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الممخص
تركز ىذه الدراسة عمى مصاىرات العبالت وىم اسرة ذات نسب عريق
يرجع نسبيم الى قبيمة قريش فيم ابناء عبد شمس بن عبد مناف وىم ثالث

اخوة ( امية االصغر وعبد امية ونوفل) اطمق عمييم العبالت نسبة الى اميم

عبمة بنت عبيد بن نافل فتناولت ىذه الدراسة مصاىرات العبالت بفروعيم
الثالثة من حيث مصاىراتيم مع الحكام ومع بعضيم البعض ومع العامة .
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Abstract
This study is based on the Al ablat in laws and there
are family has ancient kinsman to Quraish clan and there are
(sons of abd shams ) there are sons ( Aumaya , and Abd
Aumaya and noufel ) tlay are called (Al ablat ) their
kinhssman bacll-to them mother ( Abla bent abd Abn
Noufeel ) also this study taken all kinsman of ablat and
Branches which avas three branchs in order to them
kinsman with rulers and with each other and with the public.
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المقدمة

مصاىرات العبالت

تعد المصاىرات والزوجات الوسيمة الرئيسية لتكاثر األمم وتناسميا لما في ذلك

من روابط ان لم تكن ألجل زيادة صالت التراحم والتواد وزيادة األلفة بين القبائل
واألسر فربما ألجل مصالح سياسية واجتماعية او فكرية مختمقة  ,فالزواج ىو جزء

من اإلرث الحضاري الموروث ضمن المنظومة االجتماعية لإلنسان من تاريخنا

اإلسالمي(.)1

وتحرص االسر الحسبية والنسبية عمى البحث عن التصاىر مع من يدانييا

شرفا وحسبا فيذه من عادات العرب ال يتصاىرون اال مع من يكون ليم ندا ونسبا
فكما عرف عنيم يولون قضايا الحسب ونسب أىميو كبرى في مصاىراتيم.

ولم تستثنى أسر العبالت ( امية االصغر وعبد امية و نوفل ) عن ذلك االمر

فيي اسرة ذات حسب ونسب يرجع نسبيم الى عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن
كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير بن مالك بن النضر بن كنانة بن

خزيمة بن مدركو بن الياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

()2

 ,أطمق عمييم

العبالت نسبة الى إميم عبمة بنت عبيد بن نافل بن قيس بن حنظمو بن مالك بن زيد

بن مناة بن تميم بن مره ( ,)3و يكفي ىذه االسرة شرفاً ان يكون نسبيا من قريش

القبيمة التي تتممك السيادة والمكانة في مكة ويكفي قريش عظمةً ان يكون النبي محمد

(صمى اهلل عميو وآلو وسمم) منيا ,فقد تصاىرت تمك البيوتات مع الحكام من بني
امية من ناحيو كما تصاىرت مع بعضيا البعض او مع القبائل االخرى المختمفة

عنيا من ناحيو أخرى.
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أ -مصاىرات فرع امية االصغر-:

_ مصاىراتيم مع الحكام من بني أمية ..
عمى الرغم ان المصادر اشارت من خالل النصوص التاريخية ان عالقة
العبالت عموما وفرع امية االصغر خصوصا بحكام بني امية من الفرعين ( السفياني

والمرواني ) يسودىا الحسد والكراىية ولكن ال يخمو التاريخ من المفارقات فمنيم من
تولى مناصب ادارية وعسكرية ميمة في الدولة ومنيم من تصاىر مع حكام بني امية
فقد يكون سبب ىذه المصاىرات سياسية عمد ليا بني امية لكسب ود العبالت من
فرع امية االصغر الى جانبيم لكي ال يكونوا طعم االعداء بني امية ويستغمون توتر
بني العبالت وحسدىم اتجاه ابناء عمومتيم من الحكام االمويين وعندىا ستتشكل

جبية عمى بني امية مواجيتيا وسيكون خطرىا ذا وطأة شديد عمييم لكونيم ابناء
عمومة فيعني ىذا انقسامات داخل البيت االموي ومن المعروف ان ىذه االنقسامات

ستكون سبب رئيسي في ضعف قوتيم وبالتالي انييارىا الى جانب ىذا سبب سبباً

اخر وىو لمحد من التوتر القائم ما بينيم من جية ورسم صورة ليم امام العامة
معالميا الود واالحترام الذي يكنو ابناء امية اتجاه ابناء العمومة حتى وان كانت

العالقة بينيم ليست عمى ما يرام من جية اخرى فيذه ىي سياسة بني امية .

فقد تزوج عبدالرحمن بن الحارث بن امية االصغر بن عبد شمس من جويرية

بنت أبي سفيان بن حرب بن امية االكبر بن عبد شمس بن عبد مناف وىي اخت
معاوية بن ابي سفيان وأميا ىند بنت عتبة بن ربيعة( )4وكانت جويرية قبل زوجيا من
عبد الرحمن قد تزوجت السائب بن ابي حبيش بن المطمب بن اسد بن عبد العزى

بن قصي()5فمم تمد لو وال لعبد الرحمن وبذلك اصبح عبد الرحمن عديل الرسول (صمى
اهلل عميو وآلو وسمم)(.)6

وخمف عمى عاتكة بنت عبداهلل بن محمد بن عبداهلل بن الحارث بن امية

االصغر عثمان بن عنبسة األصغر بن عتبة بن عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان أبو
العباس األموي العنبسـي أمو رممة بنت عبد اهلل بن خالد بن يزيد بن معاوية ذكره أبو

المظفر األبيوردي وذكر أنو يعرف(( بالمنكـوب لبمية أصـابتو حين )7( .....عمــي بن
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عبـد اهلل بن خالد

()8

الميدي بو ورقي

()9

مصاىرات العبالت

عنو ما لم يخطر ببالو فطمبو الميدي ففارق

الطائف ولحق بأخوال عنبسة بن أبي سفيان من األزد فنزل في عامئذ بالسراة

()11

وقال أبو مسير سأل عمي بن عبد اهلل بن خالد بن يزيد بن معاوية عثمان وكان
عالمة عن أشير نساء بني عبد مناف فقال :صفية بنت عبد المطمب

عتبة ))

()12

()11

وىند بنت

ثم أنشد لصفية
أال أبمغ بني عمي رســـوال
ففيم الكيد فينا واألمار
وســائل في جموع بني عمي
إذا كثــر التناشد والفخار
بأنا ال نقر الضيم فينا
ونحن لما توسمنا بصار
كما أنشيد ليند بنت عتبة
أعيني جودا بدمع ســـــرب
عمـــي خير خندف لم ينقمب
عمى عتبة الخير ذي المكرمات
وذي المعضالت قريـــــع العرب
لســــــاد الكيول فتـــــــى
وســــــاد الشباب ولما يشب
تداعـــــى لو قومو نصرة
بنو ىاشــــــم وبنو المطمب
وولدت عاتكة لعثمان ابا العباس الذي يكنى بو ومحمد وتوفي عثمان بن

عنبسة االصغر في السراة

()13
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وتزوجت الثريا ابنة عبداهلل بن الحارث بن امية االصغر وأختمف في نسب
الثريا قيل انيا ابنة عبداهلل بن محمد بن عبداهلل بن الحارث بن امية االصغر وأنيا
اخت محمد بن عبداهلل المعروف بأبي جراب وقيل ىي ابنة عمي بن عبداهلل بن

