
 1در خانه پیامبر خدیجه
 املیجعفرمربضیع عالمه

 مقدمه

 در تاریخ پر فراز و نشیب اسالم، کمتر بیانویی در جامعیه زنیان همچیون حضیرت خدیجیه
منیدی از صیفات عیالی و رفتیار برخاسیته از  درخشیده است. بهره خدا همسر بزرگوار رسوط

 هیر ،ها پس از رحلت جانسیوزش که تا ساطبود هنان شیصیتی از وی ساخته  ،بینش متعالی او
و از او به بزرگی یاد  شد های مبارکش جاری می اشک بر گونه ،شنید نام او را می رمگاه پیامبراک

اولین زن مسیلمان بعید  ،ترین زنان عر  قبل از اسالم از نیکوترین و عفیفآن حضرت  .نمود می
. زنیی از اشراف مکه و زنیی خردمنید، هوشیمند، بیا دراییت، پارسیا و پاکیدامن بیود و نیز اسالم

رغم اینکه بزرگان بسییاری در مکیه از  علی روایات فراوان،رگ و ثروتمند که به استناد تاجرزاده، بز
اظهار نمود. این نوشیتار در  تمایل خود را به ازدواج با پیامبر او خواستگاری کرده بودند، اما او

 .پاسخ تدوین شده است قالب مقاله و پرسش و

 سفر به شام

حضیرت این سفر تجاری و برای  2.بار به شام سفر کردسالگی برای دومین  25در سن  پیامبر
سییت شید، حضیرت  و پیامبر ابوطالب هنگامی که روزگار بر حضرتبود.  خدیجه

 حضیرتقبوط نکیرد کیه خیود بیه  اما پیامبر ،آن سفر را به حضرت پیشنهاد داد ابوطالب
 حضییرتبییه  و پیییامبر ابوطالییب حضییرتپیشیینهاد دهیید. وقتییی گفتگییوی  جییهیخد
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پیشیینهاد تجییارت داد و دو برابییر وجهییی کییه بییه دیگییران  رسییید، او بییه پیییامبر خدیجییه
 شناخته بود.راستی کالم، امانت و اخالق کریم او را  زیراعطا کرد؛  به پیامبر ،پرداخت می

و او  کیردصیحبت  جیهیخد حضیرتخیود بیا  ابوطالیب حضیرت ،تابرخی روایبنا بر 
 به وی داد. ،و آنچه اجرت خواست را اعالم داشت شخشنودی و تمایل

و هند برابر دیگران سود برد. در سفر، کرامات روشینی از ایشیان  شدبه شام انجام  سفر پیامبر
 خدیجیه حضیرتتمیام اتفاقیات را بیه « َسیر یمِ »وقتی کاروان به مکیه بازگشیت،  شد.ظاهر 

پسیر  بیرایدیده بیود،  ها را به اضافه آنچه خود از پیامبر آن خدیجه حضرتگزارش نمود. 
 کرد.  بیان« ورقل بن نوفل»عمویش 

   خدیجه حضرتبا  ازدواج پيامبر

هیا  شرافت، در زمره بهترین زنان قریش و ثروتمندترین و زیبیاترین آن نظراز  خدیجه حضرت
گفتنید و تمیام  میی« سییده قیریش»شید و بیه او  خوانیده میی 1«طیاهره»بود. در عصر جاهلیت 

 کردنید؛بزرگان قریش از وی خواستگاری  2ایل شدیدی به ازدواج با او داشتند.خویشاوندانش تم
 حضیرت امیا 3،«أبوسیفیان» و« ابوجهل»، «بها  صلت بن أبی»، «طیمع یعقبل بن أب»از جمله 

ات کیرا به خاطر اخالق ارزشمند، شرافت نفس، مل همه را کنار گذاشت و پیامبر خدیجه
در او سراغ داشیت، انتییا  نمیود. بیه اسیتناد رواییات فیراوان،  ای که پسندیده و صفات متعالیه

 حضیرتاظهیار نمیود.  بود که در ابتدا تمایل خود را به ازدواج با پیامبر خدیجه حضرت
 زییرارفتند؛  ، عموی خدیجهاش و تعدادی از قریش، نزد عمرو بن أسد با خانواده ابوطالب

