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 :الممخص
المسممكف الضطياد المشركيف الذيف كاجيكا الديف تعرض 

الجديد بكؿ قسكة، كاستخدمكا التعذيب كالتجكيع كالقتؿ لردع 
المسمميف، كلصدىـ عف دينيـ، فكانت اليجرة كسيمة لحماية 
المسمميف، كلمحافظ عمى القمة المؤمنة مف الفتنة، كتييئتيـ 

تركيز عمى لممراحؿ الجيادية الالحقة. كىذا البحث محاكلة لم
 .أثر الحصار في اليجرة

كأىـ النتائج التي تضمنيا البحث أف االضطياد االجتماعي 
كالحصار االقتصادم كانا في مقدمة كسائؿ قريش في 
التصدم لإلسالـ، كقد مارست قريش المقاطعة االقتصادية 
لتجار المسمميف بمنع التعامؿ معيـ، فضالن عف تجكيع 
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Abstract: 

The muslims have been Persecuted by the polytheists 

who have faced the new religion cruelly, used torching, 

starving and killing to stop muslims with  their religion, 

so the immigration was the best way to protect 

muslims,and keep the lack of people who believed from 

temptation,and congrats them on the subsequent jihad 

stages.And this research tries to focus on the effects of 

the blockade in the migration,this research consist of 

introduction and then reboot of the definition of 

migration and three researches: 

The research had some results like:the social persecution 

and economic blockade that were in the beginning of 

Quraish’s means to stop islam,and Quraish have 

practiced the economic boycott to muslim merchants 

when they stopped  dealing with them in addition to 

starving poor people.  
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  المقدمة
ػػػػػد كعمػػػػػى  ؿ الحمػػػػػد ا رب العػػػػػالميف، كالصػػػػػالة كالسػػػػػالـ عمػػػػػى سػػػػػيد  مل المرسػػػػػميف ميحى

 بيتو الطيبيف الطاىريف، كصحابتو الغر المياميف.
فإف ىجرة المسمميف مف مكة مكئؿ الدعكة اإلسالمية كانت انعكاسان لما تعرض لو 
المسممكف مف اضطياد مشركي مكة الذيف كاجيكا الديف الجديد بكؿ قسكة، كاستخدمكا التعذيب 
كالتجكيع كالقتؿ لردع المسمميف، كلصدىـ عف دينيـ، فكانت اليجرة كسيمة لحماية المسمميف، 

 ة المؤمنة مف الفتنة، كتييئتيـ لممراحؿ الجيادية الالحقة. كلمحافظ عمى القم
كقد أشارت كتب السنة النبكية الشريفة، كالسيرة العطرة، كالتاريخ اإلسالمي، إلى 
اليجرات كأىميتيا، كأثرىا في حماية اإلسالـ؛ كلكنيا لـ تسيب في بياف أحكاؿ المسمميف بعامة 

 ييا.في مكة، كال طبيعة معاناتيـ الكبيرة ف
ليذه األسباب أردت التعرؼ عف كثب عمى أحكاؿ المسمميف في مكة، كأثر العكامؿ 

الحصار االقتصادي االقتصادية كاالجتماعية في ىجرة المسمميف، في ىذا المكضكع المكسـ )
 (.واالضطهاد االجتماعي في بداية الدعوة اإلسالمية وأثرهما في هجرة المسممين

الحصار في اليجرة، كالسيما أف جؿ الكتب التي تناكلت  حاكلت فيو التركيز عمى أثر
مكضكع اليجرة النبكية لـ تسمط الضكء عمى ىذه العكامؿ إنما ركزت عمى سيرة الرسكؿ 
( في مكة كفي أثناء اليجرة، أك ركزت عمى أحكاؿ  ملـى سى مىٍيًو ك لو كى ملى الملوي عى األعظـ )صى

 المياجريف في الحبشة.
الكفاء يقتضي بياف األحكاؿ المعيشية الصعبة التي كاف يعيشيا  لذا رأيت أف كاجب

 المسممكف في مكة، ككيؼ صبركا عمى غطرسة قريش حتى أذف اا تىعىالىى ليـ في اليجرة.
 التعريف باهلجرة 

 الهجرة في المغة: :أوالا 
 ،( ُ)متعددة كىي مف مادة )ق ج ر(، فاليجر ضد الكصؿ اليجرة لغةن تأتي بمعافو 

راًف، كاالسـ الًيٍجرةي ك  رىمىو، كىما يىٍيتىًجراف كيىتىيىاجى ريه ىىٍجران كًىٍجرانان: صى رىه يىٍيجي ىىجى
(ِ) : ري . كالتىياجي

التقاطعي 
(ّ). 

ثو »كسمـ(: ك لو كقكلو )صمى اا عميو  )صمى اا عميو يريد بو   (ْ)«الى ًىٍجرىةى بىٍعدى ثىالى
اليىٍجرى ضدل الكصؿً كسمـ(: ك لو 

(ٓ). 
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،  (ٔ)اليذياف كالتخميط في الكالـكتأتي بمعنى  أتي اليجرة بمعنى الترؾ كاإلغفاؿ،كت
كاليىٍجري أيضان اليذياف كقد ىجرى المريض ييجري ىجران فيك ىاجره كالكالـ ميجكر
(ٕ.)  

رىًة عند العرب خركجي البىدًكٌم مف باديتو ًإلى الميدفً  رى الرجؿي  ،كأىصؿ الميياجى يقاؿ: ىاجى
رى قكمىوًإذا فعؿ  ذلؾ؛ ككذلؾ كؿ ميٍخؿو بمىٍسكىًنو ميٍنتىًقؿو ًإلى قكـ  خريف ًبسيكناهي، فقد ىاجى

(ٖ.)  
مياجريف، ألىنيـ ترككا ديارىـ كمساكنيـ التي نىشىؤيكا بيا، كؿى  ،(ٗ)كسمي المياجركف

مده ًحقيكا بدار ليس ليـ بيا أىىؿ كال ماؿ حيف ىاجركا ًإلى الحبشة أك المدينة؛ فكؿ مف فارؽ ب
، كاالسـ منو الًيٍجرة ًرمى أىك سكف بمدان  خر، فيك ميياًجره (َُ)مف بىدىًكمى أىك حىضى

.  
 :الهجرة في االصطالح :ثانياا 

كجي ًمٍف داًر اٍلكيٍفًر إلى داًر اإلسالـ "ىي  ري " الخي
(ُُ) . 

اف، كمف ىاجر مف مكة إلى " الخركج مف دار الكفر إلى دار اإليم ىي :كقيؿ
 . (ُِ)"المدينة

 .(ُّ)ىي ترؾ الكطف الذم بيف الكفار كاالنتقاؿ إلى دار اإلسالـ :كقيؿ
 .(ُْ)كمنيـ مف قاؿ: " اليجرة االنتقاؿ مف دار الحرًب إلى دار اإلسالـ"

 .كىذه المعاني كميا متكافقة مع األصؿ المغكم لمكممة
اإلسالـ، كاف اسـ اليجرة ال يطمؽ إال عمى مف ىاجر مف كطنو إلى المدينة لطمب ك 

ككانت كؿ قبيمة أسممت كىاجرت بأسرىا تدعى البررة، ككؿ قبيمة ىاجر بعضيا تدعى الخيرة، 
فكاف المياجركف بررة كخيرة، ثـ سقط حكـ اليجرة بعد الفتح كصار المسممكف مياجريف 

 .(ُٓ)كأعرابان 
 

وأثرهما يف هجرة االجتماعي االضطهاد حلصار االقتصادي وا: املبحث األول
 .ني إىل احلبشتاملسلم

لما فشا اإلسالـ في مكة، أظيرت قريش عداكتيا لممسمميف، كتفننت في إظيار 
العداكة، التي انسحبت عمى كؿ ما استطاعت قريش أف تفمعو  نذاؾ، سكاء أكاف ىذا االعتداء 

 فرديان أـ جماعيان، كسكاء أكاف باألبداف أـ باألمكاؿ.
ت كؿ قبيمة عمى مف فييـ مف المسمميف ككاف أكؿ ما أقدمت عميو قريش ىك أف كثب

يعذبكنيـ، كيفتنكنيـ عف دينيـ، كمنع اا رسكلو )صمى اا عميو ك لو كسمـ( منيـ بعمو أبي 
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طالب، كقد قاـ أبك طالب، حيف رأل قريشان يصنعكف ما يصنعكف في بني ىاشـ كبني المطمب 
ك لو كسمـ( كالقياـ دكنو؛ فدعاىـ إلى ما ىك عميو، مف منع رسكؿ اا )صمى اا عميو 

 .(ُٔ)فاجتمعكا إليو، كقامكا معو كأجابكه إلى ما دعاىـ إليو، إال ما كاف مف أبي ليب
ملـى( قد ناؿ نصيبو  سى مىٍيًو ك لو كى ملى الملوي عى كمع كؿ ىذه المنعة، إال أف رسكؿ اا )صى

حمزة )رضي اا عنو(، إذ الكبير مف أذل قريش، ككانت إحدل ىذه الحاالت سببان في إسالـ 
أف أبا جيؿ مرل برسكؿ اا )صمى اا عميو ك لو كسمـ( عند الصفا، فآذاه كشتمو، كناؿ منو 
بعض ما يكره مف العيب لدينو، كالتضعيؼ ألمره؛ فمـ يكممو رسكؿ اا )صمى اا عميو ك لو 

كيخرج لو، ككاف إذا  كسمـ(، فمـ يمبث حمزة أف أقبؿ متكشحان قكسو، راجعان مف قنص يرميو
رجع مف قنصو لـ يصؿ إلى أىمو حتى يطكؼ بالكعبة، ككاف إذا فعؿ ذلؾ لـ يمر عمى ناد 
مف قريش إال كقؼ كسمـ كتحدث معيـ، ككاف أعز فتى في قريش، كأشد شكيمة. فمما رجع 
ف قالت لو مكالة لو: يا أبا عمارة، كلك رأيت ما لقي ابف أخيؾ محمد  نفان مف أبي الحكـ ب