الحارث بن امية االصغر واالرجح ان تكون ابنة عبداهلل بن الحارث اقرب من ان
تكون اخت ابي جراب الذي قتمو داود بن عمي

()14

فقد كانت في حياة معاوية امرأة

كبيرة وبين ذلك وبين من قتمو داود بن عمي من بني امية ثمانين سنو وقد شب بيا

عمر بن ربيعو

()15

في حياة معاوية وانشد عبداهلل بن العباس

()16

شعره فييا فكيف

تكون اخت الذي قتمو دواد بن عمي وقد ادركت عبداهلل بن العباس وىي امرأة

كبيرة(.)17

اذن فيي ابنة عبداهلل بن الحارث بن امية االصغر تزوجت السييل بن عبد

الرحمن بن عوف

()18

وقيل تزوجيا سييل بن عبد العزيز

()19

بن مروان بن الحكم

ألنيا حممت الى مصر ويقال ان سييل بن عبد العزيز منزلو ىناك ولم يكن لسييل

بن عبد الرحمن ىناك موقع وعندما تزوجت قال فييا عمر بن ربيعة :
الثريا سييال
يا أييا المنكح ّ
شامية إذا ما استقمَّت
ىي
ّ

عمرك المَّو كيف يمتقيان
استقل يماني
وسييل إذا
ّ

()10

مصاىراتيم مع أبناء العمومة من العبالت :
لم تقتصر مصاىرات العبالت من فرع امية االصغر عمى االمويين من ابناء
امية االكبر ومن االسر السفيانية الحاكمة بل امتد الى التصاىر مع ابناء العمومة
لتوثيق صالت التراحم والود بينيم باإلضافة الى ان المصادر ذكرت الشيء اليسير
من ىذه المصاىرات وقد نوعز السبب الى البعد الجغرافي ما بين مكة والشام حيث
ان فرع امية االصغر من سكنة مكة بينما فرع عبد امية ونوفل من سكنة الشام ليذا

الحظنا ان المصاىرات مع بعضيم كانت قميمة او قد يكون السبب ان العالقة بين
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فروع العبالت لم تكن عمى ما يرام فكان ىذا احد االسباب التي ادت قمة المصاىرات

مع بعضيم البعض .

فقد تزوج الحارث بن أمية االصغر بن عبد شمس الشاعر الذي يقال لو ابن

عبمة( )21من زينب بنت نوفل بنت عبد شمس فولدت لو عبد الممك وفاطمة

()22

.

مصاىراتيم مع العامة -:
حرصت اسر العبالت عمى توطيد الصالت الى خارج نطاق اسر عبد شمس
فتصاىرت مع مختمف القبائل كتيم وعبد الدار لما في ذلك من اىمية ربما سياسية

وربما لتقوية الصالت االجتماعية وتوسيعيا.

فقد تزوج امية االصغر بن عبد شمس عاتكة بنت خالد بن عبد مناف بن

كعب بن سعيد بن تيم بن مره وكان يدعى المشرقي فولدت عاتكة الحارث وزينب(.)23
وتزوح الحارث من ثقيف

فولدت لو عبد الرحمن

()25

()24

فولد لو عقبة وتزوج منيم مرة اخرى ابنة اسيد

ولكن لم تذكر المصادر اسم ام عقبة وام عبد الرحمن.

وتزوج الحارث من بني مازن بن منصور بن مكرمة بن حفصة فولد لو عتبة

وعبداهلل االصغر وحكيما(.)26

وقد تزوج عبد اهلل بن الحارث بن امية االصغر بن عبد شمس قتيمة بنت
النضر بن الحارث بن كمدة بن عبد مناف بن عبد الدار ,و كانت ش ــاعرة فمما قتل
الرسول (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) في بــدر اباىا النضر بـن الحـارث
طعمة بـن عدي من بني نوفل

()28

وعقبة بن ابي معيط

()29

()27

صــب ار مع

من بني امية كتبت الى

النبي االكرم (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) في ابييا وذلك قبل اسالميا:
يا راكـــبا ان االثيل مضنو
من صبع خامســـو وانتو موفق
ابمغ بــــــو ميتا فأن تحيو
ما إن تزال بيا التجائــــب تخنق
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منــــــي اليو وكبده مفوحو
جاءت يواكـــــفيا واخرى تخنق
ىل يسمعن النضر ان ناديتو
بل كيف نســـــمع ميتا ال ينطق
ضمت سيوف بني ابيو تنوشو
لمـــــــو ارحـــــــــــام ىنـــــاك تــــــفق
امحمد ولدتك صـنوه تحييو
من قواميا والفعل فحل مــــعرف
ما كان ضــرك لو منت وربما
من الفتــى وىو المغيظ المحنق
النضر اقرب من اسرت قرابو
واحقيــم ان كان عــــتق يعتـــــق
فمما بمغ الرسول (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) ذلك بكى حتى أخضمت الدموع
لحيتو وقال لو بمغني شعرىا قبل ان اقتمو لعفوت عنو وقال البي بكر يا ابا بكر لو

كنت سمعت شعرىا ما قتمت أباىا(.)31

ولنا عمى ىذه الرواية بعض التحفظ فمن الواضح ان ىناك ىوى وانحيا از امويا
في االقالم التي كتبت الرواية فيي تظير قوة تأثير قتيمة الشاعرة بحيث صرفت

القموب لصالحيا وغرت اراء في كفره ال يؤمنون باهلل قتميم ال مجال لمرجعة منو ليس
لعموم بل في قائد األمو االسالمية الذي ال ينطق عن اليوى والذي اثرت لإلنسانية
عموما فقد كان قبل البعثة يسمى (الصادق االمين) وكانت قريش تحتكم اليو في حل

معضالتيا! وما عممت تمك االقالم أنيا بثنائيا عمى ىذه المرأة نالت من النبي
األعظم (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) فجعمتو يراجع نفسو وق اررتو التي تحركيا العاطفة
فحسب وانو لربما لم يقت ل ىذا الكافر لو كان سمع ما سمع قبل قتمو فأنو افتراء تشويو

لصورة نبينا األعظم (صمى اهلل عميو وآلو وسمم)!.
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ولكن يمكننا قبول الرواية في حالة واحدة ىي ما ذكره ابو عمر الشامي في

تفسير ىذه الرواية فقال ليس معنى ىذا الندم ألنو (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) ال يقول

وال يفعل اال حقا ولكن معناه لو شفعت عندي بيذا القول لقبمت شفاعتيا(.)31

ولكن من الثابت عن النبي (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) انو كان اكره الناس

عند الزوم والضرورة وحسبك ان جميع القتمى في جميع
لمقتل وانو لم يقتل احدا اال َ
حروبو من الطرفين ,وما ان قام عمييم الحد الشرعي ال يبمغون ست مائو شخص
وبذلك كانت حركتو العظيمة (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) اعظم حركة في نتائجيا

واقل حركة في كمفتيا واما قتمو لمنظر فألنو كان جرثومو شر وفساد ومثمو صديقوُ
وشريكوُ في الشر عقبة بن ابي معيط كان صاحب خمارة وبغي مكة واذا صح ما قالو
اجاز لو ان يعفو عنو
(صمى اهلل عميو وآلو وسمم) لبنت النضر الشاعرة فمعناه ان اهلل َ
البنتو لما في شعرىا من قيم واستعطاف ألبييا(.)32

