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 زومـ( وبنو هخاب )ـر بن الخطـت عوــالخليف

 ت((ـت تحليليــ))دراسـ
            )*( 

 أ.د.رياض هاشن هادي                
 

 هلخص البحث

تعرض التاريخ اإلسالمي إلى الكثير مً أساليب الطعً والتشويه والكذب مً حيث أً معظمي     
التممماريخ اإلسمممالمي دًو تعمممد منتامممن اللمممًر الثممماني العيمممري امممي و مممت كانمممت تعممميش ايمممه الدولممم  

لعا الكثير مً األعداء عمى المسمتويات السياسمي  اظعمرت ال مره العتاسي  أوج عظمتعا وهذا يعى 
السياسي  التي تغم ت تغالن الديً وأخذت تعمى عممى تشمويه الحلماوه والطعمً تالمسممميً األواومى 

 السيما الاحات  الكراي )رضواً اهلل عميعي أيمعيً(.
ولممي يسمممي منعمما الخم مماء وعميممه ظعممرت اممي التمماريخ اإلسممالمي حمماالت الكممرح واإلحتممراب والحسممد     

 الراشديً وأكاتر الاحات .
ا ممي هممذح الدراسمم  محاولمم  مممً التاحممث لمعمممى عمممى تاممحيت مسممار تعممض الروايممات الت ريخيمم      

 التي تشوهت ت عى هذح المؤثرات السياسي .
 

 

ABSTRACT 

             The Islamic history has been faced too-much of lie and misunder-

understanding for most of the Islamic history which has been wrote in the 

middle after the second century of Al-Hijra in the time that Al-Abasi     

country spent most its force and this condition make many enemies on the 

political levels there the political group which corfered with the religion 

conferred, and try to work in mixed the truths and mixed of Islamic preire 
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and especial the prospect acompenien,and then shows the Islamic history 

the heirted cases and the parties and envay,and not sawed of it the Galia 

fas and accompanies.                                         .                                          

      In this field of study the researcher try to work in order to correct the 

mothodsomehistoric novels.                                                                                     

                     

 المقدمــة : 
( تعشيرة تني مخزوي وهي مً عشاور  تيم   تميزت عال   الخمي   عمر تً الخطاب )       

أألي  ريش ، ذات الن وذ واللوة والعزة والمكان  منذ دخوى اإلسالي وحتى توليه الخالا  تالشدة 
داتعي الساارة لمرسوى واللوة ، ويتدوا أً هذا طتيعيًا وذلو تستب موا  عي السمتي  مً اإلسالي ومعا

 (  منذ أً أعمً دعوته لتوحيد )ونتذ الشرو والوثني .اهلل عز ويى دًو سواح ، 
غير أً هذح السياس  داعت تعضًا مً الدارسيً والتاحثيً المعااريً تى وحتى المحدثيً       

ى الُكرح ( كاً مداوعًا تعوام منعي إلى اللوى وتكى ثل  واطموناً إلى أً الخمي   عمر  ) 
. و د داعه ذلو الُكرح والحلُد إلى استتعادهي عً  ٔالشديد ألخواله وخاالته مً تني مخزوي 

خالد  ثانياا ثي إلى عَزى اترز ريالعي و اداتعي عً الليادة العسكري   أولا المشارك  اي ال توح األولى 
  والليادي  اي دول  ( زماي األمور السياسي ( وياء ذلو حالما تولى عمر )  تً الوليد ) 

. وهذا تطتيع  الحمماى غير سميي وال ينسيي أتدًا مع أخال يات الخمي   عمر  ٕاإلسالي اي المدين  
 ( )  . 

  
 هدف الدراسـة : 

ولما كانت هذح النظرة السمتي  عند التعض مً التاحثيً والدارسيً المشتغميً تالتاريخ           
اي التعامى حارًا  مً عشيرة تني (  ) و منعج الخمي   عمر اإلسالمي ، معتلديً أً هذا ه

مخزوي . داعت هذح المس ل  الخاطو   التاحث إلى تلاي الحلاوه مً خالى ما  دمته كاا  
ن الدراس  الماادر التاريخي  اإلسالمي  مً ايى إترازها وتسميط الضوء عميعا طالما كاً هد
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معا السميي المعااى تعيدًا عً التعاب والغمو ثي عرضعا تشكالواوى إلى حليل  المس ل 
 والمغالط  . 

( اي  ) نعي تتدو المس ل  ألوى وهم  كذلو ، وهو ويود نوع مً الشدة عند الخمي          
تعاممه مع رياى تني مخزوي . إال أننا سنرى مً خالى هذح الدراس  العممي  المتواضع  أً سياس  

حياً وليس داومًا ، تالشدة مً أتناء عشيرة تني مخزوي نراها الخمي   التي تتسي اي تعض األ
كانت ساودة اي عموي عشاور  ريش ولي تكً ملاورة عمى تني مخزوي دًو سواهي مً عشاور 
 ريش . وسون نؤيد هذا االاتراض تتعض الناوص التي تي العثور عميعا مً خالى الماادر 

 والمرايع التاريخي  . 
  

 
 خطـة الدراسـة : 

  -تلوي خط  الدراس  عمى عدة محاور وهي عمى التوالي :        
( تنو عدي تً كعب وعال تعا تعشيرة  نتذة عً عشيرة الخمي   عمر تً الخطاب )  -

 ( .  تني مخزوي . ثي تلديي نتذة مختارة لسيرة عمر تً الخطاب ) 

 ( . )  نتذة عً عشيرة تني مخزوي ، وتريم  مختارة لسميرة خمالد تً الوليد -

  ريش كاا   تى وتعد تولي السمط  . ( تعشاور  الخطاب)  الخمي   عمر تً ثي عال   -

( حاى  ) خالدًا (  ثي اإليات  عمى السؤاى لماذا أ اى الخمي   عمر تً الخطاب )  -
 توليه الخالا  ، األستاب والدوااع ؟ 

 ثي عرض الموضوع تشكى نعاوي .  -

 
 كعـب وعالقتها ببني مخـزوم : نبـذة عن عشيـرة بني عدي بن 

ح يد عدي تً كعب تً لؤي تً غالب تً اعر ، هو اتً رزاح وعمته ألون وأتناءها  ٖ ُرط      
سعي ، ويمت وهي مً اترز عشاور  ريش التطاح ، وهي أتناء عمرو تً همايص ، و رط هو 

معااريً للاي ، مً الملرتيً إلى مخزوي وعاش معه وهو مً ن س ييمه وطتلته ، وهما مً ال
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الذي تسط ن وذح عمى مك  تحدود النان الثاني مً اللًر الراتع الميالدي وكانت والدة  رط 
 .  ٗي ميالدي تلريتاً  ٕٓٗ –ي  ٓٔٗومخزوي تحدود 

و د ارتتطت عشيرة تني مخزوي تعشيرة تني عدي تً كعب تعال ات مااهرة ،  تى       
عتد العزى تً رتاح تً )تنعي(إتن تً عمر تً مخزوي اإلسالي . الد تزوج هالى تً عتد اهلل 

) وهو إتً األسود الذي كاً مً أشد المعاديً لرسوى اهلل عتداألسد ، وولدت له ٘عتداهلل تً  رط
  ) ًوأتو سممه وهو مً أواوى المسمميً الذيً امنوا تدعوة الرسوى  ٙوالذي  تى يوي تدر كاارا .
( اي المرحم  السري  واخو الرسو ) ( ى  ) وهو مً المعايريً إلى الحتش   ٚاي الرضاع

( تامرأته أي سممه  ) وى مزوج الرسمويثرب  ، والذي توامي مً اثر يرح أايب ته يوي احمد ، وت
 ) رضي اهلل عنعً أيمعيً(. ٛ، وأاتحت مً أمعات المؤمنيً

 
حنتم  مرط،د اهلل تً  تً عت( تً ن يى تً عتد العزى تً رتاح  رم)أتو عمكما تزوج الخطاب    

 .ٜ، وا ي  وأميم تنت هاشي تً المغيرة تً عتد اهلل تً عمر تً مخزوي، وولدت له عمر وزيد
( موضوع تحثنا اعو عمر تً الخطاب تً ن يى تً عتد العزى تً  ) أما عمر تً الخطابو 

ت هاشي يكنى أتا ح ص ، أمه حنتم  تن ٓٔرتاح تً عتد اهلل تً  رط تً رزاح تً عدي تً كعب
 .ٔٔتً المغيرة تً عتد اهلل تً عمر تً مخزوي

( مً الولد عتداهلل وعتد الرحمً وح ا  وأمعي زينب تنت مظعوً تً  وكاً لعمر )       
 حتيب تً وهب تً حذاا  تً يمت . 

وزيد األكتر _ ال تلي  له _ ور ي  وأمعا أي كمثوي تنت عمي اتً أتي طالب تً عتد المطمب      
 .   ٕٔ( وأمعا ااطم  تنت رسوى اهلل ) تً هاشي 

 تال يوي ا يً مع معاوي  وأمعما أي كمثوي تنت يروى تً عتد  –وزيد األاغر وعتيد اهلل      
 الممو تً أمه تً ضتيع  تً زيد مً األوس مً األناار . 

