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ملخص البحث :
لقد تناولت يف هذا البحث املصغر جانبا مهام من اجلوانب االقتصادية التي كان

هلا اثر بالغ يف حياة رسول اهلل oوخصوصا يف بداية دعوته الرشيفة يف مكة اال

وهو (اموال خدجية بنت خويلد واثارها االقتصادية يف حياة رسول اهلل  oوكيف
ساﳘت هذه االموال يف ان يتخطى رسول اهلل  oالكثري من املحن والصعاب بعد
وفاة عمه ايب طالب  حتى روي عنه انه  oقال يف حقها  ":لوال مال خدجية

وسيف عيل ما قامت لﻺسالم من قائمة "،وقال ايضا " :ما نفعني مال قط ،مثل ما
نفعني مال خدجية " وكذلك روي عنه قوله " :ما أبدلني اهلل خريا منها ،صدّ قتني إذ

ّ
كذبني الناس ،وواستني بامهلا إذ حرمني الناس ،ورزقني اهلل الولد منها ،ومل يرزقني

من غريها" حتى سمي رسول اهلل  oالعام الذي توفيت فيه  hعام احلزن ،وهذه

الروايات واالحاديث الرشيفة وغريها تؤكد أن ألموال خدجية بنت خويلد االثر
ِ
خطواته
البالغ يف تثبيت دعائم االسالم وتقويته حني كان الدين االسالمي برع ًام يف
االوىل ويف دور التكوين ،كام ان رسول اهلل  oبأمس احلاجة اىل ذلك املال لتبليغ

رسالة السامء ،وبفضل ماهلا حتقق اهلدف املنشود ،وهو نرش االسالم واعالء كلمة
ال اله اال اهلل حممد رسول اهلل. o
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Abstract
In this small research، I have dealt with an important aspect
of the economy، which has had a profound impact on the life of
the Messenger of Allah (PBUH) and especially at the beginning of
his honorable call in Makkah، namely the money of Khadija bint
Khuwailid and its economic effects in the life of the Messenger of
Allah And Allaah knows best. "And how did this money contribute
to surpassing the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah
be upon him) and thanks to it many tribulations and hardships
after the death of his uncle Abu Talib (peace be upon him) until
he narrated that he (peace and blessings of Allaah be upon him)
On what she did to Islam from the list "، ٠ and also said:" What
benefits me money، like what benefits me money Khadija "as well
as Roy (Peace and blessings of Allaah be upon him)، the year that
the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) died by the
year of mourning، and the Prophet (peace and blessings of Allaah be
upon him) It is certain، through these narrations، the noble Hadiths،
and others، how the money of Khadija bint Khuwaylid was، after all،
the great influence، the first pillar and the historic turning point in
consolidating the pillars of Islam on that day. The Islamic religion
was still in its early stages and in the role of formation. God and
God) desperately need that money to communicate the message
of poison E، thanks to her money achieve the desired goal، which is
spread Islam and uphold the word of no god but Allah، Mohammad
is the Messenger of Allah (may Allah bless him and God).
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املﻘدمة
لقد تناولت يف هذا البحث واحدً ا من اهم املوضوعات املهمة التي هلا عالقة

وثيقة باجلانب املايل يف حياة الرسول االعظم حممد  oاال وهو اموال خدجية h

واثارها االقتصادية يف حياة رسول اهلل  ، oإذ بدأت بحثي هذا بلمحة تارﳜية

عن النشأة املالية لرسول اهلل  oيف بداية حياته الرشيفة  ،وما ورثه عن ابويه ثم
بعد ذلك تناولت ما كان يتالقاه  oمن رعاية وعناية واهتامم ابوي من جده عبد
املطلب حتى تويف(رﲪه اهلل) لينتقل اىل كنف عمه ايب طالب الذي كان يواسيه

بنفسه وماله عىل الرغم من حاجته املالية وكثرة عياله ،وكيف استطاع ان يعلمه مهنة
التجارة وهو صغري السن وملا بعث  oكان ﳛميه بنفسه وعياله من اعداء االسالم

واملسلمني كايب جهل وايب هلب وايب سفيان وغريهم  ،اىل ان تويف (رﲪه اهلل) فسمي

رسول اهلل  oذلك العام الذي تويف فيه (عام احلزن)  ،ومن أهم عوامل التغيري يف
اجلانب االقتصادي من حياة رسول اهلل  oاملالية زواجه من خدجية بنت خويلد

 hتلك السيدة الطاهرة الرشيفة صاحبة اكرب قوافل ﲡارية يف احلجاز ؛ إذ وهبته كل

ما متلك بعد أن وثقت فيه وبصدقه يف الوقت الذي كان  oبه حاجة ملحة اىل هذه
االموال خصوصا ايام البعثة وما القاه من املرشكني من حصار وليكون هذا املال

عونا له يف نرش رسالة االسالم وحتقيق اهلدف املنشود .
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املبحﺚ اﻷول:
نﺸأة رسول اﷲ) صﲆ اﷲ عليﻪ والﻪ( املالية:
لقد نشأ رسول اهلل  oمن ابوين ميسوري احلال ،ومل يرتكا ثروة او امواال
ِ
وفاته شاب ًا مل
كثرية ﲡعل ُه غنيا  ،فاالب وهو عبد اهلل ( )1بن عبد املطلب كان حني
ِ
حياته املالية ،وكذلك
يتجاوز اخلامسة والعرشين من العمر ،فكان يف بداية تكوين

امه آمنة بنت وهب،التي هي االخرى مل تتحدث املصادر عىل ان ُه  oورث شيئ ًا

عنها ،سوى بيتها الذي بمكة يف شعب بني عيل خلف سوق العطارين ،كام ورث
من زوجته خدجية بنت خويلد  hدارها بمكة بني الصفا واملروة  ،وامواال فأما
الداران فقد قيل :ان عقيل بن ايب طالب باعهام بعد هجرة رسول اهلل  ،oفلام قدم

رسول اهلل oاىل مكة يف حجة الوداع قيل ل ُه :يف أي دارك تنزل ؟ فقال « :وهل

ترك لنا عقيل من ربع» ( ، )2فلم يرجع ،فيام باع ُه عقيل انذاك  ،الن ُه تغلب عليه،
ومكة دار حرب يومئذ  ،فأجرى عليه حكم املستهلك (، )3وورث من والديه جارية

 ،وهي أم أيمن ( ،)4وكانت حتضن ُه  ،وكان يسميها امي ( ،)5وﲬسة أﲨال أوارك يعني

تأكل األراك (، )6وقطيع غنم  ،وورث سيفا مأثورا ( )7كان البيه ( ،)8وكانت منائح

( )9رسول اهلل ( صىل اهلل عليه واله) سبعا :وهي عجوة  ،وزمزم  ،وسقيا ،وبركة
،وورسة ،وأطالل ،وأطراف ( ، )10فكانت ترعى ،وتروح كل ليلة عىل بيت رسول

اهلل ، )11( o

رسول اهلل  oيف كنف جده عبد املطلب:
لقد عاش رسول اهلل  oبعد وفاة والديه يف كنف جده عبد املطلب  ،وعبد
٩٠

املطلب يومئذ سيد قريش أعطاه اهلل من الرشف مامل ِ
يعط احد ًا،وحكمت ُه قريش يف

أمواهلا ،وكان يطعم الناس بل حتى الطري ،والوحوش يف اجلبال  ،ورفض عبادة
االصنام  ،ووحد اهلل عز وجل  ،وس َّن سنن ًا نزل القرآن بأكثرها  ،وجاءت السنة من

رسول اهلل ﲠا (. )12

وقيل :انه ملا مﴣ عىل والدة النبي oسبعة أيام ،اقام عبد املطلب وليمة

عظيمة ،وذبح األغنام ،ونحر اإلبل ،واكل الناس لثالثة أيام ،ثم التمس ل ُه مرضعة

عىل عادة أهل مكة ( ،)13فكان ان قدمت يف ذلك الوقت حليمة بنت ايب ذؤيب-
وكان اسم ُه عبد اهلل بن احلارث بن شجنة -يف نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس

«خرجت معه ّن عىل اتان( ،)14ومع زوجي ومعنا شارف
الرضعاء بمكة ،فقالت:
ُ
ُ

()15

لنا ،فلام قدمنا مكة ،مل تبق منا امرأة اال ُعرض عليها حممد  ،oفكرهنا ُه الن ُه يتيم

ّ
رجعت اليه فأخذت ُه
اخذن رضيع ًا ،ومل آخذ شيئ ًا ،فلام مل اجد غري ُه
 ،فكُل صواحبي
ُ

وﲪلت حممد  oمعي ،فوالذي
فأمسيت ،واقبل عىل ثديي باللبن حتى ارويت ُه ،
،
ُ
ُ
نفس حليمة ِ
طفت بالركب ،حتى ان النسوة يقل ّن يا حليمة امسكي علينا
بيده لقد
ُ
ُ
ِ
ِ
ﲪلت غالما
فقلت هل ّن :نعم ،ما شأهنا؟ قل ّن:
اهذه اتانك التي خرجت عليها !،
ُ

الرعاة يرسحون،
مباركا ،وان اهلل يزيدنا يف كل يوم وليلة خريا ،والبالد قحط ،وكان ُ

ثم يرجعون ،فرتوح اغنام الناس جياعا  ،وتروح غنمي شباعا ،فتُحلب وتُرشب»
ُ

(. )16

يمس من ُه شيئا  ،حتى جيلس النبي o
وكان عبد املطلب اذا اتى بالطعام ،فال ُ
ِ
ِ
ِ
طعامه  )17( ،وال يأكل عبد املطلب
فخذه  ،فيؤثر ُه بأطيب
جانبه ،ويقعد ُه عىل
اىل
طعاما أال يقول :عيل بابني ،فيؤتى ِبه ( ، )18ويوضع لعبد املطلب فراش يف ظل
٩١
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الكعبة ،فال جيلس عليه احد من بنيه إجالال ل ُه ،وكان رسول اهلل  oيأيت فيجلس
ِ
ظهره ،ويقبل
عليه ،فرييد أعامم ُه منع ُه ،فيقول عبد املطلب :دعوا ابني ،فيمسح عىل
رأسه ،وفمه ويقول :أن ألبني هذا شأن ًا ( ، )19حتى قال رسول اهلل  oيف ِ
حقه« :
ُ
ُ

