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احالف هاشم بن عبد مناف واثرها االقتصادي على قريش
م.م.علي كريم امره القريشي
هاشم -عمرو العلى اسما رنان ذو ايقاع مدوي هيبة  ،وشرفا  ،ومنزلة ،ورفعة  ،هز اركان جزيرة العرب باتجاهاتهاا ارربعاة
موصال صداه لكل حكومات ذلك العالم القديم بتنظيراتهم المختلفة ذات مغزى استغاللي استكباري ليسحرهم بسحر كالمه وبيان حجته ،
مع جمال الخلق والخلقة فكان يسمى القمر ومن احسن الناس واجملهم هكذا وصفهم المؤرخون .
ارهتمام بهذه الشخصية التي تشكل الركن الذي اقامت عليه عزت قاري  ،فلاه ار ار الجميال الماتمكن فايهم حياا ا ارهم واهنااهم وفات
السبل وسلك لهم الطرق واسلس ما صعب فصايرها اماناا وامناا فكاان يالفونهاا بساالم فاااخرجهم مان تقاوقعهم لينتشاروا فاي تلاك الرباوع
حيا يعود الفضل له الذي ا ر فيهم سياسيا واقتصاديا  ،هذا ما اتناوله بهذا البحا مع التوسع بشي من امجاد وا ر ابائه فهو امتداد لهم .
نسب هاشم
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي أبن هالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بان
مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان(. )1
عن أبن عباس( )2قال  :أن رسول هللا (ص) إذا أنتهى في النسب إلى معد بن عدنان أمسك م قال  (:كذب النسابون  ،وقال جل
ناوه " َ وقُ ُرونا ً بَيْنَ ذَ ِلكَ َكثِيرا ً  ، )3(لو شاء رسول هللا لعلمه)(. )4
كالب
يكنى ابا زهرة(. )5
سيل وهو خيار بان حمالاة بان
ولد كالب بن مرة زيد بن كالب – وهو قصي -وزهرة بن كالب وأمهما فاطمة( )6بنت سعد بن َ
عوف بن هنم بن عامر(.)7
فكان قصي وزهرة هما أورد كالب ،وكان يقال صريحا قري ابنا كاالب( ،)8وعلايهم اقتصارت شاهرتهم  ،وهناا مان ينساب
لقصي أخ هو نعُم بن كالب( ، )9وسعدا ً وسعيدا ً( ،)11لكن هللا شاء ان يميز ومن ولد كالب بن مرة خاصة قصي بن كالب ،ومن م زهارة
بن كالب مما سوف يكون لهم األ ر المميز في مسيرة التاريخ وخاصة في حياة القريشيين آنذا .
وقد تميز كالب بن مرة بالرفعة والفضل والشرف فقد حاز شرف الزعامة من ابيه مرة أبن كعب من جهاة ومان أماه فقاد اجتماع
له  ،شرف األب والجد من قبل األم( ، )11وذلك أن الحاج كانوا يتمسحون بالكعبة وياخذون من طيبها وحجارتها تبركا ً بذلك  ،وأن عاامر
بن عمرو بن جعثمة بن يشكر بن مبشر بن صعب بان دهماان أبان نصار بان ارزد  ،كاان ماوكالً ب صاال ماا شاعا مان جادارها فسامي
الجادر( .)13(،)12فضال عن جده من أمه سرير بن علبة من الشرف والفضل والسلطة على العرب في تغيير وتقديم اشهر الحرم والحل ،
ألنهم كانوا يجيزون الحج ويحرمون الشهور فكانوا يسمون النسأة (.)14لقد خلف كالب بن مرة والده مارة فاي السايادة وزعاماة قوماه لماا
شرف( .)15وكان جهده في تاوفير الميااه لقوماه الاذي يعاد الاركن ارساساي فاي اساتقرار ألبنااء قبيلتاه ،
نال من شرف ووقار من قومه إذ ّ
()19
()18
()17
فحفر كالب بن مرة ُخم( ، )16ور ّم  ،والجفر بظاهر مكة  ،هاذه ابباار كانات بظااهر مكاة أي خارجهاا فاي الحال وربماا حفارت
للحجيج وأهل السبيل فكانت بجهود كالب بن مرة وأبناء قومه أحتفروها لتكن صدقة جارية ربناء قومهم ،والناس عامة وحتى ألصحاب
ا لقوافل التجارية فكأنها محطات توردها الناس وأنعامهم للراحة  .لقد بان فضل كاالب بان مارة الاذي أرخ العارب لماوت جاده كعاب وقاد
شاء هللا سبحانه أن يجعل كاالب فاي عاامود نساب عباد المطلاب مان دون أخوتاه  ،أفتارق بناو مارة االي فارق كاالب ،ويقضاة  ،وتايم ،
وفضل هللا كالب على اخوته(. )21
قصي
()22

()21

يكنى ابا المغيرة .ولد قصي بن كالب ،عبد مناف ،وهو المغيرة ،وعبد هللا هو عبد الدار ،وعبد العازى ،وعبادا وبارةم امارأة
وتخمر وامهم ُحبّي بنت حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو من خزاعة( )23امه فاطمة تعد من المنجباات مان النسااء ،ولام
تكن العرب تعد منجبة لها أقل من الي بنين أشراف  ..ولدت قصي سيدة مضر هير مدافع ،وزهرة ابني كالب ورزاحا ً وحنّا ابني
ربيعة بن حزام بن ضنة( )24كان سعد بن سيل بن حمالة جد قصي من أمه فاطمة شجاعا ً ضرهاما ً المميز في ساحات المعار فهو
المقاادم فااي الحاارب لعظمتااه وشااجاعته بابلتااه الممياازة  ،ساايفه ماان دون باااقي الساايوف ماان بنااي قومااه قاطبااة ،فكااان ساايفه المااذهب
والمفضض بمكانته وشرفه وفروسيته  ،فكان سعد بن سيل أول من حليت له السيوف( )25بالاذهب والفضاة( ،)26وقاد مجاده الشاعراء
،يقول الشاعر:
مااااااااا أرى فااااااااي الناااااااااس طاااااااارا رجااااااااال

()27

حضااااااااار البااااااااا س كساااااااااعد بااااااااان سااااااااايل

فكان قصي( )28بن كالب قد حاز الشرف والنسب والحسب من جده سعد فضال عان ذلاك الفضال والزعاماة والسايادة ألجاداده
من أبوه ويقول قصي فخرا :
()29