مه وأ –أي ولد وعتد الرحمً األاغر  –وأمه لعي   –وهو الميتر  –وعتد الرحمً األوسط      
 أي ولد . 
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وااطم  وأمعما أي حكيي تنت الحارث  تً هشاي تً المغيرة اتً عتد اهلل تً عمر تً     
 .  ٖٔمخزوي
وأمه عاتك   –( وأمعا اكيع  أي ولد وعياض  ) وزينب وهي ااغر ولد عمر تً الخطاب      

ثي المخزومي (  ريت  اتن  أتي أمي  تً معي . كما تزوج عمر)  ٗٔتنت زيد تً عمرو تً ن يى
 . ٘ٔواار عا اي العدن  

 
مما سته نيد أً هنالو العديد مً عال ات  المااهرة والنسب تيً عشيرة تني مخزوي     

وعشيرة تني عدي تً كعب ، وعدي تً كعب يعدًو مً عشاور  ريش ذات المكان  واللوة والن وذ 
ٙٔ( رياًل  ٓ٘ٔوالثراء اعدد ريالعا يزيد عً أى ) 

د عال ات مً هذا النوع ما ، ولميرد ويو  
يعني ويود عال ات حميم  تيً العشيرتيً ، وهذا ينعكس تدورح عمى ويود عال ات تياري  

 .  ٚٔوماالت مشترك  متتادل  تيً هاتيً العشيرتيً التارزتيً
كانت عشيرة تني مخزوي وعشيرة تني عدي تً كعب مً عشماومر األحالن ) لعلم  الدي (     

الى االعتلاد تويود ذا االرتتاط والتحالن يداع تلوة ، اع ٛٔحمن المطيتيً المعادي  لعشاور
 عال ات مشترك  و وي  تيمع هذح العشاور ايما تينعا حتى ظعور اإلسالي . 

 
ويتدو أً دااع تني عدي تً كعب لالرتتاط تعال ات ايتماعي  وسياسي  وا تاادي  تعشيرة      

الثراء هو لممشارك  اي تحليه المكان  ويني األرتاح اي تني مخزوي مً ذوي المكان  والياح و 
ميتمع يلوي عمى أساسًا عمى العمى التياري ألرتوي آنذاو ، معتمدًا عمى تلديس اله مشترو 

 اي مك  المكرم . واإليماً تعليدة الشرو والوثني  والتي مركزها الكعت  
تمعا كانوا عمى دري  عظيم  مً ومً الواضت لدينا أً تني مخزوي اي عار الرسال  وما     

الثراء والغنى اي الو ت الذي لي يكً تنو عدي تً كعب عمى هذح الدري  مً الثراء والغنى . كما 
أً ماادرنا التاريخي  لي تلدي لنا روايات معم  عً مشارك  واسع  لتني عدي تً كعب اي تيارة 

وموً عمى خدم  التيارة داخى مك   ريش . وهذا يعنى أً ريااًل مً تني عدي تً كعب كانوا يل
تشكى متاشر والمساهم  اي  وااى  ريش التياري  تشكى محدود . اي الو ت الذي ترتع واستحوذ 
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،  ٜٔعمى التيارة اي مك  اي هذح المرحم  ) عار الرسال  ( تنو مخزوي وتنو عتد شمس ونواى
 .  ٕٓاتنا عتد منان تً  اي  _ أخوة هاشي ) عمرو ( تً عتد منان

إال أً هذا االاتراض ال يعني عدي ويود رياى أثرياء مً تني عدي تً كعب يمعوا نايتًا     
. عمى دري  كتيرة مً الثراء وهو الذي كاً ين ه  ٕٔكتيرًا مً الثروة . املد كاً عتد اهلل تً النحاي

 السري  والعمني . ٕٕعمى المؤمنيً األواوى اي المرحم  المكي  
ضه أً العال   كانت تيً عشيرة تني مخزوي وتني عدي ييدة ال يشوتعا ويتدو مما سته عر      

التوتر أو العداء ، غير أً هذح العال   لي تستمر طوياًل تن س الوتيرة الساتل  ال سيما تعد ظعور 
(الذي كاً  تى اإلسالي ، ودخمموى العديد مً تني عدي اإلسالي ، ومنعي عمر تً الخطاب )

عالنه اإلسالي معرواًا تغم ظته و وته وشدته . املد كانت عموي  ريش تعاته ، ادخوله اإلسالي وا 
سالي حمزة )  ( )مهذلو تاراح  كاً اتحًا كتيرًا لمدعوة اإلسالمي  حيث انتلمت تإسالم (  وا 

 ُتْؤَمرُ  ِتَما الى العمني  واستيات  للوله تعالمى )َ ااْاممَدعْ ( مً مرحمتعا السري   عي الرسوى ) 
ًِ  ْعِرْض َوأَ  ًَ  َع ًَ  ( َكَ ْيَناوَ  ِإنَّا  {ٜٗ}اْلُمْشِرِكيم  . ٖٕاْلُمْسَتْعِزِويم

(  عمنًا ، داع  ( المساند لمدعوة التي نادى تعا محمد رسوى اهلل )  إً مو ن عمر )      
العديد مً رياى تني مخزوي واي ملدمتعي أتي يعى عمرو تً هشاي ، لإلعالً عً حرته 

 .  ٕٗسمميً كاا  الشرااء منعي والضع اءالشعواء ضد الم
(   لرتممه ) المعي اعز  ( استيات  لدعاء الرسوى )  وياء إسالي عمر تً الخطاب )      

وهذا تحد ذاته ي سر لنا المكان  والشرن   ٕ٘اإلسالي تعمر تً الخطاب أو تاتي الحكي تً هشاي (
. وعندما هاير إلى يثرب نراح يعمً  ٕٙ( داخى  ريش الذي كاً يتمتع ته عمر تً الخطاب ) 

،  ٕٚتكى يرأح وشياع  أماي رياى المأل مً  ريش عً هيرته ويتعدد مً يحاوى منعه تاللتى
الذي لي يستطع أتو يعى وأخوح (  ) وهاير معه واحد مً تني مخزوي هو عياش تً أتي رتيع 

أنعي تالمكيدة والدهاء  ( غير الحارث تً هشاي مً الحيمول  دوً هيرته وهو ترال  عمر ) 
 والتشعير ته أماي المالء اي مك  .  ٕٛوعند واوله إلى يثرب تمكنا مً إعادته إلى مك  

ويتدو أً سياس  تني عدي تً كعب تياح الدعوة اإلسالمي  والمؤمنيً تعا اي مرحمتعا        
شركيً تياح الدعوة المكي  كانت ال تختمن كثيرًا عً سياس  حكوم  المأل ممثم  ترياى  ريش الم
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( ، وهذا طتيعي تستب تشاتو الماالت السياسي  واال تاادي  واالنتماء إلى حمن  ورسولعا ) 
ً كعب وتني سعي وتني ) لعل  الدي ( الذي كاً يضي تني عتد الدار وتني مخزوي وتني عدي ت

 ً منا اميغمس يدحأيديعي اي دمه و الوا مً كا هي الذيً ذتحوا يزورًا وغمسوا تنو عدي يمت ، و
 .  ٜٕوغمسوا يميعًا ولعلوا الدي اسمو تمعل  الدياي هذا الدي،

اعؤالء يميعممممًا ارتتطوا تعال ات تياري  مشترك  اي حياة مكممم  اللاوم  عمى أساس حماي          
اي  عليمممدة الشممرو الوثنيممم  مما يعى هداعي واحد ومامحتعي مشترك  ، تحيث أاتمممت أسموتعممي

التعامى مع المؤمنيً مً عشاورهي تن س األسموب والطريل  مما داع ت غمب المؤمنيً منعي 
 .  ٖٓتالعيرة إلى الحتش  ارارًا تدينعي ، والخون مً أذى وتطش أتنممماء عشاورهي تعي

المد كماً عدد المعايريمً إلى الحتش  مً عشاور األحالن ) لعل  الدي ( أكثر تكثير مً         
ور المطيتيً ولما كانت عشيرة تني عدي تً كعب مً عشاور األحالن . املد تمغ عدد عشا

( الط واي المرحم  العمني   ٚ( منعي مً المرحم  السري  ) المؤمنيً األواوى تدعوة رسوى اهلل ) 
 رياًل وامرأة . ٓ٘ – ٓٗ( مً أاى المسمميً التالغ ماتيً  ٕٔ) 

( االميموع الكمي لعدد  ٕٔ( والى المدين  المنورة )  ٚوهاير منعي إلى الحتش  )       
(  ٓ٘ٔ( رياًل اي حيً أً عدد أتناء هذح العشيرة هو )  ٜٔالمسمميً مً اسمي منعي هو ) 

رياًل ، وهذا يعني أً نست  الداخميً اي اإلسالي مً أتناء عشيرة تني مخزوي كاً تحدود ) 
ٕٔ,ٙٙ  . ) % 
% ( مما يعني أً ٘ٔالحتشمم   ياسًا تتليمم  عشاوممر  ريمش هي )  ونست  مً هاير منعي إلى      

سياس  تني عدي تً كعب تياح مً اسمي منعي ال تختمن عً سياس  تني مخزوي أو غيرهي مً 
(  (  وحتى عمر تً الخطاب )  عشاور  ريش المعادي  لدعوة اإلسالي ورسولعا محمد ) 

. كما أً هذح السياس   ٖٔآى تيته وأسرته وعشيرته  تى إسالمه كاً شديدًا عمى مً اسمي مً
اي العيرة إلى المدين  ، وحتى تعد )عدي تً كعب (ت سر لنا ت خر العديد مً أتناء هذح العشيرة

( إلى المدين  تعد عودة يع ر تً أتي طالب)( تعا. الد عاد العديد منعي  )  الرسوىلرار إست
 .  ٕٖتعد اتت خيتر
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ر أً الروايات التاريخي  ال تلدي لنا إال اللميى عً موا ن عمر تً الخطاب ومً اليدير تالذك   
( . تياح تني مخزوي عمى الرغي مً كونعا اتسمت تالشدة أحيانا ؟ السيما تعد دخوله اإلسالي )

