمو األسكد بف عبد يغكث ،لذلؾ عرؼ بيذا االسـ؛

كأيضاً سالـ مكلى أبك حذيفة ،الذي كاف ينادى ،سالـ بف أبي حذيفة(ٗ ،)ٛككذلؾ زيد بف حارثة

الذي كاف الناس يدعكنو ،زيد بف دمحم(٘)ٛ؛ ألف ذلؾ األمر أي التبني كاف معمكالً بو في الجاىمية،
كىك مف األعراؼ الشائعة لدييـ.

ظمت ظاىرة التبني إلى كقتنا الحاضر؛ كلكف في الجاىمية أعتاد الناس أف يجعمكا نصيباً مف

الميراث ،بقدر نصيب الذكر ،كينسب إليو حتى يقاؿ فالف أبف فالف ،كعندما جاء اإلسالـ منع

اطالؽ لفع التبني كرفع الحكـ فيو كذلؾ ألنو مف االعدؿ أف ينسب الكلد إلى أبيو قاؿ تعالى:

ﮋ ﮗ ﮘﮊ( ،)ٛٙكنزلت ىذه اآلية في زيد بف حارثة عمى رأي المفسريف كمنيـ
القرطبي(.)ٛٚ
قاؿ النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص(( :مف ادعى إلى غير أبيو ،كىك يعمـ أنو غير أبيو فالجنة عميو

حراـ))( ،)ٛٛكقاؿ صمكات هللا عميو (( :ال ترغبكا عف آبائكـ فمف رغب عف أبيو فيك كفر))(.)ٜٛ
 -8حق الطفل في اإلرث:

اإلرث :ىك الميراث ،بمعنى تكارث اآلخر عف األكؿ ،كاليمزة أصميا كاك؛ ألنو مف كرث،

يرث(ٓ.)ٜ

كاف الميراث لدى العرب قبل اإلسالـ معركفاً ،إذ إنيـ كانكا يكرثكف المقاتمة الذيف يقاتمكف
عمى ظيكر الخيل ،ككل مف حاز عمى الغنائـ ،كلـ يككنكا ،يكرثكف النساء ،كال الصبياف ،مف

أكالد الميت إال مف أطاؽ القتاؿ ،كال يكرثكف الجكاري أك البنات ،ككانكا يكرثكف مف كاف قريباً
منيـ في النسب أك في التبني ،كالحمف ،أك الكالء(ٔ.)ٜ

كيفيـ مف ذلؾ أف اإلرث يختص بالذككر ،دكف النساء ،كذلؾ ألف المكاد المكركثة قد تككف

عينية ،كالسالح كالخيل كغيرىا مف معدات القتاؿ المخصصة لمدفاع عػف القػبػيػمػة ،كىذه المعدات

ال تستطيع النساء استخػداميا إال فػي حػػاالت نػادرة لمدفاع عف النفس(ٕ.)ٜ

لـ تكف ظاىرة حرماف النساء مف اإلرث ظاىرة عامة إذ إنو كجد مف خصص لبناتو في

الجاىمية نصيبا مف الميراث ،كمنيـ عامر بف جشـ(ٖ ،)ٜالذي أعطى اإلرث ال كالده لمذكر

سيماف كلمبنت سيـ كاحد(ٗ ،)ٜكأسباب اإلرث كانت ثالثة ىي :القرابة ،كالكالء ،كالنكاح(٘.)ٜ
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أما المتحالفكف في الجاىمية ،الذيف لـ يكف بينيـ نسب فيرث أحدىما اآلخر؛ إذ كاف الرجل

يعاقد الرجل فيقكؿ لو "دمي دمؾ كىدمي ىدمؾ ،كترثني كأرثؾ ،تطمب بي كأطمب بؾ"(.)ٜٙ

كالحميف ىك مف أنضـ إليؾ فعز كامتنع بعزؾ كبمنعتؾ كىـ ليسكا أبناء عـ بل حمفاء(،)ٜٚ
يتكارثكف بينيـ بالحمف عمى إنو إذا مات كرثو عمى ما يكصي بو مف ميراثو.
قاؿ تعالى:ﮋﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭ ﮊ(.)ٜٛ
ككاف مف أعراؼ الجاىمية أيضاً إنيـ يكرثكف أبناءىـ بالتبني

()ٜٜ

قاؿ تعالى :ﮋ ﯠ

إالَّ َّ
أف اإلسالـ ألغى ىذا النصيب مف اإلرث

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧﮊ

(ٓٓٔ)

لممتبني ،فجعل ليـ نصيباً في الكصية عند المكت ،كأف الرسكؿ دمحم  قاؿ في مكضكع الحمف
"ال حمف في اإلسالـ ،كلكف تمسككا بحمف الجاىمية"(ٔٓٔ).

كجعل هللا تعالى ذكي األرحاـ ،أكلى بالكراثة مف الحميف(ٕٓٔ) ،قكلو تعالى:ﮋ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﮊ

(ٖٓٔ)

يكف لو عقد أك ميراث(ٗٓٔ).

كاذا اعتق الرجل عبداً كقاؿ ىك سائبة فال

الخاتمة

 .ٙكانت ىناؾ حقكقاً لألكالد عند العرب قبل اإلسالـ عمى الرغـ مف عدـ كجكد قانكف
يتبعكنو في ذلؾ أك أحكاماً مدكنة ييتدكف بيا.
 .ٚكانت جميع األعراؼ كالتقاليد التي يقكـ بيا العرب عند كالدة المكلكد الجديد يتبعيا

السادة مف الناس كالفقراء منيـ دكنما أي اختالؼ كتتـ ىذه األع ارؼ في دار الندكة التي
بناىا قصي بف كالب جد النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص التي ما مف أمر يخص القبيمة أك أفرادىا إالَّ كتـ

فييا مف زكاج كطالؽ ككالدة مكلكد جديد كسمـ كحرب كغيرىا مف األمكر األخرى التي
تخص لقبيمة كأفرادىا.

 .ٛكاف يجب أف تتكافر في المرضعة التي ترضع المكلكد الجديد عدة صفات حتى ال تؤثر

في طباع المكلكد الجديد منيا :أف تككف ذات نسب لما يغيره مف الطباع ،كأف تككف
صالحة تأكل الحالؿ ،حتى ال يميل الطفل إلى عمل الخبائث.

 .ٜتجري تسمية األكالد كفقاً لما يراه كالد المكلكد بعد خركجو مف خيمتو أك يتـ تسميتو تيمناً
بأحد فرساف القبيمة كقادتيا أك أليتيا.

ٓٔ .كاف يتـ اختيار المراضع لألكالد الجدد لكي ينشئكا بعيداً عف األكبئة فصيحي المساف،
قادريف عمى تحمل خشكنة العيش.
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ٔٔ .عمى كل أسرة تعميـ أكالدىا الرماية كرككب الخيل ألف حياة العرب قبل اإلسالـ كانت
قائمة عمى الحركب كالغزكات ،كأف لـ تكف ىذه الحركب دائمة.

ٕٔ .كاف مف حق أي طفل أف تبناه أسرة ترعاه كترعى مصالحو ،كيحمل اسـ متبنيو ،كيحق
لو أف يرثو " أي يرث المتبني لو" بعد كفاتو.

ٖٔ .كاف اآلباء يعقكا ألكالدىـَّ ،
كيعد ذلؾ حق مف حقكؽ األكالد عمى كالدييـ ،فكاف يتـ ذلؾ؛

أي ذبح العقيقة في اليكـ السابع مف كالدة المكلكد الجديد ،فإف كاف كلداً تككف عقيقتو

شاتاف متكافئتاف ،كأف كانت بنتاً فشاه كاحدة فقط.