 4کشته شده بود. ،ندر جنگ فجار یا پیش از آ جهیخد حضرتپدر 

  ابوطالب حضرتخطبه 

را بیرای  جیهیخد حضیرتپانزده ساط قبل از بعثت،  ابوطالب بنا بر نقل مشهور، حضرت
 اش هنین فرمود  و در خطبه کردخواستگاری  پیامبر
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که ما را از نژاد ابراهیم و فرزندان اسماعیل قیرار داد و در  ،حمد و سپاس صاحِب این بیت را
 ،بیریم ناهمان بیشید. ما را حاکم بر مردم گمارد و شهری کیه در آن بیه سیر مییحرم امن پ

برایمان مبارک کرد... ]سپس گفت[ این پسِر بیرادِر مین بیا هییچ میردی از قیریش مقایسیه 
تر آید کیه در  شود، اال اینکه بزرگ مگر اینکه او برتر آید! با هیچ مردی مقایسه نمی ،شود نمی

گذرا و سایه فناپیذیری  اما ثروت، میهمان ؛ر هه ثروتش اندک استهستی همتایی ندارد. اگ
ایم تا وی را بیا رضیایت و امیر خیودش، از تیو  دارد و ما آمدهتمایل  جهیاست. او به خد

نقید و نسییه  ،خواستگاری کنیم. کابین او به عهده من، از امیواط مین، هیر آنچیه بیواهیید
 1و بهره فراوان و دین رایج و رأی کامل است.برای ا ،پذیرم. سوگند به صاحب این خانه می

 ابوطالب حضرتنگاهی به سخنان 
ایین  کنید. روشین میبرای همگیان ا ر خدا ، جایگاه واالی رسوطابوطالب حضرتخطبه 
منتظیر یافتنید و  های نبیوت و نیور هیدایت را در او میی مردم عالمتحاکی از آن است که خطبه 

بشارت آمدنش را داده بودند. فردی کیه  عیسی و موسیوی همان کسی باشد که بودند که 
تیر از او  هر مردی که با او مقایسه شیود، وی بیزرگبرتر از اوست و با هر کسی که سنجیده شود، 

در مییان میردم آن هاشیم  بنییگویای شرافت و احتیرام  ابوطالب حضرتخواهد بود. سینان 
 از دیدگاه عر  است.دور و نزدیک حرم خداوند برای افراد روزگار و محل امن بودن 
نشیانگر نگیاه ژرف و واالی او بیه  ،و بیان مالکی برتیری بیر مردهیا کالم او درباره فقر پیامبر

با پیتگی و هوشیاری و بردبیاری موضیع  ،دهد او در برابر واقعیات انسان است؛ هنانکه نشان می
   .رفتگ می

  خدیجه حضرتمهریه 

اش بیود، امیا  ضامِن مهر شید؛ هنانکیه مفیاد صیریح خطبیه از ماط خود، ابوطالب حضرت
عجییب »آن را برگرداند و مهر را از ماط خود تضیمین نمیود. فیردی گفیت   خدیجه حضرت

از ایین سیین رنجیید و فرمیود   ابوطالب «.است که مهر به نفع مردان و در عهده زنان باشد!
اما اگیر  ؛ترین مهریه خواستارند ن بها و سنگینیها را با باالتر اگر همانند پسر برادر من باشند، آن»

 «.های سنگین امثاط شما باشند، حاضر به ازدواج نیواهند شد؛ مگر با مهریه
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 نمونه برتر  ،خدیجه حضرت

فقیط بیرای شود. لذت ماط و شیهرت را  مغرور زرق و برق دنیا نمی ،بانوی خردمند، فکور و آزاده
ها بتواند مقاصد عیالی  که به وسیله آناست هیزهایی ه دنباط ببلکه  خواهد؛ لذت بردن از آن نمی

بر سینه بزرگان قریش او  .انجام داد خدیجه حضرتگونه که  آن کند؛و متحق  ، حیات را دنباط
ای  که اندوختیه برآمدو صاحبان زر، زور، مقام و سلطنت دست رد زد و در جستجوی مرد فقیری 