(   ولدعوته مما داعه إلى اتخاذ موا ن شديدة  ويريع ذلو معاداتعي المستمرة لرسوى اهلل ) 
 مخزوي خاا  ومشركي  ريش عام  . مً مشركي تني 

 
 ( بعشائر قريش كافة:عالقة عمر بن الخطاب )

( يميًا وواضحًا مً أسرى يوي تدر ، الد كاً ميااًل إلى كاً مو ن عمر تً الخطاب  )      
شراكعي تاهلل دوً اخذ ال داء منعي ، عمى الرغي مً ويود تسع  منعي   تمعي يميعًا تستب ك رهي وا 

. وهذا رايع إلى شدته عمى الك ار وحراه عمى أً تكًو الشوك   ٖٖخزوي وهي أخوالهمً تني م
ًَ  َما لإلسالي ولرسوله . وياء هذا المو ن مادا ًا للوله عز ويى )) ًَ  َأً ِلَنِتي   َكا  َأْسَرى َلهُ  َيُكو

ًَ  َحتَّى ًَ  اأَلْرضِ  ِاي ُيْثِخ  .  َٖٗحِكيٌي (( َعِزيزٌ  َوالّمهُ  َرةَ اآلخِ  ُيِريدُ  َوالّمهُ  الدُّْنَيا َعَرَض  ُتِريُدو
لما كاً يوي تدر ييء )(  اى :يحدثنا اتً شته عالي المدين  نلاًل عً اتً مسعود  )       

(  : ) ما تلولوً اي هؤالء ؟( الاى أتو تكر : يا رسوى اهلل  ومو  تاألسرى الاى رسوى ) 
وخذ منعي ادي  تكوً لنا  وة عمى الك ار  واهمو ، واستتلعي واست ً تعي لعى اهلل يتوب عميعي ،

مً عليى   دمعي تضرب أعنا عي امكً عمياً  أخريوو( : يا رسوى اهلل كذتوو و و مماى عمر  )
  (.ا ضرب عنله . ا ً هؤالء أوم  الك ر –نسيب لعمر  –يضرب عنله ومكني مً االً 

(  تياح ك ار  ريش واي ملطع آخر يحدثنا اتً شته عً مو ن شديد آخر لعمر  )      
( وزعماوعا يلوى : )) حدثنا تً أتي عدي ، عً عون ، عً الحسً  اى : تمغني أً عمر  )

 اى : أً  ريشًا يريدوً أً يكونوا تعدح مغويات لماى اهلل مً دوً الناس عيادة . ا ما وأنا حي 
ال واني اخذ تحال يي  ريش عند تاب الحرح أً يخر  يوا عمى ام  محمد او اهلل ال يكوً ذاو ، وا 

 . ٖ٘ايك ونعي ((
(  تى وأثناء إً هذح السياس  الشديدة والغمظ  ال اول  التي كاً عميعا عمر تً الخطاب )      

الخالا  يعمت منه  اودًا مميزًا تعاته الرياى واناديد  ريش ،وتكً له االعتمزاز الكتير ،  يحدثنا 
ن ايلوى )) حدثنا حتاً تً تشر  اى حدثنا يرير عالي المدين  اتً شته عً مو ن مً هذح الموا 
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( الرعب أً الناس كانوا ي ر ونه ) أي ي زعًو ، عً المغيرة  اى : كاً مما تميز ته عمر )
. وحدثنا احمد تً معاوي  ، عً أتي عتد الرحمً الطاوي ، أسام  تً زيد عً اللاسي تً  ٖٙمنه (

(  وغيرهي تدا له  أاحاب الرسوى )  ( يمشي وخم ه عدة مًمحمد  اى : تينما عمر )
االت ت اما تلى منعي أحد إال سلط إلى األرض عمى ركتتيممه . اممممما رأى ذلمممو تكمممى ، ثي راع يديه 

 . ٖٚالاى : المعي انو تعمي إني منو منعي اشد ار ًا منعي مني (( 
ور  ريش المط ، ( ليست ملاورة عمى رياالت مً عشاوكانت شدة عمر تً الخطاب )      

تى شممت هذح السياس  عشيرته وأتناء عمومته تى حتى ولممدح . يحدثنا اتً شته عً مو ن 
(عندما شرب الخمر  دامه اتً مظعوً وهو احد أتناء عمومته أ اي عميه الحد مخمي مم  عمر )ل

 وهو اليخان اي اهلل لوم  الوي. ٖٛالشرعي
 

 (:   بن الوليد ) نبذه عن عشيرة بني مخزوم وترجمة لخالد 
ارتتطت عشيرة تني مخزوي تيدها األعمى مخزوي الذي كاً معاارًا للاي اليد األعمى      

لعموي  ريش . الاي هو اتً كالب تً مرة تً كعب تً لؤي تً غالب تً اعر تً مالو تً 
. ومخزوي هو اتً يلظ  تً مرة تً كعب تً  ٜٖكنان  تً خزيم  تً مدرك  تً الياس تً مضر

ًّ  ٓٗلؤي تً غالب تً اعر تً مالو تً كنان  تً مدرك  تً الياس تً مضر ومً هنا نيد أ
مخزومًا و ايّا أتناء عمومه واحدة ويرتتطاً تيد واحد  هو ) مرة ( وعميه ااً مخزومًا و ايًا 

 . ٔٗهما مً ييى واحد وطتل  واحدة اعما متعااراً
وكاً العديد مً زعماء  ريش معااريً امخزوي هو مؤسس العشيرة وسيدها وزعيمعا        

تيي و رط و  للاي ومخزوي ومثموا تعد ذلو عشاور  ريش األي مثى عشاور يمت  وسعي  وسعد
اي اراعه مع زعماء خزاع  اي السيطرة عمى مك  اً وطيت  ووديع  وزهرة وهي الذيً ساندوا  اي

 اي مطمع اللًر الخامس الميالدي .
  وأسمس أسرته وعاش تعا وكاً له مً الولد عمر وعامر وأمعي تزوج مخمممزوي اي مكم       

 . ٕٗعنت  وعمراً وعميرة وأمعممما سعممدى تنت وهب تً  ثي 
 .  ٖٗثي ولد لعمر تً مخزوي : عتد اهلل وعتيد اهلل وعتد ، أمعي تّرح تنت  اي تً كالب     
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رن وولد لممغيرح الوليد وولد لموليد واليه التيت والعدد والش وولد لعتد اهلل تً عمر : المغيرة      
وعاوذ وعثماً وأمعي يميعًا ريط  تنت عمر تنت كعب تً سعد تً تيي تً مرح وعتد اهلل   ٗٗخالد

 . ٘ٗأمه ترح تنت ساعدح تً مشنؤ 
العدد والعدة والشرن والمكان  حتى  اى ك ار  ريش عً ثراوه لوال نزى هذا  إلى الوليدينسب       

ًُ  َهَذا ُنزِّىَ  َلْواَل  َ اُلوااللراً عميه )وَ  ًَ  َرُيىٍ  َعَمى اْلُلْرآ ًِ  مِّ ومً شدة ثراوه كاً  ٙٗ( َعِظييٍ  اْلَلْرَيتَْي
 يكسو الكعت  لوحدح سن  وعموي  ريش سن .

(  نش  يحب الايد وال روسي  والشدة عمى الرغي مً تمو الحياة المراه إال أً خالدًا )         
كمت إليه وظي   اللت  وأالعنه وهي الوظي   الخاا  تاألعداد حتى تمغ ته المطان أً أو 

(  ختراته العسكري والتعتو  وظمت تيدح حتى هيرته إلى المدين  ودخوله اإلسالي ، نلى خالد )
(  حتى أاتت  و دراته العسكري  لمييش اإلسالمي اكاً يتلدي ال رساً اي ييوش الرسوى ) 

 سالمي .مً اللادة المميزيً اي الييش اإل
 

( ا ً اهلل لما أللى اإلسالي اي  مب تحدثنا الماادر التاريخي  عً إسالي خالد تً الوليد )     
( اخرج عامدًا مً مك  المت أيً أتا سميماً ؟  اى : واهلل للد استلاي عمرو تً العاص )

 ألسمي الدمنا المنسي واً الريى لنتي اذهب واهلل واسمي احتى متى ؟  اى  مت واهلل ما يوت إال
( اتلدي خالد اتً الوليد ا سمي وتايع ، ثي دنوت ، المت : يا رسوى  المدين  عمى رسوى اهلل ) 

اهلل إني أتايعو عمى أً يغ ر لي ما تلدي مً ذنتي ، ال اذكر ما ت خر  اى : الاى رسوى اهلل 
(ا كاً  تمعا  اى : ( : )) يا عمرو تايع ا ً اإلسالي ييب ما كاً  تمه واً العيرة تيب م

. وعندما أتى خالدًا مسممًا هو وعمرو تً العاص  اى عميه الاالة  ٚٗاتايعته ثي انارات ((
اتً  لخالد(  : )) المعي اغ ر  )) أللت أليكي مك  أاالذ أكتادها ، ثي  اى الرسوى )   :والسالي 

( : )) نعي عتد  )  . و اى ايه رسوى اهلل ٛٗالوليد كى ما  أوضع ايه مً اٍد عً ستيمو ((
 . ٜٗاهلل واخو العشيرة وسين مً سيون اهلل عمى الك ار والمنااليً ((

