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 :الممخص
من الشخصيات التي   (تعد شخصية الصحابي ثمامة بن أثال اليمامي )

( ( اعداء اهلللذا خالف بعد اسالمو  ، تميزت بالعقل والفيم والرأي الحكيم
( بعد ان كان يتميز بالعداوة والبغضاء لمدين االسالمي ) الرسول محمد و

قبل  والمسممين اينما كانوا بدليل دعمو المادي والمعنوي ألعداء االسالم
بالطابع  عرفتعريقة  من قبيمة قديمة و  (وكان سيدنا ثمامة ) ،اسالمو 

 العذبة  المياهكخصائص من )اليمامة(  اموطنيما تميز بو الزراعي ل
 مختمف المحاصيل ياعتازر ؛ فكانت تنتج وتدر بعد والتربة الخصبة 

ميمًا اقتصاديا  اقدم العصور بمدااليمامة منذ  تعدوالحبوب والتمور ؛ لذا 
بعالقات  ال بالجنوب والشرق بالغربالشم يربطالجزيرة العربية  في

 تيال والتمور( تيا )القمحبمير  ت اليمامةاشتير و ، اقتصادية وتجارية رابحة 
حيث كان لو موقف اقتصادي قريش اىل مكة  () سيدنا ثمامة ىدد بيا
 وثبت عميو حتى وفاتو. عن موقفو بعد اسالمويختمف  اتجاىيم
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Abstract: 

The character of the companion, Thamama bin Athal Al 

Yamami (Peace be upon him), is one of the characters 

who were distinguished by reason, understanding, and 

wise opinion, so he disagreed after his conversion to 

Islam by the enemies of Allah(Holy Quran) and the 

Messenger Muhammad (Peace and blessings of Allaah 

be upon him) after he was distinguished by the enmity 

and hatred of the Islamic religion and Muslims wherever 

they were evidence of his material and moral support to 

the enemies Islam before its Islam, and our master was a 

Thamama from an ancient and ancient tribe known for 

the agricultural nature of the characteristics of its habitat 

(Al Yamama), such as fresh water and fertile soil; It was 

producing and generating various crops, grains and dates 

after planting it. That is why al-Yamamah has returned 

since ancient times as an important economic country in 

the Arabian Peninsula linking the north to the south and 

east with the West with profitable economic and trade 

relations. Al-Yamamah was famous for its march (wheat 

and dates) that our master threatened the garbage of  

Quraysh of the people of Mecca, where he had an 

economic stance towards them that differs from his 

position after His Islam and proven it until his death. 
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ويتضمن : اسمو ، كنيتو ، وفاتو، و موقفو االقتصادي تجاه كفار  -االول  بحثالم
  .واالسباب التي ادت لذلك الموقف قريش 

بن النعمان بن  . (٘) أو أثالة (.ٗ)بن اثال . (ٖ)ثماموسمي ايضا . (ٕ)ثمامة اسمو:
 .(ٛ)()الّديلوىناك من قال: .(ٚ)الّدولبن  . (ٙ)مسممة بن عبيد بن ثعمبة بن يربوع بن ثعمبة

ابن .(ٕٔ) والصواب: بحرف الجيم لجيم .(ٔٔ)لحيموقيل  .(ٓٔ)(بن حنيفة بن )لجيم.  (ٜ))دؤلّى(
بن دعمى بن جديمة  .(ٗٔ)بن ىنب بن افصى( ٖٔ).صعب بن عمي بن بكر بن وائل بن قاسط

( ٘ٔ)بن اسد
.
بن أد بن أدد بن اليميسع بن حمل بن  .(ٙٔ)بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان 

 .(ٚٔ)النبت بن قيدار بن إسماعيل بن إبراىيم الخميل عمييما السالم
. وحنيفة ىو أخو  (ٛٔ()*)األحنفاو  بالحنفي () لقب سيدنا ثمامة  : كنيتوو لقبة 

. وتتفرع قبيمة حنيفة  بن لجيم الى بطون كثيرة. وىم قبيمة كبيرة من ربيعة بن نزار  (ٜٔ)عجل
. وىي قبيمة  (ٕٕ). لموطنو باليمامة (ٕٔ)باليماميّ  ايضا.ولقب  (ٕٓ) نزلوا اليمامة بين مكة واليمن
كان الذي  () ثمامةكسيدنا  . (ٕٗ). لذا كانوا ىم أىل اليمامة(ٖٕ)من بكر بن وائل العدناني

  .  (ٕٙ)يكنى بأبي أمامة اما كنيتو فكان. (ٕ٘)مقيما باليمامة
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 ( 1) ()شجرة نسب الصحابي ثمامة بن أثال الحنفي      

 واىل مكة: ()االقتصادي قبل اسالمو تجاه الرسول  ()موقف سيدنا ثمامة
وعرف بسيد أىل اليمامة وفارسيا  سيد من سادات بني حنيفة  كان ثمامة بن أثال
.  وممك اليمامة بعد وفاة  (ٕٛ)وكان من أشراف قبيمة حنيفة . (ٕٚ)وبسيد بني حنيفة باليمامة

.لذا كان لو آنذاك تأثير وسيطرة عمى قومو وقبيمة حنيفة عامة.  (ٜٕ)ىوذة بن عمي الحنفي
االقتصادي قبل اسالمو تجاه اىل مكة عن موقفو بعد  ()فأختمف موقف سيدنا ثمامة

اسالمو ، حيث كانت ىناك عالقات تجارية جارية قبل اسالمو بين اليمامة وقريش اىل مكة 
داول ونقل السمع وبيعيا وشرائيا جراء سير اي بين نجد والحجاز حركة تجارية قائمة عمى ت
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حركة القوافل باليمامة ؛ وكان يسمح بحمل السمع والحبوب والتمور ان تصل الى مكة واىميا 
او طعام  )**(. اي ان ميرة(ٖٓ)تعد مصدر ومادة أىل مكة  رغم كفرىم؛ حيث كانت اليمامة

يوم من  () وتمور قريش ومنافعيم كانت من خيرات اليمامة، لذا لم يحجب سيدنا ثمامة
االيام عنيم شراء او حمل  اي سمعة غذائية يحتاجيا اىل مكة ،وقد تصدرت الحنطة اولى 

 المحاصيل والسمع والحبوب التي
اليمامة كما قيل . من أرض اليمن واليمامة خاصة، حيث كانت (ٖٔ)تذىب ألىل قريش

فكانوا مكتفين ال يعانوا من قحط او جوع  جراء موقف سادة اىل  .(ٕٖ)ريف وفير ألىل مكة
لذا احتمت ارض اليمامة منذ عصر ما قبل اإلسالم  اليمامة االقتصادي االيجابي آنذاك.

حتى قيل عن أىل اليمامة، بانيم" الصادرة  بالحنطة والتمور؛ فكانت تزود أىل مكة ؛ 
 ***()وذلك بفعل خصائص عدة قد اتصفت بيا اليمامة. (ٖٖ)حاب نخل وزرع"أص

(ٖٗ)التي كانت تسمى بجو
والتي  (.ٖ٘)المعروف ىو اسميا القديم او بجو اليمامة وجو .

وسميت . (ٖٚ)ما اتسع من األودية ومعنى جو. (ٖٙ)تقع آثارىا حاليًا ضمن محافظة الخرج 
وارض اليمامة من ، . وتسمية اخرى ىي القرية(ٖٛ)وبالعروض اليمامة ايضا بحجر اليمامة

األراضي التي تميزت بالخصوبة والمحاصيل الممتازة والنادرة من بين اراضي جزيرة العرب، 
. واليمامة معدودة من نجد (ٜٖ)حتى قال عنيا أىل األخبار: "وكانت أحسن بالد اهلل أرًضا "

تتميز حجر بخصوبة ارضيا و كثرة خيراتيا، وتعد حجر ىي قاعدتيا ومصرىا ووسطيا ، 
وكان اكثر اشجارىا النخيل لذا يجمب منيا الكثير من المحاصيل الغذائية وغيرىا من 

. وكانت حجر قديما لطسم وجديس فبادوا ،اال ان الذي كشفيا وتوصل لخيراتيا (ٓٗ)االشياء
د عودتو عبيد قائال:" واهلل وارضيا الخصبة وثمارىا ىو راعي عبيد بن ثعمبة الحنفي فاخبر بع

إني رأيت آطاما طواال وأشجارا حسانا ىذا حمميا، وأتى بالتمر معو مما وجده منتثرا تحت 
فعزم وركب فرسو وأخذ رمحو بالفعل ؛ النخل، فتناول منو عبيد وقال: ىذا واهلل طعام طّيب"

قصرا وثالثين حتى رآىا وعرف أنيا أرض ليا شأن فوضع رمحو في األرض واحتجر ثالثين 
. وسميت اليمامة بالخضرمة او جو (ٔٗ)حديقة وسماىا حجرا وىي اليمامة قبل تسميتيا حجر 

. وباليمامة قرى وديار سكنيا بنو (ٕٗ)الخضارم التي كانت تدر الخير الوفير والحبوب خاصة
بني عّدي وعامر اوالد حنيفة و عجل بن لجيم وديار ليوذة بن عمي الّسحيمي الحنفي واخرى ل

ثمامة بن اثال وتقع تمك القرى والديار أول اليمامة من قصد البحرين وبذلك اصبحت جو او 
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اليمامة  مقر ومركز رئيسي لبني حنيفة ومن القرى التي باليمامة قرية الضبيعة والممحاء 
بكر  والَخرج واد باليمامة فيو قرى كثيرة تمتاز بكثرة النخيل العائدة ممكيتيا لبطون .(ٖٗ)والخرج 

. وقرى الوشم وىي اربع وقيل خمس قرى عمييا سور واحد من لبن وفييا (ٗٗ)بن وائل الحنفي
والقرية الجامعة فييا ثرمداء وبعدىا شقراء)شقراء من قرى اليمامة لبني عدي  نخل كثير وزرع

قرية .ومن قرى اليمامة  (ٙٗ) .وأشيقر وأبو الريش والمحمدية، وىي بين العارض والدىناء(٘ٗ) (
. كما تميزت اليمامة باألودية ، كواد الّروحان الذي تميز (ٚٗ)بقرقرى وىي ذات نخل وزرع كثير

. ووادي العرض التي سميت بو اليمامة ايضا (ٛٗ)بالمياه التي تنحدر في نخل جّو وحصونو
ي . ويعد واد(ٜٗ)وىو واد باليمامة من أعالىا إلى أسفميا، ويتضمن عدة قرى ينزليا بنو حنيفة