ٗٔ .طبق الختاف في الجاىمية عمى الجنسيف الذكر كاألنثى ،ككاف َّ
يعد مف األعراؼ الشائعة

لدى العرب قبل اإلسالـ َّ
كعدكه مف األمكر المفركضة عمى كل مكلكد ألنيـ يركف المكلد

غير المختكف ناقصاً كيعيبكف عميو ذلؾ.
٘ٔ .كاف العرب في الجاىمية يستقبمكف المكلد الجديد بتحنيكو بأشياء حمكة المذاؽ مثل العسل

كالتمر ،ألف الحمك عندىـ كاف رم اًز لمسعادة .
 .ٔٙكاف العرب في الجاىمية يكرثكف أكالدىـ بجعل لمذكر سيماف مف اإلرث كلمبنت سيـ
كاحد منو عمى الرغـ مف أف بعضيـ لـ يجعل ىناؾ إرث لمبنات عمى اعتبار أف المكاد

الهوامش

المكركثة كانت عبارة عف أسمحة كدركع كخيل كىذه األشياء ال تستعمميا الفتيات ،لذؾ
ال ترثيا ،كبالرغـ مف كل ىذا إالَّ أنيـ جعمكا ألكالدىـ الحق في أف يرثكىـ.

(ٔ) الجاحع ،أبك عثماف عمرك بف بحر(تٕ٘٘قٛٙٛ/ـ) :الحيكاف ،تح :عبد السالـ دمحم ىاركف ،المجمع
العممي العربي اإلسالمي( ،بيركتٖٔٛٛ-قٜٜٔٙ/ـ) ،جٔ ،صٕٖٗ.ٖٕ٘-
(ٕ) الجاحع :الحيكاف ،جٔ ،صٕٖٗ.ٖٕ٘-

(ٖ) ديتمف نمسف كآخركف :التاريخ العربي القديـ ،ترجمة :فؤاد حسيف عمي ،مكتبة النيضة المصرية( ،القاىرة-
ٜٔ٘ٛـ) ،ص.ٕٗٛ

(ٗ) الكمبي ،أبك منذر ىشاـ بف دمحم بف السائب (تٕٗٓقٜٛٔ/ـ) :كتاب األصناـ ،تح :أحمد زكي ،الدار
القكمية لمطباعة كالنشر مصكرة عف طبعة دار الكتب( ،القاىرةٖٔٛٗ-ق) ،صٖٓ.

(٘) ديتمف ،نمسف كآخركف :التاريخ العربي القديـ ،ص.ٕٗٛ
( )ٙالجاحع :الحيكاف ،جٔ ،ص.ٖٕٚ-ٖٕٙ

( )ٚأبك داكد :سميماف بف األشعث السجستاني (تٕ٘ٚقٛٛٛ/ـ) :سنف أبي داكد ،مراجعة :دمحم محي الديف عبد
الحميد ،المكتبة التجارية الكبرى( ،مصرٜٔٗ٘-ـ) ،جٗ ص ،ٕٛٚباب (تغيير األسماء) ،الحديث .ٜٜٗٗ
عف ابف عمر

( )ٛأبك داكد ،سنف أبي داك ،جٗ ،ص.ٕٛٚد
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( )ٜمسمـ ،اإلماـ أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيري النيسابكري (تٕٔٙقٛٚٗ/-ـ) :صحيح مسمـ ،دار
إحياء التراث العربي (بيركتٖٔٚ٘ -قٜٔ٘٘/ـ) ،مجٖ ،ص٘ ،ٔٙٛالحديث رقـ ( ،)ٕٖٔٙالبرىاف

فكري :عالء الديف عمي المتقي بف حساـ الديف اليندي (تٜ٘ٚقٔ٘ٙٚ /ـ) :كنز العماؿ في سنف األقكاؿ

كاألفعاؿ ،ضبطو كفسر غريبة بكري حياني ،منشكرات مكتبة التراث اإلسالمي( ،حمبٖٜٔٚ-قٜٔٚٚ/ـ)،
ج ،ٔٙص ،ٕٗٚالحديث رقـ (.)ٕٗ٘٘ٙ

(ٓٔ) مسمـ :صحيح مسمـ بشرح النككي شرؼ الديف يحيى بف زكريا ،المطبعة المصرية كمكتبتيا( ،مصر-
ب.ت) ،جٗٔ ،صٕٕٔ؛ البرىاف فكري :كنز العماؿ ،ج ،ٔٙص ،ٕٗٙالحديث رقـ (ٕ٘ٗ٘ٗ).

(ٔٔ) القمقشندي :أبك العباس أحمد بف عمي (تٕٔٛىػٔٗٔٛ/ـ) :صبح األعشى في صناعة اإلنشا ،مطابع
ككستا تسكماس مصكرة عف المؤسسة المصرية العامة( ،القاىرةٜٖٔٙ-ـ) ،جٔ ،ص.ٖٜٜ
(ٕٔ) القمقشندي :صبح األعشى ،جٔ ،ص.ٖٜٜ
(ٖٔ) سكرة الحجرات مف اآلية)ٔٔ( :

(ٗٔ) مسمـ :صحيح مسمـ بشرح النككي ،جٗٔ ،ص.ٜٔٔ

(٘ٔ) النيسابكري ،أبك عبد هللا دمحم بف دمحم الحاكـ (تٖٚٛقٜٛٛ/ـ) :المستدرؾ عمى الصحيحيف ،مكتب
المطبكعات اإلسالمية( ،بيركت-ب ت) ،جٖ ،ص٘.ٔٙ
( )ٔٙالبييقي ،أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي(تٗ٘ٛقٔٓٙ٘/ـ) :السنف الكبرى ،دار صادر عف طبعة
دائرة المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكف -اليند لسنة ٖٔ٘ٙق( ،بيركت-ب ت) ج ،ٜص.ٖٓٚ

( )ٔٚمسمـ :صحيح مسمـ بشرح النككي،جٗٔ ،ص.ٕٔٓ-ٜٔٔ
( )ٔٛعمي ،جكاد :المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالـ ،آكند دانش ،مكتب جرير( ،العراؽٕٓٓٙ-ـ) ،جٗ،
ص.ٗٛٚ
( )ٜٔعمكاف ،عبد هللا :تربية األكالد في اإلسالـ ،طٕ ،دار السالـ لمطباعة كالنشر( ،بيركتٖٜٔٛ-ق/
ٜٔٚٛـ) ،ص٘.ٚ
(ٕٓ) مسمـ :صحيح مسمـ بشرح النككي ،جٗٔ ،صٕ٘ٔ.
(ٕٔ) ابف مفمح ،شمس الديف أبك عبدهللا دمحم المقدسي (تٖٚٙقٖٔٙٔ/ـ) :اآلداب الشرعية ،تح :شعيب
األرنؤكط ،كعمر القياـ ،طٖ ،مؤسسة الرسالة( ،بيركت ٕٔٗٔ-قٕٓٓٓ/ـ) ،جٖ ،صٕٜٚ؛ مسمـ:
صحيح مسمـ بشرح النككي ،جٗٔ ،ص.ٕٔٚ

(ٕٕ) ابف قتبة ،عبدهللا بف مسمـ (تٕٚٙقٜٛٛ/ـ) :غريب الحديث ،تح :عبدهللا الجبكري( ،بغداد-
ٖٜٔٚقٜٔٚٚ/ـ) ،جٔ ،صٜٓٗ؛ ابف األثير ،مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف دمحم الجزري

(تٙٓٙقٕٜٔٓ/ـ) :النياية في غريب الحديث كاألثر ،تح :محمكد دمحم الطناحي كطاىر أحمد الزاكي ،دار
أحياء الكتب العربية( ،حمبٖٖٔٛ-قٜٖٔٙ/ـ) ،جٕ ،صٖ٘ٔ.
(ٖٕ) عمي ،جكاد :المفصل ،جٗ ،ص.ٗٛٙ

(ٕٗ) أبك داكد :سنف أبي داكد ،جٖ ،صٔٓٚ؛ الحديث (ٕٗ.)ٕٛ
(ٕ٘) البييقي :السنف الكبرى ،ج ،ٜصٖٖٓ.
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( )ٕٙالخمكؽ :ىك الزعفراف كضرب مف الطيب .ابف منظكر :جماؿ الديف أبك الفضل دمحم بف مكرـ (تٔٔٚىػ/
ٖٔٔٔـ) :لساف العرب ،دار المعارؼ( ،القاىرةٔٗٓٔ-ىػٜٔٛٔ/ـ) ،جٕ ،ص.ٕٔٗٚ