ان اهلل ُ
يبعث جدي عبد املطلب امة واحدة يف هيئة االنبياء ،وزي امللوك» ( ،)20وبقي

النبي يف حجر عبد املطلب ،فلام بلغ من العمر اثنني ،ومائة سنة ،ﲨع بنيه ،وقال

هلم« :حممد يتيم فﺂووه ،وعائل فأغنوه ،واحفظوا وصيتي فيه ،فقال أبو هلب :أنا ل ُه،

فقال :كُف ﴍك عن ُه ،فقال العباس :أنا ل ُه ،فقال :أنت غضبان لعلك تؤذيه ،فقال
ِ
أبو طالب :أنا ل ُه ،فقال :أنت ل ُه ،يا حممد :أطع ل ُه» ،فاخذ ُه أبو طالب يف
حجره ،وقام
ِ
ِ
ِ
ِ
اعدائه ،فلام تويف عبد املطلب كان أبو طالب
وماله ،وجاهه من
بنفسه،
بأمره ﳛميه
ِ
ِ
عياله ،ويف ذلك يقول عبد املطلب:
نفسه وعىل
يؤثر ُه بالنفقة ،والكسوة حتى عىل
أوصيك يا عبدُ مناف بعدي
فارق ُه وهو ضجيع املهد
تدنيه من احشائها والكبد

بموحد بعد أبيه فرد
فكنت كاألم ل ُه يف الوجد
ُ
فأنت من أرجى بني عندي

()21

كفالة ايب طالب لرسول اهلل :o
لقد تكفل رسول اهلل  oبعد وفاة جده عبد املطلب عم ُه أبو طالب ،فكان
ِ
حاجته املالية
خري كافل ل ُه . )22( ،وكان أبو طالب سيدا ﴍيفا مطاعا ،ومهيبا مع
،وقال يف ِ
حقه امري املؤمنني عيل بن ايب طالب « :ساد ايب فقري ًا ،وما ساد فقي
٩٢

قبله»  ،وخرج رسول اهلل  oمع ايب طالب اىل برصى من ارض الشام،وعمر ُه

الرشيف تسع سنوات (، )23وقيل :ثالث عرشة سنة ( ،)24ولقد ربت ُه فاطمة بنت اسد

بن هاشم امرأة ايب طالب ،وام اوالده ﲨيعا ،وملا توفيت قال عنها رسول اهلل « :o
ِ
بقميصه ،ونزل عىل قربها ،واضطجع يف حلدها ،فقيل ل ُه:
اليوم ماتت امي » ،وكفنها

يا رسول اهلل لقد اشتد جزعك عىل فاطمة ! ،فقال«:اهنا كانت امي إن كانت لتجيع

صبياهنا ،وتشبعني ،وتشعثهم ،وتدهنني ،وكانت امي»

()25

.

ِ
لولده ،
واهتم أبو طالب برعايته ِاهتامم ًا كبريا ،فكان ﳛب ُه حب ًا شديد ًا الﳛب ُه
والينام حتى ينام إىل ِ
جنبه  ،وﳜرج فيخرج مع ُه ، ،وكان ﳜص ُه بالطعام ،وإذا أكل

عيال أيب طالب ﲨيعا أو فرادى مل يشبعوا ،واذا اكل معهم رسول اهلل  oشبعوا،
فيقول ابو طالب :انك مبارك ،فكان الصبيان يصبحون رمصا ( )26شعثا ،ويصبح

رسول اهلل  oدهينا كحي ً
ال ( ،)27واذا اراد ابو طالب ان ُيطعم اوالد ُه الطعام ،يقول

هلم  :كام انتم حتى ﳛﴬ ابني ،فيأيت ،رسول اهلل  ،oفيأكل معهم ،فيبقى الطعام
ِ
بربكته . )28( o
عىل حاله

وعندما خرج رسول اهلل  oمع عمه ايب طالب اىل الشام يف العري التي خرج

فيها للتجارة ،نزلوا بالراهب بحريا ،فقال أليب طالب يف امر النبي  oما قال،
وامر ُه ان ﳛتفﻆ ِبه ،فرد ُه ابو طالب مع ُه اىل مكة ،وشب رسول اهلل  oمع أيب
ِ
قومه مروءة ،وأحسنهم جوار َا،
طالب ﳛفظ ُه ،حتى بلغ ،فكان رجال أفضل

وأعظمهم حل َام ،وأمانة ،وأصدقهم حديثا ،وأبعدهم عن الفحش ،واألذى  ،حتى
سام ُه قوم ُه (األمني) ملا ﲨع اهلل ل ُه من األمور الصاحلة فيه ،فلقد كان الغالب عليه

بمكة (الصادق األمني). )29( ،
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ِ
نبوته  ،oوكان قد اسلم قبل ذلك ﲪزة بن عبد
ويف السنة الثامنة من

املطلب ،ووجد أصحاب رسول اهلل  oيف أنفسهم القوة ،وانترش االسالم بني
القبائل ،وﲪى (النجاﳾ) ملك احلبشة من هاجر إىل ِ
بلده من املسلمني ،اجتمعت

قريش ،وتأمروا فيام بينهم ،عىل أن يكتبوا كتابا يتعاقدون ِ
فيه ،عىل أال ينكحوا بني

هاشم ،وبني املطلب ،واليبيعوهم ،واليبتاعوا منهم شيئا ،فكتبوا بذلك صحيفة ،ثم
علقوها يف جوف الكعبة ،وملا فعلت قريش ذلك انحازت بنو هاشم ،وبنو املطلب
ِ
شعبه ( ،)30ولقد مكثوا يف الشعب ثالث سنوات ،ال
إىل أيب طالب ،فدخلوا مع ُه يف

يقدرون عىل الطعام إال من موسم إىل موسم ،فالقوا من اجلوع ،والعري الﴚء
الكثري ،وانفق ابو طالب وخدجية ﲨيع ماهلام يف احلصار ( ،)31وقد ﲨع ابو طالب

وحصن الشعب ،فكان ﳛرس
بني هاشم ،ودخل الشعب ،وكانوا اربعني رجالً،
ّ
رسول اهلل  oيف الليل ،والنهار ،فإذا جاء الليل يقوم هو بالسيف ،ورسول اهلل
 oمضطجع ،ثم يقيم ُه ويضجع ُه يف موضع آخر ،واما بالنهار فيوكل ولده وولد

ﳜرج ليال من الشعب ُﳜفي نفس ُه
أخيه ﳛرسون ُه ( ، )32وكان عيل بن ايب طالب ُ 
عن اعدائهم ،كأيب جهل ،وغريه من املرشكني  ،حتى يأيت اىل من يبعث ُه اليه ابو طالب
ِ
ظهره اعدال الدقيق ،والقمح ،ويدخل ﲠا
اىل كرباء قريش ،فيحمل لبني هاشم عىل

الشعب (.)33

ويف ذلك الوقت كان  oيتوىل اإلنفاق عىل املسلمني يف تلك املرحلة احلرجة

من احلصار من أموال أيب طالب ،وخدجية ،حتى ان ُه دار كالم ذات مرة بني أسامء

بنت عميس( ،)34وعمر بن اخلطاب ،عندما دخل عىل حفصة ،وكانت عندها أسامء،
« فقال حني رأى أسامء :من ِ
هذه ؟ قالت :ابنة عميس ،فقال عمر :احلبشية البحرية
هذه Ịفقالت ل ُه أسامء :نعم ،فقال :سبقناكم باهلجرة ،فنح ُن أحق برسول اهلل o
٩٤

منكم ،فغضبت ،وقالت :كال واهلل ،كنتم مع رسول اهلل ُ oيطعم جائعكم ،ويعﻆ

جاهلكم» ( ، )35وتويف ابو طالب ،ولرسول اهلل  oمن العمر ست واربعون

سنة  ،وتوفيت خدجية بعد ُه بثالثة أيام ،وسمي رسول اهلل  oذلك العام (بعام

احلزن) ( ،)36وقال  oيف حق ايب طالب « :ما زالت قريش كاعة عني حتى مات

عمي أبو طالب» (، )37كذلك ورد عن ُه قول ُه oيف حق ايب طالب« :ياعم ربيت
صغري ًا،وكفلت يتي ًام،ونرصت كبري ًا،فجزاك اهلل عني خري ًا»  ،ثم قال  « :اجتمعت

عىل هذه االمة يف هذه االيام مصيبتان ،الادري بأهيام أنا اشد جزع ًا»،ويعني مصيبة
خدجية وايب طالب (. )38

ممارسته  oللتجارة:
كانت مكة ،وهي موطن رسول اهلل oمدة نصف قرن مدينة ﲡارية تقع وسط

مركزا ﲡار ًيا ،مع وجود احلرم الذي
صخور جرداء ،ولقد طورت املدينة لكوهنا
ً

يؤمه الناس ،وكانت العوامل اجلغرافية مؤاتية هلا ،فقد كانت تقع عىل مفرتق طرق
من اليمن إىل سورية ومن احلبشة إىل العراق ،وكانت قريش وعىل وجه اخلصوص
أوالد عبد مناف قد عملوا كثريا الزدهار التجارة يف مكة ،فقد ذهب عبد شمس إىل

اليمن ونوفل إىل فارس ،واملطلب إىل احلبشة ،وهاشم إىل سوريا ،وربام كان ذلك
سبب ًا يف غناهم ( ،)39حتى قيل :ان ُه ُسميت قريش بذلك ألهنم كانوا اهل ﲡارة ،ومل