أناااااااا الاااااااذي اعاااااااان فعلاااااااي حسااااااابي

()31

وخنااااااااااااادف أماااااااااااااي واليااااااااااااااس أباااااااااااااي
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أخذ قصي يخطط رسترجاع إدارة وسيادة البيت كاملة إلى من هم أولى وأنسب إرً وهم احفاد نباي هللا إباراهيم وإساماعيل (ع)
فكان يخطو على وفق خطوات منظمة متناسقة تظهر نباهته وذكاءه فكان اولى خطواته أن خطب إلى ُحليال()31بان حبشاية بان سالول بان
ي وحليل يوم ذ يلي الكعبة ،والحكم فيها وله حجاباة البيات( )32فضاالً عان تقلاده رئاساة
كعب بن عمرو أبن ربيعة وهو الخزاعي ابنته حب ّ
خزاعة( )33فكان أمر مكة له  ،فلما تقدم قصي إلى ُحليل من أجل ابنته راهبا ً في الزواج منها  ،لم يتردد حليل بقباول قصاي زوجاا ً ألبنتاه
بعدما عرف نسب قصي ورهب فيه فزوجه  ،وكان ُحليل أخر من ولي البيات مان خزاعاة( ، )34فكانات نهايتاه علاى ياد قصاي وقوماه إذ
كانت خزاعة مسيطرة( )35علاى إدارة وسايادة بيات هللا الحارام بعاد جارهم مادة( )36ليسات بقصايرة وهاذا ياوحي بأناه لام تكان هناا قياادة
صارم( )37وبيوتاات
مركزية قادرة على إرجاع األمر إلى أوله وأهله حتى لو توافرت هذه الشخصاية آناذا  ،ألن قاري إذ ذا حلاول و ّ
متفرقون في قومهم من بني كنانة( ،)38فكانت قري تحل الشعاب والجبال وأطراف مكة وما حولها ولم يكن بـ اربط ( )39احد منهم(،)41
()41
ي أبناة سايد خزاعاة والقاائم باأمر البيات ،وهاذه الخطاوة التاي
وكانت خزاعة مستولية على األبط والبيت .تزوج قصي من كالب ُحبا ّ
خطاها قصي لم تكن سريعة فلبا هير قليل حتى قوى عالقته مع رجارت خزاعة مثبتا وجوده بينهم ،وخاصة بعد أن أنتشار ولاد قصاي
وكثر ماله( )42وعظم شرفه( . )43أن المال الذي حصل عليه قصي كان من التجارة حيا كانت له عالقات قوية مع الشمال في بالد الشاام
لبني عذرة وقضاعة ،فقد عاش هنا عند حاضنه ربيعة بن حرام وابناءه رزا وحنا ابنا ربيعة بن حرام ،مما سااعده علاى تاوطين تلاك
العالقات التجارية فضالً عن أن مجتمع مكة التجاري الذي ساعده في العمل بالتجارة وارشترا بها وخاصة من ابناء عمومتاه وقبيلتاه
 ،وقد اشتر مع صهره ُحليل في النشاط التجاري وكانت العرب تجعل ل ُحليل جعال كل موسم ( ، )44فكان هذا المورد المالي المتأتي من
خالل ما يعطيه بعض الناس سواء أكانوا تجارا ً أم حجيجاًً ،وأن قصي زوج ابنة حليل فكان له نصيب من ذلك فكان المفضل عند ُحليل
صهره وربما جعل له نسبة من ذلك وري ابيه كالب تجارة أو مارً.
والية قصي لمكة
كان لقصي بن كالب من المميزات مما جعلته ينهض بأعباء قومه وكسب التأيد مانهم فعرفات لاه قاري قادره وفضاله  ...وكاان
ابعدها رأيا واصدقها لهجة واوسعها بذر وابينها عفافا ً( ،)46()45ورجل جليد حازما بارعاا نهادا ً( )47نسايبا ً( ، )48وكاان ادهاى مان رئاي مان
العرب( .)49اختلفت الروايات( )51التاريخية في طريقة انتقال حجابة ورية بيت هللا الحرام والزعامة ،إلى قصي بن كالب  ،ولكن الرواياة
األكثر قبورً عقليا ً ومنطقيا ً هي وصية ُحليل  ،قال حليل بن حبشية  :أنما ولد قصي ولدي  ،هم بنو ابنتي  ،فاوصاى بورياة البيات والقياام
بأمر مكة إلى قصي وقال أنت أحق به( ،)51وقد عززت رواية الوصية بأسلوب أكثر وضوحا ً ودقة فعن أبن هشام  ...وخزاعة تازعم أن
ُحليل بن حبشية أوصى بذلك قصيا ً  ،وأمره به حين أنتشر له من أبنته من األورد ما أنتشر  ،وقال :أنت أولاى بالكعباة والقياام عليهاا مان
خزاعة(. )52
مؤسسات قصي بن كالب:
أوالً :دار الندوة( )35بنى قصي داره فسميت دار الندوة( ،)54واول دار بنيات بمكاة()55وجعال بابهاا إلاى مساجد الكعباة( ،)56وكاان ينتادبون
فيها فيتحد ون ويتشاورن في حروبهم وامورهم ويعقدون ارلوية ويزوجون من أراد التزويج( ،)57فكانت هاذه اول مؤسساة أسسات علاى
التشاور وابداء الرأي  .هذا التشا اور مان كباار القاوم ووجهاائهم الاذين لهام خبارة ومعرفاة  ،وربماا أعماارهم تتجااوز العقاد الراباع  ،مان
رؤوساء تلك البطون المحيطة بمكة عامة ذو العقل الراج والرأي الصائب وعليه فأن كل القرارات تكون ملزمة لجميع القاوم وتفار
على أهل مكة ارلتزام بها في كل جوانب حياتهم العامة التي تخص أهالي مكة وساكنيها  ،فكان ر ينك رجال مان قاري ور يشااورون
في أمر ور يعقدون لواء لحرب لهم ور من قوم هيرهم إر في دار الندوة يعقدوه لهم قصي( ،)58ور تخرج عير من قاري فيرحلاون إر
منها ور يقدمون إرً نزلوا فيها تشاريفا ً لاه وتيمناا ً لرأياه ومعرفاة بفضاله( ،)59فعلياه أن قصاي بان كاالب مباار محفاوف بالعناياة ارلهياة
محبوبا ً من كل قري مؤيدا من هللا لما حققه من نجاحات في كل اعمالاه وافكااره لبنااء عازة قاري وشارفها ألناه مان ولاد إساماعيل بان
إبراهيم(ع).
ثانيا :السقاية والرفادة(:)06هي أحدى المؤسسات الخدمية التي سنها سيد مكة وزعيهما قصاي بان كاالب وكانات لاه ارولوياة فاي وضاع
أسسها فهو شريف أهل مكة ر ينازعه احد في الشرف ( ،)61فكان قصي بن كالب يقف خطيبا ً قبيل الموسم ويخطب فاي أهاالي مكاة  :ياا
معشر قري  ،أنكم جيران هللا وسكان حرمه والحاج اضياف هللا وزوار بيته وهم احق الضايافة والكراماة  ،فجعلاوا لهام طعاماا ً وشارابا ً
أيام الحج  ،حتاى يصادروا عانكم  ،ففعلاوا ( ، )62ويضايف الابالذري :فلاو اتساع ماالي لجمياع ذلاك  ،لقمات باه دونكام( . )63هاذه الفصااحة
والبالهااة التااي تالعااب مشاااعر وأحاساايس سااكان مكااة وبااا رو الكاارم والسااخاء وجعلهاام المتفضاالين علااى باااقي األقااوام القادمااة للحااج
ً()64
ويحمسهم بأنهم الكارام فاي إكارام ضايوف هللا الحجايج  ،إذ يعاود بالفضال والجااه ألهال مكاة مان القريشايين  .فكانات الرفاادة خرجاا
تخرجاه قاري فاي كال موساام مان المواسام مان اموالهاا لضاايافة الحااج()65يتوافادون ذلاك فيدفعوناه إليااه فيصانع الطعاام للنااس أياام منااى
وبمكة( .)66فيصنع الطعام للحجيج ويعد الماء لهم ،ويقول قصي ور أعلم مكرمة عند العرب أعظم من الطعام( ،)67فكان يأكل مان ر زاد
له أو نفذ زاده من طول الطريق وصعوبة السفر والتعب الذي عانوا منه فأن أحدهم إذا ما قدم راجاال أو علاى داباة ومان منااطق بعيادة ،
ف ذا وصلوا مكة وقد أنهكهم التعب وطول الطريق وجدوا ما ًء وطعاما ً  ...ليندهشوا من كرم قصاي والقريشايين فعظماة قاري وزعيمهاا
بهذا الجانب .أن الخراج الذي تخرجه قري أما أن يكون نقدي أو عيني إذ يدفع إلى قصاي ليتجماع فاي دار النادوة بوصافه الحااوي لكال
وظائف الزعامة في مكة ،وعندما يتجمع ذلك المال فالبد مان وجاود إدارة لتصاريفه فاي األماور المزماع أن يصارف عليهاا بماا يتناساب
وأيام الحج ولذا فالبد من وجود سياسة مالية في دار الندوة الذي يعد النواة المتواضعة لبيت الماال النقادي والعيناي  ،إذ تكاون كافياة إلاى
نهايااة الحااج وهااذا واض ا ماان حيااا إذا جاااء أوائاال الحااج نحاار علااى كاال طريااق ماان طاارق مكااة جاازورا ً( ،)68ونحاار بمكااة  ،وجعاال
حضيرة()69فيجعال فيهاا الطعاام مان الخباز واللحام  ،وساقي المااء( ، )71فتكاون تلاك األماوال كافياة ألياام الحاج العشارة .أماا الساقاية فهاي
المكملة للرفادة فكالهما يكمل ابخر إذ بادر قصي وقومه إلى حفر الب ر في مكة وكان أول من حفره بمكة بعد إسماعيل بن إبراهيم (ع)
 ،فحفر العجول( )71في أيام حياته( ،)17وهو أول ب ر حفرته قُري بمكة وفيها يقول بعض الرجاز الحاج :
تاااااااااااااروي علاااااااااااااى العجاااااااااااااول ااااااااااااام تنطلاااااااااااااق

أن قصاااااااااايا ً قااااااااااد وفااااااااااى وقااااااااااد صاااااااااادق
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احالف هاشم بن عبد مناف واثرها االقتصادي على قريش
ي
بالشبع للناس ور ّ

()15
مغتبق

وكانت قري قبل ان يجمعها قصي ويدخلها إلى مكا ة تشارب مان حياا ومصاانع علاى روؤس الجباال ومان ب ار حفرهاا لاؤي بان
هالب خارج الحرم تدعي اليسيرة( ،)74المهم في األمر هو توفير المياه إذ كان يروي للحجايج لهاذا الغار  ،ويصانع حياضاا ً للمااء مان
أدم فيسقى فيها بمكة ومنى وعرفة( ،)75وهذا يقتضي أن يحمل من آبار مكة إلى تلك المواضع التاي يتواجاد فيهاا الحااج ،وقاد سان قصاي
بن كالب األسس والنهج لمن جاء بعاده ،وكاان هاو الدساتور الاذي ينهجاه ابنااءه وأحفااده فغايتاه هاو اجاالل وتاوقير قاري أينماا حلاوا و
رتحلوا سواء في تجارة أو سفر لذا سارت قري على نهج سيدها قصي  ،فكان أمره في قومه مان قاري فاي حياتاه وبعاد موتاه كالادين
المتبع ر يعمل بغيره( ،)76تيمنا ً بأمره ومعرفة بفضله وشرفه وقد أقر قصي للعرب في شان حجهم ما كانوا عليه ذلك ألنه كان يراه دينا ً
في نفسه(. )77وقد تزعم بذلك قصي سيادة مكة الدينية والسياسية فكانت السلطة التشريعية والتنفيذية بيده بمساعدة مجلس دار الندوة ،فيما
يبدو من آراء من خالل طر المواضيع للناق .سار الزمن ودرجت األيام ومضات األشاهر والسانيين والعمار يتقادم بقصاي  ،وقاد كبار
ورق عظمه( ، )78وأيقن أن األجل قد قرب وحان وداع تلك البقاع المباركة وهو علاى هاذا الحاال السياساي وايداري النااج بعياد النظار
فرأى إر يتر أمور مكة ورعايتهاا وسايادتها دون توجياه وصاية ألورده  ،فقاال قصاي :ألورده مان ع ّ
ظام ل يماا شااركه فاي لؤماه ومان
أستحساان مسااتقبحا ً شااركه فيااه  ،وماان لاام تصاالحه كاارامتكم  ،فااذلوه بهوانااه فالاادواء يحساان الااداء ( .)79تااوفي قصااي باان كااالب فاادفن
بالحجون(.)81(،)81
عبد مناف :
ويكنى ابا عبد شمس(.)82ولد عبد مناف بن قصي هاشما ً وهو عمرو والمطلب  ،وعبد شامس وتماضار  ،وقالباة وامهام عاتكاة
بنت مرة بن هالل بن فالج بن علبة بن حاري بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بان قايس بان عايالن بان مضار  ،ونوفال بان عباد
مناف  ،وابا عمرو واسمه عبيد درج( )83وأميمة أمهم واقدة بنت ابي عدي بن عبد نهم  ،وريطة بنت عباد منااف(.)84بالنسابة لاذكور عباد
مناف فليس هنا اختالف في المصادر( )85التاريخية في عدهم ولكن ارختالف في عدّ بنات عبد مناف في طبقات أبن سعد عدّهم خمس
( )86وبذلك يختلف مع ما جاء في نسب قري للزبيري الذي عدّهن ست .كانت مصاهرات( )87عباد منااف خاصاة ببطاون مكاة فلام يتعاد
ذلك إلى أبعد منها وسببه لتقوية تلك األسس التى وضعها قصي .كان عبد مناف يدعى القمر من جماله وحسنه( ،)88ورأس عبد مناف بن
قصي وج ّل قدره وعظم شرفه( ،)89وقد افترق بنو قصي اربع فرق عبد مناف ،وعبد الدار ،وعبد العزى ،وعبد بني قصاي  ،وفضال هللا
عبد مناف على سائرهم()91وعليه تزعم وساد على قري  ،وقام بأمر قري فاسندت إليه قري بعد ماوت أبياه أمورهاا( )91فوجادوا فياه
امتدادا لشرف ابيه وسيادته إذ فيه البيت والشرف( ، )92كل هذا يتجسد بشخص عبد مناف .توحي شخصيته بأنه على ملة إبراهيم(ع) أي
من األحناف مؤمنا ً وبكل تعاليمها والموصي بها  ،فعن موسى( )93بن عقبة أنه وجد كتابا ً في حجر( )94فياه :أناا المغيارة  ،عباد منااف بان
قصي امر بتقوى هللا وصلة الارحم( ، )95وهاذه هاي هاياة األدياان كال ماا جااءت باه مان تعااليم ومبااد مبعاا رساول هللا (ص) حتاى أن
ايسالم أكد ع لى تقوى هللا وصلة األرحام وقد حا رسول هللا (ص)  " :حيا قال في مرضه ِ :أرحامكم  ،أرحامكم " ،وقاال رساول هللا
(ص) " :من أحب أن يبسط له رزقه يُنسأ له في أجله فليتق هللا وليصل رحمه " ( ، )10وعليه يتبين أن عبد مناف بن قصي هو على ملة
إبراهيم والمتمسك بتعاليمها .
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حلف االحابيش