( )ٕٚالنسائي ،أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب (تٖٖٓقٜٔ٘/ـ) :كتاب السنف الكبرى ،تح :عبد الغفار
سميماف البنداري كسيد كسركي حسف ،دار الكتب العممية( ،بيركتٔٗٔٔ-قٜٜٔٔ/ـ) ،جٖ ،ص،ٚٙ
الحديث (٘ٗ٘ٗ).
( )ٕٛعمكاف ،عبدهللا :تربية األكالد في اإلسالـ ،جٔ ،ص.ٔٓٚ
( )ٕٜعمي ،جكاد :المفصل ،جٗ ،ص.ٗٛٛ-ٗٛٚ

(ٖٓ) الجكىري :إسماعيل بف حماد (ت ٖٖٜىػٕٔٓٓ /ـ) :الصحاح تاج المغة كصحاح الغريب ،تح أحمد عبد
الغفكر عطار ،طٗ ،دار العمـ لممالييف( ،بيركتٔٗٓٚ -ىػٜٔٛٚ /ـ) ،جٖ ،ص.ٔٗٔٛ

(ٖٔ) ابف ىشاـ :أبك دمحم عبدالممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميري (تٕٔٛىػ ٖٖٛ/ـ) :السيرة النبكية ،تح:
مصطفى السقا كآخركف ،طٕ ،مكتبة مصطفى أبابي الحمبي( ،مصرٖٔٚ٘-ىػٜٔ٘٘/ـ) ،ؽٔ ،جٖ،
ص.ٜٙ

(ٕٖ) أـ عطية :ىي نسيبة بنت كعب كيقاؿ بنت الحارث ككنيتيا أـ عطية األنصارية .أسممت كركت عف النبي
دمحم  كعف عمر بف الخطاب  ككانت تداكي الجرحى كتمرض المرضى كتغسل المكتى .ابف حجر ،أبك
الفضل أحمد بف عمي (تٕ٘ٛق ٔٗٗٛ/ـ) :تيذيب التيذيب ،مطبعة مجمس دائرة المعارؼ النظامية

بحيدر آباد الدكف( ،اليندٖٕٔٚ-قٜٜٔٓ /ـ)،جٕٔ ،ص٘٘ٗ.

(ٖٖ) البييقي :السنف الكبرى ،ج ،ٛصٕٖٗ؛ ابف الجكزي ،عبد الرحمف بف عمي (تٜ٘ٚق ٕٔٓٓ/ـ) :كتاب
أحكاـ النساء ،تح :عمي بف دمحم يكسف الدمحمي ،منشكرات المكتبة العصرية( ،بيركتٔٗٓٔ-قٜٔٛٔ/ـ)،
صٗٗٔٔٗ٘-؛ ابف حجر :تيذيب التيذيب ،جٕٔ ،ص٘٘ٗ.

(ٖٗ) السييمي ،أبك القاسـ عبدالرحمف بف عبدهللا بف أحمد بف أبي الحسف الخثعمي (تٔ٘ٛىػٔٔٛ٘/ـ) :الركض
اآلنف في تفسير السيرة النبكية البف ىشاـ ،ضبطو عبدالرؤكؼ سعد ،مكتبة الكميات األزىرية( ،القاىرة-
ٕ ،)ٜٔٚجٔ ،ص.ٔٚ
(ٖ٘) ابف منظكر :لساف العرب ،جٗ ،صٖٔ.ٕٚ
( )ٖٙسكرة البقرة :اآلية (ٕٔٔ).

( )ٖٚالتيانكي ،دمحم بف عمي بف عمي بف دمحم الحنفي :كشاؼ اصطالحات الفنكف ،دار الكتب العممية( ،بيركت-
ٔٗٔٛقٜٜٔٛ/ـ) ،مجٕ ،ص.ٕٖٛ

( )ٖٛالنبراكي ،خديجة :مكسكعة حقكؽ اإلنساف في اإلسالـ ،دار السالـ(،مصرٕٓٓٙ-ـ) ،ص.ٗٚ
( )ٖٜالغزالي ،أبك حامد دمحم بف دمحم (ت٘ٓ٘قٔٔٔٔ/ـ) :أحياء عمكـ الديف ،المكتبة التجارية الكبرى( ،مصر-
ب ت) ،جٖ ،صٕ.ٚ

(ٓٗ) السييمي :الركض األنف ،جٔ ،ص.ٔٛٚ
(ٔٗ) سكرة البقرة :مف اآلية (ٖٖٕ).
(ٕٗ) الزبيدي :دمحم مرتضى :تاج العركس مف جكاىر القامكس ،دار مكتبة الحياة( ،بيركتٜٔٛٓ-ـ) ،مجٗ،
ص.ٖ٘ٙ
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(ٖٗ) المالح ،ىاشـ يحيي :الكسيط في السيرة النبكية كالخالفة الراشدة ،مطبعة جامعة المكصل( ،بغداد-
ٜٜٔٔـ) ،صٕ.ٛ

(ٗٗ) العسكري :أبك ىالؿ الحسف بف عبدهللا (تٖٜ٘ىػٔٓٓٗ/ـ) :الكجكه كالنظائر في القرآف الكريـ ،تح :أحمد
السيد ،دار الكتب العممية( ،بيركت_ٕٓٔٓ ـ) ،جٔ ،صٔ.ٕٙ

(٘ٗ) ىك حساف بف ثابت المنذر بف حراـ بف عمرك  ...بف النجار األنصاري (تٗ٘ قٙٚٗ/ـ) ،الشاعر ،يكنى
أبا الكليد .ابف عبد البر :في معرفة األصحاب ،تح :عمي دمحم البجاكي ،طٕ ،دار النيضة مصر لمطبع

كالنشر( ،القاىرةٜٔٙٙ-ـ) ،ؽٔ ،صٖٔٗ؛ ابف قانع ،أبك الحسيف عبد الباقي المصراتي
(تٖٔ٘قٜٕٙ/ـ) ،تح :أبك عبد الرحمف صالح بف سالـ ،مكتبة الغرباء األثرية( ،المدينة المنكرة-
ٔٗٔٛقٜٜٔٚ/ـ) ،مجٔ ،ص.ٜٜٔ

( )ٗٙىك األقرع بف حابس بف عقاؿ بف دمحم ...بف دارـ (ت ٖٔقٙ٘ٔ/ـ) كأمو فطيمة حكي بف سفياف بف

مجاشع .ابف خياط ،أبك عمرك خميفة بف خياط شباب العصفري (تٕٓٗقٛ٘ٗ /ـ) :كتاب الطبقات ،تح:
أكرـ ضياء العمري ،مطبعة العاني( ،بغدادٖٔٛٚ -قٜٔٙٚ /ـ) ،ص.ٔٚٛ

( )ٗٚأبك نعيـ ،أحمد بف عبدهللا بف أحمد بف إسحاؽ بف ميراف األصبياني (تٖٓٗقٖٔٓٛ/ـ) معرفة
الصحابة ،تح :دمحم حسف إسماعيل كمسعد عبد الحميد السعدني ،دار الكتب العممية( ،بيركت-
ٕٕٗٔقٕٕٓٓ/ـ) ،مجٔ ،صٖٖ٘ٓٓٙ-؛ األنصاري ،حساف بف ثابت (تٗ٘قٖٙٚ /ـ) :ديكاف حساف

بف ثابت األنصاري بشرح عبد الرحمف البرقكقي ،دار األندلس لمطباعة كالنشر( ،بيركتٜٔٛٓ-ـ)،
صٓٗٗ.
( )ٗٛظئر :المرضعة ،كيقاؿ ظاءرت فالنة أي أخذت كلداً ترضعو .الطيب ،أسعد :ترتيب كتاب العيف ،تح:
ميدي المخزكمي ،كابراىيـ السامرائي( ،قـٔٗٔٗ-ىػػٜٜٖٔ/ـ)،جٕ ،ص.ٜٔٔٓ