.  وواديان يصّبان (ٓ٘)إصاد: من أودية العالة من أرض اليمامة وىناك وادي اخر قرب سواج
. كالعين التي (ٔ٘)من ميّب الشمال، ويفرغان في ميّب الجنوب، و باليمامة عيون مياه كثيرة

. وتعد تمك االودية والعيون التي اليمامة من أىم المناطق التي (ٕ٘)يخرج منيا الّسيح الكبير
ستثمر لمزراعية في اليمامة وفي بقية أنحاء جزيرة العرب ،فيبدوا ان لتوفر كل من عامل ت

االرض الخصبة وعامل المياه الجارية نمت االشجار والنخيل والحبوب ،فأصبحت ىناك 
مستوطنات زراعية لبني حنيفة ليا اىميتيا في تمويل اىل مكة خاصة والحجاز عامة 

. (ٖ٘)امة: "ىي اكثر تمرا ونخال من المدينة ومن سائر الحجاز"بالمحاصيل. حتى قيل عن اليم
. وقيل ايضا :بان ماء اليمامة يجمو (ٗ٘)وليس بالحجاز بعد مّكة والمدينة أكبر من اليمامة

البمغم وينّقي الصدر، حتى قال الشعراء فيو انو:" أرق من ماء اليمامةّ  واليمامة صّرة نجد " 
اليمامة بالحنطة وكانت تسّمى ببيضاء اليمامة وىي عذي ال  واشتيرت ؛ومدينة نجد ىي حجر

تعتمد عمى السقي، وال يحمل منيا ألىل الحجاز فقط بل يحمل منيا إلى الخمفاء آنذاك ، وأّما 
تمر اليمامة  فكان ينادى عميو بين المسجدين:" يمامّي اليمامة، يمامّي اليمامة"، وبيا أصناف 

مر اليمامة بعدة انواع وألوان ممّونة ، وأجود انواع تمر اليمامة كثيرة من النخيل لذا تميز  ت
وبعد ان اصبحت اليمامة لبني حنيفة، قال اىميا بفعل  .(٘٘)ىو: البردّي، والّزرقاء، والجدامّية
غمبنا أىل األرض شرقيا وغربيا بخمس خصال: ليس في  المياه وطبيعة ارضيا الخصبة:"
وال أطيب طعاما من حنطتنا، وال أشّد حالوة من تمرنا، وال  الدنيا أحسن ألوانا من نسائنا،

. وقيل عن بني حنيفة وارضيم وخيراتيم "بنو (ٙ٘)أطيب مضغة من لحمنا، وال أعذب من مائنا"
. (ٚ٘)حنيفة ...حسد العرب ليم عمى دارىم ... لمكان الخصب وأّنيم أىل مدر، وأّكالو تمر"
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ة قد تميزت بالمياه الوفيرة واالرض التي ادت الى فمن خالل ذلك يمكن القول بان اليمام
كزراعة . (ٛ٘)مزاولة حرفة الزراعة بمختمف محاصيميا ومواسميا من قبل ابناء بني حنيفة 

الغالل واالشجار والنخيل والحبوب وتصديرىا  كتصدير الحنطة والتمور التي يعتمد عمييا 
الحصار االقتصادي الحنفي عمييم من و فرض  ()اىل الحجاز قبل اسالم سيدنا ثمامة 

 قبمو.
اما من حيث موقف ثمامة  والمسممين: ()من الرسول محمد ()موقف ثمامة 

ليل انو عرض دوالمسممين ،ب () فكان موقف معاديا لمرسول ()بن أثال من الرسول محمد 
كان مؤيد . والدليل الثاني (ٜ٘) وىو مشرك وعارض االسالم والمسممين ()لرسول المَّو 

قبل  () إلى رسول اهلل لمسيممة الكذاب حتى قيل بان ثمامة كان رسول مسيممة الكذاب
 ()الرسول. اما الدليل الثالث  فيو تعرض ثمامة ايضا لمرسل المرسمة من قبل (ٓٙ)اسالمو 

 ()****قائال :" المَّيّم اىد عامرا أن يمكنو منو ()لذا دعا رسول اهلل  وكان يخيف طريقيم ؛

.حيث عرف الممك ىوذة بن عمي وثمامة بانيم من أشد المموك معارضة (ٔٙ)وأمكّني من ثمامة"
وعداوة لإلسالم ،لكن كانت النياية ىي وفاة الممك ىوذة بن عمي عمى الكفر أما ممك اليمامة 

من أكابر بني   (). واصبح سيدنا ثمامة(ٕٙ)في قمبو وأسمم ()فقد قذف اهلل   ()ثمامة 
. (ٖٙ)عقل وفيم ورأي، ومخالفا ألقوال وافعال مسيممة الكذاب وما ىو عميو ضد االسالم حنيفة

. وذلك (ٗٙ)وحسن إسالمو وعد من الصحابة اي لو صحبة، وحديث إسالمو صحيح ومشيور
المبعث وثبت عند  كما قيل ان ثمامة : "ممك اليمامة عندفكان بحق . (٘ٙ)ىـ  ٙسنة 
عمى اسالمو لكن تبدل ذلك الموقف لموقف ( )امة ثمامة  . فثبت ممك اليم(ٙٙ)الرّدة"
 . (ٚٙ)اخر

 االقتصادي بعد اسالمو تجاه اىل مكة واسبابو:  ()موقف ثمامة  :الثاني بحثالم
االقتصادي بعد اسالمو تجاه اىل مكة او  () تغير ىنا موقف سيدنا ثمامة  

مشركي قريش عن ما كان عميو قبل اسالمو، وذلك بسبب موقفيم المعادي لو ولإلسالم ،فبعد 
اسالمو وخروجو معتمرا الى مكة وىو يمبي فنياه أىل مكة عن ذلك فأبى ، لذا تعرضوا لو فراد 

اي ىل تركت دينك ودين ابائك؟  يا ثمام )*****(وجماعة حيث قالوا لو جماعة منيم: أصبوت 
. فاخذ (ٛٙ)فرد عمييم مستغرب بما يقولونو قائال:" ال، ولكني اتبعت خير الدين، دين محمد"

فسمعتو قريش لذا قالوا:" صبأ ثمامة فأغضبوه"  ()يتكمم بمكة عن دين وامر معاممة الرسول
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ني أسممت، وصدقت محمدا، ، فرد عمييم قائال: "واهلل ما صبوت" او "إني واهلل ما صبوت ولك
. وىناك من قال لو بمكة: صبأت يا ثمامة، فرد عميو (ٜٙ)وآمنت بو " واتبعتو ألنو خير دين

اول من  (). فكان سيدنا ثمامة (07)(): ال، ولكن أسممت مع محمد رسول اهلل () ثمامة
عمينا .وىموا  دخل مكة يمبى، لذا اجتمع عميو مشركين قريش فأخذوه قائمين لو: لقد اجترأت

بقطع عنقو ؛فقال قائل منيم: خموه اي "دعوه فإنكم تحتاجون إلى اليمامة لطعامكم"،  بقتمو
 فتركوه

لى بمده اليمامة سمة خيرىم  فقال الحنفي: . (ٔٚ)لحاجتيم إليو وا 
 . (ٕٚ)ومنا الذى لبى بمكة معمنا ... برغم أبى سفيان في األشير الحرم

وكان ذلك سبب اخر ادى الى تغيير موقفو االقتصادي تجاىيم. ولم تؤثر قسوة   
،بل اصر عمى االسالم وتوعدىم ()قريش ومعاممتيم ومعارضتيم لو عمى سيدنا ثمامة 

. فاعمن المقاطعة االقتصادية بمكة  وامام من عاده فكان (ٖٚ)بقطع الميرة عنيم من اليمامة
سو وبنية التقرب إلى اهلل ورسولو ونصرة االسالم والذي بداه بالقسم قراره انفرادي ومن تمقاء نف

وال واهلل ال تصل إليكم حبة من اليمامة حتى يأذن فييا رسول اهلل عميو وسمم"،  باهلل قائال:"
. وذلك ان دل عمى شيء فان دليل عمى رفضو لدعم (ٗٚ)فتركيم وعاد الى موطنو اليمامة
رواية اخرى انو اقسم ألىل مكة برب الكعبة قائال:" إال أني اعداء االسالم والمسممين. وب

يعني الكعبة ال يصل إليكم من اليمامة شيء مما تنتفعون بو  )*******(أقسمت برب ىذه البنية
.ورد عمييم بصيغ اخرى نابعة من ايمانو خاصة بعد ان عرف (٘ٚ)آخركم"ن تتبعوا محمدا م

ليمامة وخيراتيا  فرد عمييم قائال:" إلي ال يأتي قرشيا حاجتيم الدنيوية ومصمحتيم اليو والى ا
. وقال ايضا " وايم الذي نفس ثمامة بيده ال يأتيكم حبة من اليمامة، (ٙٚ)حبة من اليمامة"

. ومن االسباب االخرى ىو ان اىل مكة اعمنوا (ٚٚ)وكانت ريف مكة، ... وانصرف إلى بمده"
فمما عاد إلى  بعد ان عيروه بدخولو اإلسالم ؛ . خاصة (ٛٚ) العداوة والبغضاء "فأغضبوه"

اليمامة منع عنيم الميرة وجعل شرط عودة التمر والحنطة وجميع االطعمة الييم ىو دخوليم 
قال بعد   ()ففي احدى الروايات ان سيدنا ثمامة  .(ٜٚ)االسالم كما سيرد في الروايات االتية

مكة، إني أشيد أن ال إلو إال اهلل وأن محمدا :" قدمت مكة فقمت: يا أىل  اسالمو  ألىل مكة
. ثم اتخذ (ٓٛ)عبده ورسولو، وال تأتيكم من اليمامة تمرة وال برة أبدا أو تؤمنوا باهلل ورسولو"

اسموب الكتابة واالرسال الى اىل مكة، يخبرىم  بشرطو ويحثيم عمى الدين االسالمي وااليمان  
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أبو امامة  كتاب وبعثو   ()،  فكتب سيدنا ثمامة رسول اهلل وترك الشرك ()باهلل وبمحمد 
ذكر فيو قائال:" أم واهلل الذي ال إلو إال ىو، ال  ()إلى أىل مكة، وىم يومئذ حرب لمرسول 

. وبذلك حال  قوال وفعال (ٔٛ)يأتينكم طعام وال حبة من قبل اليمامة حتى تؤمنوا باهلل ورسولو"
ا وقرر قطعيا النيم مشركون وكفار ال يستحقون ذلك بين أىل مكة وبين الميرة  بكل اصنافي

. فكانت (ٕٛ)واالسالم وىذا ابرز االسباب ()انيم تميزوا بأشد العداوة لو ولمرسول  ؛كما
المقاطعة ومنع المواد الغذائية وغيرىا ىو السالح المتاح لو والمستطاع آنذاك وىو احدى 

َوَأِعدُّوا َلُيْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة :)) صور الجياد في سبيل اهلل ونصرة الحق لقول اهلل

َوجاِىُدوا ِبَأْمواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل المَِّو ذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ولقولو تعالى: .(ٖٛ)

َتْعَمُمونَ 
(ٛٗ) . 