كان عبد مناف قبل ان يتزعم قري سيدا ذا فضل محبوبا ً موقرا ً في قومه ،وقد شرف في زمان أبيه وذهب كل مذهب( ،)98فكان جديرا
بزعامة قري إذ ذاع صيته بعد أبيه حين تزعم قومه فصار محط أنظار األقوام والقبائل في تلك المنطقة ،وخاصة عنده المحيطيين
بمكة ،تطم إلى التحالف معه وألن التحالف معه يكسبها قوة عسكرية واجتماعية وحتى معنوية ،فجاءته خزاعة وبنو الحاري بن عبد
مناة بن كنانة يسألونه الحلف ليعّزو به فعقد بينهم الحلف الذي يقال له حلف ارحابي )99( ،هذا الحلف كان بين قري وارحابي بنو
الحاري بن عبد مناة وبنو المصطلق والحيا بن سعد بن عمرو وبنو الهون بن خزيمة( ... )111فخرجوا حتى اجتمعوا بذنب حبشي (.)111
وينص هذا الحلف على معاهدات تلزم األطراف المتحالفة على األيفاء به وجعله أبدي ر يتغير ابدا فقد جاء بتاريخ اليعقوبي  :كان
تحالف ارحابي على الركن  :يقوم رجل من قري وأخر من ارحابي فيضعان ايديهما على الركن فيحلفان باهلل القاتل وحرمة هذا
البيت والمقام والركن والشهر الحرام على النصر على الخلق جميعا ً حتى يري هللا األر وما عليها  ،وعلى التعاقد وعلى التعاون
على كل من كادهم من الناس جميعا ً ما بل بحر صوفة( )112وما قام حرى( )113و بير( )114وما طلعت شمس من مشرقها إلى يوم
القيامة( ، )115هذا يوض أن هذا الحلف اشتمل على فقرات وكلمات ذات نبرات دينية حنيفية بعيدا عن األو ان  ،وعلى اييمان الغالظ
على كل من يخل بهذا ارتفاق جاعال بيت هللا الحرام – الكعبة – بينهم وانه مبني على مسؤولية كبيرة يتحملها من سعى إلى عقد هذا
الحلف وهم ارحابي مع سادة مكة من القريشيين وأن ر ينكا هذا الحلف ،وهذا التعاقد والتعاون والتحالف هو دفاعا ً عن حرمة مكة
مع ساكنيها من أي اعتداء خارجي من األعراب أو حلفاء القوى الكبرى آنذا كايمبراطورية الفارسية أو الرومانية  ،فكان حلفا ً
سياسي عسكري الذي تبناه عبد مناف بن قصي الذي عقد بين القريشيين الذي يمثلهم هو  ،وعمرو بن هلل بن معيص بن عامر والذي
سأل( )116عبد مناف هذا الحلف(. )117
المؤسسات الخدمية  :كبر ورق عظم قصي كان عبد الدار بكره وأكبر ولده وكان ضعيفا ،وأخوته قاد شارفوا علياه  ،فقاال لاه قصاي :
أما وهللا يا بني أللحقنك بالقوم وأن كانوا قد شرفوا عليك  ،ر يدخل احد منهم الكعبة حتى تكون انت الذي تفتحها له ور تعقد قاري لاواء
في حربهم إر كنت انت الذي تعقده بيد ور يشرب رجل في مكة إر من سقايتك ور يأكل أحاد مان أهال الموسام طعاماا إر مان طعاماك
ور تقطع قري أمرا ً من أمورها إر في دار ( ، )118ف عطاءه دار الندوة وحجابة البيت واللاواء والساقاية والرفاادة  ،وكاان قصاي شاديد
الحب لعبد الدار( ،)119فسلم قصي بن كالب ايدارة الدينية والعسكرية لعبد الدار مع أنفاراد عباد منااف بالسايادة والرئاساة .أن قصاي أب
ألرابعة أورد بكره عبد الدار وهو وصيه لذا إعطاءه كل الشرف والجاه من دون سائر أخوته والسبب هير المعقول هو حباه الشاديد لاه،
وكذلك ضعف عبد الدار وتخلفه عن أخوته فأعطاه ما إعطاءه ليلحق بهم  ،وهاذا يتعاار ماا عارف مان قصاي صااحب العقال الاراج
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وايداري الناج والداهية ،وعليه فأن هنا رواية أكثر قبورً عقليا ً ومنطقيا ً التي جاء بها اليعقاوبي فاي تاريخاه  :وقسام قصاي باين ولاده
فجعل السقاية والرئاسة لعبد مناف والدار لعبد الدار والرفادة لعبد العازة وحاافتي الاوادي لعباد قصاي( ، )111ويعتقاد أن هاذه الراوياة هاي
األكثر قبور بما يتناهم مع سياسة وإدارة قصي بن كالب وهي األنج  ،ولكي ر يثيار البغضااء والتحاساد باين األبنااء  ،فقاد حساد قابيال
هابيل(.)111
هاشم
يكنى ابا نضلة ( )115(،)117وأمه عاتكة بنت مرة بن هالل بن فالج بن ذكوان بن علبة بن بهثة بن سليم بن منصاور أبان عكرماة بان قايس
بن عيالن  ،وهي أول العواتك ولدن رسول هللا (ص)( ، )114وهي من المنجبات من النساء ولم تكن العرب تعُد منجبة لها أقل مان االي
بنين أشراف( ،)115وكان يضرب بها المثل وحياا يقاال :أنجاب مان عاتكاة بنات مارة ،ولادت لعباد منااف بان قصاي هاشاما ً وعباد شامس
والمطلب(.)116ولد هاشم بن عبد مناف عبد المطلب وهو شيبة الحمد أمه سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خاداش بان عاامر بان هانم
باان عاادي باان النجااار( ، )117واخوتااه ماان أمهاتااه شااتى  ،نضاالة  ،والشاافاء  ،وأسااد  ،وابااا صاايفي واساامه عماارو  ،و صاايفيا ً  ،و خالاادة ،
وضعيفة  ،وحية جميعا ً ولد هاشم بن عبد منااف( .)118ونضالة واباا صايفي وأساد بناو هاشام بناو عباد منااف انقرضات اعقاابهم(.)119كاان
هاشم أكبر ولد عبد مناف والمطلب أصغرهم( ، )176وكان اسمه عمرو،وهاشم لقب( ،)171بأن هاشم هشم الثريد لقومه ويقول الشاعر:
عماااااااااااار العلااااااااااااى هشاااااااااااام الثريااااااااااااد لقومااااااااااااه