هیا هشیم  نیز همین است؛ زیرا او به هییچ ییک از ایین پیامبرسر  پیشنهاد ازدواج او به  .ندارد
شیوند.  ها گاهی موجب نابودی زندگی و انسان، حتی همه انسانیت می ندوخته بود؛ هه اینکه این

ات پسندیده، واقعیت در رفتار و تعالی در هدف ک، تنها به اخالق فاضله، ملخدیجه حضرت
توانند ثروت، مقام و قیدرت را تسیییر نماینید و هیر  ه میها اموری هستند ک اینزیرا د؛ یاندیش می

 .هیز را در خدمت انسان و انسانیت و تکامل او به مراتب عالی قرار دهند
 حضیرتگوینید  هیایی کیه دارنید، میی سیلیقه، روش و سیبک رغیم اخیتالفعموم مورخین، به

بیوده  پییامبر زیباترین زن قریش بود؛ هنانکه تردیدی نیست که او برترین همسیر خدیجه
 خدیجیه حضیرترا نسیبت بیه  راز ناراحتی برخی از زنان پیامبرتواند  می است. این نکته

جیویی او  صیدد تضیعیف و عییب پیوسیته در ،حتی بعد از رحلیتش که دکنروشن  ناگمهبرای 
 مییان« هسیلم ام»زنیدگی نکیرده بودنید. شیاید  رغم اینکه هرگز با او در خانه پیامبربه ؛بودند

فضیلت، اخالق، محبت و حتی زیبایی در مرتبه دوم باشد؛ هنانکیه از نظر از  سران پیامبرهم
 .آید به دست می سین امام باقر

کیه  آن حضرت ، پیوسته با ناراحتی و توطئه سایر همسرانزنان صاحب جماط و اخالق پیامبر
شدند. این  نبودند، مواجه می ملتزمنیز  بهره و به رعایت کامل اد  در برابر پیامبر از زیبایی بی

 داد.  را نیز آزار می پیامبر ،ها و رفتارها گیری موضع

 به طمع ثروتش ازدواج کرد؟ خدیجه حضرتبا  آیا پيامبر

بیه  پییامبر ی معتقدند کنند های ناروا اسالم را متهم می برخی مستشرقین ی که پیوسته با تهمت
   1د.او ازدواج کر با خدیجه حضرتانگیزه رسیدن به امواط 

بیرای دعیوت بیه  را با مییل و رغبیت دتمام امواط خو جهیخد این در حالی است که حضرت
                                                           

 .63؛   کتاب النبوة. محمد حسن آط یاسین؛ 1
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شیخ محمید حسین  1داد.پیشنهاد ازدواج  . او بود که به پیامبراسالم و در مسیر دین انفاق کرد
 و یی در طیوط حییاتشخدیجیه حضرتر او از یو تقد معتقد است عالقه پیامبر ،یاسین آط

شد کیه  همسران حضرت می یبرخ حسادتکه موجب  جهیخد حضرت رحلتحتی پس از 
ل واضحی بر بطالن ایین اندیشیه یرا دیده و نه با او زندگی کرده بودند ی دل خدیجه حضرتنه 
 2ت.اس

 ازدواج کرده بود؟ قبل از پيامبر خدیجه حضرتآیا 

عایشیه، دوشییزه نبودنید. دربیاره  غییر از کیه همسیران پییامبرنویسان معتقدنید  برخی تاریخ
عتی  بن »های  با دو نفر دیگر به نام ،گویند  او قبل از ازدواج با پیامبر می خدیجه حضرت

. در ها صاحب فرزند نییز شیده بیود ازدواج کرده بود و از آن« التمیمی هابوهال» و« عابد میزومی
توسیط  ،ینان در ایین میوردبسییاری از سیاین سینان تردیید جیدی وجیود درد و احتمیاط دارد 

 .بازان پردازش شده باشد سیاست
« زرار  بین نبیاش»است یا « نباش بن زرار »نامش آیا  دارد کهوجود اختالف « ابوهاله»درباره نام 

