فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1399ـ رمضان  1441ـ شماره اول

خدیجه در خانه پیامبر

1
عالمه جعفرمربضیعاملی

مقدمه

در تاریخ پر فراز و نشیب اسالم ،کمتر بیانویی در جامعیه زنیان همچیون حضیرت خدیجیه
همسر بزرگوار رسوطخدا

درخشیده است .بهرهمنیدی از صیفات عیالی و رفتیار برخاسیته از

بینش متعالی او ،هنان شیصیتی از وی ساخته بود که تا ساطها پس از رحلت جانسیوزش ،هیر
گاه پیامبراکرم

نام او را میشنید ،اشک بر گونههای مبارکش جاری میشد و از او به بزرگی یاد

مینمود .آن حضرت از نیکوترین و عفیفترین زنان عر قبل از اسالم ،اولین زن مسیلمان بعید
اسالم و نیز از اشراف مکه و زنیی خردمنید ،هوشیمند ،بیا دراییت ،پارسیا و پاکیدامن بیود .زنیی
تاجرزاده ،بزرگ و ثروتمند که به استناد روایات فراوان ،علیرغم اینکه بزرگان بسییاری در مکیه از
او خواستگاری کرده بودند ،اما او تمایل خود را به ازدواج با پیامبر

اظهار نمود .این نوشیتار در

قالب مقاله و پرسش و پاسخ تدوین شده است.
سفر به شام

پیامبر

در سن  25سالگی برای دومین بار به شام سفر کرد 2.این سفر تجاری و برای حضیرت

خدیجه

بود .هنگامی که روزگار بر حضرت ابوطالب

و پیامبر

ابوطالب

آن سفر را به حضرت پیشنهاد داد ،اما پیامبر

قبوط نکیرد کیه خیود بیه حضیرت

خدیجییه

پیشیینهاد دهیید .وقتییی گفتگییوی حضییرت ابوطالییب

 .1برگرفته از دانشنامه حضرت خدیجه .
 .2محمد باقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج،16
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سییت شید ،حضیرت
و پیییامبر

بییه حضییرت
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خدیجییه

رسییید ،او بییه پیییامبر

میپرداخت ،به پیامبر

پیشیینهاد تجییارت داد و دو برابییر وجهییی کییه بییه دیگ یران

عطا کرد؛ زیرا راستی کالم ،امانت و اخالق کریم او را شناخته بود.

بنا بر برخی روایات ،حضیرت ابوطالیب

خیود بیا حضیرت خدیجیه

صیحبت کیرد و او

خشنودی و تمایلش را اعالم داشت و آنچه اجرت خواست ،به وی داد.
سفر پیامبر به شام انجام شد و هند برابر دیگران سود برد .در سفر ،کرامات روشینی از ایشیان
ظاهر شد .وقتی کاروان به مکیه بازگشیتِ « ،می َسیر » تمیام اتفاقیات را بیه حضیرت خدیجیه
گزارش نمود .حضرت خدیجه آنها را به اضافه آنچه خود از پیامبر دیده بیود ،بیرای پسیر
عمویش «ورقل بن نوفل» بیان کرد.
ازدواج پيامبر

با حضرت خدیجه

حضرت خدیجه

از نظر شرافت ،در زمره بهترین زنان قریش و ثروتمندترین و زیبیاترین آنهیا

بود .در عصر جاهلیت «طیاهره» 1خوانیده مییشید و بیه او «سییده قیریش» مییگفتنید و تمیام

خویشاوندانش تمایل شدیدی به ازدواج با او داشتند 2.بزرگان قریش از وی خواستگاری کردنید؛
از جمله «عقبل بن أبیمعیط»« ،صلت بن أبیبها »« ،ابوجهل» و «أبوسیفیان» 3،امیا حضیرت

خدیجه

را به خاطر اخالق ارزشمند ،شرافت نفس ،ملکیات

همه را کنار گذاشت و پیامبر

پسندیده و صفات متعالیهای که در او سراغ داشیت ،انتییا نمیود .بیه اسیتناد رواییات فیراوان،
حضرت خدیجه
ابوطالب

اظهیار نمیود .حضیرت

بود که در ابتدا تمایل خود را به ازدواج با پیامبر

با خانوادهاش و تعدادی از قریش ،نزد عمرو بن أسد ،عموی خدیجه

پدر حضرت خدیجه

در جنگ فجار یا پیش از آن ،کشته شده بود.