ىشاـ: كجده ىينا جالسا فآذاه كسبو كبمغ منو ما يكره ثـ انصرؼ عنو كلـ يكممو محمد )صمى 
اا عميو ك لو كسمـ(، فاحتمؿ حمزة الغضب لما أراد اا بو مف كرامتو، فخرج يسعى كلـ يقؼ 
عمى أحد، فمما دخؿ المسجد نظر إلي أبي جيؿ جالسان في القكـ، فأقبؿ نحكه، حتى إذا قاـ 

رأسو رفع القكس فضربو بيا فشجو شجة منكرة، ثـ قاؿ: أتشتمو كأنا عمى دينو أقكؿ ما  عمى
يقكؿ؟ فرد ذلؾ عمٌي إف استطعت. فقامت رجاؿ مف بني مخزكـ إلى حمزة لينصركا أبا جيؿ؛ 

 .(ُٕ)فقاؿ أبك جيؿ: دعكا أبا عمارة، فإني كاا قد سببت ابف أخيو سبان قبيحان 
إثر ذلؾ في قبائؿ قريش في الرجاؿ كالنساء، فحبست  كجعؿ اإلسالـ يفشك بمكة

 .(ُٖ)قريش مف قدرت عمى حبسو، كفتنت مف استطاعت فتنتو مف المسمميف
ككصؿ األمر بقريش أنيـ منعكا تالكة القر ف الكريـ، ككاجيكا مف يتمكه بالضرب، كمف 

كا: كاا ما سمعت شكاىد ذلؾ أف أصحاب رسكؿ اا )صمى اا عميو ك لو كسمـ( اجتمعكا فقال
اا بف مسعكد أنا، قالكا: إنا  ؟ فقاؿ عبدكهيسمعقريش ىذا القر ف يجير ليا بو قط، فمف رجؿ 

نخشاىـ عميؾ، إنما نريد رجالن لو عشيرة يمنعكنو مف القكـ إف أرادكه؟ قاؿ دعكني فإف اا 
يتيا، حتى قاـ سيمنعني. قاؿ: فغدا ابف مسعكد حتى أتى المقاـ في الضحى، كقريش في أند

عند المقاـ ثـ قرأ سكرة الرحمف، فتأممكه فجعمكا يقكلكف: ماذا قاؿ ابف أـ عبد؟ ثـ قالكا: إنو 
ليتمك بعض ما جاء بو محمد، فقامكا إليو فجعمكا يضربكف في كجيو، كجعؿ يقرأ حتى بمغ منيا 
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: ىذا الذم خشينا ما شاء اا أف يبمغ. ثـ انصرؼ إلى أصحابو كقد أثركا في كجيو، فقالكا لو
عميؾ؛ فقاؿ: ما كاف أعداء اا أىكف عمٌي منيـ اآلف، كلئف شئتـ ألغادينيـ بمثميا غدان؛ قالكا 

 .(ُٗ)ال، حسبؾ، قد أسمعتيـ ما يكرىكف
ثـ إف مشركك قريش عدكا عمى مف أسمـ، يحبسكنيـ كيعذبكنيـ بالضرب كالجكع 

فتف مف شدة البالء الذم يصيبو، كمنيـ كالعطش، كبرمضاء مكة إذا اشتد الحر، فمنيـ مف ي
 .(َِ)مف يصمب ليـ، كيعصمو اا منيـ

فكاف التجكيع لفقراء المسمميف، كالسيما المكالي منيـ، إذ كانكا يطعمكنيـ النزر اليسير 
 بما يحفظ حياتيـ لينالكا نصيبيـ مف التعذيب. 

إذ منع التعامؿ أما األغنياء منيـ، فقد تعرضكا لممقاطعة كلمحصار االقتصادم، 
معيـ، ككاف أبك جيؿ يغرم بالمسمميف رجاؿ قريش، فإذا سمع بالرجؿ قد أسمـ لو شرؼ 

كقاؿ: تركت ديف أبيؾ كىك خير منؾ، لنسفيف حممؾ، كلنفيمف )لنحقرف( كمنعة، أنبو كأخزاه، 
ف كاف  ف كاف تاجران قاؿ: كاا لنكسدف تجارتؾ، كلنيمكف مالؾ؛ كا  رأيؾ، كلنضعف شرفؾ؛ كا 

 .(ُِ)ضعيفا ضربو كأغرل بو
كبمغ بالمعذبيف األلـ مف شدة التعذيب كمف الجكع كالعطش، حتى ما يقدر أف يستكم 

 الالتجالسان مف شدة الضر الذم نزؿ بو، حتى يعطييـ ما سألكه مف الفتنة، حتى يقكلكا لو؛ 
كالعزم إليؾ مف دكف اا؟ فيقكؿ نعـ، حتى إف الجعؿ ليمر بيـ، فيقكلكف لو: أىذا الجعؿ 

 .(ِِ)إليؾ مف دكف اا؟ فيقكؿ: نعـ، افتداء منيـ مما يبمغكف مف جيده
 ومن الشواهد الفردية عمى التعذيب:

، ما لقيو بالؿ )رضي اا عنو( الذم كاف مكالن لبعض بني جمح، مكلدان مف مكلدييـ
ككاف أمية بف كىب يخرجو إذا حميت الظييرة، في بطحاء مكة، ثـ يأمر بالصخرة العظيمة 
فتكضع عمى صدره، ثـ يقكؿ لو: ال تزاؿ ىكذا حتى تمكت، أك تكفر بمحمد، كتعبد الالت 
كالعزل؛ فيقكؿ كىك في ذلؾ البالء: أحد أحد، ككاف كرقة بف نكفؿ يمر بو كىك يعذب بذلؾ، 

حد؛ فيقكؿ: أحد أحد كاا يا بالؿ، ثـ يقبؿ عمى أمية بف خمؼ، كمف يصنع كىك يقكؿ: أحد أ
ذلؾ بو مف بني جمح، فيقكؿ: أحمؼ باا لئف قتمتمكه عمى ىذا     ألتخذنو حنانان، أم: إذا 
مات أجؿ قبره متبركان بو، حتى مر بو أبك بكر الصديؽ )رضي اا عنو( يكمان، كىـ يصنعكف 

ي بكر في بني جمح، فقاؿ ألمية بف خمؼ: أال تتقي اا في ىذا ذلؾ بو، ككانت دار أب
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المسكيف؟ حتى متى؟ قاؿ: أنت الذم أفسدتو فأنقذه مما ترل؛ فقاؿ أبك بكر: أفعؿ، عندم 
بو؛ قاؿ: قد قبمت فقاؿ: ىك لؾ. فأعطاه أبك  وأعطيكغالـ أسكد أجمد منو كأقكل، عمى دينؾ، 

 .(ِّ)بكر الصديؽ )رضي اا عنو( غالمو ذلؾ، كأخذه فأعتقو
كما لقيو عمار بف ياسر، كأبيو كأمو، فقد كانت بنك مخزـك يخرجكنيـ إذا حميت 
الظييرة، يعذبكنيـ برمضاء مكة، فيمر بيـ رسكؿ اا )صمى اا عميو ك لو كسمـ( فيقكؿ: 

بٍ » نلةي صى ـٍ اٍلجى  .(ِْ)فأما أمو فقتمكىا كىي تأبى إال اإلسالـ«. رنا  ؿى ياسر، فإف مىٍكًعديكي
جارية بني مؤمؿ، كىـ حي مف بني كعب، لبينة كممف كاف يعذب مف أىؿ مكة: 

ككانت مسممة، ككاف عمر بف الخطاب )رضي اا عنو( يعذبيا لتترؾ اإلسالـ، كىك يكمئذ 
يا قاؿ: إني أعتذر إليؾ، إني لـ أتركؾ إال ماللة؛ فتقكؿ: كذلؾ مشرؾ، حتى إذا مؿ مف ضرب

 .(ِٓ)فعؿ اا بؾ. فابتاعيا أبك بكر )رضي اا عنو(، فأعتقيا
( ما فيو أصحابو مف البالء، كما ىك  ملـى سى مىٍيًو ك لو كى ملى الملوي عى كلما رأل رسكؿ اا )صى

لب، كأنو ال يقدر أف يمنعيـ مما ىـ فيو مف فيو مف العافية، بمكانو مف اا كمف عمو أبي طا
بىشىًة فىًإفل ًبيىا مىمكنا الى ييٍظمىـ ًعٍندىهي أحده، كىًىيى أرضي »البالء، قاؿ ليـ:  رىٍجتيـٍ إلىى أرًض اٍلحى لىٍك خى

ا مما أنتـ ـٍ فرجن تلى يجعؿى ااي لىكي ، فخرج عند ذلؾ المسممكف مف أصحاب رسكؿ اا «صدؽو، حى
عميو ك لو كسمـ( إلى أرض الحبشة، مخافة الفتنة، كفراران إلى اا بدينيـ، فكانت  )صمى اا

 .(ِٔ)أكؿ ىجرة في اإلسالـ
ككاف جميع مف لحؽ بأرض الحبشة، كىاجر إلييا مف المسمميف، سكل أبنائيـ الذيف 

 .(ِٕ)خرجكا بيـ معيـ صغاران ككلدكا بيا، ثالثة كثمانيف رجالن 
 :(ِٖ)رث عف معاناة المسمميف حيف أمنكا بأرض الحبشة، قاؿكعبر عبد اا بف الحا

يىا رىاًكبنا بىمِّغىٍف عىنلى ميغىٍمغىمة .......... مىٍف كىافى يىٍرجيك بالغى اًا كالديفً 
(ِٗ) 
 كيؿُّ امرئو ًمٍف عباًد الملًو ميٍضطىيىده .......... ًببىٍطًف مكةى مقيكرو كمفتكفً 

ٍدنىا بالدى ال  ملًو كىاًسعىةن ............ تينجي ًمٍف الذؿِّ كالمىٍخزاًة كاليكفً أىنلا كىجى
مىى ذؿِّ الحياًة كًخز ... مو ًفي المماًت كعيبو غيًر مأمكفً   فىالى تيًقيميكا عى
اليكا ًفي المكازيفً   إنلا تىًبٍعنىا رسكؿى الملًو كاطلرحكا قكؿى ......... النبيِّ كىعى