 حضیرتآیا هند، همان فرزنیدی کیه  3آیا او صحابی بوده است یا خیر؟اینکه یا هند و یا مالک و 
اگر فرزند عتیی  باشید، او دختیر  ؟ین شوهر بوده یا از دیگریاز ا است؟ به دنیا آورده خدیجه

 5؟کشته شد یا در بصره به مرض طاعون اال  پسر و آیا او در جنگ جمل در سپاه علی و 4است
 شود. اما در این فرصت فقط به هند نکته پرداخته می

مرتضیی در  در کتیا  خیود و  ،احمد بالذری و ابوالقاسم کیوفی گوید  میابن شهرآشو   اول:
هیای  بیا توجیه بیه آنچیه در کتیا ی  کنند که پیامبر روایت می تلخیصو ابوجعفر در  شافیال

بیا ی  6انید بوده جیهیخد حضیرتآمده که رقیه و زینب دختیران هالیه، خیواهر  البدع و االنوار

                                                           
 . 294،   2؛ ج ةیة و النهایالبداکثیر دمشقی؛  . ابن1
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ید همین معنا را تبی. او خود نیز عذرا )دوشیزه( بود در حالی ازدواج کرد که او خدیجه حضرت
 کند. می

اسیت  ، ایینگوید  اجماع خا  و عام صاحبان آثار و ناقلین اخبیار نیز میابوالقاسم کوفی  دوم:
و او همه  کردندخواستگاری  خدیجه حضرتاز  بزرگان قریش، رؤسا و جوانمردانهمه که از 

تیرک  با وی ازدواج کرد، زنیان قیریش از او ناراحیت شیدند و او را خدا کرد. وقتی رسوط را رد  
بزرگان و امرای قریش از تو خواستگاری کردند. همیه را رد کیردی و بیا محمید، »کردند و گفتند  

 «.م ابوطالب، فقیر و تهیدست ازدواج نمودی؟یتی
بیه همسیری میردی بیدوی از  خدیجیه حضیرتتوانند بپذیرند کیه  حاط اهل فهم هگونه می

نظرییه غییر قابیل قبیولی کیه  1ه اسیت؟تمیم درآمده و خواستگاری بزرگان قیریش را رد کیرد بنی
توانید  ، نمیی«ممکن نیست زنی شریف و زیبا در این مدت طوالنی بدون شوهر بماند» گوید می

توانید  نمیینظرییه غییر قابیل قبیوط ایین  زییرارا رد کند؛  االستغاثة ، مؤلفسین ابوالقاسم کوفی
 میم را بپذیرد.ت مصحح آن باشد که او بزرگان قریش را رها سازد و مردی از بنی

او سلطه پدرانه نداشت تا او را بیه  اش بر   در جنگ فجار کشته شد و ولی خدیجه حضرت پدر
، مجرد باقی مانیدن زنیی شیریف و زیبیا بیرای میدتی مجبور کند.خواهد،  ازدواج با کسی که می

ه وجیودش البته اگر برای دستیابی به مردی بافضیلت و کاملی باشد ک اهمیت نیست. ای کم مسبله
ممکن است عجیب باشد که کسیی بیه  .تواند قابل قبوط باشد ، میدر آن عصر کمیا  بوده است
 امابا آن موقعیت و مزیت،  جهیخد حضرتویژه کسی همچون  خواستگاری او نرفته باشد؛ به

 .گونه نبود؛ بلکه بزرگان قریش از او خواستگاری کردند این خدیجه حضرتموضوع در مورد 
 خدیجیه حضیرتفرزنید « هالیه حارث بین أبی»گویند اولین شهید اسالم،  خی میبر سوم:
ایین سیین امیا  2کیرد؛ دعوت به اسیالم را آشیکار شهادت او زمانی رخ داد که پیامبر .است

شیهید اسیالم،  یننقل شیده، اولی« قتاده»روایتی که به سند صحیح از بنا بر پذیرفتنی نیست؛ زیرا 
نقیل نیز عباس  ابناز  4روایت شده است.مطلب نیز همین « مجاهد»ز ا 3ُسمیه مادر عمار است.