4

رفتند؛ زییرا

خطبه حضرت ابوطالب

بنا بر نقل مشهور ،حضرت ابوطالب
پیامبر

پانزده ساط قبل از بعثت ،حضیرت خدیجیه

خواستگاری کرد و در خطبهاش هنین فرمود

 .1ر.ک ابنحجر عسقالنی؛ األصابة فی تمییز الصحابة؛ ج ،4
 .2ر.ک ابنکثیر دمشقی؛ البدایة و النهایة؛ ج ،2
 .3محمد باقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،16
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را بیرای

خدیجه

در خانه پیامبر
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صاحب این بیت را ،که ما را از نژاد ابراهیم و فرزندان اسماعیل قیرار داد و در
حمد و سپاس
ِ

حرم امن پناهمان بیشید .ما را حاکم بر مردم گمارد و شهری کیه در آن بیه سیر مییبیریم،

ادر مین بیا هییچ میردی از قیریش مقایسیه
پسر بیر ِ
برایمان مبارک کرد[ ...سپس گفت] این ِ

نمیشود ،مگر اینکه او برتر آید! با هیچ مردی مقایسه نمیشود ،اال اینکه بزرگتر آید کیه در
هستی همتایی ندارد .اگر هه ثروتش اندک است؛ اما ثروت ،میهمانگذرا و سایه فناپیذیری
است .او به خدیجه

تمایل دارد و ما آمدهایم تا وی را بیا رضیایت و امیر خیودش ،از تیو

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

1

نگاهی به سخنان حضرت ابوطالب

خطبه حضرت ابوطالب  ،جایگاه واالی رسوطخدا را برای همگیان روشین میکنید .ایین
خطبه حاکی از آن است که مردم عالمتهای نبیوت و نیور هیدایت را در او میییافتنید و منتظیر
بودند که وی همان کسی باشد که موسی و عیسی بشارت آمدنش را داده بودند .فردی کیه
با هر کسی که سنجیده شود ،برتر از اوست و هر مردی که با او مقایسه شیود ،وی بیزرگتیر از او
خواهد بود .سینان حضرت ابوطالب گویای شرافت و احتیرام بنییهاشیم در مییان میردم آن
روزگار و محل امن بودن حرم خداوند برای افراد دور و نزدیک از دیدگاه عر است.
کالم او درباره فقر پیامبر و بیان مالکی برتیری بیر مردهیا ،نشیانگر نگیاه ژرف و واالی او بیه
انسان است؛ هنانکه نشان میدهد او در برابر واقعیات ،با پیتگی و هوشیاری و بردبیاری موضیع
میگرفت.
مهریه حضرت خدیجه

حضرت ابوطالب از ماط خود ،ضامن مهر شید؛ هنانکیه مفیاد صیریح خطبیهاش بیود ،امیا
ِ
حضرت خدیجه آن را برگرداند و مهر را از ماط خود تضیمین نمیود .فیردی گفیت «عجییب
است که مهر به نفع مردان و در عهده زنان باشد!» .ابوطالب از ایین سیین رنجیید و فرمیود
«اگر همانند پسر برادر من باشند ،آنها را با باالترین بها و سنگینترین مهریه خواستارند؛ اما اگیر
امثاط شما باشند ،حاضر به ازدواج نیواهند شد؛ مگر با مهریههای سنگین».
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،5
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حضرت خدیجه  ،نمونه برتر

بانوی خردمند ،فکور و آزاده ،مغرور زرق و برق دنیا نمیشود .لذت ماط و شیهرت را فقیط بیرای
لذت بردن از آن نمیخواهد؛ بلکه به دنباط هیزهایی است که به وسیله آنها بتواند مقاصد عیالی
انجام داد .او بر سینه بزرگان قریش