ومن المصاىرات االخرى تزوجت ام اياس بنت عبد امية بن عبد شمس او

ابنة امية االصغر بن عبد شمس أميا عاتكة بنت خالد بن كعب بن سعد بن تيم بن

مره عمى الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف()34( )33؛ وفي الواقع انيا بنت امية
االصغر وذلك الن عاتكة ىي زوجة امية االصغر كما ذكرنا سابقا

(*)

امية االصغر وليس عبد امية ؛ فولدت ام ايأس عدي األكبر(.)35

اذن فيي ابنة

وتزوجت عاتكة بنت خالد بن امية االصغر رجل من بني غدانو

()36

يقال لو

عطية ويكنى ابا عالفة وكان ينزل مكة فولدت لو عبداهلل وكان شاع ار وىو القائل
وخالي ابن عبمة اذا وارى لحومكم
بالغوطتين وانتم غير ابــــرار
وجدي قصـــي يمقى لكم شــــبيا
مثل النجوم واضاءت ليمة السار

()48

وفي داللة واضحة عمى ثناء ذلك ألبن عمى العبالت وكرميم وحرصيم عمى

اقاربيم ودليل تفاخره بقرابتو الييم.
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وتزوج عمي بن عبداهلل بن الحارث بن امية االصغر من فاطمة بنت يزيد بن
عبد اهلل بن شيبة بن ربيعة بن عبد شمس

()38

اخت رممة بنت يزيد بن عبداهلل تزوجيا

محمد بن مروان بن الحكم بن ابي العاص بن امية بن عبد شمس ( امير الجزيرة

الفراتية ) والد اخر الخمفاء األمويين(.)39

وتزوج ابا جراب محمد بن عبداهلل بن محمد بن عبداهلل بن الحارث بن امية

االصغر من رممة ابنة العالء بن طارق المرقع
بناتو يقمن :
نحن بنــات طارق

()41

من بني كنانة وىو الذي كانت

()52

نمشي عمى نمـارق
ان تقبموا نعانــق
او تدبــروا نفارق
فراق غير وامق يردن
نحن بنات الكوكــب

ب – مصاىرات فرع عبد امية -:
ولم تشر المصادر الى ان ابناء عبد امية قد صاىروا الحكام من بني امية ابو
بني عمومتيم وقد يعزى ذلك الى اىمال المصادر لذكر تمك المصاىرات او ىو ان
ابناء الحكام من بني امية لم يعمدوا الى المصاىرة مع ىذا الفرع ,اما فيما يتعمق

بمصاىراتيم مع ابناء عمومتيم من العبالت فكما ذكرنا سابقا ان البعد الجغرافي ربما

يكون احد اسباب عدم وجود مصاىرات مع فرع امية االصغر من جية او ربما بسبب
العالقة المتوترة من جية اخرى ,واما مصاىرات ىذا الفرع مع فرع نوفل فمم تذكر
المصادر شيئاً منيا مع انو من المستغرب ذلك سيما وانيم سكنوا نفس المنطقة فضالً
عن كونيم بني عمومة ومن المفترض ان تكون ىذه الصمة سبيالً لمتصاىر فمم تكن

ا لقبائل العربية عموما وقبيمة قريش خصوصا تيمل التصاىر مع ابناء العمومة ألنو
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من عادات العرب ىي التصاىر معيم لتوثيق الصمة والود والترابط بين ابناء القبيمة

الواحدة وىي صفة مستمرة لحد االن .

_ مصاىراتيم مع العامة -:

فقد تزوج عبد امية بن عبد شمس من فآختو بنت عدي بن نوفل بن عبد مناف

فولدت لو معقال وعقيال وكنود واسد(.)42

وتزوجت كنود بنت عبد امية بن عبد شمس من حبيب الثقفي فولدت لو أبا

محجن( )43الذي يقول:

ال تســـألي القوم عن مالي وكثرتو
وسألي القوم عن مجدي وما خمقي
ىل اطعن الطعنو النجالء عن عرض
واكتم ســــــر فيو ضربو العنق

()55

ج – مصاىرات فرع نوفل -:
لم يشذ بني نوفل عن بقية ابناء عمومتيم من فروع بني العبالت كفرع عبد

امية فمم تحصل زوجات ومصاىرات مع حكام بني امية من فرعي حرب والعاص من
أبناء امية االكبر ولكن حصمت مصاىرات مع ابناء عمومتيم ,فكما ذكرنا سابقا

تزوجت زينب بنت نوفل من الحارث بن امية االصغر وولدت لو عبداهلل وفاطمة(.)45

_ مصاىرتيم مع العامة-:

كما لم يشذ ابناء ىذا الفرع عن االرتباط بقبائل ميمة ومعروفة سيما مع بني
ال عن ارتباطيم بالنسب والزواج مع قبائل
العمومة من فروع بني عبد شمس فض ً

خارج ىذا االطار ولكن ليس اقل منيا باألىمية فقد تزوج ابو العاص بن نوفل من
فاختو ابنة كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس واميا ىند بنت جدعان وىي اخت

اروى أم الخميفة الثالث عثمان بن عفان(.)46
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وكذلك تزوج ابو العاص من فاطمة ابنة ابي وىب بن عمرو بن عائذ بن

عمران بن مخزوم فولدت لو حاجبا وعثمان وىبار وحزنا وحزانا(.)47

أما ىند ابنة ابي العاص فقد تزوجت عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد

شمس القرشي واموُ  ,ابنة الحارث بن قيس الممقب ( ابي فرعو)  ,واسمم عبد الرحمن
بوقت قريب من فتح مكة  ,وقد روى عن رسول ( صل اهلل عميو والو وسمم) احاديث
كثيرة  ,وكان اسموُ عبد الكعبة فسماه الرسول (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) حين اسمم
عبد الرحمن ,واستعممو عبد اهلل بن عامر عمى سجتان وخراسان ,وغ از ففتح بيا

فتوحات ثم رجع الى البصرة فمات سنو(  51ىـ  671 /م)  ,وصمى عميو زياد بن
عبيد اهلل الثقفي فولدت لو ىند عبداهلل وعبيد اهلل وعثمان ومحمد وعبد الممك
وشعيبا