يكونوا اصحاب ﴐع وزرع من قوهلم :فالن يت ّقرش املال أي جيمع ُه

()40

إل َيال ِ
ولقد أشار القرآن الكريم إىل هذه الرحالت التجارية بقوله تعاىلِ ِ } :
ف
ش إِ َيالفِ ِهم ِرح َل َة ﱢ ِ
َاء والصي ِ
ُق َر ﹾي ﹴ
ف { رحلة الصيف إىل الشام ،ورحلة الشتاء إىل
الشت َ َّ ﹾ
ﹾ ﹾ

اليمن يف التجارة ( ،)41وأول من س ّن هاتني الرحلتني هو هاشم بن عبد مناف (.)42
٩٥
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فقد كانت هلم رحلة صيفية اىل سوريا ،واخرى شتوية اىل اليمن ،فكانوا

ﳛصلون من معاملتهم مع سوريا عىل ربح طائل يصل يف بعض االحيان اىل مئة يف
املئة ،بل اهنم كانوا ﳛصلون من قافلة ﲡارية واحدة اىل الشام عىل ﲬسني الف دينار

من الذهب (، )43وكان عبد اهلل بن عبد املطلب والد رسول اهلل( صىل اهلل عليه واله)
ِ
يشارك يف ِ
عودته من الشام
هذه العمليات التجارية ،حتى انه ُتويف يف املدينة يف أثناء
عندما خرج إىل غزة يف عري من عريات قريش ﳛملون ﲡارات (.)44

ويبدو أن الظروف هذه  ،وغريها دفعت بالنبي ( صىل اهلل عليه واله) إىل أن

يامرس مهنة التجارة يف بداية حياته الرشيفة ،ومنذ نعومة اظافره  « .فعن ابن عباس

خرجت إىل الشام تاجرا سنة
عن أبيه العباس بن عبد املطلب عن أيب طالب قال :
ُ

ثامن من مولد النبي  ،وكان يف أشد ما يكون من احلر  ،فلام أﲨعت عىل املسري قال
يل رجال من قومي ما تريد أن تفعل بمحمد ؟ وعىل من ﲣلفه ؟ فقلت  :ال أريد أن
أخلف ُه عىل أحد من الناس  ،أريد أن يكون معي  .فقيل  :غالم صغري يف حر مثل هذا

ﲣرجه ؟ فقلت  :واهلل ال يفارقني حيث ما توجهت أبدا  ،فإﲏ ألوطﺊ ل ُه الرحل(، )45
فحشوت ل ُه حشية كساء وكتانا  ،وكنا ركبانا كثريا  ،فكان ،واهلل البعري الذي
فذهبت
ُ
ُ

عليه حممد أمامي ال يفارقني ،فكان يسبق الركب كل ُه  ،فكان إذا اشتد احلر جاءت
ِ
رأسه ال تفارق ُه ،وهي تسري معنا « (. )46
سحابة بيضاء مثل قطعة ثلج ،فتقف عىل
وقبل ذلك شارك رسول اهلل  oالسائب ( )47يف التجارة ،فلام كان يوم الفتح

أتا ُه رسول اهلل  oوقال« :مرحبا بأخي ،وﴍيكي كان اليداري ،وال يامري

()48

يا سائب كُنت تعمل أعامال يف اجلاهلية التُقبل منك ،وهي اليوم تقبل منك « (. )49
وذكر أبو السائب املخزومي واصفا حال جده ،فقال :كان جدي يف اجلاهلية
٩٦

يكنى أبا السائب ،وبه اكتنيت ،وكان حليفا لرسول اهلل  oيف اجلاهلية وإذا ذكر ُه
 oيف اإلسالم قال« :نعم اخلليط كان أبو السائب اليشاري ،واليامري « (. )50

وقال عن ُه رسول اهلل « :oنعم الرشيك السائب كان اليشاري ،وال يامري،
ِ
بنفسه،
وكان اسلم ،فحسن إسالمه « (، )51فكان رسول اهلل  oيامرس التجارة
ولقد اشار اىل ذلك حديث االمام الصادق  عندما سأل عن رجل اسمه معاذ
يبيع الكرابيس

()52

؟ ،فقيل ل ُه :ترك التجارة ،فقال « :عمل عمل الشيطان من

ترك التجارة ذهب ثلثا عقل ُه أما علم أن رسول اهلل  ،oملا قدمت عري من الشام،

َفاشرتى منها ،واﲡر ،وربح فيها ،ما قﴣ دينه « (. )53

٩٧
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املبحﺚ الﺜاين:
مﻀاربتﻪ  oيف اموال خدﳚة :h
كانت خدجية بنت خويلد  hيومئذ من أوسط نساء قريش نسبا ،وأعظمهن

ﴍفا ،وأكثرهن ماال ،فهي امرأة تاجرة ذات ﴍف ،ومال ،تستأجر الرجال يف ماهلا،

وتضارﲠم إيا ُه بﴚء ﲡعله هلم من ُه ،وكان لقومها رغبة يف ذلك منها لو يقدرون
عليه ،يف الوقت الذي كانت ِبه قريش قوما ﲡارا (. )54
ولقد ورثت أمواال طائلة من أبيها الذي ُقتل يف حرب الفجار أو قبلها بقليل،

ومل ترتك هذه األموال راكدة ،ومل تراب ﲠا يف زمن كان الربا رائجا ،وإنام استثمرت

هذه األموال يف التجارة ،واستطاعت أن تكسب من طريق التجارة ثروة ضخمة ،
حتى قيل :ان ُه كان خلدجية بنت خويلد يف كل ناحية عبيد ،ومواش حتى قيل« :إن هلا

أزيد من ثامنني ألف ﲨل متفرقة يف كل مكان ،وكان هلا يف كل ناحية ﲡارة  ،ويف كل

بلد مال مثل مرص واحلبشة» ( )55وكانت قريش تدعو حممد ًا  oيف اجلاهلية األمني،

فقد كانت تستودع ُه ،وتستحفظ ُه أمواهلا ،وأمتعتها ،وكذلك من يقدم اىل مكة من

العرب يف املوسم (. )56

وملا ﲡاوز عمر رسول اهلل  oالعرشين سنة  ،قال له أبو طالب  :يا ابن أخي

ّ ،
إن خدجية بنت خويلد امرأة مورسة ذات ﲡارة عريضة  ،وهي حمتاجة إىل مثلك يف

أمانتك ،وطهارتك ،ووفائك  ،فلو ك َّلمناها فيك ،فوكَّلتك ببعض أمرها ،وﲡارهتا؟

َ ،
فقبل  oذلك  ،فسعى أبو طالب إليها  ،فكلمها يف توكيل رسول اهلل  oببعض

ﲡارهتا ،فسارعت إىل ذلك ورغبت فيه  ،ووجهت ُه إىل الشأم  ،مع غالم هلا ُيقال ل ُه:
٩٨

ِ
ِ
بأمانته ،وطهارته ،وما
ﲡارته ورجع اىل مكة  ،أخربها ميرسة
ميرسة  ،فلام فرغ من

يقول أهل الكتاب فيه ،وما عرف ُه ميرسة مع ُه يف كثرة األرباح ،وسهولة األمور،

كنت آكل مع ُه حتى نشبع  ،ويبقى أكثر الطعام كام هو من الربكة»
وقال ميرسةُ « :

( ،)57وبلغ خدجية حماورة عمه ل ُه  ،فأرسلت إليه يف ذلك ،وقالت« :أنا أعطيك

ضعف ما أعطي رجال من قومك «(.)58

ِ
ِ
ِ
أخالقه،
أمانته ،وكرم
حديثه ،وعظم
وملا بلغها عن رسول اهلل  oمن صدق

مما كان ﳛدثها عن ُه غالمها ميرسة  ،فبعثت إليه ،وعرضت عليه أن ﳜرج يف ماهلا

تاجر ًا ،ومضارب ًا مع غالمها ميرسة إىل الشام ،عىل ان تعطيه أفضل ما كانت تعطي
غري ُه من التجار  ،فقبل ُه منها رسول اهلل  ،oوخرج يف ماهلا ( ،)59وقالت ل ُه :أترﴇ

أن تكون أمينا عىل أموايل تسري ﲠا حيث شئت؟ فقبل رسول اهلل  oثم قال هلا:
جعلت ملن يسري بأموايل مائة أوقية من
أريد الشام؟ فقالت :إليك ذلك  ،ولقد
ُ
الذهب  ،ومائة ُأخرى من الفضة  ،وﲨلني ،وراحلتني فهل أنت راض؟ ،فقال :أبو

طالب :رﴈ ،ورضينا ،ثم قالت لعبدها ميرسة :آتني بناقتي الصهباء ،حتى يركبها

أمني عىل أموايل ( ، )60وملا استوى رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله) وبلغ
حممد ،وهو ﹲ
أشده  ،استأجرت ُه خدجية  ،واستأجرت مع ُه رجال آخر من قريش إىل سوق حباشة

«مارايت
 وهو سوق بتهامة  ، -فقال رسول اهلل  ،oوهو ﳛدث عنها :oُ

من صاحبة ألجري خريا من خدجية ،وما كنا نرجع أنا ،وصاحبي ،إال وجدنا عندها

حتفة من طعام ﲣبئ ُه لنا »(، )61فكان  oﳜرج بأموال خدجية مضاربا أو ﴍيكا (،)62
ِ
قوافله إىل سورية (. )63
واستخدمت ُه وكيال عنها يف احدى
وعندما خرج مع غالمها ميرسة إىل الشام ،نزل يف ظل شجرة قريبا من صومعة
٩٩
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راهب من الرهبان ،فسأل الراهب ميرسة عن رسول اهلل  ،oومن يكون؟ ،فقال