( )ٜٗاألنصاري ،حساف بف ثابت :ديكاف حساف بف ثابت ،صٓٗٗ؛ أبك نعيـ األصبياني :معرفة الصحابة،
مجٔ ،صٖ٘ٓ.ٖٓٙ-

(ٓ٘) ابف ىشاـ :السيرة النبكية ،جٔ ،صٖٓٔٙ-ٔٙ؛ النككي ،أبك زكريا يحيى بف شرؼ النككي الدمشقي
(تٙٚٙقٕٔٚٚ/ـ) :تيذيب األسماء كالمغات ،تح :عبده عمي ككشؾ ،دار الفيحاء كدار المنيل ناشركف،
(دمشقٕٔٗٚ-قٕٓٓٙ/ـ) ،مجٕ ،ص.ٚٚٓ-ٜٚٙ

(ٔ٘) ىي حميمة بنت ذؤيب عبدهللا بف الحارث بف شجنة بف سعد بف بكر بف ىكازف كانت مرضعة الرسكؿ دمحم
 . ابف حجر :أحمد بف عمي (تٕ٘ٛىػٔٗٗٛ/ـ) :اإلصابة في تمييز الصحابة ،المكتبة التجارية الكبرى،
(مصطفىٖٔ٘ٛ -ىػٜٖٜٔ/ـ)جٗ ،صٕٙٙ؛ الزركمي :ا خضير الديف :األعالـ قامكس تراجـ ألشير
الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف كالمستشرقيف ،طٗ ،دار العمـ لممالييف( ،بيركتٜٜٔٚ-ـ) ،مجٕ،

صٔ.ٕٚ

(ٕ٘) البرىاف فكري ،عالء الديف عمي المتقي بف حساـ الديف اليندي (ت٘ ٜٚىػٔ٘ٙٚ/ـ) :كنز العماؿ في سنف
األقكاؿ كاألفعاؿ ،ضبطو كفسر غريبو بكري حياني ،منشكرات مكتبة التراث اإلسالمي( ،حمبٖٜٔٚ-ىػ

ٜٔٚٚ/ـ)جٔٔ ،صٗٓٗ ،الحديث رقـ (ٗ)ٖٔٛٛ؛ العجمكني ،إسماعيل بف دمحم العجمكني الجراحي :كشف
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الخفاء كمزيل اإللباس عما اشتير مف االحاديث عمى السنة الناس ،مكتبة التراث اإلسالمي ،مطبعة الفنكف،
(حمب-ب ت) ،جٔ ،صٕٖٕ.

(ٖ٘) المالح :الكسيط ،ص.ٖ٘ٚ

(ٗ٘) مسمـ :صحيح مسمـ ،كتاب الرضاع ،جٕ ،صٓ ،ٔٓٚالحديث رقـ (٘ٗٗٔ).
(٘٘) ابف إسحاؽ ،دمحم ابف إسحاؽ بف يسار (تٔ٘ٔقٚٙٛ/ـ) ،السيرة النبكية البف إسحاؽ ،تح :أحمد فريد
المزيدي ،طٕ ،دار الكتب العالمية( ،بيركتٕٜٓٓ-ـ) ،جٔ ،صٓٓٔ؛ ابف الجكزي ،أبك الفرج عبد
الرحمف بف عمي بف دمحم (تٜ٘ٚقٕٔٓٓ/ـ) :المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ،تح :دمحم عبد القادر عطا،

كمصطفى عبد القادر عطا ،طٕ ،دار الكتب العممية( ،بيركتٔٗٔ٘-قٜٜٔ٘/ـ) ،صٕٜ٘؛ الصفدي:

صالح الديف خميل بف ايبؾ (تٗٚٙىػٖٕٔٙ/ـ) :كتاب الكافي بالكفيات ،تح :اك تفري فاينترت ،المعيد

االلماني لألبحاث الشرقية( ،بيركتٕٜٓٓ -ـ) ،جٔٔ ،ص.ٖٕٙ
( )٘ٙابف حجر :اإلصابة ،جٗ ،ص.ٕٜٔ

( )٘ٚابف الجكزي :أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف دمحم بف عمي (تٜ٘ٚقٕٔٓٓ/ـ) :الكفا بأحكاؿ
المصطفى ،تح :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العالمية( ،بيركتٔٗٓٛ-قٜٔٛٛ /ـ) ،صٗٓٔ؛
المالح :الكسيط ،صٔ.ٛ

( )٘ٛابف سعد :دمحم بف سعد الزىري (ت ٖٕٓىػٛٗٗ/ـ) :كتاب الطبقات الكبير ،تح :عمي دمحم عمر ،نشر مكتبة
الخانجي بمطبعة الشركة الدكلية لمطباعة( ،القاىرةٕٔٗٔ -ىػٕٓٓٔ /ـ) ،جٔ ،ص.ٛٛ

( )ٜ٘المالح :الكسيط ،صٔ.ٛ

(ٓ )ٙالقرطبي :أبك عبدهللا دمحم بف أحمد األنصاري (ت ٔٙٚىػٕٕٔٚ /ـ) :الجامع ألحكاـ القرآف ،دار الكتب
العربي لمطباعة كالنشر( ،القاىرةٖٔٛٚ -ىػٜٔٙٚ /ـ) ،مجٖ ،صٔ.ٕٔٙ-ٔٙ

(ٔ )ٙسكرة البقرة :مف اآلية (ٖٖٕ).

(ٕ )ٙالقرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف ،مجٖ ،صٕ.ٔٚ
(ٖ )ٙاأللكسي :محمكد شكري :بمكغ األرب في معرفة أحكاؿ العرب ،صححو دمحم بيجة االثري ،دار الكتب
العممية( ،بيركتٜٔٚٔ-ـ) ،جٖ ،صٕٖٖٙ-ٖٙ؛ السرحاف محيي ىالؿ :كتاب الكحي كالرسائل عند النبي
دمحم  ،بحث في مجمة الرسالة اإلسالمية ،العدد  ،ٕٗٚالسنةٕ٘( ،العراؽٕٔٗٔ-قٜٜٔٔ/ـ) ،ص.ٕٙ

(ٗ )ٙالمكسكعة العربية العالمية :طٕ( ،الرياضٜٔٗٔ-قٜٜٜٔ /ـ) ،مادة العرب قبل اإلسالـ ،ص.ٜٜٔ
(٘ )ٙالمالح :الكسيط ،ص٘.ٙ

( ) ٙٙىك بشر بف عبد الممؾ بف عبد الجف الكندي السككني ،أخك أكيدر بف عبد الممؾ الكندي ،مف كندة ككاف
نصرانياً ،ككاف أخكه أكيدر صاحب دكمة الجندؿ .ابف األثير :عز الديف أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ دمحم
بف دمحم بف عبدالكريـ بف عبد الكاحد الشيباني (تٖٓٙىػٕٖٖٔ/ـ) :الكامل في التاريخ ،دار صادر،

(بيركتٕٔٗٓ-ىػٜٕٔٛ/ـ)مجٕ ،صٔ.ٕٛ
( )ٙٚالبالذري ،أبك الحسف أحمد بف يحيي (تٕٜٚقٜٕٛ/ـ) :فتكح البمداف ،نشره ككضع مالحقو صالح الديف
المنجد ،مكتبة النيضة المصرية( ،القاىرة-ب ت) ،ؽٕ ،ص.ٖ٘ٛ-ٜ٘ٚ
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( )ٙٛالشفاء :ىي بنت عبد هللا بف عبد شمس بف خمف بف شداد ،كغمب عمييا لقب الشفاء ككاف اسميا ليمى،
"كأميا فاطمة بنت أبي كىب بف عمرك بف عائذ بف عمراف بف مخزكـ" ،أسممت قبل اليجرة بمكة كصارت
مف المياجرات األكائل ،كانت مف فضميات النساء كعقالئيف .المزي ،جماؿ الديف أبك الحجاج يكسف
(تٕٗٚقٖٔٗٔ/ـ) :تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ،تح :بشار عكاد معركؼ ،طٕ ،مؤسسة الرسالة،
(بيركتٖٔٗٔ-قٕٓٔٓ/ـ) ج ،ٛصٗٗ٘؛ ابف حجر :تيذيب التيذيب ،مجٕٔ ،ص.ٕٗٛ

( )ٜٙالجاحع :أبك عثماف عمرك بف بحر (تٕ٘٘ىػٛٙٛ/ـ) :رسالة الجاحع ،تح :عبدالسالـ دمحم ىاركف ،مكتبة
الخانجي( ،القاىرةٖٜٜٔ-ىػ ٜٜٔٚ/ـ) ،جٖ ،صٕٖ.