 القكـً الذيف بىغىٍكا .... كعائذنا بؾ أف يغمكا فىييٍطغيكًنيفىاٍجعىٍؿ عذابىؾ في 
ا يذكر نفي قريش إياىـ مف بالدىـ، كيعاتب بعض قكمو في ذلؾ  :(َّ)كمف شعره أيضن
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تىٍأبىاهي عمىل أىنىاًمًمي ، قتالىيـ ................. عميل كى  أبٍت كىًبدم، الى أٍكًذبىٍنؾى
كىٍيؼى ًقتىاًلي معىشرنا أدلبك  ؽِّ أىٍف الى تأًشبكه بباطؿً كى مىى اٍلحى كـي .......... عى

(ُّ) 
مىى أىٍمرو شديًد البالبؿً  ٍكا عى رِّ أرًضيـ ... فأٍضحى نفتيـٍ عبادي الجفِّ ًمٍف حي
(ِّ) 

 فىًإٍف تؾي كىانىٍت ًفي عىًدم أمانةه ...... عىًدمِّ ٍبًف سىٍعدو عىٍف تيقنى أىٍك تكاصؿً 
ك أىفل  عىاًئؿفىقىٍد كيٍنتي أىٍرجي ذىًلؾى فيكـي .......... بحمًد اللًذم الى ييطلًبي ًباٍلجى

(ّّ) 
عاًؼ األرامؿً  ر مأكىل الضِّ  (ّْ)كبيدِّلت ًشبالن شٍبؿى كؿ خبيئةو ...... ًبًذم فىجى

ا  :(ّٓ)كقاؿ أيضن
دىٍت عىاده كمديفي كالًحٍجري  حى دي ااى حقلو ....... كىمىا جى ًتٍمؾى قريشه تجحى  كى

ـٍ أبًرٍؽ فىالى يىسىعىنلني .... ًمٍف األرًض برٌّ ذيك فضاءو كىالى بحري فىًإٍف أىنى   ا لى
ا ًفي النفًس إٍذ بيًمغى النلٍقري  بد اإًللوى محمده .... أبيِّفي مى  (ّٔ)بأرضو ًبيىا عى

كقاؿ عثماف بف مظعكف يعاتب أمية بف خمؼ بف كىب بف حذافة بف جمح، كىك ابف 
 :(ّٕ)عمو، ككاف يؤذيو في إسالمو

ًمٍف ديكًنًو الشلرماف كىاٍلبىٍرؾي أىٍكتىعي  و ... كى اءى بغضي ك ًلملًذم جى ـى بفى عىٍمرو أتىٍي
(ّٖ) 
اءىً تقذع أىأىٍخرىٍجتىًني ًمٍف بطًف مكةى  ًمننا ..... كىأىٍسكىٍنتًني ًفي صرًح بىٍيضى
(ّٗ) 

 ريشييا لؾى أجمعي  تىريشي ًنبىاالن الى ييكىاًتيؾى ريشييا ............ كتىٍبرم ًنبىاالن 
ـٍ كنتى تىٍفزعي  ا ًبًي  كحاربتى أىٍقكىامنا ًكرىامنا أعزلةن ............... أىمكتى أىٍقكىامن
ـي إٍف نابٍتؾ يىٍكمنا ميًممةه .......... كىأىٍسمىمىؾى األكباشي مىا كنتى تصنعي   سىتىٍعمى

ىذه بعض الشكاىد عمى ما تعرض لو المسممكف مف حصار اقتصادم، كمف 
 اضطياد اجتماعي، كانا سببان في ىجرة المستضعفيف منيـ إلى الحبشة إلنقاذىـ مما ىـ فيو.

 مقاطعت قريش للمسلمني :املبحث الثاني
لما رأت قريش أف أصحاب رسكؿ اا )صمى اا عميو ك لو كسمـ( قد نزلكا الحبشة، 

كأف عمر )رضي اا عنو( قد  كأصابكا بو أمنان كقراران، كأف النجاشي قد منع مف لجأ إليو منيـ،
أسمـ، فكاف ىك كحمزة بف عبد المطمب مع رسكؿ اا )صمى اا عميو ك لو كسمـ( كأصحابو، 
كجعؿ اإلسالـ يفشك في القبائؿ، اجتمعكا كائتمركا أف يكتبكا كتابان يتعاقدكف فيو عمى بني 

ال يبتاعكا منيـ؛ فمما اجتمعكا المطمب، عمى أال ينكحكا إلييـ كال ينكحكىـ، كال يبيعكىـ شيئان، ك 
لذلؾ كتبكه في صحيفة، ثـ تعاىدكا كتكاثقكا عمى ذلؾ، ثـ عمقكا الصحيفة في جكؼ الكعبة 
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 . (َْ)تككيدان عمى أنفسيـ
فمما فعمت ذلؾ قريش انحازت بنك ىاشـ كبنك المطمب إلى أبي طالب، فدخمكا معو في 

عبد العزل بف عبد المطمب، إلى قريش،  شعبو كاجتمعكا إليو، كخرج مف بني ىاشـ أبك ليب،
فظاىرىـ، فأقامكا عمى ذلؾ سنتيف أك ثالثان، حتى جيدكا ال يصؿ إلييـ شيء، إال سران مستخفيا 

 .(ُْ)بو مف أراد صمتيـ مف قريش
، كمعو غالـ (20)كقد أحكـ أبك جيؿ الحصار عمى المسمميف، كقد لقي حكيـ بف حزاـ

بنت خكيمد، كىي عند رسكؿ اا )صمى اا عميو ك لو كسمـ(  يحمؿ قمحان يريد بو عمتو خديجة
كمعو في الشعب، فتعمؽ بو كقاؿ: أتذىب بالطعاـ إلى بني ىاشـ؟ كاا ال تبرح أنت كطعامؾ 
حتى أفضحؾ بمكة. فجاءه أبك البخترم بف ىشاـ بف الحارث بف أسد، فقاؿ: ما لؾ كلو؟ 

البخترم: طعاـ كاف لعمتو عنده بعثت إليو فيو  فقاؿ: يحمؿ الطعاـ إلى بني ىاشـ؟ فقاؿ أبك
أفتمنعو أف يأتييا بطعاميا؟ خؿ سبيؿ الرجؿ؛ فأبى أبك جيؿ حتى ناؿ أحدىما مف صاحبو، 
فأخذ أبك البخترم لحي بعير فضربو بو فشجو، ككطئو كطأن شديدان كحمزة بف عبد المطمب 

ا عميو ك لو كسمـ( كأصحابو، قريب يرل ذلؾ، كىـ يكرىكف أف يبمغ ذلؾ رسكؿ اا )صمى ا
فيشمتكا بيـ، كرسكؿ اا )صمى اا عميو ك لو كسمـ( عمى ذلؾ يدعك قكمو ليالن كنياران، سران 

 .(ّْ)كجياران، مناديان بأمر اا ال يتقي فيو أحدان مف الناس
كقد زادت األمكر تعقيدان أف بمغ أصحاب رسكؿ اا )صمى اا عميو ك لو كسمـ( في 

شة إسالـ أىؿ مكة، فأقبمكا حتى إذا دنكا مف مكة، بمغيـ أف ما كانكا تحدثكا بو مف إسالـ الحب
 .(ْْ)أىؿ مكة كاف باطالن، فمـ يدخؿ منيـ أحد إال بجكار أك مستخفيان 

ملى الملوي  فأقاـ بعض مف أتى في مكة حتى ىاجر إلى المدينة، فشيد مع النبي )صى
( بدران، ملـى سى مىٍيًو ك لو كى  . (ْٓ)كمنيـ مف حبس حتى فاتو بدر كغيره، كمنيـ مف مات بمكة عى

كتعرض بعض الكافديف إلى التعذيب بعد أف ردكا جكار مف أجارىـ، منيـ عثماف بف 
الذم رد جكار الكليد بف المغيرة،  نذاؾ لطـ رجؿ عيف عثماف فخضرىا، فقاؿ  (24)مظعكف

 ( .ْٕ)ما أصاب أختيا في اا ... عثماف: بؿ كاا إف عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثؿ
لـ يرض نفر مف قريش بما أصاب بني ىاشـ كبني المطمب في منزليـ الذم تعاقدت 

، (21)فيو قريش عمييـ في الصحيفة التي كتبكىا، فقاـ في نقض تمؾ الصحيفة ىشاـ بف عمرك
ليالن، قد ككاف ذا شرؼ في قكمو، فكاف يأتي بالبعير، كبنك ىاشـ كبنك المطمب في الشعب 
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أكقره طعامان حتى إذا أقبؿ بو فـ الشعب خمع خطامو مف رأسو، ثـ ضرب عمى جنبو، فيدخؿ 
 الشعب عمييـ ثـ يأتي بو قد أكقره بزان أك بران، فيفعؿ بو مثؿ ذلؾ.

المطمب، فقاؿ:  ، ككانت أمو عاتكة بنت عبد(24)فمشى ىشاـ إلى زىير بف أبي أمية
طعاـ كتمبس الثياب، كتنكح النساء، كأخكالؾ حيث قد عممت، يا زىير، أقد رضيت أف تأكؿ ال

 ال يباعكف كال يبتاع منيـ، كال ينكحكف كال ينكح إلييـ؟ 
أما إني أحمؼ باا أف لك كانكا أخكاؿ أبي الحكـ بف ىشاـ، ثـ دعكتو إلى مثؿ ما 

أنا رجؿ كاحد،  دعاؾ إليو منيـ، ما أجابؾ إليو أبدان، قاؿ: كيحؾ يا ىشاـ! فماذا أصنع؟ إنما
كاا لك كاف معي رجؿ  خر لقمت في نقضيا حتى أنقضيا، قاؿ: قد كجدت رجالن قاؿ: فمف 

 ىك؟ قاؿ: أنا، قاؿ لو زىير: أبغنا رجالن ثالثان.
فذىب إلى المطعـ بف عدم، فقاؿ لو: يا مطعـ أقد رضيت أف ييمؾ بطناف مف بني 

أما كاا لئف أمكنتمكىـ مف ىذه لتجدنيـ عبد مناؼ كأنت شاىد عمى ذلؾ مكافؽ لقريش فيو! 
إلييا منكـ سراعان، قاؿ: كيحؾ! فماذا أصنع؟ إنما أنا رجؿ كاحد، قاؿ: قد كجدت ثانيان، قاؿ: 
مف ىك؟ قاؿ: أنا، فقاؿ: أبغنا ثالثان، قاؿ: قد فعمت، قاؿ: مف ىك؟ قاؿ: زىير بف أبي أمية، 

 قاؿ أبغنا رابعان.
فقاؿ لو نحكان مما قاؿ لممطعـ بف عدم، فقاؿ: كىؿ مف فذىب إلى البخترم بف ىشاـ، 

ـ بف عدم، كأنا عأحد يعيف عمى ىذا؟ قاؿ: نعـ، قاؿ: مف ىك؟ قاؿ: زىير بف أبي أمية، كالمط
 معؾ، قاؿ: أبغنا خامسان.