ل ُه ميرسة :هذا رجل من قريش من أهل احلرم ،فقال ل ُه الراهب« :مانزل حتت هذه

الشجرة قط إال نبي» ،ثم باع رسول اهلل  oسلعت ُه التي خرج ﲠا ،واشرتى ما

رجع إىل مكة (. )64
اشرتى ،ثم َ

فخرج  ،oبتجارة خدجية إىل الشام ،وحلق بالقوم من سادات قريش،

ونزلوا بأرض الشام ،بادر أهل املدينة ،اىل ﴍاء بضاعتهم ،وباعت قريش بضاعتها

يف أحسن بيع ،وبقيت بضاعة رسول اهلل  oعىل حاهلا ،فلم يبع شيئا ،فقال أبو
جهل« :واهلل ما رأت خدجية سفرة أشأم من ِ
هذه» ،فلام أصبح الصباح وأقبلت

العرب من كل مكان يريدون ان يشرتوا البضائع  ،فلم جيدوا إال بضائع خدجية،
ِ
بضاعته إال ﲪل أديم
فباعها رسول اهلل  oبإضعاف ما باعت قريش ،ومل يبق من

باع ُه  oإىل هيودي بخمسامئة درهم ،فاغتم أبو جهل لذلك غام شديد ًا ( ،)65فاخرب

ميرسة خدجية بام فعل ُه رسول اهلل  oبتجارهتا ،فقالت ل ُه :يا ابن عم أﲏ قد رغبت

فيك ،لقرابتك مني ،وﴍفك يف قومك ،وأمانتك عندهم ،وحسن خلقك  ،وصدق

حديثك ،ثم عرضت عليه نفسها ،وكانت خدجية يومئذ أوسط نساء قريش نسبا،

وأكثرهن ماال ،وكل قومها قد كان حريصا عىل ذلك منها لو يقدرون عىل ذلك (. )66
زواجه  oمن خدجية:h
وبعد ان عرفت خدجية  hعن رسول اهلل  oهذه الصفات من الصدق،

واالمانة  ،بعثت اليه ،وقالت :ان اخطبني اىل عمي عمرو بن اسد بن عبد العزى

بن قﴢ وقيل :اىل عمها ورقة بن نوفل( ، )67وكان عمرو شيخا كبري ًا ،فأمرت بشاة

ُ
فذبحت ،واﲣذت طعاما  ،ودعت عمها عمرا ،وبعثت اىل رسول اهلل ،)68( o
١٠٠

فجاء رسول اهلل  oيف نفر من أعاممه يتقدمهم أبو طالب حتى دخل عىل ورقة بن

نوفل عم خدجية ،فقال« :احلمد هلل الذي جعلنا من زرع إبراهيم ،وذرية إسامعيل،
وجعل لنا بيتا حمجوبا ،وحرما أمنا ،وجعلنا احلكام عىل الناس ،وبارك لنا يف بلدنا
الذي نحن به ،ثم أن ابن أخي حممد بن عبد اهلل اليوزن برجل من قريش ،إال رجح،

وال ُيقاس بأحد إال عظم عن ُه ،وان كان يف املال ُقل  ،فإن املال ُرزق حائل ،ول ُه يف
خدجية رغبة ،وهلا ِ
فيه رغبة ،وقد جئناك لنخطبها إليك برضاها وأمرها ،وصداق

ما سالتمو ُه عاجل ُه من مايل» ( . )69فنهض عمها ورقة بن نوفل ،وقال :نُريد مهرها

املعجل دون املؤجل أربعامئة ألف دينار ذهبا ،ومائة ناقة سود احلدق( )70ﲪر الوبر،

وعرش ُحلل ،وثامنية وعرشين عبدا وأمة ،فقال ل ُه أبو طالب :رضينا بذلك (. )71

فقالت خدجية  « :hقد زوجتك يا حممد نفﴘ ،واملهر عيل يف مايل ،فقال أبو

طالب  :اشهدوا عليها بقبوهلا حممدا ،وضامهنا املهر يف ماهلا ،فقال بعض قريش:
املهر عىل النساء للرجال! فغضب أبو طالب غضبا شديدا ،وقام عىل قدميه،
ياعجبا ُه ُ

وكان ممن هياب ُه الرجال ،ويكره غضب ُه فقال :إذا كانوا مثل ابن أخي هذا ُطلبت
الرجال بأغىل األثامن ،وأعظم املهر ،وإذا كانوا أمثالكم ،مل يزوجوا إال باملهر الغايل،
ِ
بأهله» ،فقال ﹲ
رجل من قريشُ :يقال ل ُه
ونحر أبو طالب ناقة ،ودخل رسول اهلل o

عبد اهلل بن غنم( )72يف ذلك شعر ًا :
هنيئا مريئا يا خدجية قد جرت
تزوجته خري الربية كلها

وبرش به الرب ان عيسى بن مريم

لك الطري فيام كان منك بأسعد
ومن ذا الذي يف الناس مثل حممد
وموسى بن عمران فيا قرب موعد
١٠١
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أقرت به الكتاب قدما بأنه

رسول من البطحاء هاد ومهتد

()73

فبعثت خدجية  hاىل رسول اهلل  oأربعة آالف دينار  ،وقالت ل ُه :يا سيدي

أنفذها إىل أيب ،وأرسلت مع املال ُخلعة سنية ،وأمواال كثرية ،ودنانري ،ودراهم،
وثيابا ،وطيبا ،ثم قالت لعمها ورقةُ :خذ ِ
هذه األموال ،ورس ﲠا إىل حممد ،وقل ل ُه أن

هذه ﲨيعها هدية ل ُه ،وهي ملك ُه يترصف فيها كيف يشاء ،وعمل أبو طالب وليمة

عظيمة ألهل مكة لثالثة أيام ( ،)74ولقد أصدقها رسول اهلل  oعرشين بكرة (،)75

وكان اول امرأة تزوجها ،ومل يتزوج غريها ،حتى ماتت (، )76وقيل :أصدقها رسول
اهلل (صىل اهلل عليه واله) اثنتي عرشة اوقية ( )77ونش ( )78من ِ
ماله اخلاص ( ، )79يف

الوقت الذي مل يكن رسول اهلل  oفقريا يف وقتها ،ألن ُه قد عاد رابحا من سفرته
التجارية اىل الشام .

ِ
نسائه،
وعن االمام الصادق  ان ُه قال« :ما تزوج رسول اهلل  oواحدة من
وال زوج واحدة من ِ
بناته عىل اكثر من اثنتي عرشة اوقية ونش ،واالوقية اربعون

درﳘا والنش نصف االوقية عرشون درﳘا ،فكان ذلك ﲬسامئة درهم  ،فقيل ل ُه:

بوزننا ؟ فقال :نعم « (. )80

فكانت خدجية  hل ُه وزير صدق بنفسها ،وماهلا عىل اإلسالم (،)81وهي يومئذ

امرية عشريهتا وسيدة قومها ،فكأهنا امللكة يف احلجاز ،واطرافها لكثرة ما كانت متلك ُه

من املواﳾ ،واخلدم ،واحلشم ،والضياع ،والعقار ،واالمالك ،واالموال ،والتجارة،
والعبيد ،واالماء واجلواهر ،الغالية ،والذهب ،والفضة  ،حتى قيل« :ان ُه كان خلدجية

يف كل ناحية عبيد ،ومواش ،وان ُه كان هلا ازيد من ثامنني الف ﲨل متفرقة يف كل

مكان ،وكان هلا يف كل ناحية ﲡارة ،ويف كل بلد مال مثل :مرص ،واحلبشة» ( ،)82حتى
١٠٢

قيل :ان قريش كانت إذا رحلت عريها يف الرحلتني  -يعني رحلة الشتاء والصيف-

كانت طائفة من العري خلدجية ( ،)83وقد قال تعاىل :بعد ما تزوج رسول اهلل (صىل اهلل
عليه وآله) من خدجية  ( :ووجدك عائال فأغنى ) أي أغناك بامهلا(. )84
اموال خدجية hيف احلصار:
ولقد أنفقت خدجية  hاغلب ذلك املال عىل رسول اهلل  oخصوصا يف اثناء

احلصار يف ذلك الشعب بمكة ،الذي استمر ثالث سنوات ،ولقد ُمنعت فيه قريش

القوت ،واالمدادات عن بني هاشم ،فكانت  hتنفق عىل بني هاشم ،وعىل احلراس
،واحلفظة الذين كانوا مع رسول اهلل  oبكل سخاء ( )85وقال« :عبد اهلل بن عباس

بن عبد املطلبُ :حرصنا يف الشعب ثالث سنني ،وقطعوا عنا املرية حتى ان الرجل

ليخرج بالنفقة ،فام يباع شيﺊ حتى مات منا قوم « (. )86

ِ
كذلك كان حكيم بن حزام بن خويلد(ُ )87
عمته خدجية ،h
ﳛمل القمح إىل

يف الشعب يف أثناء احلصار ،فلقيه أبو جهل ،فقال ل ُه :أتذهب بالطعام إىل بني هاشم؟
واهلل ال تذهب أنت ،وطعامك حتى أفضحك بمكة ،فقيل ل ُه :مالك ل ُه ،طعام كان
ِ
لعمته عنده فبعثت به إليه ! ( ، )88واما هشام بن عمرو بن ربيعة بن احلارث بن حبيب

 ،من بنى عامر بن لؤي  ،وهو ابن أخي نضلة بن هاشم ِ
ألمه  ،وكان ذا ﴍف يف
ِ
قومه ،فهو االخر كان يصل للنبي  oالطعام اىل الشعب ،فكان يأيت بالبعري ،وبنو

هاشم ،وبنو عبد املطلب يف الشعب ليال قد أوقر ُه طعاما وبر ًا  ،حتى إذا اقبل ِبه
راسه ،ثم يﴬب عىل ِ
ِ
جنبه ،فيدخل الشعب عليهم (. )89
الشعب خلع خطام ُه من
أما أبو العاص بن الربيع ( - )90وهو صهر رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)
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– فقد كان جيﺊ بالعري يف الليل عليها اخلبز ،والتمر إىل باب الشعب  ،ثم يصيح ﲠا،
فتدخل الشعب ،فيأكل ُه بنو هاشم  ،فقال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) عن ُه« :