(ٓ )ٚالقيسراني ،أبك الفضل دمحم بف طاىر بف عمي بف أحمد المقدسي (تٕٓ٘ ق ٔٔٓٛ/ـ) :تذكرة
المكضكعات ،مطابع نكر دمحم آراـ باغ كراجي ،مطبكع في ىامش كتاب المكضكعات الكبير ،لعمي سمطاف
القاري( ،باكستاف-ب ت) ،ص.ٜٔٓ
(ٔ )ٚالمبرد ،أبك العباس دمحم بف يزيد (تٕ٘ٛقٜٛٛ/ـ) :الكامل في المغة كاألدب ،مطبعة االستقامة( ،القاىرة-
ٜٔ٘ٔـ) ،ص٘٘ٔ.

(ٕ )ٚالماكردي ،أبك الحسف عمي بف دمحم بف حبيب (تٓ٘ٗقٔٓ٘ٛ/ـ) :أدب القاضي ،تح :محي ىالؿ
السرحاف ،مطبعة العاني( ،بغدادٖٜٕٔ-قٜٕٔٚ/ـ) ،جٕ ،صٓٙ؛ الماكردي ،أبك الحسف عمي دمحم حبيب:
أدب الدنيا كالديف ،تح :مصطفى السقا ،طٗ ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي( ،القاىرةٖٜٖٔ-قٜٖٔٚ/ـ)،

ص.ٙٛ

(ٖ )ٚابف قتيبة :أبك عبدهللا دمحم بف مسمـ الدنيكري (تٕٚٙىػٜٛٛ/ـ) :كتاب عيكف األخبار ،دار الكتب
المصرية( ،القاىرةٖٖٔٗ-ىػٜٕٔ٘/ـ) ،مجٔ ،صٖٖٔ.
(ٗ ) ٚالصكلجاف :ىي كممة فارسية معربة :كىك العكد المعكج أك العصا التي يعطف طرفيا كيضرب بيا الكرة
كىـ عمى الدكاب ،كأما العصا التي كاف طرفاىا اعكج خمقة كىي في شجرتيا فتسمى محجف؛ كمنيا
صكلجاف الممؾ أي العصا التي يحمميا الممؾ كالتي يرمز بيا لسمطانو .الزبيدي :تاج العركس ،مجٕ،
صٙٙ؛ مجمع المغة العربية :المعجـ الكجيز ،المركز العربي لمثقافة كالعمكـ( ،بيركتٔٗٓٓ-قٜٔٛٓ-ـ)،
صٗ.ٖٚ

(٘ )ٚابف قتيبة :عيكف األخبار ،مجٔ ،صٖٖٔ.ٖٔٗ-

( )ٚٙالنكيري :شياب الديف أحمد بف عبدالكىاب (تٖٖٚىػٖٖٕٔ/ـ) :نياية األرب في فنكف األدب ،نسخة
مصكرة عف طبعة دار الكتب مع استدراكات كفيارس جامعة ،مطابع ككستاتسك ماس كشركاه( ،مصر  -ب
ت) ،مج ،ٜصٖ٘ٗ.ٖٗٚ-
( )ٚٚمالؾ بف أنس األصبحي (تٜٔٚقٜٚ٘/ـ) :مكطأ اإلماـ مالؾ ،ركاية يحي بف يحيى الميثي ،إعداد أحمد
راتب عرمكش ،ط ،ٜدار النفائس( ،بيركتٔٗٓ٘-قٜٔٛ٘/ـ) ،صٖٔٔ ،رقـ الحديث (.)ٔٓٓٚ

( )ٚٛالنكيري :نياية األرب ،ج ،ٜصٓ.ٖٚٔ-ٖٚ

( )ٜٚابف ىذيل ،عمي بف عبد الرحمف األندلسي (ت في القرف  ٛقٔٗ/ـ) :حمية الفرساف كشعار الشجعاف،
مركز زايد لمتراث كالتاريخ( ،اإلمارات العربية المتحدةٕٕٔٗ-قٕٓٓٔ /ـ) ،ص.ٜٔٛ
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(ٓ )ٛابف حمدكف ،دمحم بف الحسف بف دمحم بف عمي (تٕ٘ٙقٔٔٙٙ/ـ) :التذكرة الحمدكنية ،تح :إحساف عباس،
كبكر عباس ،دار صادر( ،بيركتٜٜٔٙ-ـ) ،مج ،ٚصٕٔٗ.

(ٔ )ٛابف ىذيل :حمية الفرساف ،ص.ٕٜ٘

(ٕ )ٛابف قتيبة :عيكف األخبار ،مجٔ ،صٖٓٔ؛ ابف عبد ربة :أبك عمر أحمد بف دمحم األندلسي (تٖٕٚىػ/

ٜٖٛـ) :كتاب العقد الفريد ،شرحو كضبطو أحمد أميف كآخركف ،طٖ ،مطبعة لجنة التأليف كالترجمة

كالنشر( ،القاىرةٖٔٛٗ-ىػٜٔٙ٘/ـ) ،جٔ ،صٖ.ٔٛ

(ٖ )ٛىك المقداد بف عمرك بف ثعمبة بف مالؾ  ...الحضرمي ،تبناه األسكد بف عبد يغكث الزىري ،فغمب عميو.
ابف حجر :اإلصابة ،جٖ ،صٖٖٗ.
(ٗ ) ٛسالـ مكلى حذيفة بف عتبة بف ربيعة بف عبد شمس ،كيقكؿ أبك داكد ىك سالـ بف معقل ككاف مكلى امرأة
مف األنصار .ابف حجر :اإلصابة ،جٕ ،ص.ٙ
(٘ ) ٛىك زيد بف حارثة بف شراحيل الكعبي ،اشتراه حكيـ بف حزاـ لمسيدة خديجة بنت خكيمد عمتو ،فقامت
السيدة خديجة ككىبتو لمنبي دمحم  بعد زكاجيا منو .مالؾ ،بف أنس (تٜٔٚقٜٚ٘/ـ) :المكطأ ،ركاية دمحم

بف الحسف الشيباني ،مطبكع مع التعميق الممجد عمى المكطأ ،شرح العالمة عبد الحميد المكنكي ،تح :تقي
الديف الندكي ،دار القمـ (دمشقٕٔٗٙ-قٕٓٓ٘/ـ) ،جٕ ،صٔٓ.ٙ
( )ٛٙسكرة األحزاب :مف اآلية (٘)

( )ٛٚالقرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف ،جٗٔ ،ص.ٜٔٔ
( )ٛٛابف حنبل ،اإلماـ أحمد بف دمحم الشيباني(تٕٔٗقٛ٘٘/ـ) مسند اإلماـ أحمد بف حنبل كبيامشو منتخب
كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ ،المكتب اإلسالمي كدار صادر لمطباعة كالنشر( ،بيركتٖٔٛ٘-ق)
صٗ.ٔٚ

( )ٜٛمسمـ :صحيح مسمـ ،مجٔ ،صٓ.ٛ
(ٓ )ٜابف منظكر :لساف العرب ،جٔ ،ص.٘ٚ

(ٔ )ٜابف حبيب :المحبر ،صٕٖٗ؛ الطبري أبك جعفر دمحم بف جرير (ت ٖٓٔقٜٕٕ/ـ :تفسير الطبري جامع

البياف عف تأكيل آي القرآف ،تح :حسف بف عبد الحفيع أبك الخير كآخركف ،دار ابف الجكزي( ،القاىرة-

ٖٓٗٔقٕٜٓٓ/ـ) ،ج ،ٛصٖٔ؛ الجصاص أبك بكر أحمد بف عمي الرازي (تٖٓٚقٜٛٓ/ـ) :أحكاـ
القرآف ،دار الكتاب العربي (بيركت -ب ت) مجٕ ،ص.ٜٚ-ٚٛ

(ٕ )ٜابف حبيب :المحبر ،صٕٖٗ.ٖٖٓ-
(ٖ ) ٜىك عامر بف جشـ بف حبيب بف غنـ ككاف في الجاىمية حكما مف حكاـ العرب ككاف معركفا باسـ ذك
المجاسد اليشكري .ابف حبيب :المحبر ،صٕٖٗ؛ الزركمي :األعالـ ،مجٖ ،صٕٓ٘.