                                                           
 .   70،  1؛ ج االستغاثهقاسم علی بن احمد کوفی؛ ابوال. 1
 .  312و  311،  1؛ ج األوائلحسن بن عبدالله عسکری؛ . 2
 .  335،  4؛ ج ز الصحابةییتم یاألصابة فحجر عسقالنی؛  ابن. 3
 . 331،  4؛ ج االستیعابوسف بن عبدالله ابن عبدالبر؛ ی. 4
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 1ها اولین افرادی بودند که از مسلمانان به قتل رسیدند. است که پدر و مادر عمار کشته شدند و آن
اولین مرد شهید است. ایین  ،نیستین زنی است که شهید شد و حارث ،مگر آنکه ادعا شود ُسمیه

اینکه کلمه شهید بیا ییک واژه بیر ویژه  است؛ بهها میالف  ظاهر سینان آنو با ، بعیدنیز احتماط 
 ح.یجر ل ویشود، مانند قت ر و مؤنک اطالق میکمذ

صف شهادت بر آن ثابت شود؛ هون مشتقات، بر ذاتی داللیت وشهید، شیص یا ذاتی است که 
اسیت کیه دارای دارند که وصفی برایش ثابت شده است. از این رو، کلمه تقی به معنای شیصی 

کلمه شیص یا ذات یا مانند آن، بر مرد و بر زن و نیز بر هر دو  است و قائم نیز هنین است.تقوی 
ْسِلمُُك لُُُِفَِريَضٌةَُعلَ ُُالِْصلْمَُُُِطلَبُ »شود. بر همین اساس، عبارت  اطالق می جستجوی دانیش  2؛م 

 گیرد. رد و زن را در بر میکه م شود ای تفسیر می را به گونه« بر هر مسلمانی الزم است
شیود؛  تر و آشیکارتر میی المتقی، موضوع روشن موصولی باشد مانند القائم و« اط»اگر در مشت  

به معنای شیصی اسیت کیه دارای قییام  ،القائم است؛ بنابراین« ؛ کسییالذ»به منزله « اط»زیرا 
 اراده مرد و زن و هر دو درست است. و است

. میرد و ..و  نیرکن، المؤمنین، الشایمنواط به کار رفته است؛ مانند المتق تعبیرهای قرآنی بر همین
از ایین گیرند. گاهی الزم است بیرای هیر جینس تصیریح شیود؛  زن را به طور جداگانه در بر می

فرمایید   کنید و بیه میردان می روست که قرآن نیز در برخی موارد صریحًا مقصود خود را بیان می
ْْ  ُقْل ِلْلُمْؤِمنيَن » وا ِمْن َأْبصاِرِ   های خود را )از نگاه به نیامحرم( فیرو به مؤمنان بگو هشم 3 َيُغضُّ

به زنان بیا ایمیان بگیو  4 َو ُقْل ِلْلُمْؤِمناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبصاِرِ نَّ » فرماید  به زنان نیز می. «گیرند
 .  «بندند های خود را از نامحرم فرو هشم

 را اثبات کند؛ هنانکه ثابت شیده اسیت وجود پسری برای خدیجهد توان نمیاین متن بنابراین، 
 به طور غییر مسیتقیم بیه ایین سیین کیه حضیرتکه بیشی از آن دروغ است. شاید این دروغ، 

 .و این نکته غیر قابل اشکاط است ، اشاره داشته باشدصاحب پسر شد از پیامبر خدیجه

                                                           
  .  325؛   وقعة صفین. نصر بن مزاحم منقری؛ 1
 . 30،   1؛ ج الکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
 .  30. نور  3
 .  31. نور  4
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که با مردی از  1داشت« هاله»به نام  خواهری ،یجهخد حضرتکه است روایت شده  چهارم:
« تمییم بنیی»سپس با میردی از  شد.« هاله»دختری به نام صاحب ازدواج کرد و « میزوم»طایفه 

میرد تمیمیی از  شید.« هند»فرزندی به نام دارای از او کرد و شد، ازدواج  خوانده می« ابوهند»که 
بود. پیس از میرگ میرد تمیمیی و « زینب»و « رقیه»های  صاحب دو فرزند به نام ،همسر دیگرش

، همیراه دو دختیر خدیجه حضرتاش رفت و هاله، خواهر  همسرش، هند نزد خاندان پدری
 ها را نیزد خیود بیرد و هنگیامی کیه بیا پییامبر آن خدیجه حضرتشوهرش باقی ماندند. 