ورجااااااااااااال مكااااااااااااة مساااااااااااانتون

()177
عجاااااااااااااف

شاارف هاشاام بعااد ابيااه وخلااف فااي سااؤدده( )123وج ا ّل أمااره واصااطلحت قااري علااى أن يااولي هاشاام باان عبااد مناااف الرئاسااة والسااقاية
والرفادة( ،)124وكان يسمى القمر وزاد الراكب( ، )125وعمرو العلى لمعاليه( ،)126وكان من أحسن الناس واجملهم(. )127
زعامته لمكة :
لقد بان فضل وعز هاشم وما حققه لقري من مجد وكرامة فهو العزيز فاي قوماه مباركاا ً اينماا حال ورحال فهاو مان ذرياة إساماعيل بان
إبراهيم (ع) ومن ذريته الرسول األعظم محمد (ص) ،وحيا كان يسير كان نور محمد(ص) بوجه إذا أقبل تضيء منه الكعباة وتكتساي
من نوره نورا ً شعشعانيا ً يرتفع من نور وجهه نورا ً للسماء  ...له مان ذلاك ضافيرتان كضافيرتي إساماعيل (ع) تتقاد ناورا فتعجاب النااس
من ذلك  ..وكان هاشم ر يمر بحجر ور مدر إر ينادونه أبشر يا هاشم فأنه سيظهر من ذريتك أكارم الخلاق علاى هللا واشارف العاالمين .
كان هاشم إذا مشى في الظالم انارت منه الحنادس ويرى من حوله كما يرى من ضوء المصبا ( .)128أن شخصية هاشم بان عباد منااف
هي امتداد لشخصية رسول هللا (ص) حيثما عرف من نسبه فهو جد رسول هللا (ص) وباه فضال هللا هاشاما ً علاى أخوتاه  ،إذ أفتارق بناو
عبد مناف اربع فرق  :هاشم  ،وعبد شمس  ،والمطلب  ،ونوفل  ،وفضال هللا هاشاما ً علاى أخوتاه(. )129لقاد تاولى هاشام الزعاماة لقاري
ورئاستها فكانت له فضالً عن السقاية والوفادة( )131والرفادة( . )131وكانت قري قد اصطلحت عليه ألنه بكر أبيه فضالً عن الماؤهالت
التي يمتلكها إذ أهلته ألن يقود قومه وهو من الكرماء المشهورين بالجود من قري ( ، )132ولاه مان الفضاائل والمكاارم فلام ينازعاه أحاد
إر افاقه  ،وقد توج تلك الزعامة برئاسته لها  ،فلم يكن له نظيرا من قري ور مساو( ، )133ف ذا ما جاء موسم الحاج قاام سايد قاري فاي
قومه خطيبا يحثهم على التسام والتواضع والكرم لخدمة الحجيج قائال:
(يا معشر قري أنكام جياران هللا وأهال بيتاه ،وأناه ياأتيكم فاي هاذا الموسام زوار هللا يعظماون
حرمة بيته فهم ضيف هللا  ،واحق الضيف في الكرامة ضيفه وقد خصكم هللا بذلك وأكرمكم به
وره ،ياأتون شاعثا ً( )134هباراً
 ،وحفظ منكم افضل ما حفظ جار من جاره  ،فاأكرموا ضايفه وزَ َ
ماان كاال بلااد علااى ضااوامر()135كااأنهم القاادا ( ، )136وقااد ازحفااوا وتفلااوا()137وارملااوا(، )138
فاقروهم واسقوهم)(.)139
وكانت هذه الخطبة سنّة سنها قبله جده قصي بن كالب إذ يخاطب أهالي مكة والحرم خاصة في استعداده استقبال الحجيج بيت
هللا وتقديم كل المستلزمات الخدمية لهم فعلى ذلك سار هاشم بن عبد مناف  ...هذه الخطبة تشتمل على تحفيز وتحريك مشاعر القريشيين
وبا رو األيثار والكرم ألنهم فضلوا على باقي الناس ففيهم بيت هللا الحرام ومقصد الناس وعليه كانت قري تجماع إلياه الفضاول مان
اموالها( ،)141حتى كان أهل البيت يرسلون الشيء اليسير على قدرهم  ...وكان هاشم رجالً موسرا ً( ، )141فكان علياه الرباع مان ذلاك فاي
ماله( ،)142فضالً عن ذلك يؤمر بحيا من أدم تجعل في موضع زمزم م يستقى فيها الماء من ارباار التاي بمكاة فيشارب الحااج وكاان
يطعمهم اول ما يطعمهم قبل التروية بيوم بمكة وبمنى و َجماع وعرفاة وكاان يثارد لهام الخباز واللحام والخباز والسامن والساويق والتمار
ويجعل لهم الماء فيسقون بمنى و الماء بالحيا إلى أن يصدروا مان مناى فتنقطاع الضايافة ويتفارق النااس لابالدهم(. )143بماا أن الساقاية
مرادفة للرفادة وأن مكة ار شحيحة المياه فكان على عاتق سيد مكة أن يحتفر فيها مان ابباار لكاي تفاي بحاجاة الحجايج الاذين يتزاياد
عددهم بموسم الحج ،وكذلك إلى أهالي مكة  ،فأحتفر بنو عبد مناف آبار فحفر عبد شمس بن عباد منااف الطاوى( ، )144وهاي الب ار التاي
كانت بأعلى مكة وحفر هاشم بن عبد مناف بذر وهي الب ار التاي عناد المساتنذر خطام الخندماة( ،)145علاى فام شاعب أباي طالاب  ،وحفار
سجلة( ، )147(،)146فلذلك ربما سدت هذه اببار حاجة أهاالي مكاة وحجيجهاا وبماا يفايض مان مياهاا علاى أهلهاا  .لقاد
هاشم بن عبد مناف َ
()148
 ،ونوفل بن عبد مناف هو الذي عقد الحلف لقاري  ،ماع
أعتمد هاشم بن عبد مناف على اخوته عبد شمس والمطلب ويدعى الفيض
كسرى إلى العراق( ،)149وبذلك اكتملت شخصية هاشم بأخوته ،ففي بداية األمر تمكن من نفوس قري وجمع إلياه كال الارأي فكاان سايد
بني أبيه  ،م سيد قري وارسخها قدما بالمآ ر والفضل(.)151
االحالف :
لقد تكفل بني عبد مناف المهام الجسام في خلق الجو المالئم ارقتصادي والتجاري في تلك البقعة الفقيارة فاي مواردهاا الطبيعياة فاانطلقوا
في كل آفاق العالم القديم شمارً وجنوبا ً وشرقا ً ليحصلوا بذلك على عهود أمان لتجارتهم وقومهم يدفعهم بذلك أخايهم سايد مكاة وزعيمهاا،
ليحقق أمانيه في تنظميها وتنظيم الحياة على نحو ما يرجو أن تكون هذه األحياء الكريمة من قري في بلد كريم كمكة(.)151
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احالف هاشم بن عبد مناف واثرها االقتصادي على قريش
حلفف المييبفين( : )152نساابت هاذه التسامية بل عبااد منااف ومان تاابعهم فاي هااذا الحلاف وكاان بنااي عباد منااف  :عبااد شامس  ،وهاشاام ،
والمطلب  ،ونوفل أجمعوا على أن ياخذوا ما بايدي عبد الدار بان قصاي  ...مان الحجاباة واللاواء  ،ورؤا أنهام أولاى باذلك مانهم لشارفهم
عليهم وفضلهم في قومهم( ،)153فكان طمو بني عبد مناف فاي ارساتحواذ علاى تلاك المؤسساات ألنهام يارون فاي أنفساهم أنهام اهاالً لهاا
وألن السيادة ورئاسة مكة كانت فيهم  ،حتى عظم شأن بني عبد مناف بن قصي فقالوا  :نحن اولى بما يتوره بنو عباد الادار فجمعاوا مان
ما ّل إليهم وعرف فضلهم( ،)154وعليه أنشقت بنو قصي بن كالب إلى طرفين فمنهم من يؤيد ما ذهب إليه مطاليب بنو عباد منااف وهام :
بنو أسد بن عبد العزى بن قصي  ،وبنو زهرة بن كالب  ،وبنو تايم بان مارة  ،وبناو الحااري بان فهار بان مالاك بان النضار ماع بناو عباد
مناف والقائم بأمرهم هاشم بن عبد مناف( ،)155وهم المطيبون والطرف ابخر الذي يؤيد بناو عباد الادار وهام :بناو مخازوم بان يقظاة بان
مرة  ،وبنو سهم بن عمرو بن هصيص ،وبنو جم بن عمرو بن هصيص بن كعاب ،وبناو عادي بان كعاب وكاان صااحب أمار بناو عباد
الدار عامر()156بن هاشم بن عبد مناف بان عباد الادار( ،)157وهام األحاالف والاذين ساموا "لعقاة الادم"( .)158وكانات هاذه األحاداي نتيجاة
ارختالف في تقسيم إدارة تلك المؤسسات التي هي شرف وعزة القوم والتي من خاللها يتحكم بمقدرات قري وإليه تنقااد النااس وتكاون
له المنزلة المتميزة بين قري كان الطرفان المتناقضان اعادّ العادة للقتاال  ،فلماا كاادوا يقتتلاون وعباأت كال قبيلاة نفساها فعباأت بناو عباد
مناف لبني سهم ،وعبأت بني أسد لبني عبد الدار ،وعبأت بني زهرة لبني جم  ،وعبأت بني تيم لبني مخزوم ،وعباأت بناي الحااري بان
فهر لبني عدي بن كعب( ،)159م قالوا لتفن كل قبيلة من أسند إليها( ،)161فبينا الناس على ذلاك قاد اجمعاوا للحارب اذ تاداعوا إلاى الصال
على أن يعطوا بني عباد منااف الساقاية والرفاادة وأن تكاون الحجاباة واللاواء والنادوة لبناي عباد الادار( ،)161ومان ام عارف كال شاخص
واجباته والقيام بها  .أن الصفة التي وسمة المطيبين تدل على السلم والمحبة بعيدا عن الدم وارقتتاال فكاان شاعارهم العطار الجميال ،مان
دون بني عمهم الذين كان شعارهم الدم والحرب وهذا يوحي أنهم كانوا متحمسين للقتال وارستحواذ علاى جمياع تلاك المؤسساات ،لكانهم
اصطدموا بقوة المطيبين الذين كانوا ندا قويا ً ولكنهم يفضلون الجانب السلمي  .أن الذي قاام باه هاشام والمطيباين بأخاذ ماا فاي أيادي عباد
الدار الذي أقره قصي بن كالب  ،لذلك يقول شرف الدين :مهما يكن من شايء فاأن هاشام لام يجاد انساجاما ً ماا باين عباد الادار وباين هاذه
المناصب الرفيعة في قري  ،ولم يجدهم أمناء على القيام باعبااء هاذه الوظاائف ( ، )162وهاذا ماا أ بتتاه األياام مان المكاارم التاي قاام بهاا
هاشم بن عبد مناف في مكة  .وبذلك عرف كل قوم ما يقع على عاتقه ليتجه هاشم الاى التجاارة ويعاد قوافلاه المشاحونة الاى انحااء العاالم
القديم بعد ان أمن جبهته الداخلية .
اإليالف :
اإليالف لغة  :اختلف في قراءة هذه الكلمة بالنسبة رصحاب التفسير لفظا ً وكتابةً وبحساب ماا دونات تلاك اللفظاة بارعتمااد علاى الارواة،
وأنها لفظة عربية صرفة تضمنتها السورة الكريمة " ساورة قاري "  ،فعناد الطباري فاي تفسايره  :فقارأ ذلاك قاراءة األمصاار بيااء بعاد