حیات را دنباط ،و متحق کند؛ آنگونه که حضرت خدیجه

و صاحبان زر ،زور ،مقام و سلطنت دست رد زد و در جستجوی مرد فقیری برآمد که اندوختیهای
نیز همین است؛ زیرا او به هییچ ییک از ایینهیا هشیم

ندارد .سر پیشنهاد ازدواج او به پیامبر

ندوخته بود؛ هه اینکه اینها گاهی موجب نابودی زندگی و انسان ،حتی همه انسانیت میشیوند.
حضرت خدیجه

 ،تنها به اخالق فاضله ،ملکات پسندیده ،واقعیت در رفتار و تعالی در هدف

میاندیشید؛ زیرا اینها اموری هستند که میتوانند ثروت ،مقام و قیدرت را تسیییر نماینید و هیر
هیز را در خدمت انسان و انسانیت و تکامل او به مراتب عالی قرار دهند.

عموم مورخین ،بهرغیم اخیتالفسیلیقه ،روش و سیبکهیایی کیه دارنید ،مییگوینید حضیرت
خدیجه

زیباترین زن قریش بود؛ هنانکه تردیدی نیست که او برترین همسیر پییامبر

است .این نکته میتواند راز ناراحتی برخی از زنان پیامبر

بیوده

را نسیبت بیه حضیرت خدیجیه

برای همگان روشن کند که حتی بعد از رحلیتش ،پیوسیته در صیدد تضیعیف و عییبجیویی او
بودند؛ بهرغم اینکه هرگز با او در خانه پیامبر

زنیدگی نکیرده بودنید .شیاید «امسیلمه» مییان

همسران پیامبر

از نظر فضیلت ،اخالق ،محبت و حتی زیبایی در مرتبه دوم باشد؛ هنانکیه از

سین امام باقر

به دست میآید.

 ،پیوسته با ناراحتی و توطئه سایر همسران آن حضرت کیه

زنان صاحب جماط و اخالق پیامبر

از زیبایی بیبهره و به رعایت کامل اد در برابر پیامبر
موضعگیریها و رفتارها ،پیامبر
آیا پيامبر

با حضرت خدیجه

نیز ملتزم نبودند ،مواجه میشدند .این

را نیز آزار میداد.
به طمع ثروتش ازدواج کرد؟

برخی مستشرقین ی که پیوسته با تهمتهای ناروا اسالم را متهم میکنند ی معتقدند پییامبر
1

بیه

انگیزه رسیدن به امواط حضرت خدیجه

با او ازدواج کرد.

این در حالی است که حضرت خدیجه

تمام امواط خود را با مییل و رغبیت بیرای دعیوت بیه

 .1محمد حسن آط یاسین؛ کتاب النبوة؛

.63
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پیشنهاد ازدواج داد 1.شیخ محمید حسین

اسالم و در مسیر دین انفاق کرد .او بود که به پیامبر
آطیاسین ،معتقد است عالقه پیامبر

و تقدیر او از حضرت خدیجیه یی در طیوط حییاتش و

حتی پس از رحلت حضرت خدیجه

که موجب حسادت برخی همسران حضرت میشد کیه

نه حضرت خدیجه
است.

2

آیا حضرت خدیجه

را دیده و نه با او زندگی کرده بودند ی دلیل واضحی بر بطالن ایین اندیشیه
ازدواج کرده بود؟

قبل از پيامبر

برخی تاریخنویسان معتقدنید کیه همسیران پییامبر
حضرت خدیجه

غییر از عایشیه ،دوشییزه نبودنید .دربیاره
 ،با دو نفر دیگر به نامهای «عتی بن

میگویند او قبل از ازدواج با پیامبر

عابد میزومی» و «ابوهاله التمیمی» ازدواج کرده بود و از آنها صاحب فرزند نییز شیده بیود .در
این سینان تردیید جیدی وجیود درد و احتمیاط دارد بسییاری از سیینان در ایین میورد ،توسیط
سیاستبازان پردازش شده باشد.