(ٗ )ٜابف حبيب :المحبر ،صٕٖٗ.

(٘ )ٜالككىجي ،عبد هللا بف الشيخ حسف الحسف :زاد المحتاج بشرح المنياج ،تح :عبد هللا بف إبراىيـ األنصاري،
المكتبة العصرية (بيركت-ب ت) جٖ ،صٓٔ.
( )ٜٙأبك داكد :سنف أبي داكد ،جٖ ،صٕٔٛ؛ الطبري :جامع البياف ،ج ،ٛص٘.ٕٚ
( )ٜٚالزبيدي :تاج العركس ،مجٓٔ ،ص.ٖٜٜ
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( )ٜٛسكرة النساء :مف اآلية (ٖٖ).
( )ٜٜالطبري :جامع البياف ،ج ،ٛصٓ.ٕٛ
(ٓٓٔ) سكرة النساء :مف اآلية (ٖٖ).

(ٔٓٔ) الطبري :جامع البياف ،ج ،ٛصٔ.ٕٕٛ-ٕٛ
(ٕٓٔ) الجصاص :أحكاـ القرآف ،جٕ ،صٖ.ٕٜ
(ٖٓٔ) سكرة األنفاؿ ،مف اآلية (٘.)ٚ

(ٗٓٔ) االبشييي :المستطرؼ ،جٕ ،ص.ٛٚ

المصادر والمراجع

ٔ .ابف إسحاؽ ،دمحم ابف إسحاؽ بف يسار (تٔ٘ٔقٚٙٛ/ـ) ،السيرة النبكية البف إسحاؽ ،تح :أحمد فريد
المزيدي ،طٕ ،دار الكتب العالمية( ،بيركتٕٜٓٓ-ـ) ،جٔ.
ٕ .ابف األثير :عز الديف أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ دمحم بف دمحم بف عبدالكريـ بف عبد الكاحد الشيباني
(تٖٓٙىػٕٖٖٔ/ـ) :الكامل في التاريخ ،دار صادر( ،بيركتٕٔٗٓ-ىػٜٕٔٛ/ـ) ،مجٕ.

ٖ .ابف األثير ،مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف دمحم الجزري (تٙٓٙقٕٜٔٓ/ـ) :النياية في غريب
الحديث كاألثر ،تح :محمكد دمحم الطناحي كطاىر أحمد الزاكي ،دار أحياء الكتب العربية( ،حمب-
ٖٖٔٛقٜٖٔٙ /ـ) ،جٕ.
ٗ .ابف الجكزي :أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف دمحم بف عمي (تٜ٘ٚقٕٔٓٓ/ـ) :الكفا بأحكاؿ
المصطفى ،تح :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العالمية( ،بيركتٔٗٓٛ-قٜٔٛٛ /ـ).

٘ .ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ :أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف دمحم (تٜ٘ٚقٕٔٓٓ/ـ) :المنتظـ في تاريخ الممكؾ
كاألمـ ،تح :دمحم عبد القادر عطا ،كمصطفى عبد القادر عطا ،طٕ ،دار الكتب العممية( ،بيركت-
٘ٔٗٔقٜٜٔ٘/ـ).

 .ٙػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ :عبد الرحمف بف عمي (تٜ٘ٚق ٕٔٓٓ/ـ) :كتاب أحكاـ النساء ،تح :عمي بف دمحم
يكسف الدمحمي ،منشكرات المكتبة العصرية( ،بيركتٔٗٓٔ-قٜٔٛٔ/ـ).
 .ٚابف حجر :أحمد بف عمي (تٕ٘ٛىػٔٗٗٛ/ـ) :اإلصابة في تمييز الصحابة ،المكتبة التجارية الكبرى،
(مصطفىٖٔ٘ٛ -ىػٜٖٜٔ/ـ)جٗ.
 .ٛابف حجر ،أبك الفضل أحمد بف عمي (تٕ٘ٛق ٔٗٗٛ/ـ) :تيذيب التيذيب ،مطبعة مجمس دائرة
المعارؼ النظامية بحيدر آباد الدكف( ،اليندٖٕٔٚ-قٜٜٔٓ /ـ)،جٕٔ.

 .ٜابف حمدكف ،دمحم بف الحسف بف دمحم بف عمي (تٕ٘ٙقٔٔٙٙ/ـ) :التذكرة الحمدكنية ،تح :إحساف
عباس ،كبكر عباس ،دار صادر( ،بيركتٜٜٔٙ-ـ) ،مج.ٚ
ٓٔ .ابف حنبل ،اإلماـ أحمد بف دمحم الشيباني(تٕٔٗقٛ٘٘/ـ) مسند اإلماـ أحمد بف حنبل كبيامشو منتخب

كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ ،المكتب اإلسالمي كدار صادر لمطباعة كالنشر( ،بيركت-

ٖ٘ٔٛق).

ٔٔ .ابف خياط ،أبك عمرك خميفة بف خياط شباب العصفري (تٕٓٗقٛ٘ٗ /ـ) :كتاب الطبقات ،تح :أكرـ
ضياء العمري ،مطبعة العاني( ،بغدادٖٔٛٚ -قٜٔٙٚ /ـ).
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ٕٔ .ابف سعد :دمحم بف سعد الزىري (ت ٖٕٓىػٛٗٗ/ـ) :كتاب الطبقات الكبير ،تح :عمي دمحم عمر ،نشر
مكتبة الخانجي بمطبعة الشركة الدكلية لمطباعة( ،القاىرةٕٔٗٔ -ىػٕٓٓٔ /ـ) ،جٔ.

ٖٔ .ابف عبد البر :في معرفة األصحاب ،تح :عمي دمحم البجاكي ،طٕ ،دار النيضة مصر لمطبع كالنشر،
(القاىرةٜٔٙٙ-ـ) ،ؽٔ.
ٗٔ .ابف عبد ربة :أبك عمر أحمد بف دمحم األندلسي (تٖٕٚىػٜٖٛ/ـ) :كتاب العقد الفريد ،شرحو كضبطو
أحمد أميف كآخركف ،طٖ ،مطبعة لجنة التأليف كالترجمة كالنشر( ،القاىرةٖٔٛٗ-ىػٜٔٙ٘/ـ) ،جٔ.

٘ٔ .ابف قانع ،أبك الحسيف عبد الباقي المصراتي (تٖٔ٘قٜٕٙ/ـ) ،تح :أبك عبد الرحمف صالح بف سالـ،
مكتبة الغرباء األثرية( ،المدينة المنكرةٔٗٔٛ-قٜٜٔٚ/ـ) ،مجٔ.
 .ٔٙابف قتيبة ،أبك عبدهللا بف مسمـ (تٕٚٙقٜٛٛ/ـ) :غريب الحديث ،تح :عبدهللا الجبكري( ،بغداد-
ٖٜٔٚقٜٔٚٚ/ـ) ،جٔ.