(   اى يريه عند إسالمه لخالد تً  ( الذي أطمله رسوى اهلل ) وعً للب خالد )       
( : )) يا خالد أاد ني وال تكذتني ااً الحر ال يكذب وال تخادعني ااً الكريي ال الوليد )
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لمسترسى تاهلل ، هى انزى اهلل عمى نتيكي سي ًا مً السماء ا عطاكه اال تسمه عمى  وي إال يخدع ا
هزمتعي ؟  اى ال ((  اى : ايي سميت سين اهلل المسموى ؟ الاى له خالد ايما  اى : )) إً اهلل 

اتعه (  ادعانا ان رنا عنه ون ينا منه يميعًا ثي إً تعضنا اد ه وت عز ويى تعث اينا نتيه  ) 
وتعضنا تاعدح وكذته و اتمه . ثي إً اهلل اخذ تلموتنا ونوااينا اعدانا ته اتاتعناح الاى : أنت سين 
مً سيون اهلل سمه اهلل عمى المشركيً . ودعا لي تالنار اسميت سين اهلل تذلو . ا نا مً اشد 

 .  ٓ٘المسمميً عمى المشركيً  اى : اد تني ((
 

 عشيـرة بني مخـزوم :( بعالقة عمـر بن الخطـاب ) 
مً عشاور  ريش  المشركيً سواءً  ( تياح) ويتدو أً سياس  عمر تً الخطاب       

المناهض  لإلسالي ولرسوله ، أو مً تني مخزوي كانت اارم  وشديدة عمى الرغي مً سكوت 
( تياح الماادر والمرايع وكتب الترايي عً التحدث عً هذح العال   ، غير أً سياس  عمر )

تني مخزوي خاا  وهي موضوع التحث ترزت تشكى يمي وواضت منذ خالا  أتي تكر الاديه 
(( اي العديد مً الموا ن منعا العمى عمى إ ااء خالد تً الوليد ) عً  يادة ييوش ))

( تمحارت  المرتديً ، السيما تعد  تى خالد تً الوليد تكر  ) وتأالمسمميً الذيً أمرهي الخمي   
 عنه ( لمالو تً نويرح زعيي تني يذيم  وأاحاته ومً ثي زوايه مً امرأة مالو . ) رضي اهلل

( عمى إ ااوه ومحاستته ويحدثنا عً ذلو اإلماي الطتري تلوله املد أار عمر تً الخطاب )
، )) اماً لمي يكمً هذا حلممًا حممه عميمه أً  ٔ٘)) و اى عمر ألتي تكر ، أً اي سين خالد رهلًا ((

 .  ٕ٘. وأكثمر عميه اي ذلو ((تليمدح 
( اي ذلو ، (  مرايع  الخمي   أتي تكر الاديه )ولما أكثر عمر تً الخطاب )        

( إلى المدين  ، استدعى الخمي   ، خالدًا يرى ويع  نظرة ايما اعى ، وما أً واى خالد )
:  تمت إمرًأ مسممًا ، (  اواًل : عدو اهلل ودخى عمى الخمي   حتى استلتمه عمر تً الخطاب )

(  أتدا ، وكاً خالد معتيرًا ثي تزوت عمى امرأته ، واهلل ألريمنو ت حيارح وال يكممه خالد )
( مً عمى رأسه احطمعا ووضع عمامته تعمام  له  د غزر ايعا أسعمًا ، ا نتزععا عمر )

 . ٖ٘حوى عنله . ويداعه أمامه
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( ( لعمر )إزاء ما حدث ،  اى الخمي   أتمو تكر ) لمخمي مم  مو  مه خالدوتعد أً شرح        
. عمى الرغي مً ذلو أار  ٗ٘، يا عممر : تم وى ا خمطم  ، ا راع لسانمو عً خالد وودي مالكا ً 

( (  تإ ااء خالد تً الوليد )( عمى مو  ه اي حمى الخمي   أتو تكر الاديه )عمر )
( : )ال يا ( كاً يلوى لعمر )كر الاديه )عً عممه ت مارة الييش ، غيراً الخمي   أتا ت

 . ٘٘عمر لي أكً أل شيي سي ًا سم  اهلل عمى الكااريً (
( تمالو تً نويرح ، رد عميه الخمي   أتو (  تى خالد )ولما أراد عمر تً الخطاب )       
سي مًا سمم   ( وكما يلوى العامري : ) ال ااعى ألنه مت وى ، ثي س له عزله الاى : ال اغممدتكر )

 . ٙ٘( الممه عممى المشركيممً وال اعمزى واليمًا والح رسوى اهلل ) 
( حتى مما سته عرضه يمكً مالحظ  مدى الشدة والارام  التي كاً عميعا عمر )       

(. اعو لي لمً ت وى ا خطاء ، وهذا رايع إلى ت اى عليدته اإلسالمي  الاحيح  اي ن سه )
 شاح إلى تنو مخزوي أو غيرهي مً عشاور  ريش . حا يكً مداوعًا تحلد

ومً اليدير تالذكر أً العار الذي دوً ايه التاريخ اإلسالمي كاً عارًا  د شاعت ايه        
االتياهات السياسي  والمذهتي  وال ره الديني  التي كانت ترى اي تعض األحداث التاريخي  متن سًا 

و الخمي   وذلو لتترير أاعالعا وأ والعا السيو  لمنيى مً لعا لمطعً اي هذا الحاكي أو األمير أ
( اعممت اي التحث عً تعض الروايات الضعي   المختمل  والعمى عموي أاحاب الرسوى )

عمى تسميط الضوء المشموح عميعا مً ايى النيى تعذا الخمي   أو ذاو األمير أو هذا اللاود ، وياء 
ما اعى هؤالء وما نلموا واعتترح هو كذلو ذريع  له لمطعً مً تعدهي مً لي يدرو تمامًا خطورة 
 والكذب واإلاساد واً تتيً له خط  ذلو.

( إرساى مسممي ال تت ) الطملاء( مً  ريش إلى ولما أراد الخمي   أتو تكر الاديه )      
وش (  ميااًل إلى مشاركتعي تييالعراه والشاي لتحريرهما مً ال رس والروي ، لي يكً عمر )

( ودعوته مما حدا تعي إلى مرايع   المسمميً تستب موا  عي السمتي  الساتل  مً رسوى ) 
( حوى مو  ه المتشدد منعي (  أكثر مً مرح مطالتيً تمحايي  عمر )الخمي   أتي تكر )

( كاً يرغب اي استشارة مسمم  ال تت اي يعاد الد ذكر االزدي : )) إً أتا تكر الاديه )
( كاً يرى غير ذلو اتمغعي الختر ..... اشه ل رس غير أً عمر تً الخطاب )الروي و ا



 

 

 

 

 

 تـوم اإلسالهيـت العلـت كليـجلـه

 م0242-هـ 4214العـذد الثاهـن                     الوجلذ الرابع    

 

 13 

عميعي . الاى :الحارث تً هشاي المخزومي إً عمر تً الخطاب كاً اي شدته عمينا  تى أً 
يعدينا اهلل إلى اإلسالي مايتًا ، ا ما اآلً حيث هدانا اهلل إلى اإلسالي اال نراح اي شدته عمينا إال 

 .  ٚ٘ اطعًا ((
،  (الاديه)(إلى أتي تكر وعندما ذهب الحمارث تً هشاي وعكرم  تً أتي يعى ))         

(  اواًل : واهلل إنكي ( عمر تً الخطاب )( ، اخاطب عكرم  )وعندح عمر تً الخطاب )
واً كنتي تيدوً اي عداوتنا  تى اليوي ملااًل امستي اليوي ت شد مً ترو هذا الديً وعادى 

منا ! ثي  اى : أنا أشعدكي إني حتيس اي ستيى اهلل ، الاى له أتو تكر المعي تمغ تعي  المسمميً
 .  ًٛ٘و  د أاتتي ايما انعتي ا رشدكي اهلل (مأاضى ما يكوً وأيرهي تما كانوا يعمم

( كانت له موا  ه الخاا  تياح تعد هذا العرض السريع نرى أً عمر تً الخطاب )      
كانت مداوع  عمى ما يتدو تحراه الشديد والعميه عمى روح اإلسالي  مسمم  ال تت ، والتي

وعليدته . اعذح الموا ن لي يكً الملاود تعا أتناء عشيرة مخزوي تى كى أتناء عشاور  ريش مً 
الطملاء املد كانوا مً  تى مً اشد المعاديً لإلسالي ولرسوله وهي الذيً أذا وا المؤمنيً األواوى 

العذاب لكً ما يميز اإلسالي عً غيرح مً األدياً هو )) إً اإلسالي ييب ما  تمه  شتى انون
( ورياى تني (( . غير أً اترز ما يميز تمو العال   المتشددة ماتيً عمر تً الخطاب )

مخزوي والتي ترزت وتشكى واضت ويمي السيما تعد توليته الخالا  هي عال ته تخالد تً الوليد 
( ذلو اللاود )  العسكري المميز الذي ت ضى يعودح العسكري  استطاع أً يعيد لمسمط  المركزي

اي المدين  هيتتعا و وتعا ، وارض سمطتعا مً يديد عمى عموي اليزيرة العرتي  ، تعد أً كادت 
تعان تعا رياح الردة والتمرد ، ثي دورح اي تحرير العراه مً سيطرة ال رس الساسانييً ، والعمى 

نعاء حكي التيزنطيً لعا والذي داي عدة عمى نشر اإل سالي اي رتوعه . ثي انتلاله إلى تالد الشاي وا 
 . اعو تحه  اود له تاماته التي التمحى أتداً ٜ٘ رًو