 اللیه و رسوط خدیجه حضرتازدواج کرد، هاله نیز درگذشت و آن دو کودک همچنان نزد 
 باقی ماندند.

 را بیه پییامبر «زینیب»و « رقییه»از ایین رو  ؛دختر انسان اسیت 2،«بهیرب» معتقد استعر  
بودنید.  خدیجیه حضیرتهمسر خیواهر  ،ها دختران أبوهند اند؛ با وجود اینکه آن نسبت داده

 د شود. ییشاید این روایات با اختالفی که در نام پدر هند وجود دارد، تب

 ام ازدواج چند سال داشت؟هنگ حضرت خدیجه

، نظرات میتلف است هنگام ازدواج با پیامبر اعظم جهیخد حضرتسن  باره اختالفدر
 اند. گفتهساط  46تا  25بین را این اختالف  و

   3داند. را صحیح مینظر ساط، بیهقی این  25 .الف

 4اند.  قبوط کردهساط، مورخان بسیاری این قوط را  28 . 
   5ساط. 30 .ج

 6ساط . 35 .د
 7ساط. 40 .ه

                                                           
 در کتب انسا  نام وی ذکر شده است. ر.ک  مصعب بن عبدالله زبیری؛ نسب قریش.  .1
 . 69و  68،  1؛ ج االستغاثه. ابوالقاسم علی بن احمد کوفی؛ 2
 .71،   2؛ ج دالئل النبوة. احمد بن حسین بیهقی؛ 3
 .14،   1؛ ج أخبار من ذهب یشذرات الذهب ف. عبدالحی بن عماد حنبلی؛ 4
 . 140،  1؛ ج ةیرة الحلبیالس. علی بن برهان حلبی؛ 5
 . 295،   2؛ ج ةیة و النهایالبداکثیر؛  . اسماعیل بن عمر ابن6
 . 98؛   انساب األشراف. احمد بن یحیی بالذری؛ 7
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 1ساط. 44 .و

 2ساط. 45 .ز
 3ساط. 46 .ح

اما بیهقی قیوط  ؛آن را ذکر کرده استنیز عماد  ابنو  اند بسیاری از مورخان، قوط دوم را ترجیح داده
سیالگی رسیید و گفتیه  65به سین  خدیجهحضرت[ »] و معتقد است  اوط را صحیح دانسته

 4.«اصح است ،شود پنجاه سالگی که این قوط می

 خیدا پانزده ساط پیش از بعثت با رسیوط خدیجه معتقد است حضرتبیهقی که نظر بنا به 
هنگیام  جیهیخد حضیرت سن بنابراین 5ساط داشته است؛ 50و هنگام وفات نیز  ازدواج کرده

حیاکم امیا  6اند،  بهتر دانستهین نظر را ا نیز افراد دیگری غیر از بیهقیاست. ساط بوده  25 ،ازدواج
فقط وقتیی  و کند حقیقت نظر خود را تشریح نمی است؛ اسحاق روایت کرده که قوط دوم را از ابن

گویید   سالگی درگذشت، میی 65در سن  خدیجه حضرتکند که  از هشام بن عرو  نقل می
ایین مطلیب  7.«این سین نامتداولی است؛ زیرا به نظر من عمر او به شصت ساط نرسیده است»

در سن ههل سیالگی بیا  خدیجهحضرت[»]گوید   داللت دارد که می ر متداولیغی  بر نظریه
، امیا او اسیت ساط بیوده 35وی معتقد است سن او در آن زمان کمتر از  «.ازدواج کرد پیامبر

 ساط؟ 25یا  وساط  28؟ یا است ساط بوده 30  کند که آیا سن خدیجه نظرش را بیان نمی
در آن  کیه انید سیاط دانسیته 28تا  25را حدود  خدیجهین سن محدثبنابراین بیشتر مورخین و 

 و حضیرت خدیجیه پییامبر اکیرممیان بنابراین  .ساله بودند 25نیز  پیامبر اکرم ،زمان
 .تفاوت سنی نبوده و یا حدود سه ساط بوده است