همااز ييااالف وإيالفهاام  ..فأنااه وافااق هيااره فااي قولااه ييااالف فقاارأه بياااء بعااد همااز ب بااات الياااء فيهمااا بعااد همااز ماان آلفاات الشاايء اولفااه
إيالفا ً( ،)163وفي تفسير القرطبي  :ييالف بالياء مهموزا ً مشبعا ً من ألفت وأولفت إيالفا ً  :ويقال الفت الموضع أولفه إيالفا قرأ بعض أهل
مكة إرف قري .مع اختالف في لفظ هذه الكلمة فأن المعنى واحد فـ  ":ألف  ،يألف  ،إلفا ،وألاف يألفاه إيالفاا إذا جعلاه ياألف فااييالف
نقيض اريحاش ونضيره اييناس  ...وألف الشيء لزمه على عادة في سكون النفس إليه"( .)164أي التعود على الشيء كان من الصاعوبة
التطبع عليه لعالته فذللت تلك الصعاب وألفت واطمأنت لها النفس وسكنت إليها وأصبحت كأنها شيء منهم وإليهم .
المعنى العام لإليالف :فعند أبن منظور اييالف العهد والذمام وكان هاشم بن عبد مناف أخذه من الملو لقري ( ، )165فاييالف أي الفاة
بعضهم بعضا ً( )166وجاء في تفسير الرازي :األيالف عاما يجتمع كال مؤانساة وموافقاة كاان بيانهم فيادخل فياه مقاامهم وسايرهم وجمياع
أحوالهم  ...آلفت كاذلك أي لزمتاه  ..والازام باالمودة والمؤانساة فأناه إذ أحاب المارء شاي ا لزماه( ،)167أي يتالفهام واجتمااعهم فاي بلادهم
أمنيين( ،)168واجتماع مع ارلت ام( . )169ارتجاه هذا في أعطاء المعنى العام للفظاة كلماة ايياالف كاان مان جاناب التفساير الاديني مختلاف
عن النفع الدنيوي من اييالف الذي يأتي من التجارة أي الكسب المادي ،ف ذا ما تتبعنا ما جاء فاي رواياات األخبااريين ورسايما صااحب
تفسير الطبري في تاريخه تاريخ األمم والملو فأنه يتخذ معنا أخر فقد أطلق على اييالف  ،ال ِعصم( ،)171فكانوا بنو عبد مناف أول مان
أخذ لقاري العصام فانتشاروا مان الحارم  ،واخاذ هاشام حابالً مان ملاو الاروم  )171(...فهاو يعطاي معناى عهاود هاشام  ،وعباد شامس ،
والمطلب  ،ونوفل بنو عبد مناف( )172ويفهم من اييالف هو العهد الذي أخذه بنو عبد منااف وهاي عهاودهم وهاي األماان لهام ولقاوافلهم
كمااا يسااميه المسااعودي ،اييااالف ماان الملااو  ...األماان( .)173وعليااه يكااون تعريااف اييااالف تعريفففا االففيالحيا  :هااو العصاامة والعهااود
واألمان الذي أخذه بنو عبد مناف من ملو تلك ارقاليم التي تمر بها قوافلهم فأخذ هاشام أماان مان حااكم الشاام وعباد شامس مان الحبشاة
والمطلب من حاكم اليمن ونوفل من حاكم العراق  ،حتى تصل قوافلهم ذهابا ً وايابا ً محملة بالبضاعة آمنة في طرق باالد األعااجم فتكاون
مسؤليتها حماية طريق القوافل وعليه كانت تخرج رحلتان موسميتان رحلة الشام صايفا رعتادال الجاو ،وفاي الشاتاء للايمن رعتدالاه فاي
فصل الشتاء وكان الفضل في اييالف لهاشم بن عبد منااف .فكاان هاشام أول مان أوجاده ووضاع أسساه خدماة لساكان مكاة وتجارهاا ،و
إنعاش وضعهم التجاري وارقتصادي  ،فكان أعظم انجاز تجاري إداري اقتصادي أوجده سيد مكة لخدماة أهاالي مكاة وجعال للقريشايين
مكااانتهم المرموقااة بااين تلااك القبائاال المحيطااة بهاام والساااكنة علااى طااريقهم  ،فكاناات ماان نتااائج اييااالف أن درت علااى سااكان تلااك البقاااع
ت دفعة واحدة ،بل كانت هنا جوانب مهدت لبلورة اييالف ليكون أكثار فعالياةً وتاأ يراً
المباركة باألموال والخيرات  .أن اييالف لم يأ ِ
وآمناا ً فااي سااير القوافاال ووصااولها بأمااان ،وتوسااع باألفاااق ،والتبااادل التجاااري بااين مكااة وباااقي المناااطق ابخاارى  .لقااد تبلااورت الحالااة
ارقتصادية في مكة ،ومنطقة الحجاز عامة في عهد زعامة هاشم بن عبد مناف الذي قام باه أبياه وجاده مان توحياد قاري وجعلهام حاول
الحرم  ،ومن حيا توزيع المؤسسات بين ولد قصي ،م إدارة تلك المؤسسات بين ولد عبد مناف بن قصي ،حيا انيطت المهام لكل قوم
لتسيير واجباته بصورة انسايابية خاصاة بعاد حلاف المطيباين واألحاالف  ...فاساتقرت الحالاة السياساية ،ومان ام انعكسات علاى الوضاع
ارقتصادي مما دفع زعيم مكة للخروج عن حدود مكة في المعامالت التجارية من خالل تأمين طرقها  .فكان بنو عبد مناف أخاوة هاشام
بوصفهم سفراء يحملون أعباء أبناء جلدتهم  ،فكان هاشم وعبد شمس ولد عبد مناف والمطلب كان أصغرهم؛ فكان أول مان أخاذ لقاري
العصم وانتشروا من الحرم وأخذ هاشم عهدا ً من ملو الشام والروم وهسان( ... ،)175(،)174م خرج عبد شمس بن عبد منااف فأخاذ لهام
عهداً من النجاشي فاختلفوا بذلك السبب إلى أر الحبشة  ،واخذ لهم نوفل عهدا ً من األكاسرة فاختلفوا بذلك إلى العاراق وأر فاارس
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 ،وأخذ لهم المطلب عهدا ً من ملو حمير فاختلفوا باذلك إلاى الايمن  ،فجبار هللا بهام قريشاا ً فساموا المجبارين( ، )177(،)176وبهاذا انتشارت
تجارة قري في كل ارتجاهات إلى خارج جزيرة العرب ف لى العراق والشام والايمن والحبشاة ،فكانات هاذه المعاهادات لساالمة الطارق
التجارية والمؤونة القادمة والذاهبة إلاى تلاك البقااع مان كاال الطارفين المساتورد والمصادر ،ويعتقاد أن هاذه ارتفاقياات كانات شافوية ماع
الساكنين على طرق تلك القوافل التي تبناها بنو عبد مناف فكانوا من افاذاذ العارب الاذين لام يكان هيارهم سالك هاذا السابيل حتاى يؤمناوا
الطاارق التجاريااة ،والتوسااع فااي التعاااون التجاااري وبضاامانات مااع تلااك األقااوام  ،ولاام ياارد أن هنااا أتفاااق تحريااري فااي أن عبااد شاامس
()178
مدونا ً بخالف أخيهم هاشم  ،فكتب قيصر له – هاشم – كتاباا لمماان  ..فأقبال هاشام باذلك الكتااب...
والمطلب ونوفل قد عقدوا اتفاقا ً ّ
ً()179
ً
وبدوره كتب قيصر إلى النجاشي أن يدخل قريشا أرضه وكانوا تجارا  ،بوصف الحبشة تابعة سياسيا لقيصر الروم .
كانت لشخصية هاشم أ ر كبير لعقد ذلك العقد فيما تميز به من أخالق وذكاء وبالهة بحيا اقنع حاكم بالد الشام الرومي الذي يمثل أكبار
أمبراطورية في الشام أعجب بهاشم ،وقصته  ...ركب هاشم بن عبد منااف إلاى الشاام فنازل بقيصار ...فكاان ياذب كال ياوم شااة فيصانع
جفنة ريد ويدعو من حوله فيأكلون  ،وكان هاشم أحسن الناس عصبا ً()181وأجملهم فذكر لقيصار وقيال  :هاا هناا رجال مان قاري يهشام
الخبز م يصب عليه المرق ويفرغ عليه اللحم  ،وقد بلغ ذلاك قيصارا ً فادعى باه  ،فلماا رآه( ،)181وكاان مان أحسان النااس وأجملهام(،)182
وكلمه وأعجب به وكان يرسل إليه فيدخل عليه فلما رأى مكانه منه قال له هاشم  :أيها الملك أن لي قوما ً هم تجار العارب فاأن رأيات أن
تكتب لهم كتابا ً تؤمنهم وتؤمن تجارتهم فيقدمون عليك بما يستطرف من أدم الحجااز و ياباه ...فكتاب لهام كتاباا باألماان( ،)183وباذلك أخاذ
هاشم عهد تحريري وهو كتابا ً مو وقا ً من حاكم بالد الشام الروماي ومان تابعاة الحبشاي باان تخارج تجاارة القريشايين مان مكاة إلاى تلاك
البالد بأمان دون أن يتعر له أي فرد سواء في األسواق أو على طريق القوافل ،فكان تحريري وربما مختوما ً حياا أقبال هاشام باذلك
الكتاب فجعل كل ما مر بحي من العرب في طريق الشام أخذ من أشرافهم إيالفا ً أن يؤمنوا عندهم في أرضهم بغير حلف( ،)184فكان هذا
أول انتصار حققه للحصول على تلك التسهيالت التجارية والدخول في قلب تلك المدن ر بد أن يصاحبها تناازل مان القريشايين وخاصاة
خفض تلك الضرائب أو إلغائها التي كانت تفر على عهد قصي بن كالب إذ كان َيعشر من دخل مكة سوى أهلها( ،)185مما ساعد فاي
انساايابية حركااة القوافاال التجاريااة فنشااطت التجااارة ودرت األربااا وعاازة قااري بهاشاام وأخوتااه وإيالفهاام ،فرفااع أهلل بهاام قريشااا ونعا
فقراءها( . )186عن أبن عباس قال(:وهللا لقد علمت قري أن أول من أخذ اييالف وأجاز له العيرات لهاشم وهللا ماا شادت قاري رحاارً
ور حبالً بسفر ور أناخت بعيرا ً بحضر إرّ بهاشم  ،وكانت قري تجاراً ر تعدو تجارتهم مكة)(.)187الفضل بل كل الفضل لهاشم بن عبد
مناف الذي أخرج تجارة مكة من دورها المحلي إلى دور أوسع وأكبر وعلى مستوى أقليمي ساعدته مؤهالته وملكاته الفذة .
إيالف القبائل:
الخطوة التال ية المكلمة والمهمة التي هي جزء من اييالف الدولي هو إيالف القبائال والمعاهادات ماع األقاوام والقبائال السااكنة
على الطريق التجاري  ،ويفهم من هذا أن اييالف والتاأمين القوافال لام يقتصار علاى الحكوماات فاي باالد الشاام أو الايمن أو العاراق بال
أعتمد على أخذ العهد باألمان على الطريق  .اييالف القبائل له األ ر األكبر فاي حفاظ عيارات قاري التجارياة أو هيرهاا  ... ،فصااروا