 .ٔٚػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ :أبك عبدهللا دمحم بف مسمـ الدنيكري (تٕٚٙىػٜٛٛ/ـ) :كتاب عيكف األخبار ،دار الكتب
المصرية( ،القاىرةٖٖٔٗ-ىػٜٕٔ٘/ـ) ،مجٔ.

 .ٔٛابف مفمح ،شمس الديف أبك عبدهللا دمحم المقدسي (تٖٚٙقٖٔٙٔ/ـ) :اآلداب الشرعية ،تح :شعيب
األرنؤكط ،كعمر القياـ ،طٖ ،مؤسسة الرسالة( ،بيركت ٕٔٗٔ-قٕٓٓٓ/ـ) ،جٖ.
 .ٜٔابف منظكر :جماؿ الديف أبك الفضل دمحم بف مكرـ (تٔٔٚىػٖٔٔٔ /ـ) :لساف العرب ،دار المعارؼ،
(القاىرةٔٗٓٔ-ىػٜٔٛٔ/ـ) ،جٕ.

ٕٓ .ابف ىذيل ،عمي بف عبد الرحمف األندلسي (ت في القرف  ٛقٔٗ/ـ) :حمية الفرساف كشعار الشجعاف،
مركز زايد لمتراث كالتاريخ( ،اإلمارات العربية المتحدةٕٕٔٗ-قٕٓٓٔ /ـ).

ٕٔ .ابف ىشاـ :أبك دمحم عبدالممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميري (تٕٔٛىػ ٖٖٛ/ـ) :السيرة النبكية ،تح:
مصطفى السقا كآخركف ،طٕ ،مكتبة مصطفى أبابي الحمبي( ،مصرٖٔٚ٘-ىػٜٔ٘٘/ـ) ،ؽٔ ،جٖ.

ٕٕ .أبك داكد :سميماف بف األشعث السجستاني (تٕ٘ٚقٛٛٛ/ـ) :سنف أبي داكد ،مراجعة :دمحم محي الديف
عبد الحميد ،المكتبة التجارية الكبرى( ،مصرٜٔٗ٘-ـ) ،جٗ .
ٖٕ .أبك نعيـ ،أحمد بف عبدهللا بف أحمد بف إسحاؽ بف ميراف األصبياني (تٖٓٗقٖٔٓٛ/ـ) معرفة
الصحابة ،تح :دمحم حسف إسماعيل كمسعد عبد الحميد السعدني ،دار الكتب العممية( ،بيركت-

ٕٕٗٔقٕٕٓٓ/ـ) ،مجٔ.

ٕٗ .األلكسي :محمكد شكري :بمكغ األرب في معرفة أحكاؿ العرب ،صححو دمحم بيجة االثري ،دار الكتب
العممية( ،بيركتٜٔٚٔ-ـ).

ٕ٘ .األنصاري ،حساف بف ثابت (تٗ٘قٖٙٚ /ـ) :ديكاف حساف بف ثابت األنصاري بشرح عبد الرحمف
البرقكقي ،دار األندلس لمطباعة كالنشر( ،بيركتٜٔٛٓ-ـ).

 .ٕٙالبرىاف فكري :عالء الديف عمي المتقي بف حساـ الديف اليندي (تٜ٘ٚقٔ٘ٙٚ /ـ) :كنز العماؿ في

سنف األقكاؿ كاألفعاؿ ،ضبطو كفسر غريبة بكري حياني ،منشكرات مكتبة التراث اإلسالمي( ،حمب-
ٖٜٔٚقٜٔٚٚ/ـ) ،ج.ٔٙ
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 .ٕٚالبالذري ،أبك الحسف أحمد بف يحيي (تٕٜٚقٜٕٛ/ـ) :فتكح البمداف ،نشره ككضع مالحقو صالح
الديف المنجد ،مكتبة النيضة المصرية( ،القاىرة-ب ت) ،ؽٕ.

 .ٕٛالبييقي ،أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي(تٗ٘ٛقٔٓٙ٘/ـ) :السنف الكبرى ،دار صادر عف طبعة
دائرة المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكف -اليند لسنة ٖٔ٘ٙق( ،بيركت-ب ت) ج.ٜ

 .ٕٜالتيانكي ،دمحم بف عمي بف عمي بف دمحم الحنفي :كشاؼ اصطالحات الفنكف ،دار الكتب العممية،
(بيركتٔٗٔٛ-قٜٜٔٛ/ـ) ،مجٕ.

ٖٓ .الجاحع :أبك عثماف عمرك بف بحر (تٕ٘٘ىػٛٙٛ/ـ) :رسالة الجاحع ،تح :عبدالسالـ دمحم ىاركف،
مكتبة الخانجي( ،القاىرةٖٜٜٔ-ىػ ٜٜٔٚ/ـ) ،جٖ.

ٖٔ .ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ :أبك عثماف عمرك بف بحر(تٕ٘٘قٛٙٛ/ـ) :الحيكاف ،تح :عبد السالـ دمحم ىاركف ،المجمع
العممي العربي اإلسالمي( ،بيركتٖٔٛٛ-قٜٜٔٙ/ـ).

ٕٖ .الجصاص أبك بكر أحمد بف عمي الرازي (تٖٓٚقٜٛٓ/ـ) :أحكاـ القرآف ،دار الكتاب العربي
(بيركت -ب ت) مجٕ.

ٖٖ .الجكىري :إسماعيل بف حماد (ت ٖٖٜىػٕٔٓٓ /ـ) :الصحاح تاج المغة كصحاح الغريب ،تح أحمد
عبد الغفكر عطار ،طٗ ،دار العمـ لممالييف( ،بيركتٔٗٓٚ -ىػٜٔٛٚ /ـ) ،جٖ.

ٖٗ .ديتمف نمسف كآخركف :التاريخ العربي القديـ ،ترجمة :فؤاد حسيف عمي ،مكتبة النيضة المصرية،
(القاىرةٜٔ٘ٛ-ـ).

ٖ٘ .الزبيدي :دمحم مرتضى :تاج العركس مف جكاىر القامكس ،دار مكتبة الحياة( ،بيركتٜٔٛٓ-ـ) ،مجٗ.
 .ٖٙالزركمي :خضير الديف :األعالـ قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف
كالمستشرقيف ،طٗ ،دار العمـ لممالييف( ،بيركتٜٜٔٚ-ـ) ،مجٕ.

 .ٖٚالسرحاف محيي ىالؿ :كتاب الكحي كالرسائل عند النبي دمحم  ،بحث في مجمة الرسالة اإلسالمية،
العدد  ،ٕٗٚالسنةٕ٘( ،العراؽٕٔٗٔ-قٜٜٔٔ/ـ).
 .ٖٛالسييمي ،أبك القاسـ عبدالرحمف بف عبدهللا بف أحمد بف أبي الحسف الخثعمي (تٔ٘ٛىػٔٔٛ٘/ـ):
الركض اآلنف في تفسير السيرة النبكية البف ىشاـ ،ضبطو عبدالرؤكؼ سعد ،مكتبة الكميات األزىرية،
(القاىرة ،)ٜٕٔٚ -جٔ.

 .ٖٜالصفدي :صالح الديف خميل بف ايبؾ (تٗٚٙىػٖٕٔٙ/ـ) :كتاب الكافي بالكفيات ،تح :اك تفري
فاينترت ،المعيد االلماني لألبحاث الشرقية( ،بيركتٕٜٓٓ -ـ) ،جٔٔ.