فدون وحفظ لنا التاريخ ذلك الموقف االقتصادي االصيل ،والذي اثبت من خاللو      
حبو ووالؤه لإلسالم ،ومدى تأثير العامل االقتصادي عمى اعداء االسالم ومدى اىمية فضل 
االسالم والدول االسالمية بما تمتمكو من خيرات عمى العالم اجمع. بدليل ان قطع الميرة عن 

الميم قد اثر عمييم تأثير كبير وقد ذكر التاريخ ما أصابيم لكفرىم وشركيم. اىل مكة قبل اس
االقتصادية ليم قبل فتح مكة بدليل ان أىل مكة عيروه   ()عمما ان مقاطعة سيدنا ثمامة 

. كما ان المقاطعة لم تكن مسبوقة باستشارة او بأذن من الرسول محمد (٘ٛ)باإلسالم ورفضوه
() يذكر في كتب السنة او السيرة او كتب التاريخ عامة او غيرىا يثبت  بدليل ال يوجد نص

اطمق  ()ذلك. وال يوجد اي نص او دليل يؤكد صحة او تأييد لمذي قال بان رسول اهلل 
بشرط أن يقطع ميرتيم كالتمر و الحنطة بالتحديد عن أىل   ()سراح سيدنا ثمامة بن اثال 

صمى  -حيث ذكره قائال :" فمن عميو رسول اهلل  (ٚٛ)خسي. كالنص الذي انفرد بو السر (ٙٛ)مكة
بشرط أن يقطع الميرة عن أىل مكة ففعل ذلك حتى قحطوا". وذلك غير  -اهلل عميو وسمم 

قاِب  في األسارى قولو:  ()صحيح اطالقا بدليل أنزل اهلل   َفِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِّ
مَّا ِفداءً َحتَّى ِإذا  . اذن كان الحكم عميو لرسول (ٛٛ)  َأْثَخْنُتُموُىْم َفُشدُّوا اْلَوثاَق َفِإمَّا َمنِّا َبْعُد َواِ 

  ()وىو مخير في الرجال البالغين من الكفار إذا وقعوا في األسر كسيدنا ثمامة  ()اهلل 
َمنِّ عميو  واطمقو حرا  بين القتل والمن والفداء، يفعل األفضل في ذلك لإلسالم وأىمو لذلك

(من والخمفاء ) ()بن عباس : "فعمل بذلك الرسول عبد اهلل . فقال (ٜٛ)بدون شرط او قيد
تجاه اىل مكة قبل    (). وان اإلجراء الذي اتخذه سيدنا ثمامة (ٜٓ)بعده وىذا ىو الصحيح"
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وبدافع الجياد في سبيل  () ورسولو () ىو بدافع كفرىم وصدق اسالمو وايمانو باهللالفتح 
ال ُيِصيُبُيْم َظَمٌأ َوال َنَصٌب َوال َمْخَمَصٌة ِفي   :عن المؤمنين اهلل ومقاطعة االعداء قال تعالى

ٌل صاِلٌح َسِبيِل المَِّو َوال َيَطُؤَن َمْوِطئًا َيِغيُظ اْلُكفَّاَر وال َيناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ َنْياًل ِإالَّ ُكِتَب َلُيْم ِبِو َعمَ 
وشكوى اىل مكة كان موجو لسيدنا  .  كما ان عتب(ٜٔ) ِإنَّ المََّو ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنينَ 

حصرا بدليل النصوص التي اكدت اسالمو ونيي ورفض اىل مكة لذلك، وكيف   ()ثمامة 
. (ٕٜ)ىموا بقتمو لكن حاجتيم الى تجارة حنطة اليمامة من ارض اليمن دفعتيم الى العفو عنو

 لذا قال:" وال واهلل اللذا اتخذ قرار المقاطعة وقطع الميرة ومنع سير القوافل نحوىم من حصرا 
. كما قال:" ال يأتينكم طعام وال حبة من قبل (ٖٜ)يأتيكم من اليمامة حبة حنطة "

. (ٜ٘). وانصرف إلى اليمامة(ٜٗ)اليمامة" وقال برواية اخرى: "وال تأتيكم من اليمامة تمرة وال برة"
تسّمى ببيضاء اليمامة حيث كان مقيما فييا وىي الريف والمركز الرئيسي لتمويل الحنطة التي 

وان دل ذلك االجراء عمى شيء فيدل عمى المعاممة بالمثل ، يقول اهلل . (ٜٙ)والتمور ألىل مكة
():  ِْن عاَقْبُتْم َفعاِقُبوا ِبِمْثل َما ُعوِقْبُتْم ِبوِ   َواِ 

(ٜٚ). َوَجزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُميا (ٜٛ). 
أىل مكة واالجراءات التي اتخذت عمى االقتصادية ()مقاطعة سيدنا ثمامة نتائج 

عمى تمك المقاطعة الحنفية او ردة فعميم تجاه حبس ميرة  تي ظيرتمن االثار ال لحميا :
. (ٓٓٔ) . حتى جيدت قريش بسبب ذلك وجاعت ثانيا(ٜٜ)اليمامة عنيم، الضجيج والتضجر اوال

اي يأخذون الصوف والوبر فيبمونو فأضّر الجوع بقريش، مما دفع اىل مكة الى اكل العميز 
. ادى ذلك (ٕٓٔ). فبعد ان أنيكيم الضر والجوع والقحط (ٔٓٔ)بالدم ثم يشوونو بالنار ويأكمونو

   ()ليتدخل وليكتب الى سيدنا ثمامة  ()الى اتخاذ اجراء ارسال الكتب الى  رسول اهلل 
 الميرة كما كانت عميو. وعودةموقفة االقتصادي تجاىيم  وتغييرحل تمك المشكمة االقتصادية ل

واطمق سراحو بشرط أن   ()َمنِّ عمى سيدنا ثمامة  ()فكتب من كان يظن ان رسول اهلل 
. وليس لدى من ظن ذلك اي دليل او حجة  (ٖٓٔ)يقطع الميرة عنيم ليصيبيم عذاب الجوع

ردا   ()لسيدنا ثمامة  ()عمى صحة قولو بدليل مضمون الكتب التي بعثيا الرسول محمد
وىو في المدينة، وىم  ()عمى ما جاء منيم  من كتب ومن تمك الكتب :كتبوا إلى رسول اهلل 

بسبب ما أصابيم من جوع واستغاثوا بو  ()لكنيم شكوا  إليو  ()بمكة اىل حرب لمرسول
وىو في اليمامة ، قائال فيو: "أن ال تقطع  كتاب  ()لسيدنا ثمامة  ()المقاطعة ، فبعث 

بان  (). وفي رواية اخرى رواىا سيدنا ثمامة (ٗٓٔ)عنيم موادىم التي كانت تأتييم. ففعل "
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يسألونو باهلل وبالرحم  بأن ال احبس الطعام عن  ()اىل مكة كتبوا من مكة إلى رسول اهلل 
 فقال: يا ثمامة، ال يثأر المسمم بالكافر..."()مكة  ألنيا حرم اهلل وأمنو،" فقدمت عمى النبي 

حيث وصى بيم   ()لسيدنا ثمامة  (). وىناك رواية تؤكد وصول وصية الرسول(٘ٓٔ)
كة أىل اهلل فال تمنعيم الميرة فخميم وكتب قائال:" إلى ثمامة: إن أىل م ()رسول اهلل 

ياىا"  قائال ()عمى احد الكتب التي كتبيا اىل مكة إليو  (). كما رد رسول اهلل (ٙٓٔ)وا 
:" إلي أبي أمامة: أن ال تقطع عنيم موادتيم التي كانت تأتييم من قبمك، ()لسيدنا ثمامة 

. ومن الكتب االخرى التي كتبت وارسمت إلى رسول اهلل (ٚٓٔ)فجعل ذلك أبو أمامة وخمي عنيم"
()  "ففعل رسول اهلل ؛"يسألونو بأرحاميم أن يكتب إلى ثمامة يخمي حمل الطعام ()  حيث

كانت تمون مكة بالحبوب، ولوالىا  ألنيا. وقد نعتت بـ"ريف مكة"، (ٛٓٔ)كانت اليمامة ريف مكة
واستشفعوا بو  (). وكتبوا ايضا إلى رسول اهلل (ٜٓٔ)لما تمكنت مكة من العيش برخاء ونعيم

ن ثمامة قد قطع عنا ميرتنا  قائمين:" أن عيدنا بك وأنت تأمر بصمة الرحم وتحث عمييا وا 
وأضّر بنا، فإن رأيت أن تكتب إليو أن يخمي بيننا وبين ميرتنا فافعل، فكتب إليو رسول اهلل 

. وكتب ايضا سفيان بن حرب (ٓٔٔ)ميرتيم " صمى اهلل عميو وسمم: أن خل بين قومي وبين
نك قد قطعت أرحامنا وقد قتمت  ()كتاب إلى رسول اهلل  قائال فيو: إنك تأمر بصمة الرحم، وا 

 ()و رغم ذلك الكالم المكتوب الموجو كتب رسول اهلل . (ٔٔٔ)اآلباء بالسيف، واألبناء بالجوع
َوَلَقْد َأَخْذناُىْم ِباْلَعذاِب َفَما :(). فأنزل المَّو(ٕٔٔ)أن يخمي بينيم وبين الحمل ()لسيدنا ثمامة

اْسَتكاُنوا ِلَربِِّيْم َوما َيَتَضرَُّعونَ 
. حيث قال ابن عباس بأن تمك اآلية نزلت عمى رسول اهلل (ٖٔٔ) 