درباره نام «ابوهاله» اختالف وجود دارد که آیا نامش «نباش بن زرار » است یا «زرار بین نبیاش»
یا هند و یا مالک و اینکه آیا او صحابی بوده است یا خیر؟ 3آیا هند ،همان فرزنیدی کیه حضیرت
خدیجه

به دنیا آورده است؟ از این شوهر بوده یا از دیگری؟ اگر فرزند عتیی باشید ،او دختیر
کشته شد یا در بصره به مرض طاعون؟

است 4و اال پسر و آیا او در جنگ جمل در سپاه علی

5

اما در این فرصت فقط به هند نکته پرداخته میشود.
اول :ابن شهرآشو میگوید احمد بالذری و ابوالقاسم کیوفی ،در کتیا خیود و مرتضیی در
ی بیا توجیه بیه آنچیه در کتیا هیای

الشافی و ابوجعفر در تلخیص روایت میکنند که پیامبر

االنوار و البدع آمده که رقیه و زینب دختیران هالیه ،خیواهر حضیرت خدیجیه
 .1ابنکثیر دمشقی؛ البدایة و النهایة؛ ج ،2
 .2محمد حسن آط یاسین؛ کتاب النبوة؛
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 .3حسن بن عبدالله عسکری؛ األوائل؛ ج ،1

( 159پاورقی).

 .4همان .وی میگوید «این هند با صیفی بن عائذ ازدواج کرد و محمد بن صیفی را به دنیا آورد».
 .5ر.ک ابنحجر عسقالنی؛ االصابة فی تمییز الصحابة؛ ج،3
 .6ابن شهرآشو مازندرانی؛ مناقب آل ابی الب ؛ ج ،1
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حضرت خدیجه

در حالی ازدواج کرد که او عذرا (دوشیزه) بود .او خود نیز همین معنا را تبیید

میکند.
دوم :ابوالقاسم کوفی نیز میگوید اجماع خا و عام صاحبان آثار و ناقلین اخبیار ،ایین اسیت
که از همه بزرگان قریش ،رؤسا و جوانمردان از حضرت خدیجه خواستگاری کردند و او همه
را رد کرد .وقتی رسوطخدا با وی ازدواج کرد ،زنیان قیریش از او ناراحیت شیدند و او را تیرک
کردند و گفتند «بزرگان و امرای قریش از تو خواستگاری کردند .همیه را رد کیردی و بیا محمید،
یتیم ابوطالب ،فقیر و تهیدست ازدواج نمودی؟».
حاط اهل فهم هگونه میتوانند بپذیرند کیه حضیرت خدیجیه بیه همسیری میردی بیدوی از
بنیتمیم درآمده و خواستگاری بزرگان قیریش را رد کیرده اسیت؟ 1نظرییه غییر قابیل قبیولی کیه
میگوید «ممکن نیست زنی شریف و زیبا در این مدت طوالنی بدون شوهر بماند» ،نمییتوانید
سین ابوالقاسم کوفی ،مؤلف االستغاثة را رد کند؛ زییرا ایین نظرییه غییر قابیل قبیوط نمییتوانید
مصحح آن باشد که او بزرگان قریش را رها سازد و مردی از بنیتمیم را بپذیرد.
پدر حضرت خدیجه

در جنگ فجار کشته شد و ولیاش بر او سلطه پدرانه نداشت تا او را بیه

ازدواج با کسی که میخواهد ،مجبور کند .مجرد باقی مانیدن زنیی شیریف و زیبیا بیرای میدتی،
مسبلهای کماهمیت نیست .البته اگر برای دستیابی به مردی بافضیلت و کاملی باشد که وجیودش
در آن عصر کمیا بوده است ،میتواند قابل قبوط باشد .ممکن است عجیب باشد که کسیی بیه
خواستگاری او نرفته باشد؛ بهویژه کسی همچون حضرت خدیجه

با آن موقعیت و مزیت ،اما

موضوع در مورد حضرت خدیجه اینگونه نبود؛ بلکه بزرگان قریش از او خواستگاری کردند.
سوم :برخی میگویند اولین شهید اسالم« ،حارث بین أبیهالیه» فرزنید حضیرت خدیجیه
است .شهادت او زمانی رخ داد که پیامبر دعوت به اسیالم را آشیکار کیرد؛ 2امیا ایین سیین
پذیرفتنی نیست؛ زیرا بنا بر روایتی که به سند صحیح از «قتاده» نقل شیده ،اولیین شیهید اسیالم،
ُسمیه مادر عمار است 3.از «مجاهد» نیز همین مطلب روایت شده است 4.از ابنعباس نیز نقیل
 .1ابوالقاسم علی بن احمد کوفی؛ االستغاثه؛ ج ،1
 .2حسن بن عبدالله عسکری؛ األوائل؛ ج ،1