فذىب إلى زمعة بف األسكد بف المطمب بف أسد، فكممو كذكر لو قرابتيـ كحقيـ، فقاؿ 
.لو: كىؿ عمى ىذا األمر   الذم تدعكني إليو مف أحد؟ قاؿ: نعـ، ثـ سمى لو القـك

فاجتمعكا ليالن بأعمى مكة ، كأجمعكا أمرىـ كتعاقدكا عمى القياـ في الصحيفة حتى 
ينقضكىا، كقاؿ زىير: أنا أبدؤكـ، فأككف أكؿ مف يتكمـ. فمما أصبحكا غدكا إلى أنديتيـ، كغدا 

عان، ثـ أقبؿ عمى الناس فقاؿ: يا أىؿ مكة، زىير بف أبي أمية عميو حمة، فطاؼ بالبيت سب
أنأكؿ الطعاـ كنمبس الثياب، كبنك ىاشـ ىمكى ال يباع كال يبتاع منيـ، كاا ال أقعد حتى تشؽ 

 ىذه الصحيفة القاطعة الظالمة.
قاؿ أبك جيؿ: ككاف في ناحية المسجد: كذبت كاا ال تشؽ، قاؿ زمعة بف األسكد: 

كتابيا حيث كتبت، قاؿ أبك البخترم: صدؽ زمعة، ال نرضى ما  أنت كاا أكذب، ما رضينا
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كتب فييا، كال نقر بو، قاؿ المطعـ بف عدم: صدقتما ككذب مف قاؿ غير ذلؾ، نبرأ إلى اا 
منيا، كمما كتب فييا، كقاؿ ىشاـ بف عمرك نحكان مف ذلؾ. فقاؿ أبك جيؿ: ىذا أمر قضي 

فقاـ المطعـ إلى الصحيفة ليشقيا، فكجد األرضة بميؿ، كأبك طالب جالس في ناحية المسجد، 
 .(َٓ)قد أكمتيا، إال "باسمؾ الميـ"

كركم أف رسكؿ اا )صمى اا عميو ك لو كسمـ( قاؿ ألبي طالب: يا عـ، إف ربي اا 
قد سمط األرضة عمى صحيفة قريش، فمـ تدع فييا اسمان ىك ا إال أثبتتو فييا، كنفت منو 

اا ما يدخؿ عميؾ أحد،  بيتاف؛ فقاؿ: أربؾ أخبرؾ بيذا؟ قاؿ: نعـ، قاؿ: فكالظمـ كالقطيعة كال
ثـ خرج إلى قريش، فقاؿ: يا معشر قريش، إف ابف أخي أخبرني بكذا ككذا، فيمـ صحيفتكـ، 
ف يكف كاذبان دفعت إليكـ  فإف كاف كما قاؿ ابف أخي فانتيكا عف قطيعتنا، كانزلكا عما فييا، كا 

: رضينا. فتعاقدكا عمى ذلؾ. ثـ نظركا. فإذا ىي كما قاؿ رسكؿ اا ابف أخي، فقاؿ الق ـك
)صمى اا عميو ك لو كسمـ( فزادىـ ذلؾ شران، فعند ذلؾ صنع الرىط مف قريش في نقض 

 .(ُٓ)الصحيفة ما صنعكا
وأثرهما يف االجتماعي االضطهاد حلصار االقتصادي وا: املبحث الثالث

 هجرة املسلمني إىل املدينت
مىٍيًو ك لو  كاف ملى الملوي عى لمحصار  ثاره الكبيرة في المسمميف بعامة، كفي رسكؿ اا )صى

( بخاصة، ففي أثناء الحصار تكفيت خديجة بنت خكيمد )رضي اا عنو( كتكفي أبك  ملـى سى كى
طالب في عاـ كاحد، فتتابعت عمى رسكؿ اا )صمى اا عميو ك لو كسمـ( المصائب بكفاة 

د كانت لو كزير صدؽ عمى اإلسالـ، يشكك إلييا؛ ككاف عمو لو عضدان كحرزان في خديجة، فق
( إلى المدينة  ملـى سى مىٍيًو ك لو كى ملى الملوي عى أمره، كمنعة كناصران عمى قكمو، كذلؾ قبؿ ىجرتو )صى
بثالث سنيف، فمما ىمؾ أبك طالب، نالت قريش مف رسكؿ اا )صمى اا عميو ك لو كسمـ( مف 

ذل ما لـ تكف تطمع بو في حياة أبي طالب، حتى نثر سفيو مف سفياء قريش عمى رأسو األ
 .(ِٓ)الشريؼ التراب

لقد "ضٌيؽ الحصار عمى المسمميف، كانقطع عنيـ العكف، كقٌؿ الغذاء حتى بمغ بيـ 
الجيد أقصاه، كسمع بكاء أطفاليـ مف كراء الٌشعب، كعضتيـ األزمات العصبية، حتى رثى 

، كمع اكفيرار الجك في كجكىيـ، فقد تحممكا في ذات اا الكيالت"لحاليـ   .(ّٓ)الخصـك
كقد عانى المسممكف األمريف مف ىذا الحصار، قبؿ أف يأذف اا تىعىالىى ليـ باليجرة 
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كمف الشكاىد ككانت ليـ قدرة عجيبة عمى تحمؿ المكارة كالصبر في الشدائد، إلى المدينة، 
ار االقتصادم، ما كاف يعانيو المؤمنيف مف ضيؽ الحصار، حتى عمى معاناتيـ بسبب الحص

 . (ٔٓ)مف الجكع( ٓٓ)، ككرؽ السمر(ْٓ)أنيـ كانكا يأكمكف الخبط
ككانكا إذا قدمت العير مكة، كأتى أحدىـ السكؽ ليشترم شيئان مف الطعاـ لعيالو، يقكـ 

حتى ال يدرككا معكـ أبك ليب عدك اا فيقكؿ: يا معشر التجار، غالكا عمى أصحاب محمد 
شيئان، فقد عممتـ مالي ككفاء ذمتي، فأنا ضامف أف ال خسار عميكـ، فيزيدكف عمييـ في السمعة 

مف الجكع، كليس في يديو شيء  ضمركفان، حتى يرجع إلى أطفالو، كىـ يتقيمتيا أضعاف
حتى جيد يطعميـ بو، كيغدك التجار عمى أبى ليب فيربحيـ فيما اشتركا مف الطعاـ كالمباس، 

ككاف ال يصؿ إلييـ شيء إال سران كال يشتركف حكائج ، "(ٕٓ)المسممكف، كمف معيـ جكعان كعريان 
إال في األشير الحـر أك مما يرد إلى مكة مف خارجيا، كمع ذلؾ كانت قريش تزيد عمييـ في 

 .(ٖٓ)السعر"
اا  رأيتني سابع سبعة مع النبي صمىيقكؿ سعد بف أبي كقاص )رضي اا عنو(: ))

، ثـ (ٗٓ)عميو كسمـ، ما لنا طعاـ إال كرؽ الحبمة، أك الحبمة، حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة
 .( َٔ)أصبحت بنك أسد تعزرني عمى اإلسالـ، خسرت إذا كضؿ سعيي((

ا: ))خرجت ذات يكـ أبكؿ فسمعت قعقعة تحت  كقاؿ سعد )رضي اا عنو( أيضن
 (ُٔ)ذتيا كغسمتيا ثـ أحرقتيا ثـ رضضتياالبكؿ، فإذا قطعة مف جمد بعير يابسة فأخ

 .(ّٔ)بالماء فقكيت بيا ثالثان(( (ِٔ)كسففتيا
ككاف عتبة بف غزكاف )رضي اا عنو( يقكؿ: ))أكمنا كرؽ الشجر مع رسكؿ اا 

 .(ْٔ))صمى اا عميو كسمـ( حتى تقرحت أشداقنا((
مىٍيوً  ملى ااي عى ملـى  "كلكال عظمة رسكؿ اا )صى سى جاللو في قمكبيـك لو كى  -( في نفكسيـ كا 

 .(ٓٔ)لما صبركا عمى ىذا البالء العظيـ طيمة ثالث سنيف" -عمى الرغـ مف ثباتيـ عمى كفرىـ
( باليجرة لتضع اليجرة المشرفة  ملـى سى مىٍيًو ك لو كى ملى ااي عى ثـ إذف اا تعالى لرسكلو )صى

 نياية لمعانة المسمميف في مكة.
 النتائج

 ث الى عدد مف النتائج كالتكصيات كاف اىميا:تكصؿ الباح
أثار انتشار اإلسالـ في مكة غضب المتجبريف مف قريش، فأعمنكا عداكتيـ  .ُ
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( كلممسمميف، كتفننت قريش في إظيار العداكة، التي  ملـى سى مىٍيًو ك لو كى ملى الملوي عى لمرسكؿ )صى
 انسحبت عمى كؿ ما استطاعت قريش أف تفمعو  نذاؾ.

االضطياد االجتماعي كالحصار االقتصادم في مقدمة كسائؿ قريش في كاف  .ِ
 التصدم لإلسالـ.

مارست قريش المقاطعة االقتصادية لتجار المسمميف بمنع التعامؿ معيـ،  .ّ
 فضالن عف تجكيع الفقراء.