()48

إما حاجب بن ابي العاص فقد تزوج من ليمى ابنة سفيان بن عوف بن عبداهلل

بن مناة بن كنانة وولدت لو عتبة (.)49

كما تزوج ىبار بن ابي العاص من ابنة ابي النمس

عثمان(.)51
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اليوامش

( )1محمد  ,رحيم حمو و السوداني  ,رباب جبار  ,الخطوبة والزفاف في المجتمع العربي
االسالمي حتى نياية القرن الثاني اليجري  ,مجمة دراسات تاريخية  ,جامعة البصرة  ,كمية
التربية لمبنات  ,العدد  , 2113 , 14ص. 1
( )2ابن حزم  ,ابو محمد عمي بن احمد بن سعيد االندلسي ,انساب العرب  ( ,ط , 1دار
الكتب العممية – بيروت  , ) 1983 ,ص. 74
( )3البالذري  ,احمد بن يحيى بن جابر  ,انساب االشراف  (,ال  .ط  ,تح  :محمد حميد
اهلل  ,دار المعارف – مصر  , )1959 ,ج , 5ص 1؛ السمعاني  ,عبدالكريم محمد ,
االنساب (,ط , 1تح :عبداهلل عمر البارودي  ,بيروت -لبنان  ,)1988,ج ,4ص 144؛
ابن االثير  ,عز الدين عمي بن محمد  ,المباب في تيذيب االنساب (,ال .ط  ,دار الصادر
– بيروت  ,د.ت )  ,ج , 2ص. 317
()4ىند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس تزوجيا ابي سفيان صخر بن حرب وقبمو كانت
تحت حفص بن مخزوم ثم خمف عمييا الفاكو بن المغيرة فقتمو بنو كنانو بالغميصاء في
الجاىمية ويقال  :بل تزوجيا الفاكو بن حفص ثم خطبيا ابو سفيان وسييل بن عمرو
فتزوجت ابو سفيان وولدت لو معاوية وعتبة وام الحكم ,ولما كان يوم احد جعمت ىند والنساء
معيا يجد عن انوف المسممين ويبقرن بطونيم ويقطعن االذان وبقرت ىند عن بطن حمزة
(صمى اهلل عميو وآلو وسمم) واخذت قطعة من كبده فمغضتيا ثم استرطتيا لتأكميا فمم تمبث
في بطنيا حتى رمت بيا فبمغ النبي (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) ذلك فقال عميو السالم :
أما أنيا لو أكمتو لم تتدخل النار ابدا  ,حمزة اكرم عمى اهلل من ان يدخل شيئا من جسده
النار وىي القائمة يوم احد
نحن بنات طارق
نمشي عمى النمارق
ينظر , :البالذري  ,انساب االشراف  ,ج ,5ص  7؛ الثعمبي  ,احمد بن محمد,
الكشف والبيان في تفسير القران ( تفسير الثعمبي) ( ,ط , 1تح  :محمد بن عاشور ونظير
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المساعدة  ,بيروت – لبنان ,)2112 ,ج  ,11ص178؛ البييقي ,احمد بن الحسن  ,معرفة
السنن واالثار ( ,ال .ط  ,تح  :كوري حسن ,بيروت  -لبنان د.ت )  ,ج , 5ص 318؛
ابن عبد ربو ,ابو عمر احمد ابن محمد ,االستيعاب (,ط ,1تح :عمي محمد البجاوي ,
بيروت – لبنان  , )1992 ,ج , 1ص  372؛ النيسابوري  ,ابو عبداهلل محمد بن عبداهلل ,
اسباب نزول اآليات  ( ,ال .ط دار البار لمنشر وتوزيع – مكة المكرمة  ,)1968 ,ص
 ,192ص 192؛ ابن االنباري  ,محمد بن القاسم بن محمد  ,الزاىر في معاني كممات
الناس  ( ,ط , 1تح  :يحيى مراد  ,د  .ط  , )2114 ,ص  175؛ محب الدين الطبري,
احمد بن عبداهلل  ,ذخائر العقبى  ( ,ال  .ط  ,القاىرة  182 ,) 1356 ,؛الحمي  ,جمال
الدين الحسن بن يوسف ,كشف اليقين ( ,ط , 1تح  :حسين الدركاىي  ,د .ط ,) 1991 ,
ص 128؛ المقريزي  ,تقي الدين احمد بن عمي  ,النزاع والتخاصم  ,تح  :عمي عاشور,
( د ,ت  ,ط )  ,ص 54؛ ايوب  ,سعيد  ,االنحرافات الكبرى  ( ,ط , 1بيروت – لبنان ,
 , )1992ص  414؛ الشاكري  ,حسين  ,االعالم من الصحابة والتابعين  ( ,ط , 2ستارة
– قم  ,) 2114 ,ج , 7ص  26؛ الخرسان  ,محمد ميدي  ,موسوعة عبداهلل بن عباس,
( ط , 1ستارة – قم  , ) 2117 ,ص  283؛ مركز االبحاث العقائدية  ,موسوعة من حياة
المستبصرين ( ط , 1ستاره – قم  ,)2114 ,ص .528
()5السائب بن المطمب بن اسد بن عبد العزى القرشي العبشمي االموي وىو من مسممة
الفتح إمو جميل بنت الفاكو بن المغيرة المخزومية وتزوج عاتكة بنت االسود بن المطمب فولد

لو منيا عبد اهلل ورقيو وكانت لو سن عالية ولو دار كبيره في المدينة واطمعو الرسول (صمى
اهلل عميو وآلو وسمم) بخيبر ثالثين وسقا وال يعمم انو روى عن النبي (صمى اهلل عميو وآلو
وسمم ) شيئا ومات في زمن معاوية بالمدينة وىو الذي قال فيو عمر بن الخطاب ((ذاك رجل
اعمم فيو عيباً بخالف غيره )) ينظر :السخاوي ,شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ,التحفو
المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ( ,ط , 1بيروت  -لبنان ,)1994 ,ج ,1ص 377؛
الصفدي  ,صالح الدين ,الوافي بالوفيات ( ,ط ,1تح :احمد االرناؤوط ,بيروت – لبنان ,
 , )2111ج ,15ص 64؛ ابن حجر  ,احمد بن عمي بن محمد بن حجر ,االصابة في
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تمييز الصحابة  ( ,ط , 1تح :عادل احمد وعمي احمد  ,دار الكتب العممية – بيروت ,
 ,)1995ج ,3ص. 15
()6ابن سعد  ,محمد بن سعد بن منيع البصري  ,الطبقات الكبرى (,ال  .ط  ,دار الصادر
– بيروت  ,د .ت ) ,ج , 8ص  241 – 239؛ الزبيري  ,ابو عبد اهلل المصعب بن عبد
اهلل بن المصعب بن ثابت بن عبد اهلل بن الزبير ,

نسب قريش (,ط , 1شريعة –

ايران  ) 2111 ,ص125؛ البغدادي  ,محمد بن حبيب  ,المحبر (,ال  .ط  ,مطبعة
الدائرة – لبنان  , ) 1942 ,ص  115-114؛ البالذري  ,انساب االشر اف  ,ج ,5ص
.441
( )7ذكر المحقق وفي كتاب تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ,ج ,41ص 18في ىامش
رقم  3انيا كممة غير مقروءة ورسميا (ارى)
( )8ىو عمي بن عبد اهلل بن خالد بن يزيد بن معاوية ويمقب أبا العميطر ألنو زعم أنيا كنية
الحردون (والحردون ىو من االبل) فمقبوه بيا ودعا إلى نفسو وبويع بالخالفة في سنة
195واشتغل عنو األمين بمحاربة أخيو المأمون وبايعو أىل الشام وحمص وقنسرين
والسواحل إال القيسية فنيب دورىم وأحرقيا وقتميم وكانت مضر معو وكان أصحابو ينادون
في األسواق قوموا فبايعوا الميدي المختار الذي اختاره اهلل عمي بني ىاشم األشرار وتوفي
سنة ( 198ىـ  814 -م ) ينظر  :الصفدي  ,الوافي بالوفيات  ,ج , 21ص  131؛ابن
خمدون  , ,ولي الدين ابو زيد عبد الرحمن بن محمد المغربي  ,تاريخ بن خمدون المسمى ,
العبر وديوان المبتدأ والخبر ايام العـرب والعجـم والبربر ومن عاصرىم من ذوي السمطان
االكبر  ( ,ال  .ط  ,مؤسسة االعممي لممطبوعات – بيروت  ,) 1971 ,ج , 3ص  234؛
ابن تغري  ,جمال الدين ابو المحاسن يوسف بن تغري بردي االتابكي ,النجوم الزاىرة في
مموك مصر والقاىرة  ( ,د .ت  .ط )  ,ص. 147
()9رقى :وتعني ىنا فالن عمى باطل أي انيم يرتفعون الى الباطل ويدعون فوق ما
يسمعون.ينظر :ابن منظور,محمد بن مكرم  ,لسان العرب (,د .ت .ط) ,ج ,14ص.331
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( )11السراة :ىو جبل من اعظم جبال العرب يقع بين تيامة ونجد .ينظر :ياقوت الحموي,
شياب الدين ابو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي الرومي البغدادي ,معجم البمدان(,ال.
ط ,بيروت – لبنان  , )1979 ,ج ,2ص. 213