لقد صاهرنا أبو العاص فأﲪدنا صهر ُه  ،لقد كان يعمد إىل العري ،ونح ُن يف احلصار،
فريسلها يف الشعب ليال « ،فلام أتى لرسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) يف الشعب

أربع سنني بعث اهلل عىل صحيفتهم القاطعة دابة األرض ،فأكلت كُل ما جاء فيها،

وتركت اسم اهلل  ،فنزل جربئيل  عىل رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله ) ،فأخرب ُه

بذلك  ،فأخرب (صىل اهلل عليه وآله) أبا طالب (. )91

وهلذا لعبت اموال خدجية  hدور ًا كبري ًا يف ﲡاوز رسول اهلل  oكثري من
ِ
دعوته الرشيفة  ،حتى قال عنها« :oمانفعني مال قط ،مثل
الصعاب ،واملحن يف بداية

مانفعني مال خدجية»  ،فكان يفك من ماهلا للذي ل ُه دين عليه ،وكذلك االسري،وﳛمل

اىل االيتام ،وينفق من ُه ما شاء عىل الفقراء من أصحابه عندما كانوا بمكة ،هذا يف حياهتا،

ثم ورثها بعد مماهتا ( ،)92فقالت عنها عائشة :كان النبي  oإذا ذكر خدجية أحسن
فقلت ل ُه يوما :ما تذكر منها ،وقد أبدلك اهلل خري ًا منها؟ فقال« :ما أبدلني
الثناء عليهاُ ،

اهلل خريا منها ،صدّ قتني إذ ّ
كذبني الناس ،وواستني بامهلا إذ حرمني الناس ،ورزقني
اهلل الولد منها ،ومل يرزقني من غريها» ( ،)93وكان  oيكثِر من ذكرها ،ويذبح الشاة،
فيقطعها أعضاء ،ويبعثها اىل صديقات خدجية ( ،)94وتوفيت خدجية بعد أيب طالب،

فسمي رسول اهلل  oذلك العام بعام احلزن (. )95
ُ

فمن املؤكد ان ألموال خدجية بنت خويلد االثر البالغ ،والركيزة االوىل ،

واملنعطف التارﳜي يف تثبيت دعائم االسالم يومئذ ،وتقويته اذ اليزال الدين االسالمي
ِ
خطواته االوىل ويف دور التكوين ،وكان رسول اهلل  oبأمس احلاجة اىل ذلك
برع ًام يف
١٠٤

املال لتبليغ رسالة السامء ،وبفضل ماهلا حتقق اهلدف املنشود ،وهو نرش االسالم واعالء
كلمة ال اله اال اهلل حممد رسول اهلل. o

وعندما اراد  oاهلجرة من مكة اىل املدينة اوﴅ هند ابن ايب هالة ان يبتاع ل ُه،

واليب بكر راحلتني ،فقال ابو بكر « :قد كُنت اعددت يل ،ولك يانبي اهلل راحلتني نرحتلهام

اىل يثرب ،فقال« :oاﲏ ال اخذﳘا اال بالثمن» ،فأمرعليا  ، فأقبض ُه الثمن(،)96
ِ
خروجه بثالثة
وامر ُه بالتخلف عن ُه ليؤدي عن ُه ودائع كانت للناس عند ُه ،فتخلف بعد
أيام اىل ان ادى ما كان عند ُه من الودائع ثم حلق ِبه ( ،)97وكانت قريش تدعو رسول
اهلل  oيف اجلاهلية االمني ،فكانت تستودع ُه ،وتستحفظ ُه امواهلا ،وامتعتها ،وكذلك

كل من يقدم اىل مكة من العرب يف املوسم ،فأمر عليا  ان يقيم صارخا ،وهيتف

باالبطح ( )98غدوة ،وعشيا  « :اال من كان ل ُه قبل حممد امانة او وديعة ،فليأت فلتؤد اليه
امانت ُه » ،كام امر ُه ان يشرتي رواحل ( )99ل ُه ،وللفواطم ،ومن قرر اهلجرة مع ُه من بني

قلت لعبيد اهلل بن ايب
هاشم ،وعن ابو عبيدة بن حممد بن عامر بن يارسعن ابيه ان ُه قالُ « :

رافع اوكان رسول اهلل  oجيدُ ما ينفق ُه هكذا؟ فقال :اﲏ سألت ايب عام سألتني ،وكان
ﳛدث ﲠذا احلديث ،فقال :فأين يذهب بك عن مال خدجية عليها السالم !» (. )100

١٠٥

م.م .ازر عبد الكاظم إسماعيل

اﳋاﲤة
ان من اهم ما استنتج من هذا البحث هو ان رسول اهلل  oقد نشأ يتيم

االبويني ليس له مورد مايل كبري ولذلك فقد عاش يف بداية حياته الرشيفة مع جده

عبد املطلب الذي توىل عنايته وتربيته اىل ان اصبح رجال وبعد وفاة عبد املطلب

تكفله عمه ابو طالب الذي كان له خري نارص ومعني ولقد علمه مهنة التجارة وكان
يصطحبه معه يف رحالته التجارية اىل الشام وغريها ،ليكسبه ذلك خربة يف احلياة
التجارية  ،وليبدأ بمامرسة التجارة بنفسه الرشيفة  ،ليكون أسوة حسنة لنا يف العمل،

والسعي وطلب العيش واالعتامد عىل النفس من اجل مواجهة صعوبة احلياة انذاك

 ،وبعد ان ذاع صيته  ،وانترشت اخباره بني الناس وخصوصا صدقه وامانته ووصل

ذلك اىل اسامع خدجية بنت خويلد  hوهي اغنى امرأة انذاك ،فطلبت منه ان يكون
مضارب ًا يف ماهلا  ،ومن ثم ﴍيكا بعد ان حقق هلا ارباحا ﲡارية كبرية حتى طلبت منه

بعد ذلك الزواج  ،فأصبحت امواهلا  ،وكل ما متلك حتت ترصف رسول اهلل ،o
ولقد شكلت هذه االموال فيام بعد رافدا عظي ًام أرفد ﲠا االسالم بأهم مصادر القوة
ِ
ِ
واستمراره  .حتى روي عنه  oانه قال
ديمومته
اال وهو املال وليكون سببا يف

عنها « :لوال مال خدجية وسيف عيل ما قامت لالسالم من قائمة».

١٠٦

اهلوامﺶ
- 1توﰱ عبد اهلل بن عبد املطلب  ،أبو رسول اهلل  ،oوهو ﲪل  ،ويقال إنه توﰱ وهو ابن
سبعة أشهر .ويقال إنه توﰱ وهو ابن ن ّيف وعرشين شهرا  .وكان عبد املطلب بعثه إىل املدينة يمتار
النجار  ،فامت عندهم  .ويقال :بل أتاهم زائرا هلم  ،فمرض
له مترا  .فنزل عىل أخواله من بني ّ
غزة بتجارة له  ،فورد املدينة مريضا  ،فنزل عىل أخوال أبيه
عندهم ومات  .ويقال  :بل قدم من ّ
 ،فامت عندهم  .وهو يومئذ ابن ﲬس وعرشين سنة ويقال  :ثامن وعرشين سنة ّ .
وأن أباه بعث
إليه الزبري بن عبد املطلب  ،أخاه  ،فحﴬ وفاته  .ودفن يف دار النابغة وملا أتى لرسول اهلل o
ست سنني  ،زارت أمه قرب زوجها باملدينة  ،كام كانت تزوره  .ومعها عبد املطلب وأم أيمن حاضنة
رسول اهلل  . oفلام صارت باألبواء منرصفة إىل مكة  ،ماتت ﲠا ودفنت  .ويقال ّ
إن عبد املطلب
النجار  ،وﲪل معه آمنة ورسول اهلل  :oفلام رجع منرصفا إىل مكة  ،ماتت
زار أخواله من بنى ّ
آمنة باألبواء ،ينظر :البالذري،اﲪد بن ﳛيى(،ت279هـ)،انساب االﴍاف ،تح:حممدﲪيد اهلل
،دار املعارف،القاهرة1959 ،م ج ،1ص.92
 -2الربع :هو املنزل والوطن سمي ربعا ألهنم يربعون فيه ،ينظر :الفراهيدي ،اخلليل
بن اﲪد (،ت 175ھ) ،كتاب العني،تح :مهدي املخزومي و ابراهيم السامرائي،مؤسسة دار
اهلجرة،ايران1409،ھ ،ج،2ص. 132
-3املاوردي،عيل بن حممد البغدادي(،ت450ھ) ،االحكام السلطانية والواليات
الدينية،ط ،2مطبعة مصطفى البايب احللبي واوالده ،مرص1966،م،ص. 171
 -4واسمها بركة من احلبشة وكانت وصيفة لعبد اهلل بن عبد املطلب وكانت حتضن رسول
اهلل  oوهو صغري ،فاعتقها ثم انكحها زيد بن حارثة ،ينظر :الطرباﲏ ،سليامن بن اﲪد(،ت360
ھ)،املعجم الكبري،تح :ﲪدي عبد املجيد ،ط،2القاهرة1984،م،ج،7ص. 139
 -5ابن سعد،حممد بن منيع(،ت230ھ) ،الطبقات الكربى،دار صادر،بريوت(،د .ت)،
ج،1ص. 100
 -6األراك :شجر معروف له ﲪل كعناقيد العنب ،واسمه الكباث وإذا نضج يسمى
املرد،ينظر:ابن األثري،املبارك بن حممد اجلزري (،ت 606هـ) ،النهاية يف غريب احلديث
واألثر،تح :حممود حممد الطناحي ،مؤسسة اسامعيليان ،قم1364 ،ھ  ،ج،1ص . 40
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 -7األثر:هو فرند السيف ورونقه،وقيل :املأثور يف متنه اثر ،وقيل :هو الذي يقال ان ﹲه يعمله
اجلن وليس من االثر الذي هو الفرند،ينظر :ابن منظور ،حممد بن مكرم(،ت711ھ) ،لسان
العرب،ادب احلوزة،قم1405،ھ ،ج،4ص. 8
 -8البالذري ،انساب االﴍاف ،ج، 1ص. 96
 -9املنيحة منحة اللبن كالناقة او الشاة تعطيها غريك ﳛتلبها ثم يردها،ينظر:ابن منظور،لسان
العرب ج،2ص607
 -10الطربي،حممد بن جرير(،ت310ھ) ،تاريخ الطربي،تح :حممد ابوالفضل
إبراهيم،ط،2دار املعارف ،القاهرة 1969 ،م  ،ج ، 3ص . 176
 -11ابن سعد،الطبقات،ج،1ص. 496
-12اليعقويب،اﲪد بن ايب يعقوب(،ت292ھ) ،تاريخ اليعقويب،املكتبة احليدرية،النجف
االﴍف1964،م ،ج،2ص. 7
 -13املجلﴘ،حممد باقر( ،ت1111ھ)
العريب،ط،3بريوت1983،م،ج ، 15ص. 329