( يعمت منه  اودًا مميزًا تارزًا رمزًا لمينود . وهو الذي إً تطوالت اللاود خالد تً الوليد )      
رتوععا وتحوى أهمعا مً العلاود ال اسدة الساتل  إلى عليدة معد تمو األرض لنشر اإلسالي اي 

( ياتت أسطورة عسكري  تعمه تعا اليند تشكى اإلسالي النلي  ، وكاد اللاود خالد تً الوليد )
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( ينظر تيديه كتيرة إلى هذا كتير وهات  أهى التالد . مما يعى الخمي   عمر تً الخطاب )
يمان  ( مععي اي الييش .)حعي تاً النار ال يتي إال تويودالموضوع . تعمه اليند ته وا 

( حيً توليته لمناب رواس  الدوله ، كاً أوى وعميه نيد أً الخمي   عمر تً الخطاب )      
( عً الليادة العام  لييوش المسمميً  رار يريء يتخذح هو إ ااء اللاود خالد تً الوليد )

 العامم  اي ارض الشاي .
لذي يطرح ن سه أالً : لماذا اإل ااء وما هي األستاب والدوااع التي يعمت السؤاى ا      

 ( يلدي وتسرع  كتيرة عمى اتخاذ هذا اللمرار اليمريء والحاسي ؟؟! .الخمي   عمر تً الخطاب )
ولمعالي  هذح المس ل  ، التد لنا مً استعراض أهي الروايات التاريخي  التي تحدثت عً      

 ردت اي ماادرها .الموضوع وكما و 
       أواًل : رواي  اتً سعد يلوى ايعا : ))  اى عمر تً الخطاب : ألعزلً خالد تً الوليد والمثنى 

 .  ٓٙحتى يعمما أً اهلل إنما كاً ينار عتادح وليس إياهما كاً ينار ((
لما كاً  ثانيًا : رواي  الوا دي يلوى ايعا )) ولست إني كرهت والي  خالد عمى المسمميً ، إال

خالدًا ايه تتتذير الماى ، يعطي إذا مدحه ويعطي لمميد وال ارس تيً يديه ... واني  
 . ٔٙأريد عزله ووالي  أتي عتيدح مكانه ((

(  خالد تً الوليد الاي ثالثًا : رواي  أتي يوسن يلوى ايعا : )) لما عزى  عمر تً الخطاب )
العزلً خالدًا حتى يعمي أً اهلل ينار  اخطب الناس احمد اهلل وأثنى عميه . ثي  اى :

 .ٕٙدينه وليس هو (( 
راتعًا : رواي  الطتري يلوى ايعا : ) تمغ عمرًا أً خالدًا دخى الحماي اتدلو تعد النورة تثخيً 
عا ر معيوً تخمر، اكتب اليه : اليه تمغني انو  د تدلو تخمر . واً اهلل حري 

تاطنه  و د حري ممس الخمر إال أً تغسمى ، ظاهر الخمر وتاطنه كما حري ظاهر اإلثي و 
كما حري  رتعا اال تمسوها أيسادكي اإنعا نيس . واً اعمتمي اال تعودوا. اكتب إليه خالد 
: إنا  تمناها اعادت غسواًل غير ضمر . اكتب إليه عمر : إني أظً آى المغيرة تالي اء 

 ، اال أماتكي اهلل عميه ( .
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( وخالد تً رواي  اي حوار ما تيً الخمي   عمر تً الخطاب )خامسًا : ويضين الطتري لنا 
(  م ادها )) الاى عمر : ) لخالد ( مً أيً هذا الثراء :  اى خالد مً الوليد  )

األن اى والسعماً . ) الاى له عمر ( ما زاد عمى الستيً ال ًا امو  ، اّلوي عمر عروضه 
 . ٖٙ(( اخريت إليه عشروً ال ًا ، اادخمعا تيت الماى

اي الو ت الذي يعزو ايه تعض التاحثيً المعااريً مثى محمد عتد الحي شعتاً إلى أً        
ستب اإل ااء هو )) ااً عمر رأى أً الحكم  تلضي تاستتداى خالد تً الوليد الشديد العداء 

لو لضماً لممرتديً ، تاتي عتيدة تً اليراح كلاود عاي مسؤوى عً اليتع  التيزنطيمم  تكاممعا . وذ
االنسياي اي ا ون  واته اي تالد العدو ، وال ريب أً خالدًا كاً اشد منه  درة مً الناحي  
العسكري  إلى حد تعيد لكً الوضع اللاوي كاً ي رض رياًل كاتي عتيدة . ا ى منه شدة و سوة ، 

لعداء  ادرًا عمى التعاوً تسعول  مع رياى ايعي غمظ  وشدة كليس تً المكشوح ، ولي يكً ا
( وراء هذا التغيير اي الليادة . ولكً يدى عمى حنك  سياسي  الشخاي تيً خالد وعمر )

 .   ٗٙ((ااول 
اي الو ت الذي يرى التاحث معدي اضى اهلل : أً الستب اي إ ااء اللاود خالد تً الوليد       

(( عً عممه يريع إلى أً تعض الاحات  كانوا  د نتعوا أتا تكر الاديه  ))  عند إرساى
 .   ٘ٙ( إلى حدود الشاي ، و الوا له انه ريى اخور مغرور سريع اإل دايخالد تً الوليد )

اي ضوء ما تلدي يمكننا اللوى أً يميع تمو الروايات  د تكّوً لنا أستاتًا غير متاشرة ، وغير    
وى عً سالم  ( وهو المسؤوى األملنع  وغير د يل  لتداع تالخمي   الراشد عمر تً الخطاب )

(  الدول  اإلسالمي  العرتي  وأمنعا ، تمو الدول  التي أسس أركانعا لمدة رتع  ًر الرسوى محمد )
ليعزى اترز  اود عً الليادة العام  للوات المسمميممً العامم  اي التالد المحررة عمى نشر اإلسالي 

ا واستلرارها ، وأزاح مً إمامعا أ وى وعليدة التوحيد . وهو اللاود الذي حله لعذح الدول   م  توسعع
 واعتى إمتراطوريتيً  اي المنطل  هما التيزنطي  وال ارسي  .

( عً معامه وعند معاليتنا لمروايات الساتل  اي كونعا الستب اي إ ااء اللاود خالد )      
دنيا ويمالعا العسكري  نلوى : ايما ذكر اي الروايات عً الثراء ويمع األمواى والتمتع تمتاهج ال

ن اه األمواى عمى الشعراء وغيرهي ، مً  تى خالد ) ( امً المعموي لدينا أً عشيرة تني وا 
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( ياء مً ثراء آى المغيرة . املد مخزوي هي مً أثرى أثرياء عشاور  ريش  اطت  اثراء خالد )
 ٙٙا اي عايكاً أتوح الوليد كما ذكرت الماادر يكسي لوحدح الكعت  اي عاي وعموي  ريش تكسوه

. اال ضير اي إعطاء الماى لمً يمدح تالحه مً الشعراء والخطتاء وغيرهي . كما أً اللاود 
( اي عممه كلاود عاي للوات الدول  اإلسالمي  كاً يحاى تدوً شو عمى أموااًل كثيرة خالدًا )

 يعدوا أً كحه له مً األن اى والسعماً . اما عرضه اإلماي الطتري اي الروايتيً الساتلتيً ال
( يعمى عمى عزى  اود يكوً عاماًل ثانويًا لكي يؤثر اي يعى الخمي   عمر تً الخطاب )

ل  عاليعا الخمي   ترد  سي مً هذح األمواى  عسكري مً اترز  ادته العامميً لعذا الستب والمس
 . ، وانتعى اإلشكاى إلى تيت الماى

( و تمه تستب ما حاى منه  ااء خالد )( اي إوأما ما  يى عً رغت  الخمي   عمر )     
مع مالو تً نويرح ، اعذا كذلو غير د يه وغير سميي وال يمكً األخذ ته واالعتماد عميه كستب 

( ( كاً ينتظر ال را  المناست  ليناى مً اللاود خالد )اي اإل ااء ، أً الخمي   عمر )
وايات األخرى اإنعا ال تستليي عند واال تااص منه عندما يتولى ملاليد السمط  . وكذلو الر 

 . المنعيي  األكاديمي عرضعا عمى تساط المنا ش  العممي  
ويتدو لمتاحث أً ا رب رواي  إلى اللتوى ويمكً األخذ تعا ما ذكرح اإلماي أتو يوسن مً أً      

ه ينار ( )  رر عزى خالد تً الوليد والمثنى معًا ، لكي يعمي الناس إنما الممالخمي   عمر )
يندح وليس خالدًا أو المثنى هما المذاً يناراً ييوشعما ، واً خرويعما مً الليادة ال يعني أتدًا 

امو كاً  ٚٙعدي تحليه النار لمييوش التي تلاتى اي ستيى اهلل . وتعمى عمى نشر دينه ((
 واد الدول  العداء شخايًا . كما  يى اتماذا ن سر عزى المثنى تً حارث  الشيتاني وهو أيضا مً 

(( لي يكً أتدًا تستب ( لخالد )التارزيً . وهذا يدى تما ال يلتى الشو أً عزى الخمي   عمر )
(   وعمى عمى عداء شخاي له ، الً روح اإلسالي وعليدته التي امً تعا الخمي   عمر )

اب . املد ( لي يكً يومًا  مداوعًا تمثى هذح األستتحليلعا تحوى دوً ذلو . االخمي   عمر )
( ويخشى عمى خالد ( يخشى عمى الملاتميً مً التعمه تخالد والمثنى )كاً الخمي   عمر )