يخرجون إلى خارج مكة بأمان بفضل العقود والعهود مع ساادة األعاراب ،وهاي األهام مان أي عقاد أخرعقادوه ماع حكاام العاراق وباالد
الشام واليمن  ..ف ذا استطاعت األعراب نهب قوافل مكة وسلب أموالها وهي ذاهبة وآتية فال يستطيع أهل مكة فعل شايء وقاد علام ساادة
مكة ذلك فتعاقدوا مع سادات األعراب وأدوا اليهم نصيبا من الرب (، )188أن تأمين تلك الطرق التي تمر بها القوافل المحملة بالبضاائع لام
تكن مجانا ً أن قريشا ً تحمل لهم بضائع فيكوفنهم حمالنها ويردون رأس مالهم وربحهم  ،فأخذ هاشم اييالف منهم( ،)189لاذا عمال زعمااء
قري على تأمين وصول قوافلهم بأمان إلى كل األسواق العالمية والممكنة وبخاصة المحيطة بجزيرة العرب كسوريا والعراق والحبشة
ومصر ،وقد تحقق لقري هذا الحلم على ياد هاشام بان عباد منااف الاذي يشاكل عهاده نقطاة تحاول فاي تااريخ مكاة( ، )191فكانات العناياة
ايلهية أرادت أن تجعل من هاشم بن عبد مناف المكانة المرموقة والمميزة بين سائر أخوته وقومه بماا اشاتمل علاى الخصاال والصافات
الفذة فمن بينها كان ايياالف وبفضاله عازة قاري وخاص ذكرهاا القاران الكاريم .فكانات تلاك الارحالت الموسامية التاي يتجماع فيهاا كال
رؤوس األموال من جميع أهل مكة كأفراد وجماعات  ،وكان البعض يقوم بهذه التجارة مستقالً بنفسه  ،بينما كاان آخارون يشااركون فاي
تجارتهم ،ويقوم عدد كبير منهم بتجهيز قافلة واحدة ويسير أصحاب القافلة مع قوافلهم بأنفسهم  ،أو يرسلون أجير عانهم( .)191كانات هاذه
القوافل مجتمعة في خروجهاا تحات سايادة هاشام بان عباد منااف  ،فكاان هاشام يخارج فاي عيار لقاري فيهاا تجاارات( ،)192ويتعهاد بنقال
بضائعهم سوية مع بضائعه ( )193وتكون تلك القوافل التجارية محملة ببضائع الحجاز وما تجود بها تلك البقاع وخاصة ما يساتطرف مان
أدم الحجاز و يابه( ،)194وكانت تجار الشام يجلبون إلى مكة منتجات بالدهم من القم والزيوت والخماور والمصانوعات  ،ويحمال إليهاا
تجار الجنوب ومن بالد الهند األحجار الكريمة والعاج والخشب والتوابال والمنساوجات الحريرياة والقطنياة ،و يحملاون منتجاات إفريقياا
الشرقية واليمن من العطور واألطياب  ، )195(...فضال عن ذلك فأن تجار مكة لعبوا دور الوسايط فاي نقال الماواد التجارياة  ،فقاد خلاف
تجار قري تجار اليمن في الوساطة التجارية العالمية بعد احتالل ارحبااش للايمن  ،اساتفادت قاري مان العالقاات العدائياة باين الفارس
والروم فنهجت نهجا حياديا في تعاملها مع الجانبين( ،)196فقامت بمهمة الوسيط تنقل تجارة أهل اليمن إلاى أساواق فلساطين وتنقال تجاارة
بالد الشام وحو البحار المتوساط إلاى الحجااز ونجاد والايمن وباذلك حصالت علاى أرباا طائلاة( .)197وخيار ماا يمثال مادى فائادة هاذه
ارتفاقيات -اييالف – التي عقدها هاشم بن عبد مناف على أهل مكة وقري خاصة " سورة قري "(.)198
والية هاشم بن عبد مناف:
أوصى هاشم بن عبد مناف إلى أخيه المطلب بن عبد مناف( .)199قال :يا أبن أبي وعشايرتي مان بناي لاؤي اعلماوا أن الماوت
سبيل ر بد منه وأنا راحل عنكم ور أدري اراجع أما ر وأنا اوصيكم بارجتماع  ،وأياكم التفرق والشتات فتذهب حميتكم وتهان مقادرتكم
عند الملو ويطمع فيكم الطامع  ،وهذا أعز أخوتي من امي وأبي ...فقدموه وأني موصيكم بولدي الذي اشتملت عليه سلمى بنت عمارو
ليكون له شأن عظيم فاال تخاالفوا قاولي( .)211ماات هاشام بان عباد منااف وهاو فاي رحلاة عمال وكساب لقوماه ولاه حياا خارج بتجاارات
عظيمااة( )211حتااى بلااغ هاازة( ،)212فأشااتكى فاقاااموا عليااه حتااى مااات فاادفنوه( )213فااي هاازة وهااو أباان العشاارين ساانة وقياال أباان الخمااس
والعشرين()214ورجعوا بتركته إلى ولده وأن الذي رجع بها إلى ولده ابو ُرهم( )215بن عبد العزى العامري( ،)216وسار القوم حتاى قااموا
إلى يثرب فلما قربوا منها بكوا ونادوا وهاشماه وعزاه( ،)217وجزعت قاري ( . )218وباذلك طويات صافحة مجيادة مان تااريخ مكاة تاركاا ً
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المآ ر التي عزت بها العرب عامة وقري خاصة  .وانتقلت الزعامة إلى المطلب فأخذ على عاتقه تو يق المعاهدات وتجديدها مع اول ك
الذين عقد معهم سيد مكة الراحل هاشم بن عبد مناف .وبرحيل هاشام خشاى بناي عباد منااف أن تانقض تلاك المعاهادات واييالفاات ،ألن
موت هاشم تر فراها ً سياسيا ً كبيرا ً واضطرابا ً  ،وخافة قري أن تغلبها العرب( )219ربما قصد األعراب ،فكان ذلك دافعاا ً ألخوتاه إلاى
األسراع إلى تجديد وتو يق الموا يق والعهود التي عقدت سابقا ً  .فخرج عبد شمس بن عبد مناف إلى ملك الحبشة فأخذ مناه كتاباا ً وعهاداً
لمن ت ّجر قبله من قري ( ،)211م أخذ اييالف ممن بينه وباين العارب حتاى بلاغ مكاة وهلاك عباد شامس فقبار باالجحون( ، )211فماات بعاد
مار باه مان العارب حتاى
هاشم  .وخرج نوفل بن عبد مناف إلى العراق فأخذ عهدا ً من كسرى لتجار قري  ،م أقبل ألخاذ ايياالف مان ّ
()214
قدم مكة م رجع إلى العراق فمات بسلمان( )212من أر العراق( . )213ام أن المطلاب بان عباد منااف وكاان يسامى الفايض  ،أزماع
الرحيل إلى اليمن وأوصى عبد المطلب  :أنات ياا أبان أخاي أولاى بموضاع ابياك فقام باأمر مكاة  ،فقاام مقاام المطلاب( ،)215هلاك المطلاب
بردمان()216من اليمن(. )217كان بني عبد مناف هؤرء أول من رفع هللا بهم قريشا ولم تر العرب مثلهم قط أسام ور احلام ور اعقال ور
أجمل  ،أنما كانوا نجوما ً من النجوم(. )218
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موسم  ،فقصروا به في بعض المواسم فمنعوه بعض ما كانوا يعطونه  ،فغضب فدعاه قصي فسقاه  ،ام أشاترى مناه البيات باازواد ويقاال بازق
خمر فرضي ومضى إلى ظهر مكة  ،فقيل أخسار مان صافقة أباي هبشاان  .أبان ساعد  ،الطبقاات  ،ج ،1ص31؛ اليعقاوبي  ،تااريخ اليعقاوبي ،
ج ،1ص.215
ب  :م مات حليل وصارت الرئاسة إلى أبنه المحترش فسأل قصي أن يجعل سدانة البيت إليه وبذل له ناقة كانت له وزاده زق خمر فصيرها
إليه  .البالذري  ،انساب  ،ج ،1ص .55
ي زوج قصي فقيل له  :أنها ر تقوم بفت الباب وهلقه وجعل ورية البيات إليهاا
ج  ... :لما حضرت الوفاة حليل جعل ورية البيت إلى أبنته ُحب ّ
وفت الباب وهلقه إلى رجل من خزاعاة يعارف  ،أباي هبشاان الخزاعاي فباعاه إلاى قصاي ببعيار وزق خمار  .المساعودي ،ماروج ،ج،2
ص،292
 .31أبن سعد  ،الطبقات  ،ج ،1ص.31
 .37أبن هشام  ،السيرة النبوية  ،ج ،1ص126؛ الطبري  ،تاريخ األمم ،ج ،1ص.429
 .35الندوة  :والنادي والمنتدى والمنتادي  ،ونادوة القاوم جمعاتهم فاي النادى  ،والنادوة الجماعاة  ،ودارالنادوة مناه  ،أي الادار الجماعاة  ،ساميت مان
النادي  ،وكانوا إذا حزبهم أمر ندو إليها فاجتمعوا للتشاور  ،واناديك أشاور واجالسك من النادي وبه سمي دار الندوة بمكاة التاي بناهاا قصاي
ألجتماعهم فيها  .أبن منظور ،ان العرب  ،ج ،6ص.4389
 .34البالذري  ،أنساب ،ج ،1ص.59
 .33الفاسي  ،تقي الدين محمد بن أحمد ،شافاء الغارام بأخباار البلاد الحارام ،تا  :لجناة مان كباار العلمااء ،ط .باال  ،دار أحيااء الكتاب العربياة  ،مكاة
المكرمة 1956 ،م ،ج ،1ص.19
 .30أبن هشام  ،السيرة النبوية ،ج ،1ص.132
 .31البالذري  ،انساب  ،ج ،1ص.59
 .31أبن سعد ،الطبقات  ،ج ،1ص31؛ اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي  ،ج ،1ص.216
 .31أبن سعد  ،الطبقات  ،ج ،1ص.31
 .06الرفادةَ :ر َفده يرفده  ،رفدا ً  ،ورفده وارفده  :اعانه  ،وترافدوا اعان بعضهم بعضا  ،والرفادة  :شيء كانت قري تترافد به في الجاهلية فيخرج
كل إنسان مار بقدر طاقته  ،فيجعلون من ذلك المال مارً عظيما أيام الموسم  ،فيشترون به للحاج الجزر والطعام  ...فال يزالون يطعمون الناس
حتى تنقضي أيام الحج .أبن منظور  ،لسان العرب ،ج ،3ص.1687
 .01أبن حبيب  ،المنمق  ،ص.32
 .07أبن هشام  ،السيرة النبوية،ج ،1ص135؛أبن سعد ،الطبقات  ،ج ،1ص 32؛ البالذري  ،انساب ،ج ،1ص.58
 .05البالذري  ،انساب  ،ج،1ص .58
 .04خرج  :يخرج خروج فخراج  :هو شيء يخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم  .أبن منظور  ،لسان العرب  ،ص .1226
 .03أبن هشام  ،السيرة النبوية  ،ج ،1ص135؛ أبن حبيب  ،المنمق  ،ص132؛ أبن األ ير  ،الكامل  ،ج ،1ص.557
 .00أبن سعد ،الطبقات  ،ج ،1ص.32
 .01اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي  ،ج،1ص.214
 .01الجزور  :والجمع جزائر وجزر وهي الناقة المجزورة وكذلك الجزرة :شااة  ،ونعجاة أو كاب
تكون الجزرة إر من الغنم .أبن منظور ،لسان العرب  ،ج ،1ص.614