()  في قصة إسالم ثمامة ورجوعو إلى اليمامة ومنعو الميرة عن قريش ، والمجاعة التي
سناده حسن عمييم ()أصابت قريش؛ وبدعاء رسول اهلل  . وذكر ابن عباس ايضا (ٗٔٔ)، وا 

لما أسمم و رجع  الى اليمامة وحال بين قريش مكة وبين الميرة   () أن سيدنا ثمامة الحنفي
من اليمامة "جاء أبو سفيان بن حرب إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم، فقال: ألست تزعم أنك 
بعثت رحمة لمعالمين قال بمى قال: فقد قتمت اآلباء بالسيف واألبناء بالجوع، فأنزل اهلل 

() ا رسول اهللالن قريش كذبو  .(٘ٔٔ)اآليةتمك()  فدعا عمييم فقال: "الميم اجعميا عمييم
سنين كسنين يوسف" فاشتّد القحط فقالوا: يا محمد، ادع اهلل لنا فدعا فزادت خصوبة بالد 

فيبدو ان أبي  .(ٙٔٔ)اليمن فحمموا الطعام إلى مكة وأخصب أىميا وزال الجوع والقحط عنيم
وىو مرتين المرة االولى فيما يخص قحط المطر  ()سفيان بن حرب قد استشفع برسول اهلل 
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تزعم يا محمد أنك بعثت رحمة لمعالمين، فقال بمى، فقال أنشدك اهلل  عمى دين قومو قائال: "
والرحم، فإن قومك أكمت القد والعظام وأنيكيم الضر، فادع اهلل أن يكشف عنيم" فدعا 

 ىكذا أخذ اهلل ()طعة سيدنا ثمامة والمرة الثانية فيما يخص مقا .(ٚٔٔ)فأمطروا ()الرسول
() فكانت المجاعة والقحط االول قبل اليجرة (ٛٔٔ)اىل قريش بالقحط والجوع ثالث مرات.

حيث أصابيم قحط المطر وىذا غير القحط الذي وقع بمكة بعد اليجرة وىذا غير القحط و 
. (ٜٔٔ)الميرة عنيم ()قبل فتح مكة بسبب منع سيدنا ثمامة اي ىـ  ٚسنة الجوع الذي أصابيم

امر المقاطعة دليل اخر عمى ان   ()ويتبن من النصوص التي تضمنت قسم سيدنا ثمامة 
حتى يأذن فييا :"قال ليمقرر و   ()سيدنا ثمامة لكن  ()لم تكن مسبوقة بأذن من الرسول
ودينو ،بدليل  ()محمد ه كان بدافع حبو لمرسول. وقرار (ٕٓٔ)رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم"

ن دينك أحب األديان إلي، ووجيك أحب الوجوه إلي ال يأتي قرشيا حبة منقولو  :" وا 
. (ٕٕٔ)" أن يأذن لو: وأن يميرىم فأذن لو: فمارىم"(). لذلك سألوا رسول اهلل(ٕٔٔ)اليمامة"

 . وقال الشاعر(ٖٕٔ)إلييم وسمح لمقوافل أن تصل  إلى أىل مكة  ()فأعادىا سيدنا ثمامة 
 في ذلك: ...
 وثمامُة بن َأثاٍل الحنفيِّ قد ... نفض الغبار عن الحقيقة وابتيلْ  
 .(ٕٗٔ)وأبى عمى الكفَّار َحبََّة حنطٍة ... إال إذا َأِذَن الرسوُل وقد َفَعلْ  

ألىل مكة وعامميم بما اتصف بو من  ()وىكذا استجاب الرسول محمد     
ال ِإْكراَه ِفي الدِّيِن :()التسامح، وعدم اإلكراه في الدين لقول المَّو

وأذن لسيدنا  .(ٕ٘ٔ)
سيد بني حنيفة أن يبيعيم المحاصيل كالحنطة والتمور وغيرىا من المواد الغذائية   ()ثمامة

وكل ما يحتاجون اليو والسماح لمقوافل التجارية الوصول الى يمامة الخير والعطاء وعادت ليم 
عنيم ( ))بيضاء اليمامة( اي الحنطة وعاد )يمامي اليمامة( اي التمر ورفع اهلل 

 .(ٕٙٔ)الجوع
 :()سيدنا ثمامةوفاة 

 )*******(مع العالء بن الحضرمي بعد اسالمو  ()بن اثال قاتل سيدنا ثمامة 
فأعطى العالء رجل  فمما ظفروا، قسم العالء الغنائم ، ،)********(المرتدين من أىل البحرين

من المسممين خميصة كانت حمة لكبيرىم يدعى الحطم اي" الحطم بن ىند البكري" من بني 
،فرآىا عميو ناس من بني قيس   ()ثعمبة كان يباىي بيا، فاشتراىا منو سيدنا ثمامة قيس بن
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بعد حروب الردة في البحرين رغم  بن ثعمبة، قوم الحطم فظنوا أنو ىو الذي قتمو وسمبو، فقتموه
سنة   (). فتوفي سيدنا ثمامة(ٕٚٔ)انو قال ليم :"لم أقتمو ولكني اشترييا من المغنم "

    وذكر من شعره قولو: وكان من شعراء اليمامة.(ٕٛٔ)ىـٕٔ
 دعانا إلى ترك الديانة واليدى ... مسيممة الكذاب إذ جاء يسجع   
   . (ٜٕٔ)فيا عجبا من معشر قد تتابعوا ... لو في سبيل الغي والغي أشنع  

بمقاطعتو ضد المشركين وبمعاممتو  ()فضرب المثل بعد وفاة سيدنا ثمامة
بأنياء تمك المقاطعة، حيث بعد  ()االقتصادية نحوىم وكيف لبى حبو امر الرسول محمد 

ضى إلى الخضارم ونيبيا، وكانت لبني مإلى اليمامة،  )*********(سير نجدة بن عامر
ىل الحرمين فعاد نجدة إلى البحرين وقطع الميرة من البحرين واليمامة عن أ .(ٖٓٔ)حنيفة

الشريفين ، فبادر وكتب إليو عبداهلل بن عباس: "إن ثمامة بن أثال لما أسمم قطع الميرة عن 
إن أىل مكة أىل اهلل فال تمنعيم الميرة، ()أىل مكة وىم مشركون، فكتب إليو رسول اهلل 

نك قطعت الميرة عنا ونحن مسممون. فجعميا او "خالىا" نجدة ليم"  .(ٖٔٔ)فجعميا ليم، وا 
 النتائج  

الحمد هلل رب العرش العظيم، والصالة والسالم عمى أفضل الخمق سيدنا محمد وعمى 
من الصحابة الذين حسن  () كان سيدنا ثمامة بن ُأثال الو وأصحابو اجمعين وبعد :

إسالميم من بني حنيفة العدنانية؛ وممك اليمامة التي عرف أىميا بانيم أصحاب نخل وزرع 
القادرة عمى ردع كفار مكة بالنوعية والكمية الممتازة وفييا الثروة من بني حنيفة ؛يتميز 

عنيم من اليمامة حتى )التمويل االقتصادي(وفى بوعده مع اىل مكة بقطع الميرة ف فتوعدىم 
 ال عاّمة مصمحةوجود  ومارىم. فيذا يدل عمى فأعادىا إلييم ()كتب إليو رسول اهلل  

المعاممة الحسنة وعدم االكراه في االسالم وعدم التصرف بالمثل وجواز  وعمى مفسدة تقابميا
التداول التجاري والتمويل باألطعمة ونحوىا إلى األعداء كأىل مكة آنذاك بعد ان استشفعوا 

عمى مدى قوة تأثير السالح بوقتنا الحاضر والمستقبل ،كما يدل ذلك  ()برسول اهلل 
عمى دول العالم اجمع وخاصة الدول المعادية قوال وفعال  االقتصادي العربي االسالمي

فيناك دول تربطيا  ؛ والمستغمة ليا لإلسالم والمسممين والطامعة بخيرات العالم االسالمي
االطماع االقتصادية  ااقتصادية بالدول االسالمية ،وىناك صنف اخر تربطي ةوحاج مصمحة

فعمى الدول  دىم عمى الدين االسالمي ؛لحق واضعاف اىمو وزوال وخراب خيرات االسالم
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مقاطعتيا اقتصاديا كما فيم الغايات و االنتباه والحذر منيا و  اجمعالعربية االسالمية وقادتيا 
لردعيم، واثبات ىوية ومكانة  والمقاطعة اسموب جائز شرعا مع ىؤالء ،() فعل سيدنا ثمامة

    بنائنا .وقوة االسالم والمسممين ،واستثمار خيراتنا من قبل ا
 خارطة توضح منازل القبائل العربية في وسط وشمال الجزيرة العربية.

 
 .59م ، ص1897المصدر: المؤنس :حسن )الدكتور( ،أطمس تاريخ اإلسالم ، 
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 خارطة توضح طرق التجارة القديمة .

 
سوريا  –)دار الفكر ،دمشق 12المصدر: ابو خميل :شوقي ،اطمس التاريخ العربي االسالمي ط

 .29ص م (2005ىـ /1425
 

 :االحاالت
تحقيق: الدكتور ناجي حسن  ،ٔىـ( نسب معد واليمن الكبير،طٕٗٓابن الكمبي: ىشام بن محمد)ت: ا:(ٔ)

 ؛البغدادي :ٕٛٗ/ ٕ،ٚٙ-ٙٙ،ٖٙ-ٕٙ،ٕٔ/ٔ م( ٜٛٛٔىـ /  ٛٓٗٔ،  )عالم الكتب، مكتبة النيضة العربية
تحقيق: إبراىيم األبياري )دار الكتب اإلسالمية، دار  ومؤتمفيا ،ىـ( مختمف القبائل ٕ٘ٗمحمد بن حبيب )ت: 
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عبد اهلل بن مسمم بن  ؛الدينوري :ٙٙ/ٔبال .ت(  بيروت ، –القاىرة، دار الكتاب المبناني  -الكتاب المصري 
-،تحقيق: ثروت عكاشة) الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرةٕط ىـ( المعارف،ٕٙٚقتيبة )ت: 

 ىـ( جمل من أنساب األشراف ،ٜٕٚالبالذري: أحمد بن يحيى )ت:  ؛ٜٜ،ٗٙ-ٖٙ/ٔم(  ٕٜٜٔ،ىـٖٔٗٔ
؛المبرد:  ٕٓٓ/ ٕم( ٜٜٙٔىـ /  ٚٔٗٔبيروت،  -تحقيق: سييل زكار ورياض الزركمي)دار الفكر  ،ٔط