( مً الملاتميً حتى ال ياى الحد تالمسمميً والملاتميً إلى االاتناً تعما وليتعمي والمثنى )
ما أو تغير اليند الملاتموً و ادتعي الذيً مً دونعي . إنما النار مً عند اهلل يتحله تويوده
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( ويودهما كذلو واً اتخاذ مثى هذا اللرار يتدوا انه كاً يريوًا يدًا مً  تى الخمي   عمر )
( و د سمع وأدرو إً اليند ترى أً النار ال يتحله  واعتًا عميه ،ولكً ماذا يانع الخمي   )

اليميع الوهي إال تويود خالد أو المثنى اي الييش ، اكاً هذا اللرار الحاسي والاعب ليينب 
ألاعب مس ل  والواوى إلى حال  التلديس لملواد الذيً يعمموً مععي . اكاً العزى خير دواء 

 . وايعت الخمي   اي مطمع واليته لألم 
( رأيه وا  دامه عمى اتخاذ هذا اإليراء ويؤكد ت نه ولكي يعزز الخمي   عمر تً الخطاب )      

ذكرح ماما  ممممد يتوهي التعض والدليى عمى عكس ذلو لي يكً أتدًا تدااع شخاي أو عداوي ك
الطتري تلوله : )) ثي كتب عمر إلى األماار : أني لي اعزى خالدًا عً سخط وال خيان  ، ولكً 
الناس اتنوا ته اخ ت أً يوكموا إليه ويتتموا ته ، ا حتتت أً يعمموا أً اهلل هو الاانع وال يكونوا 

الناس  اواًل )) ال تدعً خالدًا تً الوليد والمثنى حتى يعمما أً  تعرض ال تن  (( ولعذا خطب اي
 .  ٛٙالمممممه إنما ينار عتادح وليس إياهما كاً ينار ((

( ( مع اللاود خالد تً الوليد )ولمتدليى عمى أً عال   الخمي   عمر تً الخطاب )     
لترايي وروايات عديدة تؤكد تمو كانت عمى وواي داوي ووااه ما ذكرته الماادر التاريخي  وكتب ا

 ( المدين  (  يوي  دوي خالد )العال   الحميم  منعا ما  اله عمر )
 ٜٙانعت امي يانع كانعو اانع       وما يانع األ واي ااهلل يانع 

ثي  اى له عند للاوه ته : )) واهلل انو عمّي كريي ، انو الّي لحتيب ولً تعاتتني تعد ذلو      
( تعد اترة مً الزمً أً يسند ( تعد إ ااوه لخالد )، وحاوى الخمي   عمر ) ٓٚعمى شيء ((

 .ٔٚ( اعتذر عً ذلو (( إليه والي   نسريً ويعمه أميرًا عميعا ، إال أً خالدًا )
، وعً نااع  ٕٚ(: ))  د ثمي اإلسالي ثممه ال تراه ((ولما تواي  اى عمر تً الخطاب )    

دع إال ارسه وسالحه وغالمه . الاى عمر :  رحي اهلل أتا سميماً ،  اى )) لما مات خالد لي ي
 . ٖٚكاً عمى ما ظنناح ((

( وهو يخطب اي الناس عمى منتمر رسموى اهلل    ومً  تى  اى ايه الخمي   الاديه )      
( ( تعد نار أليس : )) يا معشر  ريش عدا أسدكي عمى األسد اغمته عمى خراذتمه ، أعيزت

 . ٗٚأً ينشوً مثى خالد !! ((النساء 
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( ( اي إ ااوه خالدًا )ومً األدل  األخرى عمى أً مو ن الخمي   عمر تً الخطاب )      
لي يكً مداوعًا ألي ستب شخاي أو عداوي ما ذكرته  الماادر مً أً الخمي   عمر تً 

ن  ايلوى )  مت ( يحدثنا اتً شته عالي المدي( . أراد أً يواي تالخالا  لخالد )الخطاب )
(  يلوى ي تي تيً العمماء يوي الليام  ترثوة . ولو أدركت خالد تً إني سمعت عتدو وخميمو )

الوليد ثي وليته . ثي  دمت عمى رتي اس لني مً وليت عمى ام  محمد للمت : سمعت عتدو 
 . ٘ٚ((( يلوى سين مً سيون اهلل سمه عمى المشركيًوخميمو )
(  حزنه الشديد عميه ( لخالد تً الوليد )لخمي   عمر تً الخطاب )ومما يؤيد حب ا       

( دخى ريى يوي ياءح نعيه ، ) عً المغيرة ، عً إتراهيي  اى : لما ياء نعي خالد تً الوليد )
( تذلو : الاى عمر ( الاى : يتكًو خالدًا ويلولوً كذا وكذا ، اانه أراد عمر )عمى عمر )

(ويحو ، وما عميو أ ) تتكي نساء  ريمش أتا سميمماً ما لي يكً نلع وال للمل   اى : والنلع ً
وعً محمد تً عمر المخزومي ، عً أتيه  اى : نادى عمر  ٙٚشه الييوب واللمل  : اليمت  ((

تً الخطاب : الاالة يامع  امما ايتمع الناس وكثروا اعد المنتر احمد اهلل وأثنى عميه تما هو 
( ثي  اى : أيعا الناس ، للد رأيتني أرعى عمى خاالت لي مً تني  )  أهمه ، وامى عمى نتيه

 . ٚٚمخزوي ، ايلتضً لي اللتض  مً التمر والزتيب ا ظى يومي وأي يوي ..... ثي نزى ((
( لي يكً لي رط تلاود ييد وممتاز كخالد مما تلدي يمكننا أً نستنتج أً الخمي   عمر )      

( وعتلريته العسكري  ال ذة والنادرة ، ضاع التي أحاطت تخالد )( غير أً األو تً الوليد )
( إلى اتخاذ مثى هذا اللرار الذي أاتت مثار تساؤالت مً  تى المسمميً داعت الخمي   عمر )

وى ) يعزلني عندما مراح يلمازات اعو نمغماط حله اي تحليه هذح االنييرى إ (حتى أً خالدًا )
 . ٛٚ( أاتحت الشاي تثينه وعسالً 

( كانت تلتضي العمى عمى غير أً سياس  الدول  والتي كاً يمثمعا الخمي   عمر )      
( عمى الرغي مً أً الخمي   وضع حد لتعمه اليند الملاتميً تلادتعي األواوى كخالد والمثنى )

( أريد ( كاً يدرو تمامًا ت نه اختار الريى الميً عمى الريى اللوي الشديد اعو يلوى )) واني
عزله ) خالد ( ووالي  أتي عتيدة مكانه ، واهلل يعمي إني ما وليته إال أمينا ، اال يلوى  اومكي عزى 

 . ٜٚالريى الشديد وولى األميً الميً لممسمميً ، ااً اهلل معه ((
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ويتدو أً المنعج الليادي السميي اللاوي عمى حماي  ماالت األم  الذي سمكه الخمي   عمر        
( تاستتداى  ادة الييوش اإلسالمي  تعذح السرع  الكتيرة تليادات أخرى حله ايه طاب )تً الخ

عدة أهدان أممتعا عميه الظرون التي سادت األم   تى تولي  الخالا  وسعى إلى تغيرها حاى 
تسممه لمسمط  اعو أراد تعذا االستتداى أً يؤكد لميند الملاتميً اي اليتعات اإلسالمي  كاا  تاً 

نار مً عند اهلل ولي يكً يومًا مرهونًا تلاود أو أمير وكذلو أراد أً يضع حدًا لمزهو وال خر ال
( عند اليند الملاتميً واألمراء العامميً معه تشكى ودي الذي تمتع ته اللاود خالد تً الوليد )

تلتاًل مع ولطين . ثي هو حله كذلو التواًز اي  يادة العمميات العسكري  واي كي ي  التعامى مس
اللادة الكتار واألمراء ثي هو يمعد تسياس  يديدة اي التعامى مع اليند الملاتميً السيما تعد 
معرك  اليسر والتي استشعد تعا عدد كتير مً المسمميً غر ًا وأاتت أالً تإمكاً هؤالء 

رير العراه المتمرديً ساتلًا االنخراط اي ا ون الملاتميً المسمميً والعمى عمى المشارك  اي تح
والشاي وغيرها مً التمداً الخاضعم  لمسيطمرة الروميم  وال ارسيم  ممً دًو حرمانعمي مً هذا الحه 

)ٛٓ . 
(( أدرو تعد اترة مً حكمه ت نه كاً وعمى الرغي مً كى ذلو نيد أً الخمي   عمر )      

إعماى خالد تً  ( إذ  اى عندما تمغت مسامعهغير مواه اي عزى اللاود خالد تً الوليد )
( اي اليرموو و نسريً وحمص  اى : ) أمر خالد ن سه يرحي اهلل آتا تكر الد كاً اعمي الوليد )

( يردد داومًا واي أكثر مً مناست  تمو الملال  المشعورة وكاً الخمي   عمر ) ٔٛتالناس مني ((
ه عمى ام  محمد للمت عنه لو أدركت خالدًا ثي وليته ثي  دمت عمى رتي الاى لي : لي استخم ت

  ٕٛسمعت عتدو وخميمو يلوى لخالد : سين مً سيون اهلل سمه عمى المشركيً ((.
( تعد أً أدرو ولمس أً ريااًل مً تني مخزوي والمالحظ عمى سياس  الخمي   عمر )      