،بحاراالنوار

،داراحياء

الرتاث

 -14اتان :وهي احلامرة،ينظر:اجلوهري،اسامعيل بن ﲪاد(،ت393ھ) ،الصحاح ،تح :اﲪد
عبد الغفورالعطار ،ط،4دار العلم للماليني ،بريوت1987،م،ج،5ص. 2067
 -15الشارف :الناقة املسنة دون الناب،ينظر:الفراهيدي،العني ،ج،6ص. 253
 -16ابن هشام احلمريي،حممد بن عبد امللك (،ت218ھ) ،السرية النبوية،تح:حممد حميي
الدين عبداحلميد ،مكتبة حممد عيل واوالده ،القاهرة 1963،م ،ج، 1ص. 105
 -17البالذري،انساب االﴍاف،ج،1ص. 81
 -18ابن عساكر،عيل بن احلسن (،ت 571هـ) ،تاريخ مدينة دمشق ،تح  :عيل شريي
،دارالفكر ،بريوت 1995،م،ج، 3ص0 85
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-19ابن إسحاق  ،حممد ابن اسحاق بن يساراملطلبي(،ت 151هـ) ،السرية النبوية ،تح :اﲪد
فريد املزيدي،ط،1دار الكتب العلمية ،بريوت2004 ،م، ،ج، 1ص . 110
 -20اليعقويب،تاريخ اليعقويب،ج،2ص. 9
 -21ابن شهر اشوب،حممد بن عيل(،ت588ھ) ،مناقب ال ايب طالب،تح ،املطبعة
احليدرية،النجف1956،م،ج،1ص. 34
 -22اليعقويب،تاريخ اليعقويب ،ج،2ص. 11
 -23اليعقويب،تاريخ اليعقويب،ج،2ص. 11
 -24املســـعودي،عـــــــيل بـــــن احلســــــــــني(،ت346ھ)،مروج الذهب ومعادن
اجلوهر،تح:حممد حميي الدين عبد احلميد،ط،3مطبعةالسعادة،مرص1958،م،ج،1ص. 281
-25اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،ج، 2ص. 11
 -26الرمص:غمص ابيض تلفظه العني فتوجع له ،ينظر:الفراهيدي،العني،ج،7ص. 122
 -27ابن شهر اشوب،املناقب،ج،1ص. 35
 -28ابن سعد ،الطبقات ،ج، 1ص. 119
-29ابن عساكر،تاريخ مدينة دمشق،ج،3ص. 10
 -30الطربي،تاريخ الطربي،ج،2ص. 336 -335
 -31الراوندي ،قطب الدين سعيد بن عبداهلل(،ت573ھ )،قصص األنبياء،تح،غالم رضا،
ط،1قم1418 ،هـ ،ج، 1ص. 85
 -32الطربﳼ ،الفضل بن احلسن(،ت548ھ )،أعالم الورى بإعالم اهلدى،تح ونرش:
مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) إلحياء الرتاث،ط،1قم املقدسة1417،ھ ،ج،1ص. 125
 -33ابن ايب احلديد ،عزالدين عبد احلميد(،ت656ھ )،ﴍح هنج البالغة،تح :حممد أبو
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الفضل إبراهيم،ط،2داراحياء الكتاب العريب،القاهرة 1967،م،ج،13ص. 254
-34اسامء بنت عميس بن معبد بن تيم بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر
بن معاوية ،زوجة جعفر بن ايب طالب ،وملاهاجر جعفر إىل أرض احلبشة يف اهلجرة الثانية ومعه
امرأته أسامء بنت عميس ،وولدت له هناك عبد اهلل وعونا ،وحممد فلم يزل بأرض احلبشة حتى
هاجر رسول اهلل  oإىل املدينة ثم قدم عليه جعفر من أرض احلبشة وهو بخيرب سنة سبع
للهجرة،ينظر:ابن سعد،الطبقات،ج،4ص. 34
 -35النسائي،اﲪد بن شعيب(،ت303ھ) ،السنن الكربى،تح :عبد الغفار وسيد كرسوي
حسن،ط،1دارالكتب العلمية،بريوت 1991،م،ج،5ص. 104
 -36ابن أيب الفتح االربيل،عيل بن عيسى(،ت693ھ) ،كشف الغمة يف معرفة األئمة ،ط،2
داراالضواء ،بريوت1985 ،م،ج،1ص. 16
 -37الذهبي،ابوعبداهلل شمس الدين حممد(،ت 748ھ) ،تاريخ اإلسالم ووفيات
مشاهرياالعالم،تح :عمر عبد السالم ،دار الكتاب العريب ،بريوت1986،م ،ج، 1ص. 233
 -38اليعقويب،تاريخ اليعقويب،ج، 2ص . 29
 -39مونتجومري وات،حممد يف مكة ،ترﲨة :شعبان بركات املطبعة العرصية،لبنان
1995،م ،ص. 18
 -40ابن منظور،لسان العرب،ج،6ص. 335
 -41سورة قريش:آية2-1:؛الطوﳼ،اﲪد بن احلسن(،ت460هـ)،التبيان يف تفسري
القرآن،تح :اﲪد حبيب القصري ،ط ،1دار احياء الرتاث العريب،بريوت1409،هـ ،ج،10ص413
.
-42الثعالبي،عبد امللك بن حممد(ت429ھ)،لطائف املعارف،تح:ابراهيم االبياري و
حسن كامل الصرييف،دار أحياء الكتب العربية،بريوت1960،م،ص. 11
 -43فهمي،عبد االرﲪن،النقود العربية،دارالقلم،القاهرة1964،م،ص. 22
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 -44الذهبي ،ابوعبد اهلل شمس الدين حممد بن اﲪد(،ت748هـ )،سرياعالم النبالء،تح:شعيب
االرنؤوط،ط،3مؤسسة الرسالة ،بريوت 1985،م،ج،1ص. 50
.

 -45الرحل :رحل البعري  ،وهو أصغر من القتب ،ينظر :اجلوهري،الصحاح،ج،4ص1707

 -46الصدوق،عيل بن بابويه القمي(،ت381هـ)،كامل الدين ومتام النعمة،تح:عيل اكرب
غفاري،مؤسسة النرش االسالمي التابعة جلامعة املدرسني يف قم املقدسة ،قم،ص. 182
-47السائب ابن أيب السائب واسم أيب السائب صيفي بن عائذ بن عبداهلل املخزومي ،وكان
ﴍيك النبي  oقبل املبعث بمكة ولقد اختلف يف من كان ﴍيك النبي فقيل هذا وقيل أباه
وقيل قيس بن السائب ينظر:ابن األثري،عيل بن حممد اجلزري(،ت630هـ )،أسد الغابة يف معرفة
الصحابة،تح :حممدعوض،ط،1دار الكتب العلمية ،بريوت1994،م،ج،2ص. 393
 -48أي ال يشاغب وال ﳜالف ،ينظر،ابن االثري،النهاية،ج،2ص. 110
 -49الطرباﲏ،املعجم الكبري،ج ،7ص139؛ اهليثمي،نور الدين عيل بن ايب بكر(،ت807ھ)
،جممع الزوائد ومنبع الفوائد،دارالكتب العلمية،بريوت1988،م،ج،1ص6
 -50اخلطيب البغدادي،اﲪد بن عيل(،ت463ھ )،تاريخ مدينة بغداد،تح:مصطفى
عبدالقادرعطا ،ط،1دار الكتب العلمية  ،بريوت1997،م،ج،9ص. 486
 -51ابن هشام،السرية النبوية،ج،1ص. 110
.