أو عنازا ً وهاي الجازورة التاي كانات سامينة ور

 .01الحضيرة  :جماعة القوم  ،والحضيرة من الرجال السبعة أو الثمانية قيل أربعة أو خمسة أبن منظور  ،لسان العرب ،ج ،2ص .918
 .16اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي  ،ج ،1ص.214
 .11العجااول :ب اار حفرهااا قصااي فااي حياتااه  ،مااأخوذة ماان العجلااة وقياال  :حفرهااا ركيّاةً فوسااعها فااي دار ام هااان بناات أبااي طالااب بمكااة فسااماها
العجول...ياقوت ،معجم  ،ج ،6ص.311
 .17اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي  ،ج،1ص.214
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 .15البالذري  ،انساب  ،ج ،1ص.58
 .14البالذري ،فتو البلدان ،ص.64
 .13أبن سعد ،الطبقات ،ج ،1ص.32
 .10أبن هشام  ،السيرة النبوية  ،ج ، 1ص 132؛ أبن سعد  ،الطبقات  ،ج ، 1ص 31؛ البالذري  ،انساب  ،ج ، 1ص. 59
 .11الطبري  ،تاريخ األمم  ،ج ،1ص.431
 .11أبن هشام،السيرة النبوية،ج،1ص135؛أبن سعد ،الطبقات،ج،1ص132؛الطبري،تاريخ األمم،ج ،1ص.431
 .11اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي  ،ج ،1ص.216
 .16الحجاون :الجبال المشاارف علاى مكااة الاذي بحااذاء البيعاة يلاي شااعب الجازاريين  ،بااأعلى مكاة عنااده مادافن أهلهاا  ،مكانااه مان البياات علاى مياال
ونصف  .الزمخشري  ،الجبال وارمكنة  ،ص 27؛ ياقوت  ،معجم ج ،1ص.22
 .11أبن سعد  ،الطبقات  ،ج ،1ص33؛ البالذري،أنساب،ج،1ص59؛اليعقوبي،تاريخ اليعقوبي ،ج ،1ص.216
 .17البالذري  :أنساب  ،ج ،1ص64؛ أبن األ ير  ،الكامل  ،ج ،1ص.55
 .15دَرج  :درج الرجل  :مات  ،ويقال للقوم إذا ماتوا ولم يخلفوا عقبا ً  ،انقرضوا  .ابن منظور  ،لسان العرب  ،ج ،2ص.1353
 .14الكلبي،جمهرة النسب  ،ج ،1ص14 ،13؛ الزبيري  ،نسب  ،ص ،14ص.15
 .13الكلبااي ،جمهاارة النسااب  ،ج ،1ص 14 ،13؛ أباان سااعد  ،الطبقااات  ،ج ،1ص34 ،33؛ الزبيااري  ،نسااب  ،ص 15 ،14؛ اليعقااوبي ،تاااريخ
اليعقوبي  ،ج ،1ص 216؛ ياقوت  ،المقتضب  ،ص.27
 .10عند أبن سعد  ،الطبقات  ،ج ،1ص34هن ( :تماضر  ،و حنة  ،وقالبة  ،و برة  ،وهالة بنات عباد منااف أمهام عاتكاة بنات مارة  ،وريطاة بنات
عبد مناف أمهما الثقفية ) .
 .11ينظر  :الزبيري ،نسب  ،ص.15 ،14
 .11أبن عقبة  ،موسى بان اباي عيااش  ،المغاازي النبوياة  ،تا  :حساين مارادي  ،ط ،1مطبعاة شاريعة  ،إياران 1424 ،هاـ ،ص 165؛ الابالذري ،
أنساب  ،ج ،1ص59؛ الطبري  ،تاريخ األمم  ،ج ،1ص.327
 .11اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي  ،ج،1ص.216
 .16أبن حبيب  ،المنمق  ،ص.21
 .11المصدر نفسه ،ص.33
 .17أبن حزم ،جمهرة أنساب  ،ص .14
 .15موسى بن عقبة بن ابي عياش األسدي القرشي المدني  ،أبي محمد  ،مولى الزبير بن العوام ولد بالمدينة ونشأ بها وكان متقنا ً فقيها ً حافظاا ً نبيهاا ً
من ص غار التابعين  ،الثقة الكبير  ،قليل الحديا  .توفى قبل خروج محمد بن عبد هللا بان الحسان فاي المديناة بخالفاة اباي جعفار المنصاور سانة
141هـ  .أبن سعد  ،الطبقات  ،ج ،5ص267 ،147؛ المازي  ،جماال الادين أباي الحجااج  ،تهاذيب الكماال فاي أساماء الرجاال ،تا  :بشاارعواد
معروف  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت 1981 ،م ،ج ، 7ص.271
 .14الحِ جر  :حِ جر الكعبة هو ما تركت قري في بنائها من أساس إبراهيم (ع) وحجرت على الموضع ليعلم أنه من الكعبة فسمي حجرا لاذلك ،فاي
الحجر قبر هاجر أم إسماعيل (ع)  .الزمخشري  ،الجبال واألمكنة  ،ص31؛ ياقوت  ،معجم  ،ج ،3ص.121 ، 119
 .13أبن عقبة  ،المغازي النبوية  ،ص165؛ البالذري ،انساب  ،ج ،1ص .59
 .10الفارسااي ،علااي باان بلبااان  ،صااحي أباان حبااان بترتيااب باان بلبااان  ،تا  :شااعيب اررنااؤوط  ،ط ،3مؤسسااة الرسااالة  ،بيااروت 1997 ،م ،ج،2
ص.182-179
 .11األحابي  :سميت تلك األحياء بارحابي من قبل تجمعها صار التحبي بالكالم كالتجمع  ،وحبشي  :جبل بأسفل مكاة يقاال مناه سامي احاابي
قري  ،وذلك أن بني المطلق وبني الهون بن خزيمة اجتمعوا عنده فحالفوا قريشا ً  .أبن منظور  ،لسان العرب ،ج ،2ص .754
 .11أبن هشام  ،السيرة النبوية  ،ج ،1ص.125
 .11اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي  ،ج.216 ،1
 .166ابن حبيب  ،المنمق  ،ص229؛ أبن قتيبة  ،المعارف  ،ص 616؛ القلقشاندي  ،أحماد بان علاي  ،نهاياة ايرب فاي معرفاة انسااب العارب،
ت  :علي الخاقاني  ،ط .بال  ،مطبعة النجا  ،بغداد2111 ،م ،ص.155
.161