( )11صفية بنت عبد المطمب أخت حمزة سيد الشيداء عمة رسول اهلل (صمى اهلل عميو
وآلو وسمم) ,وأميا ىالة بنت وىيب بن عبد مناف بن زىرة  ,وىي أم الزبير تزوجيا في
الجاىمية الحارث بن حرب بن أمية أخو أبي سفيان فمات عنيا  ,فتزوجيا العوام بن خويمد
فولدت لو الزبير وعبد الكعبة وعاشت كثي ار .وتوفيت سنة  21ىـ وليا  73سنة
ودفنت بالبقيع .ينظر  :الشاىرودي  ,عمي نمازي مرتضى بن حسين  ,مستدرك سفينة
البحار ( ,ال .ط  ,تح :حسن بن عمي نمازي  ,ال .م  , ) 1998,ج, 6ص. 314
()12ابن عساكر ,تقي الدين ابو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل  ,تاريخ مدينة دمشق ,
( ال  .ط  ,تح  :عمي شيري  ,بيروت – لبنان  ,د  .ت )  ,ج, 41ص. 18
()13ابن عساكر  ,تاريخ مدينة دمشق  ,ج, 41ص. 18
( )14داوود بن عمي بن عبداهلل بن العباس بن عبد مطمب الياشمي ولده سنة ( 82ىـ /
 711م) بالشراة ويكنى ابو سميمان عم السفاح والمنصور و واله السفاح الحجاز كميا وىو
أول من حج بالناس حين ولي بني العباس وقدم الرصافة وتوفي بالمدينة وىو وال عمييا سنو
(133ىـ  751 /م ) ولو من العمر  51سنة  .ينظر :ابن العديم الحمبي ,عمر بن احمد بن
ىبة اهلل  ,بغية الطمب في تاريخ حمب  ( ,ال  .ط  ,تح :سييل زكار  ,بيروت – لبنان ,
 ,)1988ج , 7ص. 3446
()15ىو عمر بن ربيعو بن عبداهلل بن ابي ربيعو واسم ابي ربيعة حذيفة بن المغيرة بن
عبداهلل بن عمر بن مخزوم بي يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير ويكنى
عمر ( ابا الخطاب) وكان جده يسمى ( ذا الرمحين) سمي بذلك لطولو كأنو يمشي عمى
الرمحين وقيل انو قاتل يوم عكاظ برمحين فسمي (بذا الرمحين) وىذه االرجح ولد عمر بن
ربيعو ليمة قتل عمر بن الخطاب وكان شاع ار معروفا حتى قيل كانت العرب تقر لقريش
بالتقدم بكل شيء عمييا اال في الشعر فأنيا كانت ال تقر ليا بو حتى كان عمر بن ربيعو
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فأقرن ليا الشعراء بالشعر ايضا ولما تنازعيا شيئا  ,وقد عاش عمر  81سنو فتك منيا 41
سنو ونسك منيا  41سنو ولم مرض عمر مرضو الذي مات فيو جزع اخوه الحارث جزعا
شديدا فقال لو عمر (احسبك انا تجزع لما تضنو بي واهلل ما أعمم اني ركبت فاحشة قط
فقال لو :ماكنت اشفق عميك إالّ من ذلك وقد سميت عني) .ينظر :ابوالفرج االصفياني ,
عمي بن الحسين بن محمد االموي ,االغاني  (,د  .ت  .ط )  ,ج  , 1ص  78؛
الزمخشري ,ابو القاسم محمود بن عمرو  ,ربيع االبرار ونصوص االخبار  (,ط , 1تح :عبد
االمير مينا  ,مؤسسو األعممي لممطبوعات – بيروت  , ) 1992 ,ج , 4ص 1 225

()16ىو عبداهلل بن العباس بن عبد المطمب بن ىاشم بن عم رسول (صمى اهلل عميو وآلو
وسمم) يكنى بأبيو العباس وىو اكبر ولده وامو لبابو الكبرى بنت الحارث بن حزم وىو ابن
خالو خالد بن الوليد .ينظر  :المفيد  ,محمد بن محمد بن النعمان  ,االختصاص  ( ,ط, 2
تح  :عمي اكبر الغفاري و محمود الزرندي  ,د .ط  , ) 1993 ,ص17المرتضى  ,احمد
بن يحيى  ,شرح األزىار  ( ,ال  .ط  ,صنعاء – اليمن  ,د  .ت )  ,ج  , 1ص 26؛ ابن
االثير ,عز الدين عمي بن محمد  ,اسد الغابة في معرفة الصحابة  (,ال .ط  ,بيروت –
لبنان ,د .ت )  ,ج ,3ص 192؛ المباركفوري  ,صفي الرحمن بن عبداهلل ,تحفة االحوذي ,
( ط , 1بيروت – لبنان  ,) 1991 ,ج , 11ص 221؛ النقوي  ,حامد  ,خالصة عبقات
االنوار  ( ,ال  .ط  ,طيران – ايران  , ) 1982 ,ج , 1ص1 116
()17ابوالفرج االصفياني  ,االغاني ,ج ,1ص. 181
( )18سييل بن عبد الرحمن بن عوف المعروف بأبي االبيض وامو مجد الحميرية ولو عقب
بالمدينة ومن اشير ولده عتير وكان صاحب شراب .ينظر :البالذري  ,انساب االشراف ,
ج, 11ص.46
( )19سييل بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن عبد شمس امو بنت عبداهلل بن عمرو
بن العاص ومن ولده عمر الذي ولي البصرة وقتمو مروان بن محمد  .ينظر :ابن حزم
االندلسي ,جميرة انساب العرب  ,ص . 115
( )21ابو الفرج االصفياني  ,االغاني ,ج , 1ص 195؛ الشريف الرضي ,محمد بن حسن
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موسى ,األمالي ( ,ط , 1تح :محمد يمر  ,بال  .م  ,)1972 ,ج ,2ص.23
()21ىو سيد حمران الذي يطمق عميو حمران مولى العبالت وحمران مولى ابن عبمة الذي
روى عن عبداهلل ابن عمر بن الخطاب وروى عنو عطاء الخرساني والنسائي في "اليوم
والميمة" في " فضل سبحان اهلل والحمد اهلل " وقال ابن ابي حاتم عن ابيو روى عنو القاسم بن
ابي بزة وقال ابن حبان في الثقات(( -:حمران مولى العبالت مولى ابن عبمو روى عن ابي
طفيل روى عنو المثنى بن الصباح))  1ينظر  :البخاري  ,ابو عبد اهلل محمد بن اسماعيل
بن ابراىيم بن المغيرة ,التاريخ الكبير  ( ,ال  .ط  ,ديار بكر _ تركيا  ,د.ت )  ,ج, 8
ص  327؛ ابن ابي حاتم الرازي  ,عبد الرحمن بن محمد بن ادريس  ,الجرح والتعديل ,
(ط , 1دار احياء التراث – بيروت  , )1952 ,ج , 3ص  265؛ المزي  ,يوسف بن
الزكي بن عبد الرحمن  ,تيذيب الكمال  ( ,ط , 4تح :بشار عواد معروف  ,بيروت –
لبنان  , )1992 ,ج  , 7ص 319؛ ابن حجر  ,احمد بن عمي  ,تيذيب التيذيب ( ,ط, 1
دار الفكر – بيروت  , ) 1984 ,ج , 9ص1 32
( )22مصعب الزبيري  ,نسب قريش  ,ص 151؛ البالذري ’ انساب االشراف ‘ ج , 9ص
383
( )23ابن سعد  ,محمد بن سعد ,الجزء المتمم لطبقات بن سعد (الطبقة الرابعة من
الصحابة ممن اسمم عند فتح مكة وما بعد ذلك (,ال  .ط ,تح :عبد العزيز عبداهلل السمومي ,
مكتبة الصديق – الطائف  ,د 1ت ) ,ج 1ص1 194
()24ثقيف بطن متسع منى ىوزان من العدنانية اشتيروا باسم ابييم قسي بن منبو بن بكر
بن ىوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفو بن قيس بن عيالن ومن ثقيف بنو جيم وبنو
عوف ويعرفون باألحالف وموطنيم بالطائف .ينظر :كحالة ,عمر  ,معجم القبائل العربية ,
(ط , 2بيروت -لبنان  ,)1968 ,ج , 1ص1 149
()25البالذري  ,انساب االشراف ,ج ,8ص1 383
()26البالذري  ,انساب االشراف  ,ج , 8ص 1 383
()27النضر بن الحارث بن عمقمة بن كمدة يكنى أبا فائدة وكان أشد الناس عداوة لرسول
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(صمى اهلل عميو وآلو وسمم) يوماً ما لقي النبي (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) فقال انت
الذر تزعم أنك ستوقع بقريش عن قميل وان اهلل قد اوحى اليك بذلك ؟ فقال ( عميو الصالة
والسالم ) نعم  ,وانت منيم  ,فنزلت اآلية ((وان عسى ان يكون قد اقترب أجميم))  ,وكان
النضر يخرج الى ارض فارس تاج ار ويشتري ىنالك من احاديثيم ويحمميا الى مكة ويقول
ليم ان محمدا يحدثكم باألحاديث طرفا منيا وانا احدثكم بالحديث تاما