تي  اتموا واستشعدوا وهي يدااعوً عً راي  اإلسالي وعليدته والعمى عمى نشرها اي كى التلاع ال
( إلى االعتماد عمى  سي منعي وامت إليعا ييوش المسمميً لم تت والتحرير مما داع الخمي   )

 اي إدارة الدول  ذات العال   تاألمور الديني  واال تاادي  والسياسي  .
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( المسمميً اي كي ي  توزيععا اعندما ياءت الغناوي مً التحريً استشار الخمي   عمر )       
ه الوليد تً هشاي تً المغيرة  اواًل :) يوت الشاي ارأيت مموكعا  د دونوا ديوانًا ... أشار عمي

  .ٖٛ(ويندوا يندًا ادوً ديوانًا ويند يندًا ااخذ الخمي   تلوله
( اي تغيير أنااب الحري ،  تعث أرتع  مً  ريش ولما رغب الخمي   عمر تً الخطاب )     

نواى ، وأزهر تً عتد عون ، وحو يطب تً عتد العزى  كانوا يتدوً اي تواديعا ايعي مخرمه تً
( عمار تً ياسر مولى تني . كما استخدي الخمي   ) ٗٛ، وأتو هود سعيد تً يرتوع المخزومي

. وعيً عتد اهلل تً أتي رتيع  المخزومي عاماًل لماد ات عمى  ٘ٛمخزوي أميرًا عمى الكوا 
 . ٙٛاليميً
( العطممماء ودًو الديمممواً أعطمممى عمممى الساتمممل  خطمماب )وعنممدما اممرض الخمي ممم  عمممر تممً ال     

املمد أعطى لمحارث تً هشاي ، وسعيى تً عمرو وهما مً مسمم  ال تت ، ا ى مما اخذ مً  تمعي 
ايعمى عطماء  ٚٛ اى لعي : إني أعطيتكي عممى السماتل  امي اإلسمالي ال عممى االحسماب  مالوا : امنعي

، وعطمماء عمممر تممً أتممي سممممه أرتعمم  أالن  ٛٛدرييًتممعمممار تممً ياسممر سممت  أالن درهممي وهممو مممً ال
 درهي .

 
 
 
 

 الخـالصـة:
(  اي عال ته مع تني مً خالى ما تي عرضه أن ًا نيد أً الخمي   عمر تً الخطاب )     

مخزوي كعشيرة أو أشخاص لي يكً اي يوي مً األياي مداوعًا تدوااع عداوي  أو شخاي  ال تستب 
نتعي اسياسته كانت مداوع  تياهعي تالذات تستب معاداتعي لإلسالي ثراوعي وال تستب شراعي ومكا

(  كما أً سياسته هذح لي تكً ولرسوله . وهذا طتيعي يدًا . مً عمر تً الخطاب ال اروه )
مويعه ضد تني مخزوي تالذات دوً غيرهي مً عشاور مك  املد اتسمت سياسته تالشدة واللسوة 

 تم ت تحسب موا ن تمو العشاور مً اإلسالي ورسوله .مع يميع عشاور  ريش إال أنعا اخ
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(( لي يكً أتدًا ( مً اللاود خالد تً الوليد )اعميه إً مو ن الخمي   عمر تً الخطاب )     
( مً ن سه ( يخشى عمى اللاود خالد )مداوعًا ت ستاب عداويه أو غيرها . املد كاً عمر )

ً مً التعمه ته حتى ال ياى األمر تعي إلى حد مً اليند الملاتميً ويخشى عمى الملاتمي
( مً  تى الخمي   عمر (  اياء إ ااء خالد )التلديس واالعتلاد تاً النار مرهوً تخالد )

( تستب حراه الشديد عمى نلاوة العليدة اي ن وس مً يحممعا مً المسمميً سواء كانوا )
( ولدوااع مويعًا لشخص اللاود خالد ) يندًا أو  ادح أو أمراء أو غير ذلو امو كاً اإل ااء

( وهو ليس مً ( اتماذا ن سر إذً إ ااء اللاود ) المثنى ( )شخايه مً  تى الخمي   )
 . اي يزيرة العربااحت  السيادة  عشيرة مخزوي وال حتى مً  تيم   ريش األي

عميعا  الضوءمعم  تتطمب مً التاحث تسميط  ن مى أً نكوً  د والنا إلى إيضاح مس ل     
 وت سير األحداث تشكى عممي وموضوعي تعيد عً األهواء والغمو .

 .واهلل مً وراء اللاد
 
 
 
 

 الهوامـش :
                                                 

ي (  ٜٜٚٔروت : م) تي ٔدًو ، ط ماء الراشميار : الخم مينظر حوى ذلو عتد الوهاب الن ٔ
ٕٖٕ – ٕٖ٘ . 

) اللاهرة  ٗينظر حوى ذلو عتد المنعي مايد : التاريخ السياسي لمدول  العرتي   ، ط  ٕ
 .  ٖٛٔ/ ٔي (  ٜٚٙٔ

ينظر الزتيدي  ، اتو عتد اهلل الماعب ، نسب  ريش ،تحليه ، ا . لي ي ترو انساى ،  ٖ
ٖٗٙ – ٖٗٚ  . 

 ينظر تاليدوى الخاص تالمعااريً للاي نعايه الدراس  . ٗ
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، رياض هاشي هادي : دور تنو مخزوي  ٖٚٗيدي : نسب  ريش ، تينظر : الز  ٘

كتوراح غير منشورة ، يامع  المواى ، كمي  االداب ، الحضاري والسياسي ) رسال  د
ٜٜٔٙ  )ٕٛٓٛٔ  . 

 . ٜٖٗ – ٖٖٚيدي ، نسب  ريش ، تينظر الز  ٙ
 . ٜٖٗ – ٖٖٚيدي ، نسب  ريش ، تينظر الز  ٚ
 . ٜٖٗ – ٖٖٚيدي ، نسب  ريش ، تينظر الز  ٛ
 . ٜٖٗ – ٖٖٚينظر اتً شته : نسب  ريش ،  ٜ

 . ٜٖٗ – ٖٖٚينظر اتً شته : نسب  ريش ،  ٓٔ
 . ٜٖٗ – ٖٖٚينظر اتً شته : نسب  ريش ،  ٔٔ
 . ٜٖٗ – ٖٖٚينظر اتً شته : نسب  ريش ،  ٕٔ
 . ٜٖٗ – ٖٖٚينظر اتً شته : نسب  ريش ،  ٖٔ
 . ٜٖٗ – ٖٖٚينظر اتً شته : نسب  ريش ،  ٗٔ
  . ٜٖٗيدي  ، نسب  ريش ، تينظر الز  ٘ٔ
 .  ٖٓٔ – ٜٖٓ( ،  ٜينظر هادي ، تنو مخزوي ، يدوى ر ي )  ٙٔ
 لممزيد عً هذح االواار ينظر : هادي ، تنو مخزوي ، اماكً عدة . ٚٔ
 . ٖٔٗ – ٖٓٗحوى ذلو ينظر : هادي ، تنو مخزوي ،  ٛٔ
 . ٜ٘ – ٕ٘ينظر : هادي ، تنو مخزوي ،  ٜٔ
 . ٜ٘ – ٕ٘ينظر : هادي ، تنو مخزوي ،  ٕٓ
 – ٓٛوت : ينظر اتً سعد : اتو عتد اهلل محمد ، الطتلات الكتير ، د / ط ) تير  ٕٔ

 /  ٔي (  ٜٛٙٔ – ٜٓٙٔهم  /  ٖٛٛٔ
، النحماي همو نعميي تمً عتمد اهلل وهوالنحماي تمً  ٜ٘ – ٕ٘ينظر : هادي ، تنمو مخمزوي ،  ٕٕ

اسمميد تممً عتممد اهلل تممً عمموً تممً عيمميً تممً عمموتج تممً عممدي تممً كعممب . وهممو مممً المممؤمنيً 
اي حمم ، سمممي تالناالواوممى اممي مكمم  وكمماً مممً اثريمماء  ومممه . وكمماً ين ممه اموالممه اممي سممتيى اهلل
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اي النممه كمماً كثيممر السممعاى ) النحنحمم  ( لممزيممد ينظممر ميممه النحمم( اطمممه عالً رسموى اهلل ) 
اتممً سممعد ، المكمماً ن سممه ، وكممذلو اتممً خيمماط اتممو عمممر خمي مم  : الطتلممات ، تحليممه : اكممري 

 . ٕٗ/  ٔ(  ٜٚٙٔ) تغداد :  ٔضياء العمري ط 
 
  . ٘ٓٔ – ٕٓٔينظر هادي ، تنو مخزوي ،  ٖٕ
  . ٘ٓٔ – ٕٓٔينظر هادي ، تنو مخزوي ،  ٕٗ
 ينظر اتً إسحاه : المكاً ن سه . ٕ٘
 ٔينظر اتً إسحاه : أتو عتد اهلل محمد ، السيرة والمغازي ، تحليه : سعيى زكار  ط  ٕٙ

 . ٖٛٔ – ٕٛٔي (  ٜٛٚٔ) تيروت : 
الديً ، د رة النتي ، تحليه : محمد محي مينظر اتً هشاي : أتو عتد اهلل الحموي ، سي ٕٚ