.70

 311و .312

 .3ابنحجر عسقالنی؛ األصابة فی تمییز الصحابة؛ ج ،4
 .4یوسف بن عبدالله ابن عبدالبر؛ االستیعاب؛ ج ،4
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است که پدر و مادر عمار کشته شدند و آنها اولین افرادی بودند که از مسلمانان به قتل رسیدند.
مگر آنکه ادعا شود ُسمیه ،نیستین زنی است که شهید شد و حارث ،اولین مرد شهید است .ایین
احتماط نیز بعید ،و با ظاهر سینان آنها میالف است؛ بهویژه اینکه کلمه شهید بیا ییک واژه بیر
مذکر و مؤنک اطالق میشود ،مانند قتیل و جریح.
شهید ،شیص یا ذاتی است که وصف شهادت بر آن ثابت شود؛ هون مشتقات ،بر ذاتی داللیت
دارند که وصفی برایش ثابت شده است .از این رو ،کلمه تقی به معنای شیصی اسیت کیه دارای
تقوی است و قائم نیز هنین است .کلمه شیص یا ذات یا مانند آن ،بر مرد و بر زن و نیز بر هر دو
اطالق میشود .بر همین اساس ،عبارت « َطلَبُُال ِْصل ِْمُُ َف ِر َيض ٌة َُع َل ُُك ِلُُم ْس ِلم؛ 2جستجوی دانیش
بر هر مسلمانی الزم است» را به گونهای تفسیر میشود که مرد و زن را در بر میگیرد.
اگر در مشت «اط» موصولی باشد مانند القائم و المتقی ،موضوع روشنتر و آشیکارتر مییشیود؛
زیرا «اط» به منزله «الذی؛ کسی» است؛ بنابراین القائم ،به معنای شیصی اسیت کیه دارای قییام
است و اراده مرد و زن و هر دو درست است.
تعبیرهای قرآنی بر همین منواط به کار رفته است؛ مانند المتقین ،المؤمنین ،الشاکرین و  ...میرد و
زن را به طور جداگانه در بر میگیرند .گاهی الزم است بیرای هیر جینس تصیریح شیود؛ از ایین
ً
روست که قرآن نیز در برخی موارد صریحا مقصود خود را بیان میکنید و بیه میردان میفرمایید
ُ

ْ

ُ

َ

َ َ ُّ
ْ ْ
ْ ْ ُ
صار ِ ْْ  3به مؤمنان بگو هشمهای خود را (از نگاه به نیامحرم) فیرو
«قل ِللمؤ ِمنين يغضوا ِمن أب ِ
ُ

ْ

ْ

َ

َ ُ ْ َ ْ ْ
َ ْ ْ ُ
صار ِ َّن  4به زنان بیا ایمیان بگیو
گیرند» .به زنان نیز میفرماید «و قل ِللمؤ ِم ِ
نات يغضضن ِمن أب ِ

هشمهای خود را از نامحرم فرو بندند».

بنابراین ،این متن نمیتواند وجود پسری برای خدیجه

را اثبات کند؛ هنانکه ثابت شیده اسیت

که بیشی از آن دروغ است .شاید این دروغ ،به طور غییر مسیتقیم بیه ایین سیین کیه حضیرت
خدیجه

از پیامبر

صاحب پسر شد ،اشاره داشته باشد و این نکته غیر قابل اشکاط است.