( ليضل عن سبيل

اهلل) يعني يصرف الناس عن الدين اهلل عزل وجل فنزل قول اهلل تعالى ((ومن الناس من
يشتري ليو الحديث)) وقتمو عمي بن ابي طالب (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) بأمر من
رسول (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) .ينظر :البالذري  ,انساب االشراف ,ج , 1ص 139؛
السمرقندي ,أبو لميث ,تفسير السمرقندي ( ,ال .ط ,تح :محمد مطرجي ,دار الفكر –
بيروت ,د .ت) ,ج ,3ص.19
( )28طعمة بن عدي بن نوفل بن عبد مناف يكنى طعيمة أبا ريان وكان مؤذيا لرسول

(صمى اهلل عميو وآلو وسمم) وتولى قتمو يوم بدر حمزه بن المطمب (صمى اهلل عميو وآلو
وسمم) .ينظر :البالذري ,انساب االشراف ,ج ,9ص , 397لممزيد ينظر :المالح  ,ىاشم
يحيى ,حكومة المأل منذ ظيور االسالم وحتى الفتح ,مجمة المجمع العممي ,بغداد,2114,
ص. 157
( )29عقبة بن ابي معيط واسم ابان بن ابي عمرو بن امية يكنى ابى واليد وكان عقبة اشد
الناس عداوة لرسول (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) واذى لو ,روي ان عقبة عمد الى مكتل
(زبيل) فجعل فيو عذرة ثم القاه عمى باب الرسول (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) فمما كان يوم
بدر اتى بعقبة اسيرا ,وكان الذي اسره عبداهلل بن سممو بن مالك العجالني  ,فامر
رسول(صمى اهلل عميو وآلو وسمم) عاصم بن ثابت بن ابي األفمح بضرب عنقو يقول ( يا

ويمتي ,عالم اقتل يا معشر قريش اقتل بين ىؤالء ؟ فقال لو رسول (صمى اهلل عميو وآلو
وسمم) ( لعداوتك هلل ورسولو ) ,وقيل ان رسول (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) أمر بو فصمب
فكان اول مصموب صمب في اإلسالم .ينظر :البالذري ,انساب االشراف  ,ج , 1ص
.147

( )31ابن عبد ربو ,االستيعاب في معرفة االصحاب ,ج ,4ص 19-4؛ ابن االثير ,اسد
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الغابة ,ج ,5ص 533؛ البري ,محمد بن ابي بكر  ,الجوىرة في نسب النبي واصحابو
العشرة( ,ط ,1تح  :التونجي ,دار الرفاعي – الرياض  ,)1983 ,ج, 1ص 66؛الصفدي,
الوافي بالوفيات  ,ج , 24ص194؛ ابن حجر  ,االصابة في تمييز الصحابة  ,ج , 8ص
1 285
( )31الشامي ,محمد بن يوسف ,سبل اليدى والرشاد( ,ط ,1تح :عادل احمد وعمي احمد ,
بيروت – لبنان , ) 1993 ,ج , 4ص.87
()32العاممي ,عمي الكوراني ,آيات الغدير  ( ,ط , 1ستاره -قم  , ) 2117 ,ص 1 475
( )33الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وىو من مسممو الفتح والد عبيد اهلل و
عياضا وامو اثاثة واسميا ىند بنت سفيان بن امية وىي خالة سعد بن ابي العاص .ينظر:
ابن حجر ,االصابة في تمييز الصحابة ,ج ,5ص.41
( )34ابن سعد ,الجزء المتمم لمطبقات ابن سعد  ,تح :عبد العزيز عبداهلل السمومي ,ج , 1
ص. 194
)* ) ص6
( )35ابن سعد  ,الجزء المتمم لطبقات بن سعد  ,تح :عبد العزيز عبداهلل السمومي  ,ج,1
ص.194
( )36بني غدانة ىم بطن من تميم يرجع نسبيم الى غدانة بن يربوع بن حنظمة بن مالك بن
زيد بن مناة بن تميم والمشيور باالنتساب الييم ابو عمر الغداني ووكيع بن حسان بن قيس
الذي قتمو قتيبة بن مسمم .ينظر :البالذري ,انساب االشراف  ,ج , 12ص189؛ السمعاني,
االنساب  ,ج ,4ص 283؛ ابن االثير ,عز الدين عمي بن محمد ,المباب في تيذيب
االنساب (,ال  .ط  ,دار الصادر – بيروت  ,د.ت )  ,ج  ,2ص375؛ كحالة ,عمر,
معجم القبائل العربية  ,ج , 3ص. 879
( )37البالذري  ,انساب االشراف  ,ج ,12ص. 193
( )38البالذري  ,انساب االشراف  ,ج , 9ص.277
( )39ابن سعد  ,طبقات الكبرى  ,ج, 5ص .237
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( )41واسم ابيو عمقمة بن عريج بن جذيمة بن مالك بن سعيد بن عوف وكان لو دار بمكة.
ينظر :البالذري ,انساب االش ارف ,ج ,11ص.137
( )41مصعب الزبيري ,نسب قريش  ,ص 151؛ البالذري  ,انساب االشراف  ,ج, 9
ص385
( )42مصعب زبيري ,نسب قريش ,ص ,151البالذري ,انساب االشراف ,ج ,9ص . 385
( )43ابو محجن بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقده بن غيرة الشاعر الذي
يقول :
اذا مت فادفني الى جنت كرمو
وتروي عظامي عند ذاك عروقيا
وكان ال يستطيع صب ار عمى شرب الخمر وابمى في معركة القادسية ومات بأرمينية .
ينظر :ابن حزم  ,جميرة انساب العرب  ,ص 268؛ ابن طاووس  ,ابو الفضائل احمد
بن سعد الدين ابي ابراىيم موسى بن جعفر  ,عين العبرة في غبن العترة  ( ,ال .ط  ,دار
الشياب – قم  ,د.ت )  ,ص 25؛ الشربيني  ,محمد بن احمد  ,مغنى المحتاج  ( ,ال .
ط  ,بيروت – لبنان  , ),ج  , 4ص 189؛ شرف الدين  ,عبد الحسين بن يوسف  ,النص
واالجتياد  ( ,ط , 1تح  :ابو مجتبى  ,سيد شيداء – قم  , ) 1984 ,ص 348؛ سابق ,
سيد  ,فقو السنة  ( ,ط , 3بيروت – لبنان ,) 1977 ,ج , 2ص.365
( )44مصعب ,نسب قريش ,ص151؛ البالذري ,انساب االشراف ,ج ,9ص. 385
( )45مصعب الزبيري ,نسب قريش ,ص.152
()46البالذري  ,انساب االشراف  ,ج , 9ص. 355
( )47مصعب الزبيري  ,نسب قريش  ,ص. 152
( )48ابن عساكر ,تاريخ مدينة دمشق ,ج  ,34ص412-411؛ المزي ,تيذيب الكمال,
ج ,17ص.159
( )49مصعب الزبيري ,نسب قريش ,ص. 152
( )51ابي النمس وىو ابن يزيد بن االسود بن محمد بن معد بن شرحبيل بن االرقم بن
دخل مع جبمو الى الروم ثم رجع مسمما ولولده بالشام عدد وشرف.
االسود بن ثعمبو بن كعب َ
ينظر :ابن حزم  ,جميرة انساب العرب ,ص. 372
( )51مصعب الزبيري ,نسب قريش  ,ص. 152
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المصادر والمراجع