كرابيس ؛ هي ﲨع ِك ﹾرباس  ،وهو ال ُق ﹾطن،ينظر :ابن منظور،لسان العرب،ج،6ص195
-52
َ

 -53الطوﳼ،اﲪد بن احلسن(،ت460هـ) ،هتذيب األحكام،تح:حسن اخلرسان  ،ط،4
دارالكتب االسالمية ،طهران 1365 ،هـ ،ج،7ص. 4
 -54ابن إسحاق،السرية النبوية،ج،1ص. 128
 -55املجلﴘ،بحار األنوار،ج، 16ص . 22
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 -56الطوﳼ،اﲪد بن احلسن(،ت460ھ )،االمايل ،تح:قسم الدراسات االسالمية مؤسسة
البعثة،ط ، 1دارالثقافة للطباعة والنرشوالتوزيع ،قم1414،ھ ،ص. 468
 -57البالذري ،انساب االﴍاف ،ج،1ص. 97
 -58ابن سعد،الطبقات،ج،1ص. 107
 -59ابن إسحاق،السرية النبوية،ج،1ص. 128
 -60ابن هشام ،السرية النبوية،ج،1ص221
 -61الصنعاﲏ ،عبد الرزاق بن ﳘام(،ت211هـ)،املصنف،تح :حبيب الرﲪن
االعظمي،منشورات املجلس العلمي ،القاهرة (،د.ت)،ج،5ص. 320
 -62اليعقويب  ،تاريخ اليعقويب ،ج، 2ص. 21
 -63مونتجومري  ،حممد يف مكة  ،ص. 73
 -64ابن األثري،عيل ابن أيب الكرم(،ت 360ھ) ،الكامل يف التاريخ،دار صادر،
بريوت1965،م،ج،2ص. 39
 -65املجلﴘ ،بحار األنوار ،ج،16ص. 42
-66ابن حجر العسقالﲏ،اﲪد بن عيل (،ت852ھ )،اإلصابة يف متييز الصحابة ،تح:عادل
اﲪد عبد املوجود ،ط ، 1دارالكتب العلمية،بريوت1995م،ج،8ص.102
 -67الصدوق،حممد بن عيل بن بابويه(،ت381ھ) ،من الﳛﴬه الفقيه،تح:عيل اكرب
غفاري ،منشورات ﲨاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة ،قم 1404،ھ ،ج،3ص
. 398
 -68البالذري،انساب االﴍاف،ج،1ص. 97
-69الكليني ،الكايف،ج،5ص. 374
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 -70حدقة العني يف الظاهر هي سواد العني،ينظر :الفراهيدي،العني،ج،3ص. 41
 -71املجلﴘ،بحار األنوار،ج،16ص. 70
 -72عبد اهلل بن غنم  ،ويقال :عبد الرﲪن بن غنم ،ولقد كان ممن روى عن امري املؤمنني
، ينظر :الطوﳼ ،اﲪد بن احلسن(،ت460هـ)،رجال الطوﳼ ،تح:جواد القيومي االصفهاﲏ
،مؤسسة النرش االسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املقدسة1415،هـ،ص. 76
 -73الكليني،الكايف،ج،5ص. 375
 -74املجلﴘ ،بحاراالنوار،ج،16ص. 47
 -75بكر  :البكر من اإلبل  :ما مل يبزل بعد  ،واألنثى بكرة  ،فإذا بزال ﲨيعا فجمل وناقة
،.ينظر :الفراهيدي ،العني ،ج، 5ص. 364
-76ابن كثري،ايب الفداءاسامعيل بن نور الدين(،ت774ھ )،البداية والنهاية ،تح:عيل
شريي ،ط،1داراحياء الرتاث العريب ،،بريوت1988،م،ج،2ص. 359
 -77كانت األوقية قديام عبارة عن أربعني درﳘا،ينظر:ابن االثري،النهاية،ج،1ص.80
 -78النش  :عرشون درﳘا  ،وهو نصف أوقية ألهنم يسمون األربعني درﳘا أوقية ،
ويسمون العرشين نشأ  ،ويسمون اخلمسة نواة ،ينظر ،اجلوهري،الصحاح،ج،3ص. 1021
-79الصاحلي الشامي،حممد بن يوسف(،ت942ھ )،سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري
العباد ،تح:عادل اﲪدعبد املوجود وعيل حممدعوض،ط،1دارالكتب العلمية ،بريوت1993،م،
ج،2ص. 165
 -80املفيد،حممد بن حممد بن النعامن(،ت413ھ) ،رسالة يف املهر،تح:مهدي نجف،داراملفيد
للطباعة والنرشوالتوزيع ،بريوت1993،م ،ص. 26
 -81ابن هشام،السرية النبوية،ج،2ص. 282
 -82املجلﴘ،البحار،ج،16ص. 22
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-83الطوﳼ،االمايل،ص468
 -84فرات بن ابراهيم الكويف(،ت352ھ) ،تفسري فرات الكويف،تح :حممد كاظم ،مؤسسة
الطبع والنرش التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي  ،طهران1990،م،ص. 569
 -85الطوﳼ،االمايل،ص. 468
-86البالذري،انساب االﴍاف،ج،1ص. 234
-87حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قﴢ بن كالب يكنى أبا خالد،
وإسالمه يوم الفتح وكان من املؤلفة قلوﲠم أعطاه النبي  oمائة بعري من غنائم حنني،ينظر:
الطرباﲏ،املعجم الكبري،ج،3ص. 186
 -88ابن هشام ،السرية النبوية،ج،1ص. 236
 -89البالذري،انساب االﴍاف ،ج  ، 1ص . 235
 -90كان أبو العاص يلقب جرو البطحاء أي ابن البطحاء  ،واسمه لقيط  ،وذلك الثبت ،
وبعضهم يقول اسمه القاسم ،وهو ابن هالة بنت خويلد ،وكان إسالم أيب العاص قبل احلديبية
بخمسة أشهر  ،ثم رجع إىل مكة ،ومل يشهد مع النبي  oشيئا  ،ومات يف ذي احلجة سنة اثنتي
عرشة ،ينظر :البالذري ،انساب االﴍاف،ج،9ص. 379
 -91الطربﳼ ،اعالم الورى،ج،1ص. 127
 -92الطوﳼ،االمايل،ص. 468
 -93املفيد،حممد بن حممد بن نعامن(،ت413ھ )،االختصاص ،تح :قسم الدراسات
اإلسالمية يف قم املقدسة،مؤسسة البعثة،ط،1قم1412،هـ ،ص. 217
 -94ابن طاووس،عيل بن موسى(،ت664ھ )،الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف،مطبعة
اخليام ،قم1399،هـ  ،ص.، 291ابن األثري،أسد الغابة،ج،5ص. 438
 -95ابن كثري،ايب الفداءاسامعيل بن نور الدين(،ت 774ھ)  ،السرية النبوية ،تح:مصطفى
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عبد الواحد،داراملعرفة للطباعة والنرش ،بريوت1976،م،ج،2ص. 122
 -96الطوﳼ،االمايل،ص. 468
-97املسعودي ،عيل بن احلسني( ،ت345ھ) ،التنبيه واالﴍاف ،دار الرتاث ،بريوت،
1968م ،ص. 200
 -98االبطح والبطحاء :الرمل املنبسط عىل وجه االرض،ينظر :ياقوت احلموي،شهاب
الدين احلموي ايب عبد اهلل(،ت  626هـ) ،معجم البلدان  ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت1979،م ،ج،1ص. 74
 -99الراحلة:الناقة التي تصلح ألن ترحل ويقال:الراحلة املركب من االبل ذكرا كان ام
انثى ،ينظر :اجلوهري  ،الصحاح ،ج،4ص. 1707
 -100الطوﳼ،االمايل،ص. 468
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املصادر:
(ت393ھ) ،الصحـــاح  ،تـــح :اﲪـــد عبـــد
الغفورالعطـــار ،ط،4دار العلـــم للماليـــني
-1ابـــن األثري،عـــيل بـــن ايب
،بـــريوت1987،م .
الكرم(،ت630هـــ )،أســـد الغابـــة يف معرفـــة
الصحابة،تـــح :حممـــد عـــوض ،ط،1دار
 -8ابـــن حجـــر العســـقالﲏ،اﲪد
الكتـــب العلميـــة ،بـــريوت1994،م  .بـــن عـــيل (،ت852ھ )،اإلصابـــة يف متييـــز
 -2اب ــن األثري،ع ــيل اب ــن أيب الك ــرم(،ت
630ھ) ،الكامـــل يف التاريـــخ،دار صـــادر،
بـــريوت1965،م .

الصحاب ــة ،تح:ع ــادل اﲪ ــد عب ــد املوج ــود ،ط
، 1دارالكتـــب العلمية،بـــريوت1995م .

 -9ابـــن ايب احلديـــد ،عزالديـــن عبـــد
احلميــد(،ت656ھ )،ﴍح هنــج البالغة،تــح:
 -3ابـــن األثري،املبـــارك بـــن حممـــد
حمم ــد أب ــو الفض ــل إبراهي ــم ،ط،2داراحي ــاء
اجلـــزري (،ت 606هـــ) ،النهايـــة يف غريـــب
الكتـــاب العريب،القاهـــرة 1967،م .
احلدي ــث واألثر،ت ــح :حمم ــود حمم ــد الطناح ــي
،مؤسســـة اســـامعيليان ،قـــم1364 ،ھ .
 -10اخلطيـــب البغـــدادي ،اﲪـــد
بـــن عـــيل(،ت463ھ) ،تاريـــخ مدينـــة
 -4اب ــن إس ــحاق  ،حمم ــد اب ــن اس ــحاق
بغداد،تح:مصطف ــى عبدالقادرعط ــا ،ط، 1دار
بـــن يســـاراملطلبي(،ت 151هـــ) ،الســـرية
الكتـــب العلميـــة  ،بـــريوت1997،م .
النبوي ــة ،ت ــح :اﲪ ــد فري ــد املزي ــدي ،ط،1دار
الكتـــب العلميـــة ،بـــريوت2004 ،م .
 -11الذهبي،ابوعب ــداهلل ش ــمس الدي ــن
حممـــد(،ت 748ھ).