ىـ( نسب عدنان وقحطان، تحقيق: عبد العزيز الميمنّى )مطبعة لجنة التأليف ٕ٘ٛمحمد بن يزيد )ت: 
ىـ( ٕٖٛ؛ابن عبد ربو: أحمد بن محمد )ت: ٚٔ -ٙٔ/ٔم( ٖٜٙٔىـ /  ٖٗ٘ٔاليند، –مة والنشر والترج

ابن حبان: محمد بن حبان )ت:  ؛ٕٖٔ/ٖم(ٜٗٛٔىـ/ ٗٓٗٔبيروت،  -)دار الكتب العممية ٔالعقد الفريد، ط
فارسي )ت: ، ترتيب: األمير عالء الدين عمي بن بمبان الٔط ىـ( اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان،ٖٗ٘
ابن حزم: عمي  ؛ٔٗ/ٗم(  ٜٛٛٔىـ /  ٛٓٗٔتحقيق شعيب األرنؤوط )مؤسسة الرسالة، بيروت ،  ىـ(، ٜٖٚ

بيروت،  -تحقيق: لجنة من العمماء)دار الكتب العممية  ،ٔط ىـ( جميرة أنساب العرب،ٙ٘ٗبن أحمد )ت: 
 ، اإلنباه عمى قبائل الرواةىـ( ٖٙٗ؛ابن عبد البر: يوسف بن عبد اهلل )ت: ٕٖٔ -ٜٖٓ/ٔ( ٖٜٛٔ/ٖٓٗٔ

 ؛ ٚٛ/ٔ م(ٜ٘ٛٔ /ىـ ٘ٓٗٔ،  لبنان –بيروت  -تحقيق: إبراىيم األبياري )دار الكتاب العربي  ،ٔط
) دار الكتب والوثائق  ،ٔط ىـ( نياية األرب في فنون األدب ،ٖٖٚالنويري: أحمد بن عبد الوىاب )ت: 

ىـ( البداية ٗٚٚثير: إسماعيل بن عمر )ت: ابن ك ؛ٖٖٖ-ٖٖٓ/ٕ م(ٕٕٓٓىـ/ ٖٕٗٔالقومية، القاىرة، 
 .ٕٖ٘/ٓٔم(  ٜٙٛٔىـ /  ٚٓٗٔ) )دار الفكر والنياية

،تحقيق: مصطفى ٕىـ( السيرة النبوية البن ىشام،طٖٕٔابن ىشام: عبد الممك بن ىشام بن أيوب )ت: (ٕ)
براىيم األبياري وعبد الحفيظ الشمبي)مطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده   ٜ٘٘ٔىـ / ٖ٘ٚٔبمصر، السقا وا 

تحقيق:  ىـ( تاريخ المدينة البن شبة،ٕٕٙ؛ابن شبو: عمر بن شبة )واسمو زيد( بن عبيدة )ت: ٖٛٙ/ٕم( 
؛ابن  ٖٛٗ /ٕم( ٜٜٚٔىـ/ ٜٜٖٔجدة، –فييم محمد شمتوت)طبع عمى نفقة: السيد حبيب محمود أحمد 

ىـ( دالئل النبوة ومعرفة ٛ٘ٗي )ت: البييقي: أحمد بن الحسين بن عم ؛ٕٖٔ/ٔحزم: جميرة أنساب العرب،
؛البييقي: السنن ٓٛ/ٗ-م(  ٜٗٛٔ ىـ/٘ٓٗٔبيروت، –،) دار الكتب العممية ٔأحوال صاحب الشريعة،ط

م(  ٖٕٓٓىـ / ٕٗٗٔلبنات،  -الكتب العممية، بيروت  ،تحقيق:محمد عبد القادر عطا)دارٖط الكبرى،
 ( الروض األنف في شرح السيرة النبوية البن ىشام،ىـٔٛ٘السييمي: عبد الرحمن بن عبد اهلل )ت:  ؛ٕٔٔ/ٜ
ابن  ؛ٓ٘٘/ٚم( ٕٓٓٓىـ/ ٕٔٗٔ،تحقبق:عمر عبد السالم السالمي)دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٔط

،تحقيق: عمي محمد ٔط ىـ( أسد الغابة في معرفة الصحابة،ٖٓٙاألثير: عمي بن أبي الكرم محمد )ت: 
الُبرِّي: محمد بن  ؛ ٚٚٗ/ٔ م( ٜٜٗٔ /ىـ ٘ٔٗٔ، ار الكتب العمميةعادل أحمد عبد الموجود)د -معوض 

،نقحيا وعمق عمييا: د ٔىـ( الجوىرة في نسب النبي وأصحابو العشرة،ط٘ٗٙأبي بكر بن عبد اهلل )ت: بعد 
ابن خمدون: عبد الرحمن بن محمد  ؛ٖ٘ٗ/ٔم( ٖٜٛٔ /ىـ  ٖٓٗٔالرياض،  -)دار الرفاعي  محمد التونجي

م( ٜٛٛٔ /ىـ  ٛٓٗٔ،تحقيق: خميل شحادة)دار الفكر، بيروت، ٕط ديوان المبتدأ والخبر ،ىـ( ٛٓٛ)ت: 
تحقيق: عادل  ،ٔط ىـ( اإلصابة في تمييز الصحابة،ٕ٘ٛ؛ابن حجر العسقالني: أحمد بن عمي )ت: ٖٔٙ/ٕ

 .ٕ٘٘/ٔ(مٜٜٗٔ    ىـ/ ٘ٔٗٔ،  بيروت –أحمد عبد الموجود وعمى محمد معوض)دار الكتب العممية 
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 ٕٔٔ/ٜ؛البييقي: السنن الكبرى،  ٖٛٙ/ٕ؛ابن ىشام :السيرة النبوية ،ٖٛٗ/ٕابن شبو: تاريخ المدينة ( ٖ)
 .ٚٚٗ/ٔ؛ابن االثير، أسد الغابة، ٓٛ/ٗدالئل النبوة ، ؛البييقي:

؛ابن األثير :أسد الغابة ٕٖٔ/ٔ؛ابن حزم: جميرة أنساب العرب،ٕٖٔ/ ٖابن عبد ربو: العقد الفريد،(ٗ)
ىـ( غرر الخصائص الواضحة، وعرر النقائض ٛٔٚطواط: برىان الدين محمد بن إبراىيم )ت: ؛الو ٚٚٗ/ٔ

ضبطو وصححو وعمق حواشيو ووضع فيارسو: ابراىيم شمس الدين)دار الكتب العممية،  ،ٔط،الفاضحة
 .ٕ٘٘/ٔ؛ ابن حجر العسقالني: اإلصابة ،ٕٛٙ/ٔم(  ٕٛٓٓىـ /  ٜٕٗٔلبنان،  -بيروت 

،تحقيق: د. عطية الزىراني) دار الراية ٔىـ( السنة،طٖٔٔن محمد بن ىارون بن يزيد )ت: الخالل: أحمد ب(٘)
 .ٜٚ/٘م( ٜٜٛٔىـ / ٓٔٗٔالرياض،  -
؛ ابن حزم: جميرة أنساب ٕٖٔ/ٖ؛ ابن عبد ربو: العقد الفريد، ٙٙ/ ٔابن الكمبي: نسب معد واليمن الكبير،(ٙ)

؛ابن خمدون، ديوان المبتدأ ٔٗ/ٗحيان: اإلحسان ، ؛ابنٚٚٗ/ٔ؛ ابن األثير :أسد الغابة،ٕٖٔ/ٔالعرب،
 . ٕٖٖ/ٕ؛ النويري: نياية األرب، ٕٖٔ/ٔابن حزم: جميرة أنساب العرب، ٖٔٙ/ٕوالخبر ،

؛ ابن حزم: جميرة أنساب ٔٗ/ٗ؛ابن حيان: اإلحسان ،ٗٙ/ٔابن الكمبي: نسب معد واليمن الكبير،(ٚ)
؛ابن خمدون: ديوان المبتدأ والخبر  ٖ٘ٗ/ٔالجوىرة  الُبرِّي: ؛ٚٚٗ/ٔ؛ابن األثير: أسد الغابة ،ٜٖٓ/ٔالعرب،

،ٕ/ٖٙٔ. 
العقد  ؛ابن عبد ربو:ٜٖٓ/ٔ؛ابن حزم: جميرة أنساب العرب، ٕٙ/ٔابن الكمبي: نسب معد واليمن الكبير، (ٛ)

 .ٕٖٔ/ٖالفريد،
 . ٖٖٔ/ٕالنويري: نياية األرب ، (ٜ)
الدينوري  ؛ٙٙ/ٔ؛ البغدادي :مختمف القبائل ومؤتمفيا، ٚٙ- ٕٙ/ٔابن الكمبي: نسب معد واليمن الكبير، (ٓٔ)

؛ ابن ٕٖٔ/ٖ: العقد الفريد، ؛ابن عبد ربو ٕٖٔ/ ٖٔ؛ البالذري: جمل من أنساب األشراف،ٜٚ/ٔ،المعارف،
 .ٜٛ/ٔعبد البر: اإلنباه عمى قبائل الرواة،

 .ٖٖٔ/ ٕ؛النويري: نياية األرب ، ٕٓٓ/ٕاألشراف،البالذري: جمل من أنساب  (ٔٔ)

؛النويري: نياية  ٔٗ/ٗ(؛ ابن حيان :اإلحسان ،ٖىامش ) ٕٓٓ/ٕالبالذري: جمل من أنساب األشراف ، (ٕٔ)
 .ٖٖٔ/ٕاألرب ،

؛الدينوري  ٙٙ/ٔ؛ البغدادي :مختمف القبائل ومؤتمفيا، ٕٙ/ٔابن الكمبي: نسب معد واليمن الكبير، (ٖٔ)
 .ٖٖٔ-ٖٖٓ/ٕ:نياية األرب ، النويري ؛ٜٖٓ/ٔ؛ابن حزم: جميرة أنساب ، ٜٚ-ٜٗ/ٔالمعارف،

 .ٕٜ/ٔ؛الدينوري: المعارف ٕٔ/ٔابن الكمبي: نسب معد واليمن الكبير ، (ٗٔ)
 .ٕٜ/ٔالدينوري: المعارف (٘ٔ)
 .ٗٙ- ٖٙ/ٔالدينوري : المعارف (ٙٔ)