 . ٘ٛ – ٗٛ/  ٕي (  ٜٚٔٔ/ ط ) تيروت : 
 ينظر اتً هشاي : المكاً ن سه . ٕٛ
 . ٕ٘ٔ – ٕٓٔينظر هادي ، تنو مخزوي ،  ٜٕ
 . ٜٖٓ( / ٛ، وينظر اليدوى ر ي )  ٕ٘ٔ – ٕٓٔينظر هادي ، تنو مخزوي ،  ٖٓ
 وما تعدها .  ٖٔٔينظر هادي ، تنو مخزوي  ،  ٖٔ
 وما تعدها . ٖٔٔينظر هادي ، تنو مخزوي  ،  ٕٖ
 . ٖٗٙ/  ٕينظر اتً هشاي ، سيرة النتي ،  ٖٖ
، حوى ت سير  وله تعالى ينظر : اتً كثير ، أتو ال داء إسماعيى :  ٚٙاألن اى اآلي   ٖٗ

 .  ٚٙي ( ، ت سير سورة األن اى ، اآلي   ٜٗ٘ٔ) اللاهرة :  ٕت سير اللراً ، ط 
  .  ٜٚٚ/  ٕينظر اتً شته ، أختار المدين  ،  ٖ٘
 .  ٔٛٙ – ٓٛٙ/  ٕينظر اتً شته أختار المدين  ،  ٖٙ
 . ٔٛٙ – ٓٛٙ/  ٕينظر اتً شته أختار المدين  ،  ٖٚ
 .  ٗٗٛ – ٖٗٛ/  ٖلممزيد اتً شته ينظر أختار المدين  ،  ٖٛ
 . ٜٜٕيدي ، نسب  ريش  تينظر الز  ٜٖ
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 ٔ/ ط ) د  ب ، تحليه : د . عتد الستار احمد اراج ، دمي ،يمعرة النسمينظر اتً الكمت ٓٗ

 . ٖٖ٘ت : د / ت ( 
 . ٜٜٕيدي ، نسب  ريش  تينظر الز  ٔٗ
 . ٖ٘ٓ - ٖٓٓيدي ، نسب  ريش ، تينظر الز  ٕٗ
 . ٖ٘ٓ - ٖٓٓيدي ، نسب  ريش ، تينظر الز  ٖٗ
ينظر اتً حزي : اتو محمد تً عمي تً تً سعد ، يمعرة انساب العرب ، تحليه :  ٗٗ

 . ٘ٗٔ – ٔٗٔت (  ٔعتد السالي محمد هاروً ) مار : د 
 ينظر اتً حزي ، المكاً ن سه .  ٘ٗ
 .  ٜٜٔم  ٜٛٔ/ ٗاخريه احمد اي سندح  ٙٗ
 .  ٜٖٗ/  ٚ،  ٕٕ٘/  ٗينظر اتً سعد ، الطتلات  ،  ٚٗ
 .     ٜٕٗ/  ٕينظر اتً عتد التر،االستيعاب ،  ٛٗ
ينظر الطتري : محمد تً يرير ، تاريخ الرسى والمموو ، تحليه : اتو ال ضى اتراهيي  ٜٗ

 .  ٜٖٚ/  ٚي (  ٕٜٙٔ/ ط ) تيروت : ، د 
عى وسرع  مه ويمله وحمم  والعرتدة ، اي ايه حدى  وسمذب ، والخ مه  : الكمرهلًا : الره ٓ٘

اً مالى الشر وايه ظمي وطغياً واساد وعظمه ينظر حوى اتً منظور : اتو ال ضى لس
  . ٕٗٗٔ/  ٔي ( ،  ٜٙ٘ٔن خياط ، د / ط ) تيروت : مالعرب ، تانين يوس

 .  ٜٕٚ/  ٖينظر الطتري ، تاريخ :  ٔ٘
 . ٕٔٛ - ٕٓٛ/  ٖينظر الطتري ، تاريخ : ٕ٘
 . ٕٔٛ - ٕٓٛ/  ٖينظر الطتري ، تاريخ : ٖ٘
 . ٕٔٛ - ٕٓٛ/  ٖينظر الطتري ، تاريخ : ٗ٘
خ اإلسالمي وت ايى م  : المو ن مً التاريمينظر حوى ذلو د . حامد محمد الخمي  ٘٘

 .  ٜٕ٘ – ٜٕٔي (  ٕ٘ٓٓهم  /  ٕٙٗٔ) دمشه :  ٔالعوي  ، ط 
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ينظر االزدي  : محمد تً عتد اهلل : تاريخ اتوح الشاي ، تحليه : عتد المنعي عتد اهلل  ٙ٘

 .  ٔ٘ – ٓ٘(  ٜٓٚٔعامر ، د / ط ) د / ي : 
 ٔط  ٔينظر التالذري  : احمد تً يحيى ، األنساب ، تحليه : محمد حميد اهلل ، ج  ٚ٘

 . ٕٗٔ – ٖٕٔي (  ٜٜ٘ٔ) مار : 
اي  ، موح الشم، الوا دي ، أتو عتد اهلل محمد : ات ٕٗٛ/  ٖينظر اتً سعد ، الطتلات ،  ٛ٘

 .  ٓٙ – ٜ٘د / ط ) تيروت : د / ت ( 
 ، الوا دي ، المكاً ن سه.  ٕٗٛ/  ٖينظر اتً سعد ، الطتلات ،  ٜ٘
 
 ينظر الوا دي ، المكاً ن سه . ٓٙ
ر ، د / ط  ، د ميه : احمد محمد شاكينظر اتو يوسن : يحيى تً ادي : الخراج ،تحل ٔٙ

 . ٛٗٔ/ ت ، 
  .  ٙٙ/  ٗينظر الطتري : تاريخ ،  ٕٙ
 ٘ٗ – ٕٗي (  ٖٜٛٔ) تيروت :  ٔينظر : تاريخ ادر االسالي والدول  االموي  ، ط  ٖٙ
. 

 . ٚٚي (  ٜٗٛٔ) تيروت :  ٔي  اي اإلسالي ، ط مينظر الشورى  طتيع  الحاك ٗٙ
 .ٓٙ-ٚ٘ص اكمي ، ينظر اضى اهلل، طتيع  الح ٘ٙ
 . ٛٙ/  ٗينظر الطتري ، تاريخ ،  ٙٙ
 ، الطتري ، المكاً ن سه .  ٕٗٛ/  ٖينظر اتً سعد : الطتلات ،  ٚٙ
د ، د / ط ) مد تً الوليمارو خالمد : معمينظر الطتري ، المكاً ن سه ، ياسيً سوي ٛٙ

 .  ٜٕٙ – ٜٕ٘ي (   ٜ٘ٚٔتيروت : 
 ينظر سويد ، المكاً ن سه . ٜٙ
 . ٔٚ – ٓٚ/  ٗطتري ، تاريخ ، ينظر ال ٓٚ
هم /  ٖٕٗٔرة : م) اللاه ٔ( ط وى  ) مري ، ااحاب الرسمود الماماًل عً محممنل ٔٚ

 .  ٕٙٛ/  ٕي (  ٕٕٓٓ



 

 

 

 

 ( وبنو هخزومالخليفت عور بن الخطاب )

 )) دراست تحليليت (( 

 أ.د.رياض هاشن هادي
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 .  ٕٚٛ – ٕٙٛ/  ٕنلاًل عً الماري ، أاحاب ،  ٕٚ
 . ٕٚٛ/  ٕنلاًل عً الماري ، أاحاب ،  ٖٚ
 .  ٚٛٛ/  ٖينظر اختار المدين  المنورة ،  ٗٚ
 .  ٜٙٚ/   ٖاتً شته : اختار المدين  ،  ينظر ٘ٚ
 .  ٖٜٕ/  ٖينظر اتً سعد : الطتلات ،  ٙٚ
 .  ٓٚ/  ٗينظر الطتري : تاريخ ،  ٚٚ
 .   ٓٙ – ٜ٘/  ٔينظر الوا دي : اتوح الشاي ،  ٛٚ
 .  ٜٗ٘، التالذري  : اتوح ،  ٜٕٓ/  ٗينظر الطتري : تاريخ ،  ٜٚ
لمغازي  ،  تحليه : مارسدً يونس ، د / ط ) ينظر الوا دي  : اتو عتد اهلل محمد : ا ٓٛ

 .  ٕٗٛي (  ٜٙٙٔتيروت : 
  ٜٖٓ، الوثاوه النتوي  ،  اهلل ، محمد حميد ٖٔٚ/  ٔينظر التالذري : االنساب ،  ٔٛ
راج د / ط ) مد امار احممينظر اتو ارج االا عاني : االغاني ، تحليه : عتد الست ٕٛ

تاريخ ، د / ط ) اللاهرة :  ،مس الديً، الذهتي ، ش ٘ٙ/  ٔٛي(  ٜٜ٘ٔتيروت : 
 .  ٕ٘/  ٔهم (  ٖٚٙٔ

 .  ٗٔٙ – ٖٔٙ/  ٗينظر الطتري : تاريخ ،  ٖٛ
، الذهتي  ، شمس الديً  العتر اي ختر مً  ٜ٘٘/ ٔينظر التالذري : االنساب ،  ٗٛ

 .  ٕٕ/  ٔي (  ٜٓٙٔغتر ، تحليه : االح الديً المنيد ، د / ط ) كويت : 
 .  ٖٔٚ/  ٔاالنساب  ،   ينظر التالذري : ٘ٛ
 .  ٕٙ – ٕ٘/  ٔينظر االا عاني : االغاني  ،  ٙٛ
 . ٜ٘٘/  ٔ، التالذري : االنساب ،  ٗٔٙ – ٖٔٙ/  ٗنظر الطتري : تاريخ ، ي ٚٛ
 .  ٕٕ/  ٔ، الذهتي : العتر ،  ٔ٘٘/  ٔينظر التالذري  : االنساب  ،  ٛٛ