-5البـــالذري ،اﲪـــد بـــن ﳛيـــى،
(ت279هـ)،انســاب االﴍاف ،تح:حممدﲪيد
أ -تاريـــخ اإلســـالم ووفيـــات
اهلل،داراملعارف،القاهـــرة1959 ،م
مشـــاهرياالعالم،تح :عمـــر عبـــد الســـالم
،دار الكت ــاب الع ــريب ،ب ــريوت1986،م ب-
-6الثعالبـــي ،عبـــد امللـــك بـــن حممـــد
ســـرياعالم النبالء،تح:شـــعيب االرنـــؤوط
(ت429ھ)،لطائـــف املعارف،تح:ابراهيـــم
،ط،3مؤسســـة الرســـالة ،بـــريوت 1985،م .
االبيـــاري و حســـن كامـــل الصـــرييف ،دار
أحيـــاء الكتـــب العربية،بـــريوت1960،م .
 -12الراونـــدي ،قطـــب الديـــن
ســـعيد بـــن عبـــداهلل(،ت573ھ )،قصـــص
-7اجلوهـــري ،اســـامعيل بـــن ﲪـــاد،
األنبياء،تح،غ ــالم رض ــا ،ط،1ق ــم1418 ،هـــ
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 -19ابـــن طاووس،عـــيل بـــن
 -13ابـــن ســـعد،حممد بـــن
يف
)،الطرائـــف
منيـــع(،ت230ھ) ،الطبقـــات الكـــربى،دار موســـى(،ت664ھ
معرفـــة مذاهـــب الطوائف،مطبعـــة اخليـــام
.
صادر،بـــريوت(،د.ت)
 ،قم 1 3 9 9 ،هـــ
 -14ابـــن شـــهر اشـــوب،حممد بـــن
 -20الطـــرباﲏ ،ســـليامن بـــن
ع ــيل(،ت588ھ) ،مناق ــب ال ايب طالب،ت ــح،
اﲪـــد(،ت 360ھ)،املعجـــم الكبري،تـــح:
املطبعـــة احليدريـــة ،النجـــف 1956،م .
ﲪ ــدي عب ــد املجي ــد ،ط  ،2القاه ــرة1984،م
 -15الصاحلـــي الشـــامي،حممد بـــن
.
يوس ــف(،ت942ھ )،س ــبل اهل ــدى والرش ــاد
 -21الطـــربﳼ ،الفضـــل بـــن
يف ســـرية خـــري العبـــاد ،تح:عـــادل اﲪدعبـــد
املوجـــود وعـــيل حممدعوض،ط،1دارالكتـــب احلس ــن(،ت548ھ )،أع ــالم ال ــورى بإع ــالم
اهلدى،تـــح ونـــرش :مؤسســـة آل البيـــت
العلميـــة ،بـــريوت1993،م .
(عليهـــم الســـالم) إلحيـــاء الرتاث،ط،1قـــم
 -16الصدوق،عـــيل بـــن بابويـــه
املقدســـة1417،ھ .
القمي(،ت381هـ)،كـــامل الديـــن ومتـــام
 -22الطـــربي ،حممـــد بـــن جريـــر،
النعمة،تح:ع ــيل اك ــرب غفاري،مؤسس ــة الن ــرش
االس ــالمي التابع ــة جلامع ــة املدرس ــني يف ق ــم (ت310ھ) ،تاريـــخ الطربي،تـــح :حممـــد
ابوالفضـــل إبراهيـــم،ط،2دار املعـــارف،
املقدســـة .
القاهـــرة 1969 ،م
 -17الصـــدوق ،عـــيل بـــن بابويـــه،
 -23الطـــوﳼ ،اﲪـــد بـــن احلســـن،
(ت381ھ) ،م ــن الﳛ ــﴬه الفقي ــه ،تح:ع ــيل
اكـــرب غفـــاري ،منش ــورات ﲨاعـــة املدرس ــني (ت460ھ )،االمـــايل ،تح:قســـم الدراســـات
يف احلـــوزة العلميـــة يف قـــم املقدســـة ،قـــم االس ــالمية مؤسس ــة البعث ــة،ط ، 1دارالثقاف ــة
للطباعـــة والنرشوالتوزيـــع ،قـــم1414،ھ .
1404،ھ .
 -24الطـــوﳼ ،اﲪـــد بـــن احلســـن،
 -18الصنعـــاﲏ ،عبـــد الـــرزاق بـــن
ﳘام(،ت211هـ)،املصنف،تـــح :حبيـــب (ت460هـــ) ،هتذيـــب األحكام،تح:حســـن
الرﲪـــن االعظمي،منشـــورات املجلـــس اخلرســـان  ،ط ،4دارالكتـــب االســـالمية،
طهـــران 1365 ،هـــ .
العلمـــي ،القاهـــرة (،د.ت) .
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 -25الطـــوﳼ ،اﲪـــد بـــن احلســـن،
(ت460هـ)،التبيـــان يف تفســـري القرآن،تـــح:
اﲪـــد حبيـــب القصـــري ،ط ،1دار احيـــاء
الـــرتاث العريب،بريوت1409،هـــ .

 -31اب ــن كثري،اب ــو الفداءاس ــامعيل ب ــن
نـــور الديـــن(،ت774ھ )،البدايـــة والنهايـــة،
تح:عـــيل شـــريي ،ط،1داراحيـــاء الـــرتاث
العـــريب ،،بـــريوت1988،م .

 -26الطـــوﳼ ،اﲪـــد بـــن احلســـن،
(ت460هـــ) ،رجـــال الطـــوﳼ ،تح:جـــواد
القيومـــي االصفهـــاﲏ ،مؤسســـة النـــرش
االســـالمي التابعـــة جلامعـــة املدرســـني بقـــم
املقدســـة1415،هـ .

 -32اب ــن كث ــري ،اب ــو الفداءاس ــامعيل ب ــن
نـــور الديـــن(،ت 774ھ)  ،الســـرية النبويـــة
،تح:مصطفـــى عبـــد الواحـــد ،داراملعرفـــة
للطباعـــة والنـــرش ،بـــريوت1976،م

 -27ابـــن أيب الفتـــح االربيل،عـــيل
بـــن عيســـى(،ت693ھ) ،كشـــف الغمـــة يف
معرف ــة األئم ــة ،ط ،2دار االض ــواء  ،ب ــريوت،
1985م .
 -28فـــرات بـــن ابراهيـــم
الكـــويف(،ت352ھ) ،تفســـري فـــرات
الكويف،تـــح :حممـــد كاظـــم ،مؤسســـة الطبـــع
والنـــرش التابعـــة لـــوزارة الثقافـــة واإلرشـــاد
اإلســـالمي  ،طهـــران1990،م.

 -33الكلينـــي ،ابـــو جعفـــر حممـــد بـــن
يعقـــوب(،ت329ھ) ،الـــكايف ،تح:عـــيل
اكـــرب غفـــاري ،ط،3دار الكتـــب االســـالمية
،طهـــران1367 ،هـــ .
 -34املاوردي،عـــيل بـــن حممـــد
البغ ــدادي(،ت450ھ) ،االح ــكام الس ــلطانية
والواليـــات الدينيـــة،ط ،2مطبعـــة مصطفـــى
البـــايب احللبـــي واوالده ،مـــرص1966،م
 -35حممـــد بـــن مكـــرم(،ت711ھ)
،لســـان العـــرب،ادب احلوزة،قـــم1405،ھ .

 -29الفراهيـــدي ،اخلليـــل بـــن اﲪـــد
 -36املجلﴘ،حمم ــد باق ــر(،ت1111ھ)
(،ت 175ھ) ،كتـــاب العني،تـــح :مهـــدي
،بحاراالنـــوار ،دار إحيـــاء الـــرتاث العـــريب،
املخزومـــي و ابراهيـــم الســـامرائي ،مؤسســـة
ط،3بـــريوت1983،م
دار اهلجرة،ايـــران1409،ھ
 -37املســـعودي ،عـــيل بـــن احلســـني،
 -30اب ــن عس ــاكر،عيل ب ــن احلس ــن (،ت
(ت345ھ) ،التنبي ــه واالﴍاف ،دار ال ــرتاث،
571هـــ) ،تاري ــخ مدين ــة دمش ــق ،ت ــح  :ع ــيل
بـــريوت1968،م .
ش ــريي ،دارالفك ــر ،ب ــريوت 1995،م .
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 -38املســـعودي ،عـــيل بـــن احلســـني،
(ت346ھ) ،مـــروج الذهـــب ومعـــادن
اجلوهـــر ،تـــح :حممـــد حمـــي الديـــن عبـــد
احلميد،ط،3مطبع ــة الس ــعادة،مرص1958،م .

البلـــدان  ،دار إحيـــاء الـــرتاث العـــريب،
بـــريوت1979،م .
 -43اليعق ــويب ،اﲪ ــد ب ــن ايب يعق ــوب،
(ت292ھ) ،تاريـــخ اليعقـــويب ،املكتبـــة
احليدريـــة ،النجـــف االﴍف1964 ،م

 -39املفيـــد ،حممـــد بـــن حممـــد بـــن
نعـــامن( ،ت413ھ )،االختصـــاص ،تـــح:
 -44ابـــن هشـــام احلمريي،حممـــد
قســـم الدراســـات اإلســـالمية يف قـــم
بـــن عبـــد امللـــك (،ت218ھ) ،الســـرية
املقدسة،مؤسســـة البعثة،ط،1قم1412،هـــ .
النبوية،تح:حممـــد حميـــي الديـــن عبداحلميـــد
 -40املفيد،حممـــد بـــن حممـــد ،مكتبـــة حممـــد عـــيل واوالده ،القاهـــرة
بـــن النعـــامن(،ت413ھ) ،رســـالة يف 1963،م .
املهر،تح:مهـــدي نجف،داراملفيـــد للطباعـــة
والنرشوالتوزيـــع ،بـــريوت1993،م .

 -41النســـائي ،اﲪـــد بـــن شـــعيب،
(ت303ھ) ،الســـنن الكربى،تـــح :عبـــد
الغفـــار وســـيد كـــرسوي حســـن ،ط،1
دارالكتبالعلمية،بـــريوت 1991،م .
 -42ياقـــوت احلموي،شـــهاب الديـــن
احلم ــوي ايب عب ــد اهلل(،ت  626هـــ) ،معج ــم

املراجع:
-1فهمــــــي،عبــــــــد االرﲪـــــــن،النقود
العربية،دارالقلم،القاهـــرة1964،م .
-2مونتجومـــــــــــري وات،حمـــــــــــــمد
يف مكـــة ،ترﲨـــة :شـــعبان بـــركات املطبعـــة
العرصية،لبنـــان 1995،م .
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