كصمت قريش في مقاطعتيا بعد ىجرة الحبشة إلى أقصى درجات الحصار،  .ْ
د المطمب، كدامت ىذه المقاطعة ثالث سنيف إلى أف بإعالف مقاطعة بني ىاشـ كبني عب

 نقضيا نفر مف قريش.
اتخذ اإلسالـ مف اليجرة كسيمة لحماية المسمميف مف اضطياد قريش، كلمنعـ  .ٓ

مف االفتتاف مف جية، كلالعتماد عمييـ في المرحمة الالحقة في بناء دكلة اإلسالـ، لذلؾ 
 لمنكرة.ىاجر المسممكف إلى الحبشة ثـ إلى المدينة ا

 االحاالث
النياية في غريب الحديث كاألثر، مجد الديف أبك السعادات محمد بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني  (ُ

(، تحقيؽ زاىر أحمد الزاكم، كمحمكد محمد الطناحي، المكتبة  ىَٔٔالجزرم المعركؼ بابف األثير )ت
أبي بكر بف عبد القادر الرازم مختار الصحاح، محمد بف ؛ ِْْ/ٓـ: ُٕٗٗ- ىُّٗٗالعممية، بيركت، 

، ٓصيدا، ط -الدار النمكذجية، بيركت -(، تحقيؽ يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية ىٔٔٔ)ت
 .ِّْمادة )ىجر( ـ: ُٗٗٗ- ىَُِْ

(،  ىُُٕلساف العرب، أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم )ت (ِ
 .َِٓ/ٓجر( : مادة )ى ـُٖٔٗدار صادر، بيركت، 

(، تحقيؽ أحمد عبد  ىّّٗالصحاح تاج المغة كصحاح العربية، إسماعيؿ بف حماد الجكىرم )ت (ّ
 .ُٖٓ/ِ: مادة )ىجر( ـُٕٖٗ- ىَُْٕ، ِالغفكر عطار، دار العمـ لممالييف، بيركت، ط

(، تحقيؽ محمد فؤاد  ىُِٔصحيح مسمـ، أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم )ت (ْ
كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب تحريـ اليجر فكؽ : باقي، دار إحياء التراث العربي، بيركت، بال تاريخعبد ال

 (.ِِٔٓ، رقـ )ُْٖٗ/ْثالث بال عذر شرعي، 
(، تحقيؽ الدكتكر ميدم المخزكمي،  ىُٕٓالعيف، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم )ت (ٓ

؛ لساف العرب: مادة ّٖٔ/ّ: مادة )ىجر(  ة اليالؿ، مصر، بال تاريخالدكتكر إبراىيـ السامرائي، دار كمكتب
 .َِٓ/ٓ)ىجر( 
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(، تحقيؽ عبد  ىّٖٖغريب الحديث، أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ الخطابي البستي، ) (ٔ
: ـُِٖٗ- ىَُِْ، ِالكريـ إبراىيـ الغرباكم، خرج أحاديثو عبد القيـك عبد رب النبي، دار الفكر، ط

ِ/ِّْ. 
 .ُٖٓ/ِالصحاح، مادة )ىجر(:  (ٕ
(، تحقيؽ محمد عكض مرعب، دار  ىَّٕتيذيب المغة، أبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم )ت (ٖ

 .ِٗ/ٔـ: مادة )ىجر( ََُِإحياء التراث العربي، بيركت، 
ـ(، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، ُْٓٗ/ ىُّّٕدائرة معارؼ القرف العشريف محمد فريد كجدم، ) (ٗ

 .ْٗٔ/َُ ـ: ُُٕٗ، ّبيركت، ط
 .َِٓ/ٓلساف العرب: مادة )ىجر(  (َُ
(، مكتبة  ىَِٔالمغني، مكفؽ الديف عبد اا بف أحمد بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي )ت (ُُ

؛ عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ، أحمد بف يكسؼ المعركؼ ِّٗ/ٗـ: ُٖٔٗ- ىُّٖٖالقاىرة، 
- ىُُْٕعيكف السكد، دار الكتب العممية، بيركت،  (، تحقيؽ محمد باسؿ ىٕٔٓبالسميف الحمبي )ت

 .ُِْ/ْـ: ُٔٗٗ
(، تحقيؽ عبد  ىٕٔٔتحرير ألفاظ التنبيو )لغة الفقو(، أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم النككم )ت (ُِ

 .ُِّ:  ىَُْٖالغني الدقر، دار القمـ. دمشؽ، 
(، دار  ىُٖٔالشريؼ )ت التعريفات، أبك الحسف عمٌي بف محمد بف عمي الجرجاني المعركؼ بالسيد (ُّ

 .ِٔٓـ: ُٖٔٗ- ىَُّْالكتب العممية، بيركت، 
(، تحقيؽ  ىَٕٗالمطمع عمى أبكاب الفقو، أبك عبد اا محمد بف أبي الفتح البعمي الحنبمي )ت (ُْ

 .ُِٓـ: ََِّ- ىُِّْمحمكد األرناؤكط، كياسيف محمكد الخطيب، مكتبة السكادم لمتكزيع، جدة، 
(، دار  ىَْٓاليات الدينية، أبك الحسف عمٌي بف محمد بف حبيب الماكردم )تاألحكاـ السمطانية كالك  (ُٓ

 .َِّالحديث، القاىرة، بال تاريخ: 
(، تحقيؽ  ىُُٓسيرة ابف إسحاؽ )كتاب السير كالمغازم(، محمد بف إسحاؽ بف يسار )تينظر:  (ُٔ

عبد الممؾ بف ىشاـ بف  السيرة النبكية، أبك محمد؛ ُْٖ: ـُٖٕٗ- ىُّٖٗسييؿ زكار، دار الفكر، بيركت، 
(، تقديـ كتعميؽ طو عبد الرؤكؼ سعد، دار الجيؿ، بيركت،  ىُِّأيكب الحميرم المعافرم البصرم )ت

(، دار التراث،  ىَُّتاريخ الرسؿ كالممكؾ، أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم )ت؛ ِِْ/ُ:  ىُُُْ
(، مكتبة الثقافة  ىَٕٓقدسي )تالبدء كالتاريخ، مطير بف طاىر الم؛ ِّٕ/ِ:  ىُّٕٖ، ِبيركت، ط

 .ُْٖ/ْ: مصر، بال تاريخ -الدينية، بكر سعيد
المنمؽ في أخبار قريش، أبك جعفر محمد بف حبيب بف أمية ؛ َِٔ/ُالسيرة النبكية البف ىشاـ:  (ُٕ

(، تحقيؽ خكرشيد أحمد فاركؽ، عالـ الكتب، بيركت،  ىِْٓبف عمرك الياشمي بالكالء البغدادم )ت
المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ، أبك ؛ ّّْ/ِ؛ تاريخ الرسؿ كالممكؾ: َّْ-ّّٗ: ـُٖٓٗ - ىَُْٓ
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القادر  (، تحقيؽ محمد كمصطفى عبد ىٕٗٓالفرج عبد الرحمف بف عمٌي بف محمد المعركؼ بابف الجكزم )ت
 .ّٖٓ/ِ: ـُِٗٗ- ىُُِْعطا، دار الكتب العممية، بيركت، 

ض األنؼ في تفسير السيرة النبكية البف ىشاـ، أبك القاسـ الرك ؛ ِِٔ/ُالسيرة النبكية البف ىشاـ:  (ُٖ
(، تحقيؽ عمر عبد السالـ السالمي، دار  ىُٖٓعبد الرحمف بف عبد اا بف أحمد الخثعمي السييمي )ت

االكتفاء بما تضمنو مف مغازم رسكؿ اا كالثالثة ؛ ِٔ/ّ: ـَََِ- ىُُِْإحياء التراث العربي، بيركت، 
:  ىَُِْ(، دار الكتب العممية، بيركت،  ىّْٔبيع سميماف بف مكسى الكالعي األندلسي )تالخمفاء، أبك الر 

ُ/ُٖٕ. 
؛ االكتفاء: َُٖ/ّ؛ الركض األنؼ: ِٕٓ/ُ؛ السيرة النبكية البف ىشاـ: ُٖٔسيرة ابف إسحاؽ:  (ُٗ
ُ/ُِٗ. 

رم نسب قريش، أبك عبد اا مصعب بف عبد اا الزبي؛ ِٕٕ/ُالسيرة النبكية البف ىشاـ:  (َِ
تاريخ ؛ َِٖ: ، بال تاريخّ(، نشر بعناية المستشرؽ إ. ليفي. بركفنساؿ، دار المعارؼ، القاىرة، ط ىِّّ)ت

مدينة دمشؽ كذكر فضميا كتسمية مف حميا مف األماثؿ، أبك القاسـ عمٌي بف الحسف بف ىبة الشافعي 
باعة كالنشر كالتكزيع، (، تحقيؽ عمرك غرامة العمرم، دار الفكر لمط ىُٕٓالمعركؼ بابف عساكر )ت

 .ُُّ/ّ؛ الركض األنؼ: ِٓ/ّٔ: ـُٓٗٗ- ىُُْٓبيركت، 
البداية كالنياية، ؛ ُٔٗ/ُ؛ االكتفاء: ُُٔ/ّ؛ الركض األنؼ: ِٕٗ/ُالسيرة النبكية البف ىشاـ:  (ُِ

(، تحقيؽ عبد اا عبد المحسف  ىْٕٕأبك الفداء عماد الديف إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي )ت
 .ُْٖ/ْ: ـََِّ- ىُِْْتركي، دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعالف، السعكدية، ال

أنساب األشراؼ، أحمد بف يحيى بف ؛ ِٕٗ/ُ؛ السيرة النبكية البف ىشاـ: ُّٗسيرة ابف إسحاؽ:  (ِِ
: ـُٔٗٗ- ىُُْٕبيركت،  -(، تحقيؽ سييؿ زكار كرياض الزركمي، دار الفكر ىِٕٗجابر البالذرم )ت

 .ُُٕ/ّ؛ الركض األنؼ: ُٕٗ/ُ
الطبقات الكبرل، أبك عبد اا محمد ؛ ِٕٕ/ُ؛ السيرة النبكية البف ىشاـ: َُٗسيرة ابف إسحاؽ:  (ِّ

القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت،  (، تحقيؽ محمد عبد ىَِّبف سعد بف منيع الزىرم البصرم )ت
 .َِٖ؛ نسب قريش: ُٕٓ/ّ: ـَُٗٗ- ىَُُْ

نسب معد كاليمف الكبير، أبك المنذر ىشاـ بف محمد بف السائب الكمبي ؛ ُِٗسيرة ابف إسحاؽ:  (ِْ
؛ ّّٖ/ُ: ـُٖٖٗ- ىَُْٖ(، تحقيؽ الدكتكر ناجي حسف، عالـ الكتب، مكتبة النيضة العربية،  ىَِْ)ت

 .َُٔ/ُ؛ أنساب األشراؼ: ِٕٗ/ُالسيرة النبكية البف ىشاـ: 
الكامؿ ؛ ُُٓ/ّ؛ الركض األنؼ: ٕٔ/َّ؛ تاريخ مدينة دمشؽ: ِٖٕ/ُالسيرة النبكية البف ىشاـ:  (ِٓ

في التاريخ، أبك الحسف عز الديف عمٌي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني الجزرم 
- ىُُْٕركت، (، تحقيؽ عمر عبد السالـ تدمرم، دار الكتاب العربي، بي ىَّٔالمعركؼ بابف األثير )ت

 .ٔٔٔ/ُ: ـُٕٗٗ
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سير أعالـ ؛ ُٔٗ/ُ؛ االكتفاء: َُِ/ّ؛ الركض األنؼ: َِٖ/ُالسيرة النبكية البف ىشاـ:  (ِٔ
(، تحقيؽ  ىْٖٕالنبالء، أبك عبد اا شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز التركماني الذىبي )ت

: ـُٖٓٗ- ىَُْٓ، بيركت، ّلة، طمجمكعة مف المحققيف بإشراؼ شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسا
ُ/ُْٔ. 