المصادر االولية :

 ابن االثير  ,عز الدين عمي بن محمد  ( ,ت 631ىـ  1233 /م ) -1اسد الغابة في معرفة الصحابة  (,ال .ط  ,بيروت – لبنان  ,د .ت )
 -2المباب في تيـذيب االنساب  (,ال  .ط  ,دار الصادر – بيروت  ,د.ت )
_ابن االنباري  ,محمد بن القاسم بن محمد  ( ,ت  328ىـ  941 ,م )
 -3ال ازىـر في معاني كممات الناس  ( ,ط , 1تح  :يحيى مراد  ,د .ط )2114 ,
_ البخاري ,ابو عبد اهلل محمد بن اسماعيل بن ابراىيم بن المغيرة ( ت  256ىـ  869 /م).
 -4التاريخ الكبير ( ال  .ط  ,ديار بكر _ تركيا  ,د.ت )
_ البري  ,محمد بن ابي بكر بن عبد اهلل ( ,ت  645ى ـ  1248 /م )
 -5الجوىـرة في نسب النبي واصحابة العشرة  ( ,ط , 1تح :التونجي  ,دار الرفاعي –
الرياض ) 1983 ,
_ البغدادي  ,محمد بن حبيب ( ,ت 245ى ـ  859 /م )
 -6المحبر  ( ,ال  .ط  ,مطبعة الدائرة – لبنان ) 1942 ,
_ البالذري  ,احمد بن يحيى بن جابر ( ,ت 297ىـ  892 /م )
-7

انساب االشراف  ( ,ال .ط  ,تح  :محمد حميد اهلل  ,دار المعارف – مصر ,
)1959

_البييـقي  ,احمد بن الحسن ( ,ت  458ىـ 1166 ,م )
 -8معرفة السنن واالثار  ( ,ال .ط  ,تح  :كوري حسن  ,بيروت – لبنان  ,د.ت )
_ ابن تغري ,جمال الدين ابو المحاسن يوسف بن تغري بردي االتابكي  ( ,ت  874ىـ/
 1469م ) .
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 -9النجوم ال ازىـرة في مموك مصر والقاىـرة  ( ,د .ت .ط )
_ الثعمبي  ,احمد بن محمد ( ,ت  427ىـ  1135 /م)
 -11كشف البيان في تفسير القران ( تفسير الثعمبي ) ( ,ط , 1تح :محمد بن عاشور
ونظير المساعدة  ,بيروت – لبنان  2112 ,م )
 ابن ابي حاتم ,ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي  ( ,ت  327ىـ  938 /م ). -11الجرح والتعديل  ( ,ط , 1دار احياء التراث – بيروت ) 1952 ,
_ ابن حجر العسقالني ,احمد بن عمي بن محمد بن حجر  ( ,ت  852ىـ  1448 /م )
 -12االصابة في تمييز الصحابة  ( ,ط , 1تح :عادل احمد وعمي احمد  ,دار الكتب
العممية – بيروت ) 1995 ,
 -13تيـذيب التيـذيب  ( ,ط , 1دار الفكر – بيروت ) 1984 ,
_ ابن حزم  ,ابو محمد عمي بن احمد بن سعيد االندلسي (,ت  456ىـ  1163 /م).
 -14انساب العرب  ( ,ط , 1دار الكتب العممية – بيروت ) 1983 ,
_ الحمي  ,ابن المطير جمال الدين الحسن بن يوسف ( ,ت  726ىـ  1325 /م)
 -15كشف اليقين  ( ,ط , 1تح  :حسين الدركاىـي  ,د .ط ) 1991 ,
_ ابن خمدون  ,ولي الدين ابو زيد عبد الرحمن بن محمد المغربي  ( ,ت  818ىـ /
1415م).
 -16تاريخ بن خمدون المسمى  ,العبر وديوان المبتدأ والخبر ايام العـرب والعجـم والبربر
ومن عاصرىم من ذوي السمطان االكبر  ( ,ال  .ط  ,مؤسسة االعممي لممطبوعات
– بيروت ) 1971 ,
_ الزمخشري  ,ابو القاسم محمود بن عمرو ( ,ت 538ى ـ  1143 /م )
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 -17ربيع االبرار ونصوص االخبار  (,ط , 1تح :عبد االمير ميـنا  ,مؤسسة األعممي
لممطبوعات – بيروت ) 1992 ,
السخاوي  ,شمس الدين محمد بن عبد الرحمن  ( ,ت  912ىـ  1496 /م ) -18التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة  ( ,ط , 1بيروت  -لبنان )1994,
_ ابن سعد  ,محمد بن سعد بن منيع البصري  ( ,ت  231ىـ  844 /م ) .
 -19الطبقات الكبرى  ( ,ال  .ط  ,دار الصادر – بيروت  ,د .ت )
_ السمرقندي  ,ابو ليث نصر بن محمد ( ,ت 373ىـ  983 /م )
 -21تفسير السمرقندي  ( ,ال  .ط  ,تح  :محمد مطرحي  ,دار الفكر – بيروت ,
د .ت)
السمعاني ,عبدالكريم محمد ( ,ت 562ىـ1167/م) -21االنساب  (,ط , 1تح  :عبداهلل عمر البارودي  ,بيروت -لبنان )1988,
_ الشربيني  ,شمس الدين محمد بن احمد الخطيب ( ,ت 977ىـ  1571 /م)
 -22مغنى المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنياج  ( ,ال  .ط  ,بيروت – لبنان ,
)1958
_ الشريف المرتضي  ,محمد بن حسن موسى  ( ,ت 436ىـ  1144 /م )
 -23امالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القالئد  ( ,ط , 1تح  :محمد يمر  ,د  .ط ,
) 1972