 .ٕٖ٘/ٓٔابن كثير: البداية والنياية، (ٚٔ)
بن لجيم، وكان اسم حنيفة أثال فالتقى ىو واألحوى بن عوف العبدي، فضرب األحوى رجل  األحنف حنيفة)*(

أثال فحنفو، فسمي حنيفة، وضرب أثال يد األحوى فجذميا فسمي األجذم. البالذري: جمل من أنساب 
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.ومعنى حنفيا أي عمى ىيئة سيوف بني حنيفة، قبيمة مسيممة ألن صانعو منيم، أي يعمل ٜٛ/ٖٔاألشراف
ىـ( الشمائل ٜٕٚ: تكعمميم وكانوا معروفين بحسن صناعة السيوف. الترمذي: محمد بن عيسى بن َسْورة )

سمي حنيفة لحنف كان في رجميو بل  . وقيل:ٚٚ/ٔبيروت، بال. ت(  –المحمدية)دار إحياء التراث العربي 
عرفوا بيا، وىم  وائل بن بكر بن عمي بن صعب بن لجيم بن عجل بن حنيفة أميم وىي بنت كاىل بن أسدو 

؛النويري:  ٚٛ/ٔأىل اليمامة، وأصحاب مسيممة الكذاب،. السييمي: ابن عبد البر: اإلنباه عمى قبائل الرواة؛
ىـ( معجم قبائل العرب ٛٓٗٔ؛ كحالة: عمر بن رضا )ت: ٖٖ/ٗ؛الروض األنف ،ٖٖٔ/ٕنياية األرب ،

 .ٕٖٔ/ٔم(  ٜٜٗٔ /ىـ  ٗٔٗٔ،) الرسالة، بيروت، ٚط القديمة والحديثة،
؛ ابن ٔٗ/ٗابن حيان: اإلحسان ، ؛ ٕٖٔ/ٖابن عبد ربو: العقد الفريد، ؛ٜٚ/ٔالدينوري : المعارف،(ٛٔ)

 .ٖٔٙ/ٕ، ابن خمدون: ديوان المبتدأ والخبر ؛ٜٖٓ/ٔابن حزم: جميرة ، ؛ ٕٙ/ٔالكمبي: نسب معد واليمن ،

 .ٚٚٗ/ٔابن األثير :أسد الغابة ، (ٜٔ)

ابن األثير: المباب في ؛ ٜٛ/ٖٔالبالذري: جمل من أنساب األشراف ؛ٜٜ/ٔالترمذي: الشمائل المحمدية، (ٕٓ)
 . ٜٖٚ/ٔبيروت، بال. ت( –تيذيب األنساب)دار صادر 

 .ٕ٘٘  /ٔابن حجر العسقالني :اإلصابة ، (ٕٔ)
 .ٗ٘/ٔالنويري: نياية األرب ، (ٕٕ)
 .ٕٖٔ/ٔكحالة: معجم قبائل العرب ، (ٖٕ)
 ٜٖٓ /ٔابن حزم: جميرة أنساب العرب، (ٕٗ)
،) ٔىـ( الخراج وصناعة الكتابة،طٖٖٚ؛ أبو الفرج: قدامة بن جعفر )ت:  ٔٗ/ٗابن حبان: اإلحسان ، (ٕ٘)

 .ٚٚٗ/ٔ؛ابن االثير: أسد الغابة ،ٕٛٚ/ٔم(  ٜٔٛٔ/  ىـ ٕٓٗٔدار الرشيد لمنشر، بغداد، 
تحقيق: محمد عبد الحميد )دار الكتب  ،ٔط اع ،ىـ( إمتاع األسم٘ٗٛ: تالمقريزي: أحمد بن عمي) (ٕٙ)

 .ٕ٘٘/ٔ؛ ابن حجر العسقالني :اإلصابة ،ٕٛ٘/ٗٔم(  ٜٜٜٔ /ىـ  ٕٓٗٔ،  بيروت –العممية 
 -تحقيق: شعيب األرنؤوط  ،ٔط ىـ( مسند اإلمام أحمد بن حنبل،ٕٔٗابن حنبل: أحمد بن محمد )ت:  (ٕٚ)

 ٕٔٓٓىـ /  ٕٔٗٔعبد المحسن)مؤسسة الرسالة، إشراف: د عبد اهلل بن  عادل مرشد، وآخرون ،
أبو عوانة: يعقوب  ؛ ٛٚ/ٗ؛ البييقي: دالئل النبوة ،  ٖٚٗ، ٖٖٗ/ ٕابن شبو: تاريخ المدينة ، ؛ ٚٔ٘/٘ٔم(

 –تحقيق: أيمن بن عارف ) دار المعرفة  ،ٔىـ( مستخرج أبي عوانة،طٖٙٔبن إسحاق بن إبراىيم )ت: 
 .ٕٚ٘/ٗٔ، إمتاع األسماع لمقريزي:ا ؛ٕٚ٘/ٗم(ٜٜٛٔ /ىـٜٔٗٔ،  بيروت

 ٖ٘ٗ/ٔالُبرِّي: الجوىرة ،( ٕٛ)
كتب ىوامشو : عبد الغني عبد الخالق قدم لو : محمد زاىد  ،ٔط ، البييقي : أحكام القرآن لمشافعي(ٜٕ)

ابن  ؛ٖ٘ٗ/ٔالجوىرة ،  الُبرِّي: ؛ ٖٜٔ/ٕم(  ٜٜٗٔ /ىـ  ٗٔٗٔ،  القاىرة -الكوثري)مكتبة الخانجي 
 .ٖٔٙ/ٕوان المبتدأ والخبر ،خمدون: دي

،تحقيق: عبد المعطي أمين ٔط البييقي: معرفة السنن واآلثار، ؛ ٖٛٗ –ٕابن شبو: تاريخ المدينة ،( ٖٓ) 
 -ىـ ٕٔٗٔالقاىرة(،  -باكستان( ، دار الوفاء )المنصورة  -قمعج )جامعة الدراسات اإلسالمية )كراتشي 
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؛ابن كثير: السيرة النبوية )من البداية والنياية البن كثير، تحقيق: مصطفى عبد الواحد) دار ٕٕٗ/ٜم(ٜٜٔٔ
 .ٕٛ٘/ٗٔ؛المقريزي: إمتاع األسماع،ٕٜ/ٗم(  ٜٙٚٔىـ /  ٜٖ٘ٔلبنان، –بيروت  -المعرفة 

ونمير  ومنيا قولو تعالى:  ميرة :اي كانت اليمامة بالد ميرة يمتار الناس منيا، ويحمل منيا الطعام)**(
ىـ( غريب الحديث، تحقيق: عبد الكريم إبراىيم ٖٛٛ)ت:  ( الخطابي: حمد بن محمد٘ٙ:)يوسف .أىمنا

 . ٜٖٔ/ٖم( ٕٜٛٔىـ / ٕٓٗٔالقيوم عبد رب النبي)دار الفكر،الغرباوي، وخرج أحاديثو: عبد 
، تحقيق وتخريج  ط ىـ( جزء فيو مجمس من فوائد الميث بن سعد،٘ٚٔابن سعد: الميث بن سعد )ت:  (ٖٔ)

ىـ /  ٚٓٗٔ، الرياض،  : الشيخ محمد بن رزق بن الطرىوني)دار عالم الكتب لمنشر والتوزيع وتعميق
؛ النيسابوري: ٚٔ٘/٘ٔ؛ ابن حنبل: مسند اإلمام أحمد ،ٜٖٙ/ٕ، ىشام: السيرة النبويةابن  ؛ٖٔ /ٔم( ٜٚٛٔ

ىـ( المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صمى اهلل ٕٔٙمسمم بن الحجاج )ت: 
ابن شبو: ؛ٖٙٛٔ/ ٖبال .ت( بيروت ، –عميو وسمم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي)دار إحياء التراث العربي 

تحقيق: عمي محمد  ،ٔط ؛ ابن عبد البر: االستيعاب في معرفة األصحاب،ٖٚٗ/ٕ، ٖٖٗ/ٕتاريخ المدينة، 
ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب  ٕ٘ٔ/ٔم( ٕٜٜٔىـ /  ٕٔٗٔالبجاوي)دار الجيل، بيروت، 

مكتبة المنار اإلسالمية،  -ت )مؤسسة الرسالة، بيرو  ،ٕٚط ىـ( زاد المعاد في ىدي خير العباد،ٔ٘ٚ)ت: 
 . ٕٛٗ/ٖم( ٜٜٗٔىـ /٘ٔٗٔالكويت، 

 ،ٖط ىـ( سير أعالم النبالء،ٛٗٚ؛الذىبي: عبد اهلل محمد بن أحمد )ت :  ٓٛ/ٗالبييقي: دالئل النبوة ، (ٕٖ)
م( ٜ٘ٛٔىـ /  ٘ٓٗٔ)مؤسسة الرسالة،  تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط

؛ الحمبي: عمي بن  ٕٙ٘/ٔاإلصابة ، :ابن حجر العسقالني ؛ ٕٛٗ/ٖ: زاد المعاد ، قيم الجوزية؛ ابن ٕٓ/ٔ
) دار الكتب ٕط ىـ( السيرة الحمبية = إنسان العيون في سيرة األمين المأمون،ٗٗٓٔإبراىيم بن أحمد )ت: 

 .ٕٙٗ/ٖ( م ٕٙٓٓىـ/ٕٚٗٔبيروت،  –العممية 
 . ٜٖٓ/ٔابن حزم: جميرة أنساب العرب، (ٖٖ)
. امرأة صمبت في الجاىمية، يقال ليا اليمامة بنت مر بن جديس عمى بابيا، فسميت اليمامةىي اليمامة: (***)

 ،ٔط ( البمدان ،ٖ٘ٙ؛ ابن الفقيو اليمداني: أحمد بن محمد بن إسحاق )ت ٕٔٛ/ٔأبو الفرج: الخراج ،
اسم طائر يقال لو اليمام وقيل: .ٙٛ/ٔم(  ٜٜٙٔ /ىـ  ٙٔٗٔتحقيق: يوسف اليادي) عالم الكتب، بيروت، 

وسميت اليمامة باليمامة بنت سيم بن  واحدتو يمامة، و اليمام من الحمام التي تكون في البيوت والحمام البري
 معجم البمدان، - ىـ(ٕٙٙالحموي: ياقوت بن عبد اهلل  )ت: .حيث كانت اليمامة منازل طسم وجديس  طسم
 .سميت اليمامة بعد باليمامة الزرقاءو  . ٔٗٗ/٘،ٕٕٔ/ٕم( ٜٜ٘ٔ ىـ/ٙٔٗٔ ،) دار صادر، بيروتٕط

اليمامة اسم إلقميم من الجزيرة العربية يشمل تقريبًا الثمث الجنوب الشرقي  و ٜٓٔ/ٕالحموي ،معجم البمدان،
مما يعرف بنجد حاليًا إال ان اسم نجد )اإلقميم المجاور إلى اليمامة( ىو الذي طغى عمى اسم "اليمامة" 

اليمامة محصورة في بمدة صغيرة تعرف حتى اليوم باسم اليمامة وتقع بمنطقو الخرج في نجد بعد  وأصبحت
ابن الوردي: سراج الدين  ادخال أراضي القصيم في الشمال، ووادي العقيق في الجنوب ضمن إقميم اليمامة.