؛ ْٕٕ/ِ؛ تاريخ الرسؿ كالممكؾ: ُِٔ/ُ؛ الطبقات الكبرل: ِٖٔ/ُالسيرة النبكية البف ىشاـ:  (ِٕ
(، تحقيؽ  ىْٕٕالسيرة النبكية، أبك الفداء عماد الديف إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الشافعي )ت

 .ٕٕ/ُ: ـُُٕٗ- ىُّٔٗكالتكزيع، لبناف،  مصطفى عبد الكاحد، دار المعرفة لمطباعة كالنشر
؛ الركض َُٓ/ْ؛ البدء كالتاريخ: ِٖٔ/ُ؛السيرة النبكية البف ىشاـ: ُِِسيرة ابف إسحاؽ:  (ِٖ

 .ُّْ/ّاألنؼ: 
الدالئؿ في غريب الحديث، أبك محمد قاسـ بف ثابت بف المحمكلة مف بمد إلى بمد.  المغمغمة: الرسالة (ِٗ

تحقيؽ الدكتكر محمد بف عبد اا القناص، مكتبة العبيكاف، الرياض، (،  ىَِّحـز العكفي السرقسطي )ت
 .ّْٓ/ِ: ـََُِ- ىُِِْ

 .ُٖٗ/ُ؛ االكتفاء: ُّٔ/ّ؛ الركض األنؼ: ِٖٖ/ُالسيرة النبكية البف ىشاـ:  (َّ
الكنز المغكم في المساف العربي، أبك يكسؼ يعقكب بف إسحاؽ بف السكيت تأشبكه: تخمطكه.  (ُّ

 .ََِ: ر الدكتكر أكغست ىفنر، مكتبة المتنبي، القاىرة، بال تاريخ(، نش ىِْْاألىكزام )ت
(،  ىِّٖالزاىر في معاني كممات الناس، أبك بكر محمد بف القاسـ األنبارم )تالبالبؿ: الكساكس.  (ِّ

 . ِٖٖ/ُ: ـُِٗٗ- ىُُِْتحقيؽ الدكتكر حاتـ صالح الضامف، مؤسسة الرسالة، بيركت، 
 . ِٖ/ُْك ال يدعا بالرشكة أك بالعطايا. تيذيب المغة: مادة )طبب(  يطبى بالجعائؿ: ال يستماؿ أال (ّّ
ّْ)  . المحكـ كالمحيط األعظـ في المغة، أبك الحسف عمٌي بف إسماعيؿ النحكم الفجر: العطاء كالكـر

(، تحقيؽ عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية، بيركت،  ىْٖٓالمغكم األندلسي المعركؼ بابف سيده )ت
 .ّٖٓ/ٕ: مادة )فجر( ـَََِ- ىُُِْ

المؤتمؼ ؛ َُْ؛ نسب قريش: ِٕٖ/ُ؛ السيرة النبكية البف ىشاـ: ِِٗسيرة ابف إسحاؽ:  (ّٓ
كالمختمؼ في أسماء الشعراء ككناىـ كألقابيـ كأنسابيـ كبعض شعرىـ، أبك القاسـ الحسف بف بشر اآلمدم 

 .ِْْ: ـُُٗٗ- ىُُُْ(، تحقيؽ الدكتكر ؼ. كرنكك، دار الجيؿ، بيركت،  ىَّٕ)ت
(،  ىّٖٖغريب الحديث، أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ الخطابي البستي، )النقر: البحث.  (ّٔ

- ىَُِْ، ِتحقيؽ عبد الكريـ إبراىيـ الغرباكم، خرج أحاديثو عبد القيـك عبد رب النبي، دار الفكر، ط
 .ِْ/ّ: ـُِٖٗ

، أبك عبد اا محمد بف عمراف بف مكسى معجـ الشعراء؛ ِٕٖ/ُالسيرة النبكية البف ىشاـ:  (ّٕ
(، تصحيح كتعميؽ ؼ. كرنكك، مكتبة القدسي، دار الكتب العممية،  ىّٖٕالمرزباني الخراساني البغدادم )ت

 .ُٖٗ/ُ؛ االكتفاء: ُُْ/ّ؛ الركض األنؼ: ِْٓ: ـُِٖٗ- ىَُِْ، ِبيركت، ط
 .ِٕٔ/ُالمحكـ: مادة )كتع( الشرماف: تثنية شـر كىك لجة البحر، كالبرؾ: اإلبؿ الباركة.  (ّٖ
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 .ُْٖ/ُصرح بيضاء: مدينة الحبشة. كتقذع: تكره. العيف: مادة )قذع(  (ّٗ
دالئؿ النبكة ؛ ُْٖ/ُ؛ الطبقات الكبرل: ّ/ِ؛ السيرة النبكية البف ىشاـ: ُٔٓسيرة ابف إسحاؽ:  (َْ

يثو كعمؽ (، كثؽ أصكلو كخرج حد ىْٖٓكمعرفة صاحب الشريعة، أبك بكر أحمد بف الحسيف البييقي )ت
 .ُّٓ/ِ:  ىَُْٓعميو الدكتكر عبد المعطي قمعجي، دار الكتب العممية، بيركت، 

؛ ُْٕ/ّ؛ الركض األنؼ: ّّٔ/ِ؛ تاريخ الرسؿ كالممكؾ: ّ/ِالسيرة النبكية البف ىشاـ:  (ُْ
 .ّٖٖ/ِالمنتظـ: 

ىك ابف حكيـ بف حزاـ بف خكيمد بف أسد بف عبد العزل بف قصي القرشي األسدم، يكنى أبا خالد،  (ِْ
ملـى، كلد في الكعبة، كذلؾ أف أمو دخمت الكعبة في  سى مىٍيًو كى ملى الملوي عى أخي خديجة بنت خكيمد زكج النبي صى

 نسكة مف قريش، كىي حامؿ فضربيا المخاض، فأتيت بنطع فكلدت حكيـ بف حزاـ عميو.
بثالث عشرة سنة أك اثنتي  ككاف مف أشراؼ قريش ككجكىيا في الجاىمية كاإلسالـ، كاف مكلده قبؿ الفيؿ

ٍبد اا كخالد كيحيى  عشرة سنة عمى اختالؼ كتأخر إسالمو إلى عاـ الفتح، فيك مف مسممة الفتح ىك كبنكه عى
، كعاش حكيـ بف حزاـ في الجاىمية ستيف سنة، كفي  ملـى سى مىٍيًو كى ملى الملوي عى ًحبى النلًبيل صى كيمُّييـٍ صى كىشاـ، كى

، كتكفي بالمدينة في داره بيا عند بالط الفاكية كزقاؽ الصكاغيف في خالفة معاكية سنة اإلسالـ ستيف سنة
 أربع كخمسيف، كىك ابف مائة كعشريف سنة، ككاف عاقال سرينا فاضال تقينا سيدنا بمالو غنينا.

اؿ لو ابف قىاؿى مصعب: جاء اإلسالـ كدار الندكة بيد حكيـ بف حزاـ فباعيا بعد منو معاكية بمائة درىـ، فق
 الزبير: بعت مكرمة قريش! فقاؿ حكيـ:

 ذىبت المكاـر إال التقكل.
 ككاف مف المؤلفة قمكبيـ كممف حسف إسالمو منيـ.

 أعتؽ في الجاىمية مائة رقبة، كحمؿ عمى مائة بعير، ثـ أتى النبي صمى اا
ىػ( ، االستيعاب في ّْٔتابف عبد البر ، ابك عمر يكسؼ بف عبداا بف محمد بف عاصـ النمرم القرطبي )

 .ِّٔ، ص ُج – ُط -ىػ ُُِْمعرفة االصحاب ، تح عمي محمد البجاكم ، دار الجيؿ ، بيركت ، 
دالئؿ النبكة، أبك نعيـ إسماعيؿ بف ؛ ّّٔ/ِ؛ تاريخ الرسؿ كالممكؾ: ٓ/ِالسيرة النبكية البف ىشاـ:  (ّْ

مد ركاس قمعو جي، كعبد البر عباس، (، تحقيؽ الدكتكر مح ىَّْمحمد بف الفضؿ التيمي األصبياني )ت
مر ة الزماف في تاريخ األعياف، سبط ابف الجكزم ؛ ِِٕ: ـُٖٔٗ- ىَُْٔ، ِدار النفائس، بيركت، ط

(، تحقيؽ محمد بركات ك خريف، دار الرسالة العالمية،  ىْٓٔشمس الديف أبي المظفر يكسؼ بف فرغمي )ت
 .ُُٕ/ّ: ـَُِّ -قُّْْدمشؽ، 

؛ ِِٕ؛ دالئؿ النكبة ألبي نعيـ: ّّٔ/ِ؛ تاريخ الرسؿ كالممكؾ: ٓ/ِبف ىشاـ: السيرة النبكية ال (ْْ
 .ُُٕ/ّمر ة الزماف: 