 منابعفهرست 
 علیی احمید، عادط   یتحق ؛الصحابة زییتم یف االصابة ؛یعل بن احمد ،یعسقالن حجر ابن .1

 .ق1415 ، لیالعلم دارالکتب  روتیب محمد،
                                                           

 . 303،  1؛ ج  تهذیب تاریخ دمش. عبدالقادر بدارن؛ 1
 .342،  2؛ ج ب األسماءیتهذ. ابوزکریا یحیی بن شرف نووی؛ 2
 .  98؛  انساب األشراف. احمد بن یحیی بالذری؛ 3
 .   71،  2؛ جدالئل النبوة. ابونعیم اصفهانی؛ 4
 . 72. همان،  5
 .  45؛   الحضارة یرته وأثره فی  سمحمد رسول الله. جالط مظهر؛ 6
 . 182،  3؛ ج المستدرک علی الصحیحیناکم نیشابوری؛ . ابوعبدالله ح7
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 دیاسیات از یگروهی   یتحق ؛ الب یاب آل مناقب ؛یمازندران یعل بن محمد شهرآشو ، ابن .2
 .ق1376 ل،یدریالح تبلکالم  نجف اشرف، نجف

، ابن .3  محمد علی   یتحق ؛األصحاب معرفة یف عابیاالست ؛یقرطب عبدالله بن وسفی عبدالبر 
 .  ق1412 ل،یالج دار  روتیب ،یبجاو

 اءییداراح  روتییب ؛ذهب من أخبار یف الذهب شذرات عماد؛ بن یعبدالح ،یحنبل عماد ابن .4
 .تا یب التراث،

 التیراث اءییداراح  روتییب ،یریشی یعلی   یتحق ؛ةیوالنها ةیالبدا عمر؛ بن لیاسماع ر،یکث ابن .5
 .ق1408 ،یالعرب

 مؤسسییل  تهییران ؛الثالثققة بققدع یفقق االسققتغاثه احمیید؛ بیین یعلیی ،یکییوف ابوالقاسییم .6
 .  ش1373،یاخعلم

 .  النبوة دالئل ، عبدالله بن احمد ،یاصفهان میابونع .7
 .  ق1405 االضواء، دار  روتیب ؛األئمة معرفة یف الغمة کشف ؛یسیع بن یعل ،یاربل .8
 .  ق1407 ،یالعرب التراث اءیإح دار  روتیب ؛ریبکال دمش  خیتار بیتهذ عبدالقادر؛ بدران، .9

  روتییب ،یزرکلی اضییر زکیار، لیسه   یتحق ؛االشراف انساب ؛ییحی بن احمد ،یذربال .10
 .  ق1417 دارالفکر،

 دارالمعرفیل،  لبنیان - روتییب ؛نیحیالصقح یعلق المستدرک عبدالله؛ ابو ،یشابورین حاکم .11
 .  ق1406

 .ق1400 دارالمعرفل،  روتیب ؛هیالحلب رةیالس برهان؛ بن یعل ،یحلب .12
 . 1953 پرووانساط، یلور ها   قاهره ؛شیقر نسب الله؛عبد بن مصعب ،یریزب .13
 .  ق1407 ل،یالعلم تبکال دار  روتیب ؛األوائل سهل؛ بن الله عبد بن حسن ،یعسکر .14
 دارالکتیب  تهران سوم، ها  ،یغفار اکبر یعل   یتحق ؛یالکاف عقو ؛ی بن محمد ،ینیکل .15

 .  ق1388 ، لیاالسالم
 التیراث اءییاح دار  روتییب ،یبهبیود محمیدباقر   یتحق ؛بحاراألنوار محمدباقر؛ ،یمجلس .16

 .  ق1403 ،یالعرب
 اللیه لییآ مکتبل  قم هارون، محمد عبدالسالم   یتحق ؛نیصف وقعة مزاحم؛ بن نصر ،یمنقر .17

 .  ق1382 ،یالمرعش
 . . ق1416 ر،کالف دار  روتیب ؛واللغات األسماء بیتهذ شرف؛ بن ییحی ایزکر أبو ،ینوو .18