الصالحي الشامي  ,محمد بن يوسف ( ,ت  943ى ـ  1537 /م ) -24سبل اليـدى والرشاد في سيرة خير العباد  ( ,ط , 1تح :عمي محمد  ,بيروت –
لبنان ) 1993 ,
_ الصفدي  ,صالح الدين خميل بن ايبك  ( ,ت 764ى ـ  1362 /م )
-25

الوافي بالوفيات  (,ط , 1تح :احمد االرناؤوط  ,بيروت – لبنان )2111 ,
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مصاىرات العبالت

 ابن طاووس  ,ابو الفضائل احمد بن سعد الدين ابي ابراىيم موسى بن جعفر,(ت 673ىـ  1275 /م)
 -26عين العبرة في غبن العترة  ( ,ال .ط  ,دار الشياب – قم  ,د.ت )
_ ابن عبد ربو  ,ابو عمر احمد بن محمد  ( ,ت  328ىـ  939 /م ) .
-27

االستيعاب  (,ط , 1تح  :عمي محمد البجاوي  ,بيروت – لبنان )1992 ,

_ ابن العديم الحمبي  ,عمر بن احمد بن ىبة اهلل  ( ,ت 661ىـ  1262 /م )
 -28بغية الطمب في تاريخ حمب  ( ,ال  .ط  ,تح :سيـيل زكار  ,بيروت – لبنان ,
)1988
_ ابن عساكر  ,تقي الدين ابو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل  ( ,ت  579ىـ 1183 /
م).
 -29تاريخ مدينة دمشق  ( ,ال  .ط  ,تح  :عمي شيري  ,بيروت – لبنان  ,د  .ت)
_ ابو الفرج االصفياني  ,عمي بن الحسين بن محمد االموي  ( ,ت  365ىـ  975 /م).
 -31االغاني  ( ,د  .ت  .ط )
_ محب الدين الطبري  ,احمد بن عبد اهلل  ( ,ت  694ىـ  1295 /م )
 -31ذخائر العقبى  ( ,ال  .ط  ,القاىـرة ) 1938 ,
_ المرتضى  ,احمد بن يحيى ( ,ت  841ىـ  1437 /م )
 -32شرح األزىـار  ( ,ال  .ط  ,صنعاء – اليمن  ,د  .ت )
_ المزي  ,يوسف بن الزكي بن عبد الرحمن  ( ,ت 742ىـ  1342 /م )
 -33تيـذيب الكمال في اسماء الرجال  ( ,ط , 4تح :بشار عواد معروف  ,بيروت –
لبنان ) 1992 ,
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_ مصعب الزبيري  ,ابو عبد اهلل المصعب بن عبد اهلل بن المصعب بن ثابت بن عبد اهلل
بن الزبير  ( ,ت  254ىـ  868 /م ) .
-17

نسب قريش  ( ,ط , 1شريعة – ايران ) 2111 ,

_ المفيد  ,محمد بن محمد بن النعمان ( ,ت  413ىـ  1122 /م )
 -34االختصاص (,ط ,2تح:عمي اكبر الغفاري و محمود الزرندي  ,د .ط )1993 ,
_ المقريزي  ,تقي الدين ابو محمد وابو العباس احمد بن عمي بن عبد القادر بن محمد بن
ابراىيم ابن محمد بن تميم المقريزي الشافعي  ( ,ت  845ىـ  1441 /م ) .
 -35النزاع والتخاصم فيما بين بني امية وبني ىاشم ,تح  :عمي عاشو (,د ,ت  ,ط)
_ ابن منظور  ,محمد بن مكرم  ( ,ت711ىـ 1311 /م )
 -36لسان العرب  ( ,د  .ت  .ط )
ياقوت الحموي  ,شياب الدين ابو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي الرومي البغدادي ,(ت  626ىـ  1228 /م )
 -37معجم البمدان  ( ,ال .ط  ,بيروت – لبنان ) 1979 ,
_ النيسابوري  ,ابو عبد اهلل محمد بن عبداهلل ( ,ت  415ىـ – 1114م)
 -38اسباب نزول اآليات (,ال .ط دار البار لمنشر وتوزيع – مكة المكرمة .) 1968 ,
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المراجع الثانوية:

مصاىرات العبالت

_ ايوب  ,سعيد  ( ,ت 1418ىـ  1998 /م )
 -39االنحرافات الكبرى  ( ,ط , 1بيروت – لبنان ) 1992 ,
_ سابق  ,سيد  ( ,ت 1421ىـ  2111 /م )
 -41فقو السنة  ( ,ط , 3بيروت – لبنان ) 1977 ,
_ الشاكري  ,حسين
 -41االعالم من الصحابة التابعين  ( ,ط , 2ستاره – قم ) 2114 ,
_ الشاىـرودي  ,عمي نمازي مرتضى بن حسن ( ,ت  1394ىـ  1975 ,م)
 -42مستدرك سفينة البحار ( ,ال .ط  ,تح :حسن بن عمي نمازي  ,ال .م )1998,
شرف الدين  ,عبد الحسين بن يوسف  ( ,ت1377ىـ  1957 /م ) -43النص واالجتيـاد  ( ,ط , 1تح  :ابو مجتبى  ,سيد الشيـداء – قم 1984 ,م )
_ العاممي  ,عمي الكوراني
 -44قبيمة بني اسد بن خزيمة  ( ,ط , 1تح  :عبد اليادي الربيعي  ,د  .م ) 2111 ,
_ كحالة  ,عمر بن رضا
 -45معجم القبائل العربية ( ,ط , 2بيروت -لبنان )1968 ,
_ المباركفوري  ,صفي الرحمن بن عبداهلل ( ,ت  1427ىـ  2116 /م )
 -46تحفة االحوذي  ( ,ط , 1بيروت – لبنان ) 1991 ,
_ النقوي  ,حامد ( ,ت  1316ىـ  1889 /م )
 -47خالصة عبقات االنوار  ( ,ال  .ط  ,طيـران – ايران ) 1982 ,
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الموسوعات :
الخرسان  ,ميـدي -48موسوعة عبداهلل بن عباس  ( ,ط , 1ستارة – قم ) 2117 ,
مركز االبحاث العقائدية -49موسوعة من حياة المستبصرين  ( ,ط , 1ستارة – قم ) 2114 ,

الدوريات :
 محمد  ,رحيم حمو و السوداني  ,رباب جبار -51الخطوبة والزفاف في المجتمع العربي االسالمي حتى نياية القرن الثاني اليجري ,
مجمة دراسات تاريخية  ,جامعة البصرة  ,كمية التربية لمبنات  ,العدد . 2113 , 14
 -المالح  ,ىاشم يحيى

 -51حكومة المأل في مكة منذ ظيور االسالم وحتى الفتح  ,مجمة المجمع العممي ,
مجمة فصمية  ,المجمد  , 51بغداد . 2114 ,
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