 .1نصر بن مزاحم منقری؛ وقعة صفین؛
 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،1
 .3نور .30
 .4نور .31

.325
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چهارم :روایت شده است که حضرت خدیجه  ،خواهری به نام «هاله» داشت 1که با مردی از
طایفه «میزوم» ازدواج کرد و صاحب دختری به نام «هاله» شد .سپس با میردی از «بنییتمییم»
که «ابوهند» خوانده میشد ،ازدواج کرد و از او دارای فرزندی به نام «هند» شید .میرد تمیمیی از
همسر دیگرش ،صاحب دو فرزند به نامهای «رقیه» و «زینب» بود .پیس از میرگ میرد تمیمیی و
همسرش ،هند نزد خاندان پدریاش رفت و هاله ،خواهر حضرت خدیجه  ،همیراه دو دختیر
آنها را نیزد خیود بیرد و هنگیامی کیه بیا پییامبر

شوهرش باقی ماندند .حضرت خدیجه

ازدواج کرد ،هاله نیز درگذشت و آن دو کودک همچنان نزد حضرت خدیجه

و رسوطاللیه

باقی ماندند.

عر معتقد است «ربیبه» 2،دختر انسان اسیت؛ از ایین رو «رقییه» و «زینیب» را بیه پییامبر
نسبت دادهاند؛ با وجود اینکه آنها دختران أبوهند ،همسر خیواهر حضیرت خدیجیه

بودنید.

شاید این روایات با اختالفی که در نام پدر هند وجود دارد ،تبیید شود.
حضرت خدیجه

هنگام ازدواج چند سال داشت؟

درباره اختالف سن حضرت خدیجه هنگام ازدواج با پیامبر اعظم
و این اختالف را بین  25تا  46ساط گفتهاند.
3
الف 25 .ساط ،بیهقی این نظر را صحیح میداند.
4
 28 .ساط ،مورخان بسیاری این قوط را قبوط کردهاند.
5
ج 30 .ساط.
6
د 35 .ساط .
7
ه 40 .ساط.

 ،نظرات میتلف است

 .1در کتب انسا نام وی ذکر شده است .ر.ک مصعب بن عبدالله زبیری؛ نسب قریش.
 .2ابوالقاسم علی بن احمد کوفی؛ االستغاثه؛ ج  68 ،1و .69
 .3احمد بن حسین بیهقی؛ دالئل النبوة؛ ج .71 ،2
 .4عبدالحی بن عماد حنبلی؛ شذرات الذهب فی أخبار من ذهب؛ ج .14 ،1
 .5علی بن برهان حلبی؛ السیرة الحلبیة؛ ج ،1

.140

 .6اسماعیل بن عمر ابنکثیر؛ البدایة و النهایة؛ ج ،2
 .7احمد بن یحیی بالذری؛ انساب األشراف؛

.98

.295
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و 44 .ساط.
ز 45 .ساط.
3
ح 46 .ساط.
بسیاری از مورخان ،قوط دوم را ترجیح دادهاند و ابنعماد نیز آن را ذکر کرده است؛ اما بیهقی قیوط
اوط را صحیح دانسته و معتقد است «[حضرت] خدیجه به سین  65سیالگی رسیید و گفتیه
4
میشود پنجاه سالگی که این قوط ،اصح است».
بنا به نظر بیهقی که معتقد است حضرت خدیجه پانزده ساط پیش از بعثت با رسیوطخیدا
ازدواج کرده و هنگام وفات نیز  50ساط داشته است؛ 5بنابراین سن حضیرت خدیجیه هنگیام
ازدواج 25 ،ساط بوده است .افراد دیگری غیر از بیهقی نیز این نظر را بهتر دانستهاند 6،امیا حیاکم
که قوط دوم را از ابناسحاق روایت کرده است؛ حقیقت نظر خود را تشریح نمیکند و فقط وقتیی
از هشام بن عرو نقل میکند که حضرت خدیجه در سن  65سالگی درگذشت ،مییگویید
«این سین نامتداولی است؛ زیرا به نظر من عمر او به شصت ساط نرسیده است» 7.ایین مطلیب
بر نظریه غیر متداولی داللت دارد که میگوید «[حضرت]خدیجه در سن ههل سیالگی بیا
پیامبر ازدواج کرد» .وی معتقد است سن او در آن زمان کمتر از  35ساط بیوده اسیت ،امیا او
نظرش را بیان نمیکند که آیا سن خدیجه  30ساط بوده است؟ یا  28ساط و یا  25ساط؟
بنابراین بیشتر مورخین و محدثین سن خدیجه را حدود  25تا  28سیاط دانسیتهانید کیه در آن
زمان ،پیامبر اکرم نیز  25ساله بودند .بنابراین میان پییامبر اکیرم و حضیرت خدیجیه
تفاوت سنی نبوده و یا حدود سه ساط بوده است.
2