سبؿ اليدل كالرشاد في سيرة خير ؛ َِٓ/ّ؛ الركض األنؼ: ُِ/ِالسيرة النبكية البف ىشاـ:  (ْٓ
لصالحي الشامي العباد، كذكر فضائمو كأعالـ نبكتو كأفعالو كأحكالو في المبدأ كالمعاد، محمد بف يكسؼ ا
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(، تحقيؽ كتعميؽ عادؿ أحمد عبد المكجكد، كعمي محمد معكض، دار الكتب العممية بيركت،  ىِْٗ)ت
 .ّٕٔ/ِ: ـُّٗٗ- ىُُْْ

ٍيًص بف كعب الجمحي  (ْٔ مىح بًف عىٍمًرك بًف ىيصى ذىافىةى بًف جي عثماف بف مظعكف بف حبيب بف كىٍىًب بًف حي
مىٍيًيـ أبك السائب. ًمٍف سىادىًة المييىاًجًريٍ  ملى عى يىاًة نىًبيًِّيـ فىصى فىاًتًيـ ًفي حى كا ًبكى ًمٍف أىٍكًليىاًء اًا الميتلًقٍيفى اللًذٍيفى فىازي ، كى فى

كىافى أىبيك السلاًئًب  ٍنوي -كى  أكؿ مف دفف بالبقيع. -رىًضيى ااي عى
دار الحديث، القاىرة ، ىػ( ْٖٕالذىبي ، شمس الديف ابك عبداا محمد بف احمد بف عثماف بف قايماز )ت

 .ََُ،ص ّىػ ، كتاب سير اعالـ النبالء ، جُِْٕ
حمية األكلياء كطبقات األصفياء، أبك نعيـ أحمد بف عبد اا ؛ ُْ/ِالسيرة النبكية البف ىشاـ:  (ْٕ

سير السمؼ الصالحيف، أبك ؛ َُّ/ُ: ـُْٕٗ- ىُّْٗ(، دار السعادة، مصر،  ىَّْاألصبياني )ت
محمد بف الفضؿ بف عمي القرشي الطميحي التيمي األصبياني الممقب بقكاـ السنة القاسـ إسماعيؿ بف 

؛ ْٗٓ: (، تحقيؽ الدكتكر كـر حممي فرحات أحمد، دار الراية لمنشر كالتكزيع، الرياض، بال تاريخ ىّٓٓ)ت
 .ُُِ/ّالركض األنؼ: 

ًبي (ْٖ اًرًث ٍبًف حى ًبيعىةى ٍبًف اٍلحى ك ٍبًف أىًبي رى ـي ٍبفي عىٍمرو اًمًر ٍبًف ًىشىا اًلًؾ ٍبًف ًحٍسًؿ ٍبًف عى ًذيمىةى ٍبًف مى ًب ٍبًف جى
ٍينىبي ًبٍنتي أىًبي سىٍرًح ٍبًف ا ك: زى اـه، كىأيُـّ ًىشىاـً ٍبًف عىٍمرو ةى شىحل ًذيمى ًبيًب ٍبًف جى كىافى ييقىاؿي ًلحى ، كى ًبيًب ٍبًف ليؤىمٍّ اًرًث ٍبًف حى ٍلحى

اًلًؾ ٍبًف ًحٍسًؿ ٍبًف عى  ًذيمىةى ٍبًف مى ٍبًد الملًو ٍبًف سىٍعًد ٍبًف أىًبي سىٍرحو جى ، كىًىيى عىملةي عى  اًمًر ٍبًف ليؤىمٍّ
ىػ( ، مكتبة الصديؽ ، الطائؼ ،  َِّابف سعد ، ابك عبداا محمد بف منيع الياشمي البغدادم  )ت 

 .ّْٓىػ ، صُُْٔ
دالئؿ النبكة ألبي ؛ ِّْ -ُّْ/ِ؛ تاريخ الرسؿ كالممكؾ: ُٕ-ُٔ/ِالسيرة النبكية البف ىشاـ:  (ْٗ

 .ُِٕ-ُِٓ/ّ؛ الركض األنؼ: ِِٕنعيـ: 
ىػ( َّٔابف االثير ، ابك الحسف عمي بف ابي الكـر محمد بف محمد بف عبدالكريـ بف عبد الكاحد الجزرم )ت

 .ِِّ،صِ، ج ُىػ ، طُُْٓاسد الغابة في معرفة الصحابة ، دار الكتب العممية ، بيركت ، 
؛ دالئؿ النبكة ألبي ِّْ -ُّْ/ِ؛ تاريخ الرسؿ كالممكؾ: ُٕ-ُٔ/ِالبف ىشاـ:  النبكيةالسيرة  (َٓ

 .ُِٕ-ُِٓ/ّ؛ الركض األنؼ: ِِٕنعيـ: 
؛ البداية ِِِ/ُ؛ االكتفاء: ُِٗ-ُِٖ/ّ؛ الركض األنؼ: ُٗ/ِالسيرة النبكية البف ىشاـ:  (ُٓ

 .ِّٗ-ِّٖ/ْكالنياية: 
 .ِّْ/ُ: ؛ االكتفاءُٔ/ْ؛ الركض األنؼ: ْٔ/ِالسيرة النبكية البف ىشاـ:  (ِٓ
 .ُِٕ: قُِْٕق(، دار القمـ، دمشؽ، ُُْٔفقو السيرة، محمد الغزالي السقا )ت (ّٓ
الخبط: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر كرقيا، كاسـ الكرؽ الساقط خبط بالتحريؾ، فعؿ بمعنى  (ْٓ

/ ٕ. كينظر: لساف العرب: مادة )خبط( ٕ/ ِمفعكؿ، كىك مف عمؼ اإلبؿ". النياية في غريب الحديث: 
ِِٖ. 
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السمار: نبات عشبي مف الفصيمة األسمية ينبت في المناقع كاألراضي الرطبة كيستعمؿ في صنع  (ٓٓ
 .ّٕٕ/ ْالحصر كالسالؿ". لساف العرب: مادة )سمر( 

الكاشؼ عف حقائؽ السنف )شرح الطيبى عمى بعرا ليبسو كعدـ الغذاء المألكؼ. أم أف نجكىـ يخرج  (ٔٓ
(، تحقيؽ عبد الحميد ىنداكم، مكتبة نزار مصطفى  ىّْٕطيبي )تمشكاة المصابيح(، الحسيف بف عبد اا ال

 .ّٖٔٗ/ُِ: ـُٕٗٗ- ىُُْٕالباز، السعكدية، 
السيرة الحمبية في سيرة األميف المأمكف إنساف ؛ ّٓٓ/ّ؛ الركض األنؼ: َُٔسيرة ابف إسحاؽ:  (ٕٓ

 .ْٕٔ/ُ:  ىُِْٕ، ِ(، دار الكتب العممية، بيركت، ط ىَُْْالعيكف، عمٌي بف برىاف الديف الحمبي )ت
(، مراجعة عبد الحميد األحدب، دار السالـ  ىَُْٗاألساس في السنة كفقييا، سعيد حكل )ت (ٖٓ

 .ِِٔ/ُ: ـُٓٗٗ-قُُْٔلطباعة كالنشر، القاىرة، 
(، تحقيؽ عادؿ العزازم، دار  ىَّْمعرفة الصحابة، أبك نعيـ أحمد بف عبد اا األصبياني )ت (ٗٓ

 .ُِٗ/ّ؛ الركض األنؼ: ِّٔ؛ سير السمؼ الصالحيف: ُّّ/ُ: ـُٖٗٗ- ىُُْٗالكطف، الرياض، 
(، تحقيؽ محمد زىير  ىِٔٓصحيح البخارم، أبك عبد اا محمد بف إسماعيؿ البخارم الجعفي )ت (َٔ

باب ما كاف النبي صمى اا عميو كسمـ : كتاب األطعمة،  ىُِِْناصر ، دار طكؽ النجاة، بيركت، 
باب: كيؼ كاف عيش النبي صمى اا عميو كسمـ ، كتاب الرقاؽ، (ُِْٓ، رقـ )ْٕ/ٕ، كأصحابو يأكمكف

 (.  ِٔٔٗ، رقـ )ِِٕٕ/ْ(؛ صحيح مسمـ: كتاب الزىد ، ّْٓٔ، رقـ )ٕٗ/ٖ، كأصحابو، كتخمييـ مف الدنيا
 .ٖ/ٕرض: دؽ. العيف: مادة )رضض(  (ُٔ
 .ُّْٕ/ ْسفو: إذا أخذه مف غير عجـ. ينظر: الصحاح: مادة )سفؼ(  (ِٔ
ككثر المعاني الدرارم في كشؼ خبايا صحيح البخارم، محمد الخضر ؛ ُِٕ/ّالركض األنؼ:  (ّٔ

: ـُٓٗٗ- ىُُْٓ(، مؤسسة الرسالة، بيركت،  ىُّْٓبف سيد عبد اا بف أحمد الجكني الشنقيطي )ت
ِ/ٖٗ. 