وتعميق وتقديم أنور  ىـ( عجائب البمدان من خالل مخطوط خريدة العجائب وفريدة الغرائب، تحقيق ٔٙٛ)ت 
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. البالذري: ىـٕٔ(.وكان فتح اليمامة سنة ٔىامش )ٖٙٔ/ٔت(  محمود زناتي )جامعة عين شمس، بال ،
 .ٜٙ/ٔفتوح البمدان ،

ليدن، ىـ/  -ىـ( صفة جزيرة العرب) مطبعة بريل ٖٖٗابن الحائك اليمداني: الحسن بن أحمد )ت: (ٖٗ)
ىـ( صورة األرض)دار ٖٚٙمد بن حوقل )ت: بعد ؛ ابن حوقل: مح ٕٙٔ-ٔٙٔ/ٔ،ٜٖٔ/ٔم(  ٗٛٛٔ

ىـ( ٚٛٗالبكري: عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد )ت:  ؛ٖٔ/ٔم(  ٖٜٛٔصادر، أفست ليدن، بيروت، ىـ/ 
 .ٜٓٔ/ٕالحموي ،معجم البمدان،؛ ٛٗٔ/ٔم(  ٕٜٜٔ/  ىـٖٔٗٔ)دار الغرب اإلسالمي،  المسالك والممالك

؛ ابن حوقل: محمد بن حوقل )ت: بعد  ٕٙٔ-ٔٙٔ/ٔ،ٜٖٔ/ٔ،ة العربابن الحائك اليمداني: صفة جزير (ٖ٘)
البكري: عبد اهلل بن عبد  ؛ٖٔ/ٔم(  ٖٜٛٔىـ( صورة األرض)دار صادر، أفست ليدن، بيروت، ىـ/ ٖٚٙ

 .الحموي ،معجم البمدانٛٗٔ/ٔم(  ٕٜٜٔىـ( المسالك والممالك)دار الغرب اإلسالمي، ىـ/ٚٛٗالعزيز )ت: 
 .ٕٗٗ/٘؛الحموي ،معجم البمدان ٕٔٛ/ٔالخراج ،أبو الفرج: ؛ٜٓٔ/ٕ،
 .(ٔىامش )ٖٙٔ/ٔابن الوردي: عجائب البمدان،(ٖٙ)
 .ٜٓٔ/ٕالحموي :معجم البمدان ،(ٖٚ)
 (.ٔىامش )ٖٙٔ/ٔابن الوردي:  عجائب البمدان ، ؛ ٖٓٛ/ٔالبكري :المسالك ، (ٖٛ)
 .ٕٗٗ/٘الحموي :معجم البمدان( ٜٖ)
 ىـ( آكام المرجان في ذكر المدائن المشيورة في كل مكان ،ٗالمنجم: إسحاق بن الحسين )ت: ق  (ٓٗ)
الحموي  ؛ ٚٛ/ٔ، ابن الفقيو اليمداني : البمدان ؛ ٙ٘/ٔ( مٜٛٛٔىـ / ٛٓٗٔ)عالم الكتب، بيروت، ٔط

 .   ٕٙٔ-ٔٙٔ/ٔ؛ ابن الحائك اليمداني: صفة جزيرة العرب ٕٕٔ/ٕ، ،معجم البمدان
 .ٕٕٔ/ٕحموي :معجم البمدان، ال (ٔٗ)
 ٖٔ/ٔ، ابن حوقل: صورة األرض ؛ٕٙٔ-ٔٙٔ/ٔ، ٜٖٔ/ٔابن الحائك اليمداني: صفة جزيرة العرب،  (ٕٗ)
 .ٜٓٔ/ٕالحموي :معجم البمدان، ؛
 : البمدان ؛  ابن الفقيو اليمداني ٕٙٔ-ٔٙٔ/ٔ، ٜٖٔ/ٔابن الحائك اليمداني: صفة جزيرة العرب(ٖٗ)
،ٔ/ٜٛ.  
ىـ( الجبال واألمكنة والمياه، تحقيق: أحمد عبد التواب  ٖٛ٘:محمود بن عمرو بن أحمد)ت: الزمخشري (ٗٗ)

م(  ٜٜٜٔىـ /  ٜٖٔٔالقاىرة، -عوض المدرس بجامعة عين شمس)دار الفضيمة لمنشر والتوزيع 
  ٖٚ٘/ٕ،  ؛الحموي : معجم البمدانٖٕٔ/ٔ
 .ٜٜٔ/ٔالحموي: معجم البمدان، (٘ٗ)
ىـ( مراصد االطالع ٜٖٚ؛ ابن شمائل: عبد المؤمن بن عبد الحق )ت: ٖٛٚ/٘ان،الحموي: معجم البمد (ٙٗ)

 .ٖٛٗٔ/ٖ( م ٜٜ٘ٔ ىـ/ ٕٔٗٔ،)دار الجيل، بيروت، ٔط عمى أسماء األمكنة والبقاع،
 ٜٕٔ/ٔ، الحموي: معجم البمدان (ٚٗ)
 .ٜٖٔ/ٔابن الحائك اليمداني: صفة جزيرة العرب، (ٛٗ)
 .ٕٙٔ-ٔٙٔ/ٔابن الحائك اليمداني: صفة جزيرة العرب، (ٜٗ)
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 .ٜٛ/ٔ:البمدان، ابن الفقيو اليمداني (ٓ٘)
 .ٙٛ/ٔالمصدر نفسو: (ٔ٘)
 .ٜٖٔ/ٔابن الحائك اليمداني: صفة جزيرة العرب،(ٕ٘)
م(  ٕٗٓٓ/ىـٕ٘ٗٔ ، ىـ( المسالك والممالك)دار صادر، بيروتٖٙٗ)ت:  االصطخري: إبراىيم بن محمد(ٖ٘)
 .ٖٔ/ٔ؛ابن حوقل: صورة األرض،ٛٔ/ٔ
 .ٖٔ/ٔالمصدر نفسو: (ٗ٘)
 .ٚٛ/ٔابن الفقيو اليمداني:البمدان، (٘٘)
 .ٚٛ- ٙٛ/ٔابن الفقيو اليمداني:البمدان، (ٙ٘)
 ٕٗٗٔبيروت،  -)دار الكتب العممية ٔط ىـ( الحيوان ،ٕ٘٘الجاحظ: عمرو بن بحر بن محبوب )ت:  (ٚ٘)

 .ٗٗٗ/ٗ( مٖٕٓٓ ىـ،/
 .ٜٛ/ٔ:البمدان، ابن الفقيو اليمداني ؛ٕٙٔ-ٔٙٔ، ٜٖٔ/ٔابن الحائك اليمداني: صفة جزيرة العرب، (ٛ٘)
؛ابن  ٚٚٗ/ٔ؛ابن األثير: أسد الغابة ، ٜٚ/ٗ؛ البييقي: دالئل النبوة ، ٕٔٔ/ٜالبييقي: السنن الكبرى، (ٜ٘)

 .ٕٙ٘/ٔحجر العسقالني: اإلصابة ،
، في سيرة دىـ( سبل اليدى والرشإٜٗشامي: محمد بن يوسف  )ت: ؛ ال ٜٚ/ٗالبييقي: دالئل النبوة،  (ٓٙ)

،تحقيق وتعميق: الشيخ عادل ٔط خير العباد، وذكر فضائمو وأعالم نبوتو وأفعالو وأحوالو في المبدأ والمعاد،
 ٖٜٜٔىـ /  ٗٔٗٔلبنان،  -أحمد عبد الموجود، الشيخ عمي محمد معوض)دار الكتب العممية بيروت 

 . ٔٚ/ٙم(
عامر: بن سممة بن عبيد بن ثعمبة الحنفّي، عم ثمامة بن أثال اليمامّي فأسمم عامر. ابن حجر **()**

 .ٔٚٗ/ٖالعسقالني: اإلصابة ،
الشامي: سبل اليدى  ؛ ٔٚٗ/ٖابن حجر العسقالني: اإلصابة ، ؛  ٜٚ/ٗالبييقي: دالئل النبوة ، ( ٔٙ)

 . ٕٛ٘-ٕٚ٘/ٗٔامتاع األسماع ، المقريزي: ؛ٔٚ/ٙوالرشاد،
 .ٖٜٔ/ٕ؛ البييقي : أحكام القرآن ، ٖٚٔ/ٕٔابن حنبل: مسند ، (ٕٙ)
ىـ( الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة ٕٚٓالواقدي: محمد بن عمر )المتوفى:  (ٖٙ)

- ٙٔٔ/ٔم(  ٜٜٓٔىـ /  ٓٔٗٔتحقيق: يحيى الجبوري)دار الغرب اإلسالمي، بيروت،  ،ٔط الشيباني،
ٔٔٚ. 