فهرست منابع

 .1ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی؛ االصابة فی تمییز الصحابة؛ تحقی عادط احمید ،علیی
محمد ،بیروت دارالکتب العلمیل 1415 ،ق.
 .1عبدالقادر بدارن؛ تهذیب تاریخ دمش ؛ ج .303 ،1
 .2ابوزکریا یحیی بن شرف نووی؛ تهذیب األسماء؛ ج .342 ،2
 .3احمد بن یحیی بالذری؛ انساب األشراف؛ .98
 .4ابونعیم اصفهانی؛ دالئل النبوة؛ ج.71 ،2
 .5همان،

.72

سیرته وأثره فی الحضارة؛ .45
 .6جالط مظهر؛ محمد رسول الله
 .7ابوعبدالله حاکم نیشابوری؛ المستدرک علی الصحیحین؛ ج .182 ،3
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 .2ابن شهرآشو  ،محمد بن علی مازندرانی؛ مناقب آل ابی الب؛ تحقی گروهیی از اسیاتید
نجف اشرف ،نجف المکتبل الحیدریل1376 ،ق.
 .3ابن عبدالبر ،یوسف بن عبدالله قرطبی؛ االستیعاب فی معرفة األصحاب؛ تحقی علی محمد
بجاوی ،بیروت دار الجیل1412 ،ق.
 .4ابن عماد حنبلی ،عبدالحی بن عماد؛ شذرات الذهب فی أخبار من ذهب؛ بییروت داراحییاء
التراث ،بیتا.
 .5ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر؛ البدایة والنهایة؛ تحقی علیی شییری ،بییروت داراحییاء التیراث
العربی1408 ،ق.
 .6ابوالقاسییم کییوفی ،علییی بیین احمیید؛ االسققتغاثه فققی بققدع الثالثققة؛ تهییران مؤسسییل
اخعلمی1373،ش.
 .7ابونعیم اصفهانی ،احمد بن عبدالله  ،دالئل النبوة.
 .8اربلی ،علی بن عیسی؛ کشف الغمة فی معرفة األئمة ؛ بیروت دار االضواء1405 ،ق.
 .9بدران ،عبدالقادر؛ تهذیب تاریخ دمش الکبیر؛ بیروت دار إحیاء التراث العربی1407 ،ق.
 .10بالذری ،احمد بن یحیی؛ انساب االشراف؛ تحقی سهیل زکیار ،رییاض زرکلیی ،بییروت
دارالفکر1417 ،ق.
 .11حاکم نیشابوری ،ابو عبدالله؛ المستدرک علقی الصقحیحین؛ بییروت  -لبنیان دارالمعرفیل،
1406ق.
 .12حلبی ،علی بن برهان؛ السیرة الحلبیه؛ بیروت دارالمعرفل1400 ،ق.
 .13زبیری ،مصعب بن عبدالله؛ نسب قریش؛ قاهره ها لوری پرووانساط.1953 ،
 .14عسکری ،حسن بن عبد الله بن سهل؛ األوائل؛ بیروت دار الکتب العلمیل1407 ،ق.
 .15کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ تحقی علی اکبر غفاری ،ها سوم ،تهران دارالکتیب
االسالمیل 1388 ،ق.
 .16مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراألنوار؛ تحقی محمیدباقر بهبیودی ،بییروت دار احییاء التیراث
العربی1403 ،ق.
 .17منقری ،نصر بن مزاحم؛ وقعة صفین؛ تحقی عبدالسالم محمد هارون ،قم مکتبل آییل اللیه
المرعشی1382 ،ق.
 .18نووی ،أبو زکریا یحیی بن شرف؛ تهذیب األسماء واللغات؛ بیروت دار الفکر1416 ،ق. .