ٓٗ .الطبري أبك جعفر دمحم بف جرير (ت ٖٓٔقٜٕٕ/ـ :تفسير الطبري جامع البياف عف تأكيل آي القرآف،
تح :حسف بف عبد الحفيع أبك الخير كآخركف ،دار ابف الجكزي( ،القاىرةٖٔٗٓ-قٕٜٓٓ/ـ) ،ج.ٛ

ٔٗ .الطيب ،أسعد :ترتيب كتاب العيف ،تح :ميدي المخزكمي ،كابراىيـ السامرائي( ،قـٔٗٔٗ-ىػػ/
ٖٜٜٔـ)،جٕ.
ٕٗ .العجمكني ،إسماعيل بف دمحم العجمكني الجراحي :كشف الخفاء كمزيل اإللباس عما اشتير مف االحاديث
عمى السنة الناس ،مكتبة التراث اإلسالمي ،مطبعة الفنكف( ،حمب-ب ت) ،جٔ.
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ٖٗ .العسكري :أبك ىالؿ الحسف بف عبدهللا (تٖٜ٘ىػٔٓٓٗ/ـ) :الكجكه كالنظائر في القرآف الكريـ ،تح:
أحمد السيد ،دار الكتب العممية( ،بيركت_ٕٓٔٓ ـ) ،جٔ.

ٗٗ .عمكاف ،عبد هللا :تربية األكالد في اإلسالـ ،طٕ ،دار السالـ لمطباعة كالنشر( ،بيركتٖٜٔٛ-ق/
ٜٔٚٛـ).
٘ٗ .عمي ،جكاد :المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالـ ،آكند دانش ،مكتب جرير( ،العراؽٕٓٓٙ-ـ) ،جٗ.
 .ٗٙالغزالي ،أبك حامد دمحم بف دمحم (ت٘ٓ٘قٔٔٔٔ/ـ) :أحياء عمكـ الديف ،المكتبة التجارية الكبرى،
(مصر-ب ت) ،جٖ.

 .ٗٚالقرطبي :أبك عبدهللا دمحم بف أحمد األنصاري (ت ٔٙٚىػٕٕٔٚ /ـ) :الجامع ألحكاـ القرآف ،دار الكتب
العربي لمطباعة كالنشر( ،القاىرةٖٔٛٚ -ىػٜٔٙٚ /ـ) ،مجٖ.
 .ٗٛالقمقشندي :أبك العباس أحمد بف عمي (تٕٔٛىػٔٗٔٛ/ـ) :صبح األعشى في صناعة اإلنشا ،مطابع
ككستا تسكماس مصكرة عف المؤسسة المصرية العامة( ،القاىرةٜٖٔٙ-ـ) ،جٔ.

 .ٜٗالقيسراني ،أبك الفضل دمحم بف طاىر بف عمي بف أحمد المقدسي (تٕٓ٘ ق ٔٔٓٛ/ـ) :تذكرة
المكضكعات ،مطابع نكر دمحم آراـ باغ كراجي ،مطبكع في ىامش كتاب المكضكعات الكبير ،لعمي
سمطاف القاري( ،باكستاف-ب ت).
ٓ٘ .الكمبي ،أبك منذر ىشاـ بف دمحم بف السائب (تٕٗٓقٜٛٔ/ـ) :كتاب األصناـ ،تح :أحمد زكي ،الدار
القكمية لمطباعة كالنشر مصكرة عف طبعة دار الكتب( ،القاىرةٖٔٛٗ-ق).

ٔ٘ .الككىجي ،عبد هللا بف الشيخ حسف الحسف :زاد المحتاج بشرح المنياج ،تح :عبدهللا بف إبراىيـ
األنصاري ،المكتبة العصرية (بيركت-ب ت) جٖ.
ٕ٘ .مالؾ بف أنس األصبحي (تٜٔٚقٜٚ٘/ـ) :مكطأ اإلماـ مالؾ ،ركاية يحي بف يحيى الميثي ،إعداد
أحمد راتب عرمكش ،ط ،ٜدار النفائس( ،بيركتٔٗٓ٘-قٜٔٛ٘/ـ).

ٖ٘ .مالؾ ،بف أنس (تٜٔٚقٜٚ٘/ـ) :المكطأ ،ركاية دمحم بف الحسف الشيباني ،مطبكع مع التعميق الممجد
عمى المكطأ ،شرح العالمة عبد الحميد المكنكي ،تح :تقي الديف الندكي ،دار القمـ (دمشقٕٔٗٙ-ق/
ٕ٘ٓٓـ) ،جٕ.
ٗ٘ .الماكردي ،أبك الحسف عمي بف دمحم بف حبيب (تٓ٘ٗقٔٓ٘ٛ/ـ) :أدب القاضي ،تح :محي ىالؿ
السرحاف ،مطبعة العاني( ،بغدادٖٜٕٔ-قٜٕٔٚ/ـ) ،جٕ.

٘٘ .ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ :أبك الحسف عمي دمحم حبيب :أدب الدنيا كالديف ،تح :مصطفى السقا ،طٗ ،مطبعة مصطفى
البابي الحمبي( ،القاىرةٖٜٖٔ-قٜٖٔٚ/ـ).
 .٘ٙالمبرد ،أبك العباس دمحم بف يزيد (تٕ٘ٛقٜٛٛ/ـ) :الكامل في المغة كاألدب ،مطبعة االستقامة،
(القاىرةٜٔ٘ٔ-ـ).

 .٘ٚمجمع المغة العربية :المعجـ الكجيز ،المركز العربي لمثقافة كالعمكـ( ،بيركتٔٗٓٓ-قٜٔٛٓ-ـ).
 .٘ٛالمزي ،جماؿ الديف أبك الحجاج يكسف (تٕٗٚقٖٔٗٔ/ـ) :تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ،تح:
بشار عكاد معركؼ ،طٕ ،مؤسسة الرسالة( ،بيركتٖٔٗٔ-قٕٓٔٓ/ـ) ج.ٛ
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 .ٜ٘مسمـ :صحيح مسمـ بشرح النككي شرؼ الديف يحيى بف زكريا ،المطبعة المصرية كمكتبتيا( ،مصر-
ب.ت) ،جٗٔ.

ٓ .ٙػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،اإلماـ أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيري النيسابكري (تٕٔٙقٛٚٗ/-ـ) :صحيح مسمـ،
دار إحياء التراث العربي (بيركتٖٔٚ٘ -قٜٔ٘٘/ـ) ،مجٖ.
ٔ .ٙالمالح ،ىاشـ يحيي :الكسيط في السيرة النبكية كالخالفة الراشدة ،مطبعة جامعة المكصل( ،بغداد-
ٜٜٔٔـ).

ٕ .ٙالمكسكعة العربية العالمية :طٕ( ،الرياضٜٔٗٔ-قٜٜٜٔ /ـ).

ٖ .ٙالنبراكي ،خديجة :مكسكعة حقكؽ اإلنساف في اإلسالـ ،دار السالـ(،مصرٕٓٓٙ-ـ).
ٗ .ٙالنسائي ،أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب (تٖٖٓقٜٔ٘/ـ) :كتاب السنف الكبرى ،تح :عبد الغفار
سميماف البنداري كسيد كسركي حسف ،دار الكتب العممية( ،بيركتٔٗٔٔ-قٜٜٔٔ/ـ) ،جٖ.

٘ .ٙالنككي ،أبك زكريا يحيى بف شرؼ النككي الدمشقي (تٙٚٙقٕٔٚٚ/ـ) :تيذيب األسماء كالمغات ،تح:
عبده عمي ككشؾ ،دار الفيحاء كدار المنيل ناشركف( ،دمشقٕٔٗٚ-قٕٓٓٙ/ـ) ،مجٕ.

 .ٙٙالنكيري :شياب الديف أحمد بف عبدالكىاب (تٖٖٚىػٖٖٕٔ/ـ) :نياية األرب في فنكف األدب ،نسخة
مصكرة عف طبعة دار الكتب مع استدراكات كفيارس جامعة ،مطابع ككستاتسك ماس كشركاه( ،مصر
 -ب ت) ،مج.ٜ

 .ٙٚالنيسابكري ،أبك عبد هللا دمحم بف دمحم الحاكـ (تٖٚٛقٜٛٛ/ـ) :المستدرؾ عمى الصحيحيف ،مكتب
المطبكعات اإلسالمية( ،بيركت-ب ت) ،جٖ.
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