الشمائؿ المحمدية كالخصائؿ المصطفكية، أبك عيسى محمد بف عيسى الترمذم السممي  (ْٔ
- ىُُّْلجميمي، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة، (، تحقيؽ سيد عباس ا ىِٕٗ)ت

الكنى كاألسماء، أبك بشر محمد بف أحمد بف حماد بف سعيد بف مسمـ (؛ ّٕٓ، رقـ )ُّٔ: ـُّٗٗ
، بيركت،  ىَُّاألنصارم الدكالبي الرازم )ت - ىُُِْ(، تحقيؽ نظر محمد الفاريابي، دار ابف حـز

المنتخب مف ذيؿ المذيؿ، أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف (؛ َٗٗ، رقـ )ْٗٓ/ِ: ـَََِ
 .   ْٓ: ـُّٗٗ- ىُّٖٓ(، مؤسسة األعممي لممطبكعات، بيركت،  ىَُّغالب اآلممي الطبرم )ت

ىػ ُُّْ، ِىػ(، جامعة أـ القرل، السعكدية، طُّْٓفقو السيرة النبكية، منير محمد الغضباف )ت (ٓٔ
 .ْٕ: ـُِٗٗ -
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Ibn perspective African-Egyptian (d. 711h), Dar Sadr, Beirut, 1968 : article 

(Hijr). 

o Al-Sahah Taj al-Lingala and the Arabic Sahah, Ismail bin Hammad Al-Jawhari 

(P .393h), the investigation of Ahmed Abdul Ghafoor Attar, Dar Al-Alam for 

millions, Beirut, P. 2, 1407h-1987g: article (abandoned). 

o Sahih Muslim, Abu al-Hussein Muslim Ibn Al-Hajjaj al-qushairi Al-nisaburi 

(d.261h), investigation of Mohammed Fouad Abdul-Baqi, the House of revival 

of Arab heritage, Beirut, PLA T. 

o (p .175h), the investigation of Dr. Mahdi Al-Makhzoumi, Dr. Ibrahim al-

Samarrai, Al-Hilal House and library, Egypt, no date : article (abandoned) 

3/386; Arabic language: article (abandoned). 

o Gharib Al-Hadith, Abu Suleiman Hamad bin Muhammad Bin Ibrahim al-

Khattabi Al-Basti, (388 ah), the investigation of Abdul Karim Ibrahim Al-

Gharbawi, hadiths by Abdul Qayyum Abdul Rabb al-Nabi, Dar Al-Fikr, Vol.2, 

1402h-1982g:. 

o the refinement of the language, Abu Mansour Mohammed bin Ahmed Al-

Azhari (P.370h), the investigation of Mohammed Awad Merheb, the House of 

revival of Arab heritage, Beirut, 2001. 

o the circle of knowledge of the twentieth century Mohammed Farid Wajdi, 

(1373h/1954g), Dar Al-marefa for printing and publishing, Beirut, 3rd floor, 

1971g. 

o singer, Muwaffaq al-Din Abdullah bin Ahmed bin Ahmed bin Mohammed bin 

Qudama al-Maqdisi (d. 620h), Cairo library, 1388h-1968g 

o the mayor of the governorate in the interpretation of the most honorable words, 

Ahmed bin Youssef, known as Al-Samin al-Halabi (d.756h), the investigation 

of Mohammed Basil Ayoun Al-Sudd, scientific books House, Beirut, 1417h-

1996g. 

o editing the words of the alert (the language of jurisprudence), Abu Zakariya 

Yahya Ibn Sharaf Ibn Mary al-Nawawi (d.676h), the investigation of Abdul 

Ghani al-daqr, Dar Al-Qalam. Damascus, 1408 Ah. 

o definitions, Abu al-Hassan Ali bin Mohammed bin Ali al-jurjani, known as 

Sayyid al-Sharif (d. 816h), scientific books House, Beirut, 1403h-1986g. 

o The Insider on the doors of jurisprudence, Abu Abdullah Mohammed bin Abi 

Al-Fath al-Baali Al-Hanbali (d.709h), the investigation of Mahmoud al-

Arnaout, and Yassin Mahmoud al-Khatib, Al-Sawadi distribution library, 

Jeddah, 1423h-2003g. 

o Royal rulings and religious mandates, Abu al-Hassan Ali ibn Muhammad ibn 

Habib Al-Mawardi (d.450 Ah), Dar Al-Hadith, Cairo, no date. 
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o biography of Ibn Ishaq (book of biographies and Maghazi), Muhammad ibn 

Ishaq Ibn Yasar (d. 151h), investigation of Suhail Zakar, Dar Al-Fikr, Beirut, 

1398-1978: 148; biography of the Prophet, Abu Muhammad Abdul Malik ibn 

Hisham ibn Ayyub Al-Humairi maafari Basri (d. 213h), presented and 

commented by Taha Abdul Raouf Saad, Dar Al-Jil, Beirut, 1411h: 

o history of the apostles and Kings, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al - Tabari (d 

.310h), Heritage House, Beirut, Vol. 2, 1387h: 2/327; initiation and history, 

Mutahar Ibn Taher al-Maqdisi (d. 507h), library of religious culture, Port Said-

Egypt, no date:. 

o the prophetic biography of Ibn Hisham: 1/260; embellished in the news of the 

Quraysh, Abu Ja'far Muhammad ibn Habib Ibn Umayyah ibn Amr al-Hashimi 

loyalty to al-Baghdadi (d. 245 ah), the investigation of Khurshid Ahmed 

Farouk, the world of books, Beirut, 1405 Ah-1985 ad 

o the regular in the history of kings and nations, Abu Al-Faraj Abdul Rahman 

Bin Ali bin Muhammad known as Ibn al-Jawzi (d.597 ah), the investigation of 

Muhammad and Mustafa Abdul Kader Atta, scientific books House, Beirut, 

1412 Ah-1992 ad:. 

o the prophetic biography of Ibn Hisham: 1/262; Al-Rawd Al-ANF in the 

interpretation of the prophetic biography of Ibn Hisham, Abu Al-Qasim Abdul 

Rahman bin Abdullah bin Ahmed Al-khathami Al-Suhaili (d. 581 ah), the 

investigation of Omar Abdel Salam Al-Salami, the House of revival of Arab 

heritage, Beirut, 1421 Ah-2000 AD: 

o content with what it contains of the meanings of the messenger of Allah and the 

three caliphs, Abu al-Rabi ' Sulayman ibn Musa Al-Kalai Al-Andalusi (d.634h), 

scientific books House, Beirut, 1420h. 

o the genealogy of the Quraysh, Abu Abdullah Musab ibn Abdullah Al-zubayri 

(d.233 ah), was carefully published by the Orientalist I. Levi. Provencal, Dar El 

maaref, Cairo, 3rd floor, no T 

o the history of the city of Damascus and the mention of its virtue and the naming 

of the one who solved it from the proverbs, Abu Al-Qasim Ali ibn al-Hassan 

Ibn Hiba Al-Shafi'i known as Ibn Asaker (d. 571 ah), the investigation of AMR 

fine al-Omari, Dar Al-Fikr for printing, publishing and distribution, Beirut, 

1415 Ah-1995 ad 

o the beginning and the end, Abu al-Fida Imad al-Din Ismail Ibn Omar Ibn Kathir 

al-Qurashi Al-damashqi (d.774h), the investigation of Abdullah Abdul Mohsen 

al-Turki, Hajar printing, publishing, distribution and advertising house, Saudi 

Arabia, 1424h-2003g: 4/148. 

o the great classes, Abu Abdullah Muhammad ibn Saad Ibn Muna'a Al-Zuhri al-

Basri (d. 230h), the investigation of Muhammad Abdul-Kader Atta, scientific 

books House, Beirut, 1410h-1990g: 3/175; Quraysh lineage: 208. 

o al-Kamil in history, Abu al-Hassan Izz al-Din Ali ibn Abi Al-Karam 

Muhammad ibn Muhammad ibn Abdul-Karim Al-Shaibani al-Jazari, known as 

Ibn al-Athir (d.630 ah), the investigation of Omar Abdul-Salam tadmuri, Dar 

Al-Kitab al-Arabi, Beirut, 1417 Ah-1997 ad. 
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o biography of the nobility, Abu Abdullah Shams al-Din Mohammed bin Ahmed 

bin Othman bin qaimaz al-Turkmani Al-Dahabi (d.748h), investigation of a 

group of investigators under the supervision of Shoaib Al-Arnaout, Al-Resala 

Foundation, 3rd floor, Beirut, 1405h-1985g. 

o the Prophet's biography, Abu al-Fida Imad al-Din Ismail Ibn Omar Ibn Kathir 

al-Qurashi Al-Shafi'i (d.774h), the investigation of Mustafa Abdul Wahid, Dar 

Al-marefa for printing, publishing and distribution, Lebanon, 1396h-1971g. 

o the prophetic biography of Ibn Hisham: 1/288; Al-Rawd Al-ANF: 3/136; 

sufficiency: 1/198. 

o the arbitrator and the greatest scholar of the language, Abu al-Hassan Ali ibn 

Ismail, the Andalusian grammatical linguist known as the son of his master 

(d458h), the investigation of Abdul Hamid Hendawi, scientific books House, 

Beirut, 1421h-2000G 

o the evidence of prophecy and the knowledge of the author of the Sharia, Abu 

Bakr Ahmed bin Hussein al-Bayhaqi (d.458h), documented his origins and 

came out his Hadeeth and commented on it by Dr. Abdul muti qalaji, scientific 

books House, Beirut, 1405h:. 

o the signs of prophecy, Abu Naim Ismail ibn Muhammad ibn al-Fadl al-Taimi 

Al-asbahani (d.430h), the investigation of Dr. Muhammad Rawas qalaji, and 

Abdul Bar Abbas, Dar Al-Nafees, Beirut, I, 2, 1406h-1986:. 

o the mirror of time in the history of notables, the tribe of Ibn al - Jawzi Shams 

al-Din Abu al-Muzaffar Yusuf ibn Farghali (d.654h), the investigation of 

Muhammad Barakat and others, Dar Al-Risala al-Alami', Damascus, 1434h-

2013: 3/11. 

o the ways of guidance and guidance in the biography of Khair Al-Abbad, and 

mentioned his virtues, the flags of his prophecy, his actions and conditions in 

the principle and the norm, Muhammad ibn Yusuf al-Salhi al-Shami (d.942 ah), 

the investigation and commentary of Adel Ahmed Abdul-gaoud, and Ali 

Muhammad Mouawad, scientific books House Beirut, 1414h-1993: 2/367. 

o Al-Taibi's commentary on the lamp niche, al-Hussein bin Abdullah Al-Taibi 

(d.743h), the investigation of Abdul Hamid Hindawi, Nizar Mustafa al-Baz 

library, Saudi Arabia, 1417h-1997g. 

o the biography of Aleppo in the biography of Al-Amin Al-Ma'mun Insan Al-

Ayoun, Ali ibn Burhanuddin al-Halabi (d.1044h), Dar Al-Kitab al-naameya, 

Beirut, I. 2, 1427h. 

Sahih al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari Al-jaafi (d. 

256h), the investigation of Muhammad Zuhair Nasser, the lifeline House, 

Beirut, 1422  

o al-Shamail Al-Muhammadiyah and Al-Kha'ail Al-mustafawi, Abu Isa 

Muhammad bin Isa al-Tirmidhi Al-Salami (d.279h), the investigation of Sayyid 

Abbas al-jalimi, commercial library, Mustafa Ahmed al-Baz, Makkah, 1413h-

1993g. 

 

 