حبشي  :جبل في أسفل مكة بينه وبين مكة ستة اميال  .ياقوت  ،معجم  ،ج ،1ص.114

 .167صوفة  :صوف البحر  ،شيء على شكل هذا الصوف الحيواني ،واحدته صوفة  ،من األبديات قاولهم  :ر آتياك ماا بال بحار صاوفة  .أبان
منظور ،لسان العرب ،ج ،4ص.2528
 .165حرى  :حراء جبل من جبال مكة على ال ة أميال ومنهم يؤنثه  ،وهو جبل شامخ أرفع من بيار فاي اعااله قلاة شاامخة .يااقوت  ،معجام ،
ج ،1ص.129

170

احالف هاشم بن عبد مناف واثرها االقتصادي على قريش
بير  :من أعظم جبال مكة بينها وبين عرفة  ،وسميت بيرا برجل مان هاذيل  ،ماات فاي ذلاك الجبال  ،ويسامى بيارا لحبساه الشامس عناد
.164
الشروق  .ياقوت  ،معجم ،ج ،1ص.7
.163

اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي ،ج ،1ص. 216

 .160ذكر أبن حبيب في المنمق  ،ص  :231 ،231جاء فيمن سال في هذا  ... :لما هلب قصي على مكة وهلبات قاري وكثارت وتفارق عنهاا
من كان ينصرها من قضاعة واسد  .وقلت قري وخافت بكارا ً فبعاا عباد منااف إلاى الهاون بان خزيماة والحااري بان عباد منااف فأجاابوهم ،
فبعا بنو الحاري المطلق والحيا  ...وخرج عبد مناف إليهم وتحالفوا .
.161

اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي ،ج ،1ص .216

 .161أبن هشام  ،السيرة النبوية ،ج ،1ص135؛ أبن سعد  ،الطبقات  ،ج ،1ص 33 ،32؛ أبن حبياب  ،المنماق  ،ص32؛ الابالذري  ،انسااب ،
ج ،1ص.61 ،59
.161
.116

البالذري  ،أنساب  ،ج ،1ص .59
اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي  ،ج،1ص.216

.111

ينظر  :الجزائري  ،نعمة هللا  ،النور المبين في قصص األنبياء والمرسلين  ،ط .بال  .األميرة للطباعة ،النجف 2113 ،م .ص .56 -52

.117

نضلة  :نضالته مناضلة  ،باراه في الرمي  ،سبقته في الرماة  ،ابن منظور  ،لسان العرب  ،ج ،6ص.4456

.115

البالذري  ،أنساب  ،ج ،1ص71؛ أبن األ ير ،الكامل  ،ج ،1ص 553؛ ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،6ص .4457

.114

الكلبي  ،جمهرة النسب  ،ج ،1ص14 ،13؛ الزبيري  ،نسب  ،ص14؛ ياقوت  ،المقتضب  ،ص.14

.113

أبن حبيب  ،المحبر  ،ص.456

 .110السدوسي ،مؤرج بن عمرو ،كتاب حذف من نسب قري  ،ط.بال  ،مطبعاة المادني  ،القااهرة  ،ص4؛ الابالذري  ،أنسااب  ،ج،1ص71؛
ابن حزم  ،جمهرة انساب  ،ص16؛ الميداني  ،أحمد بن محماد النيساابوري  ،مجماع األمثاال  ،ط.باال  ،دار الكتاب العلمياة  ،بياروت ،1987 ،
ج ،2ص .413 ،412
للزبيري ،ص( 15ولد هاشم عبد المطلب والشفاء وامهما سلمى بنت عمرو بن عدي أبن نجار . ) .

.111

جاء في نسب قري

.111

ينظر  :الكلبي  ،جمهرة النسب  ،ج ،1ص16؛ أبن سعد ،الطبقات  ،ج ،1ص 36؛ الزبيري  ،نسب  ،ص .16 ،15

.111

أبن حزم ،جمهرة أنساب  ،ص .16

.176

أبن األ ير  ،الكامل  ،ج ،1ص.553

 .171الزبيري  ،نسب  ،ص14؛ أبن اباي الحدياد ،عاز الادين أباي حاماد عباد الحمياد المعتزلاي  ،شار نهاج البالهاة  ،ط ،2مؤسساة األعلماي ،
بيروت 2114 ،م ،ج ،15ص.36
ا ُختلف في قائله فعند  :أبن سعد  ،الطبقات  ،ج ،1ص34؛ البالذري  ،أنساب  ،ج ،1ص66 ،65؛ الطبري  ،تاريخ األمم  ،ج،1
.177
ص426؛ أبن أبي الحديد  ،شر النهج  ،ج ،15ص  ،136جاء أسم الشاعر :عبد هللا بن الزبعري  ،بخالف ما جاء في  :ابن حبيب  ،المنمق
،ص  7؛ اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي ،ج ،1ص218؛ أبن عنبة  ،عمدة الطالب ،ص ، 26نسب البيت إلى مطرود أبن كعب الخزاعي .
.175

الدينوري  ،احمد بن داود  ،األخبار الطوال  ،ت  :عبد المنعم عامر  ،ط ،1دار الكتب العربية  ،القاهرة ،1961 ،ص .55

.174

اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي  ،ج ،1ص.217

.173

أبن عنبة  ،عمدة الطالب  ،ص.46

.170

أبن أبي الحديد  ،شر نهج ،ج ،15ص .143

.171

المصدر نفسه  ،ج ،15ص .144

.171

البكري  ،أبو الحسن بن عبد هللا  ،األنوار في مولد النبي محمد (ص)  ،ط.بال ،مطبعة أمير ،إيران 1373 ،هـ .ص .21 ،19

.171

أبن حبيب  ،المنمق  ،ص.21

 .156الوفادة  :وفد عليه وإليه يفد وفدا وفودا ووفادة  ،والوفد الركبان المكرمون وفد فالن إذا خرج إلى ملك أو أمير  ،والذين يقصدون األمراء
للزيارة  .أبن منظور  ،لسان العرب ،ج ،6ص .4881
.151

أبن عنبة  ،عمدة الطالب  ،ص.36

.157

ابن حبيب  ،المحبر  ،ص.137

.155

أبن حبيب  ،المنمق  ،ص.331

.154

شعا شعثا ً وشعو ا ً وشعو ه  ،المغبر الرأس  ،المنتف الشعر  ،أبن منظور  ،لسان العرب  ،ج ،4ص.2272

.153

الضوامر  :الضمر  ،الهزال  ،ولحاق البطن والضمر من الرجال  :الضامر البطن  .أبن منظور  ،لسان العرب ،ج ،4ص.2616

 .150القدا :اكال يقع في الشجر واألسنان والقاد العفن  ،والقادحة  ،الدودة التي تأكل السن والشجر  ،ابان منظاور  ،لساان العارب ،ج ،5ص
.3541
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 .151تفلاااااااااااوا  ،تفااااااااااال الشااااااااااايء تفاااااااااااالً  :تغيااااااااااارت رائحتاااااااااااه والتفااااااااااال  :تااااااااااار الطياااااااااااب  .أبااااااااااان منظاااااااااااور  ،لساااااااااااان
العرب ،ج ، 1ص .436
.151

ارملوا  ،القوم المرملين  ..المرمل  ،الذي نفذ زاده  .أبن منظور  ،لسان العرب ،ج ،3ص .1734

.151

أبن سعد  ،الطبقات  ،ج ،1ص 35؛ البالذري ،انساب  ،ج ،1ص67؛ ابن أبي الحديد ،شر نهج ،ج ،15ص.143

.146

أبن حبيب  ،المنمق  ،ص.37

.141

أبن سعد  ،الطبقات  ،ج ،1ص .35

.147

المصدر السابق  ،ص.27

.145

أبن سعد ،الطبقات  ،ج ،1ص35؛ اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي ،ج ،1ص217؛ أبن أبي حديد ،شر نهج  ،ج ،15ص.143

 .144الطوى  ،الطي والطوي والطي هنا الحجارة التي تطوى بهاا الب ار والطاوي هاي الب ار نفساها والمساتنذر هاو موضاع والخندماة موضاع .
الخشني  ،ابو ذر محمد بن مسعود  ،شر السيرة النبوية  ،ط.بال  ،دار الكتب العلمية ،بيروت  ،تأ بال ،ص.51
.143

خطم الخندمة  ،جبل بمكة  .ياقوت  ،معجم  ،ج ،4ص.215
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ب  :جاء في المنمق أبن حبيب  ،ص، 51ص ( 191عمدت أم حكيم بنت عبد المطلاب بان هاشام ويقاال العاتكاة ا بات مان أم حكايم بنات عباد
المطلب هو المجمع عليه فأخذت جفنة عظيمة فمل تها خلوقا ً حتى وضعتها في الحجر فقالت  :من تطيب فهو منا  .) ...أن هذه الرواية فيها خلط
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