 ٜٖٚ/ٔ؛ ابن األثير: المباب ،ٖٜٔ/ٕ؛البييقي : أحكام القرآن،  ٕٖٔ/ٔحزم: جميرة أنساب العرب، ابن( ٗٙ)
 .ٖ٘ٗ/ٔالُبرِّي: الجوىرة ،  ؛
 ؛ ٗ/ ٔم( ٜٜٛٔ/ىـ ٜٓٗٔ، بيروت –تحقيق: مارسدن جونس)دار األعممي  ،ٖط المغازي، :الواقدي( ٘ٙ)

و، وعمق عميو الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من صّحح ،ٖط ، ابن حبان: السيرة النبوية وأخبار الخمفاء
ابن الجوزي: عبد الرحمن بن عمي )ت: ؛ٕٛٙ/ٔ (م ٜٛٛٔىـ/ ٚٔٗٔبيروت،  –العمماء)الكتب الثقافية 
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تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر  ،ٔط ، ىـ( المنتظم في تاريخ األمم والمموكٜٚ٘
 .ٕٓ/ٔ؛ الذىبي: سير أعالم النبالء، ٜٕٗ/ٖم( ٕٜٜٔىـ /  ٕٔٗٔ، بيروت،  عطا)دار الكتب العممية

 .ٖٔٙ/ٕ: ديوان المبتدأ والخبر ، ابن خمدون (ٙٙ)
العسقالني :اإلصابة  ابن حجر؛ ٚٚٗ/ٔ،؛ ابن األثير:  أسد الغابة  ٔٗ/ٗ ،ابن حبان: اإلحسان(ٚٙ)
،ٔ/ٕ٘ٙ. 
؛الحميري: سميمان بن موسى بن ٕ٘٘/ٚ،؛ السييمي: الروض األنف  ٜٖٙ/ٕابن ىشام: السيرة النبوية ،( ٛٙ)

 والثالثة الخمفاء، -صمى اهلل عميو وسمم  -ىـ( االكتفاء بما تضمنو من مغازي رسول اهلل ٖٗٙسالم )ت: 
 .ٗٛ٘/ٔم( ٜٜٜٔىـ/ ٕٓٗٔبيروت،  -)دار الكتب العممية ٔط

ن غير دينك ودين ممت إلى دي ).ٖٙٛٔ/ٖ) صبوت ( أخرجت من دينك. النيسابوري: المسند الصحيح)*****(
، تحقيق: د. مصطفى ٖط الجامع الصحيح المختصر، ىـ(ٕٙ٘)ت: البخاري: محمد بن إسماعيل  (آبائك 

 ٚٓٗٔجامعة دمشق ،  بيروت –ديب البغا أستاذ الحديث وعمومو في كمية الشريعة)دار ابن كثير، اليمامة 
 .ٖٙٛٔ/ٖ؛ النيسابوري: المسند الصحيح،ٜٛ٘ٔ/ٗم(ٜٚٛٔىـ/ 

؛ ٚٚٗ/ٔ؛ابن االثير: أسد الغابة ، ٕٔٔ/ٜ؛ البييقي: السنن الكبرى ٓٛ/ٗييقي: دالئل النبوة ، الب(ٜٙ)
 .ٕٙٗ/ٖ؛ الحمبي:  السيرة الحمبية،  ٕٚ/ٙالشامي: سبل اليدى والرشاد،

 .ٜٚ/ٗدالئل النبوة ، البييقي: ؛ٚٔ٘/٘ٔابن حنبل: مسند ،(ٓٚ)
؛ الشامي: سبل اليدى  ٗٛ٘/ٔ؛الحميري: االكتفاء ، ٜٖٙ- ٖٛٙ/ ٕابن ىشام: السيرة النبوية ، (ٔٚ)

 .ٕٙٗ/ٖ؛الحمبي: السيرة الحمبية،  ٕٚ/ٙوالرشاد،
؛ ابن كثير: البداية والنياية، ٗٛ٘/ٔ؛الحميري: االكتفاء ، ٜٖٙ- ٖٛٙ/ٕابن ىشام: السيرة النبوية ، (ٕٚ)
 .ٕٙٗ/ٖ؛الحمبي: السيرة الحمبية  ٕٚ/ٙشاد،الشامي: سبل اليدى والر  ؛ٕٕٕ/٘
 ٕٕٕ/٘ابن كثير: البداية والنياية، (ٖٚ)

 ٜٛ٘ٔ/ٗ؛البخاري: الجامع الصحيح ، ٚٔ٘/٘ٔ؛ابن حنبل: مسند ، ٜٖٙ/ٕابن ىشام: السيرة النبوية ، (ٗٚ)
الخازن:  ؛ ٗٛ٘/ٔ؛الحميري: االكتفاء ،ٕ٘٘/ٚ؛ السييمي: الروض األنف ،ٔٛ/ٗ؛ البييقي: دالئل النبوة ، 

 -ىـ( تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل)دار الفكر ٔٗٚعالء الدين عمي بن محمد )ت: 
 . ٗٚٔ/ٙم(  ٜٜٚٔىـ / ٜٜٖٔ-لبنان  -بيروت 
ىـ( كتاب العين، ٓٚٔ: تالبنية: الكعبة، يقال: ال ورب ىذه البنية. الفراىيدي :الخميل بن أحمد ))******(

.كانت الكعبة تدعى ٕٖٛ/ٛت(  ي المخزومي، د إبراىيم السامرائي) دار ومكتبة اليالل ،بال.تحقيق: د ميد
ىـ( النياية في ٙٓٙ(، ألن ىو الذي بناىا. الجزري ابن األثير: المبارك بن محمد )ت: بنية إبراىيم)

بيروت،  -ية محمود محمد الطناحي )المكتبة العمم -تحقيق: طاىر أحمد الزاوى  غريب الحديث واألثر ،
وقد كثر قسميم برّب ىذه البنية. الجزري ابن األثير: النياية في غريب  .ٛ٘ٔ/ٔم( ٜٜٚٔىـ / ٜٜٖٔ

 .ٓٚٔ/ٔ؛ الشامي: سبل اليدى والرشاد، ٛ٘ٔ/ٔالحديث ،
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ىـ( ٛٓٗٔجواد )المتوفى:  ؛ العمي:ٕٙٗ/ٖ؛الحمبي:السيرة الحمبية، ٕٗٔ/ٔابن عبد البر: االستيعاب ،(٘ٚ)
 .ٖٛ/ٖٔم( ٕٔٓٓىـ/ ٕٕٗٔ)دار الساقي، ٗط تاريخ العرب قبل اإلسالم،المفصل في 

 .ٖٚٔ/ٕٔابن حنبل: مسند ،( ٙٚ)
؛ابن  ٗٛ٘/ٔ؛ الحميري: االكتفاء،ٚٚٗ/ٔأسد الغابة ،؛ابن االثير: ٕٔٔ/ٜالبييقي: السنن الكبرى،  (ٚٚ)

 .ٕٙ٘/ٔحجر العسقالني: اإلصابة ،
  . ٓٛ/ٗالبييقي: دالئل النبوة ، ( ٛٚ)
؛ ابن كثير:  ٕٕٕ-ٕٕٔ، ٜٗ/٘؛ابن كثير: البداية والنياية، ٖٛٗ، ٖٖٗ/ ٕابن شبو: تاريخ المدينة ، (ٜٚ)

 .ٕٜ/ٗالسيرة النبوية ،
 .ٖٚٗ/ٕابن شبو: تاريخ المدينة ،(ٓٛ)
 . ٖٛٗ/ ٕابن شبو: تاريخ المدينة ، (ٔٛ)
؛النويري: نياية  ٜٕٖ/ٕ ٔٛ/ٗدالئل النبوة ،  البييقي: ؛ٕٛٔ/ٚالبالذري: جمل من أنساب األشراف،(ٕٛ)

،تحقيق: عمر عبد السالم تدمري)دار الكتاب ٔط ؛ الجزري ابن األثير: الكامل في التاريخ، ٚ٘/ٕٔاألرب ،
 .ٕٗٛ/ٖم( ٜٜٚٔىـ / ٚٔٗٔلبنان،  -العربي، بيروت 

 . ٓٙاالنفال: سورة  (ٖٛ)
 .ٔٗالتوبة:سورة (ٗٛ)
 .ٕٜ/ٗابن كثير: السيرة النبوية ،(٘ٛ)
 .ٕٜ/ٗكثير: السيرة النبوية ،ابن (ٙٛ)
 .ٕ٘/ٓٔم( ٖٜٜٔ/ ىـٗٔٗٔ بيروت ، –ىـ( : المبسوط )دار المعرفة ٖٛٗمحمد بن أحمد )ت:  (ٚٛ)
 .ٗمحمد :سورة  (ٛٛ)
،تحقيق: أحمد محمد ٔىـ( جامع البيان في تأويل القرآن ،طٖٓٔالطبري: محمد بن جرير بن يزيد )ت:  (ٜٛ)

ىـ( تفسير ٓ٘ٗ؛ الماوردي: عمي بن محمد )ت: ٙ٘ٔ/ٕٕم( ٕٓٓٓىـ /  ٕٓٗٔشاكر) مؤسسة الرسالة، 
 –بيروت  -لعممية الماوردي = النكت والعيون، تحقيق : السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم)دار الكتب ا

؛ ابن الفراء: محيي السنة ،  ٓٙ/٘؛  ابن قيم الجوزية: زاد المعاد، ٕٕٗ/ٜ؛البييقي: ٖٜٕ/٘لبنان، بال .ت( 
،تحقيق: عبد الرزاق ٔط ، ىـ( معالم التنزيل = تفسير البغويٓٔ٘)ت :  الحسين بن مسعود بن محمد

 .ٜٕٓ/ٗم( ٕٓٓٓىـ/  ٕٓٗٔ،  بيروت_ الميدي)دار إحياء التراث العربي 
 .ٗٚٔ/ٙالخازن: تفسير الخازن،  (ٜٓ)
 .ٕٓٔالتوبة : سورة  (ٜٔ)
 ٕٚ/ٙ : سبل اليدى والرشاد، ؛ الشاميٗٛ٘/ٔ؛الحميري: االكتفاء ، ٜٖٙ- ٖٛٙ/ ٕابن ىشام: السيرة ،( ٕٜ)

 .ٕٙٗ/ٖ؛الحمبي: السيرة الحمبية، 
؛ابن حنبل  ٜٖٙ/ٕىشام: السيرة النبوية ،؛ ابن  ٖٔ/ٔابن سعد: جزء فيو مجمس من فوائد الميث بن سعد،(ٖٜ)

 ؛ ٖٛٗ ، ٖٖٗ/ٕابن شبو: تاريخ المدينة ،  ؛ ٜٛ٘ٔ/ٗالبخاري :الجامع الصحيح ، ؛  ٚٔ٘/٘ٔ:مسند ،
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: دالئل  البييقي ؛ ٕٚ٘/ ٗ؛أبو عوانة: مستخرج أبي عوانة  ٕٛٔ/ٚ، : جمل من أنساب األشراف البالذري
تفسير  الخازن: ؛ٗٛ٘/ٔ؛الحميري: االكتفاء ، ٕ٘٘/ٚ، : الروض األنف ؛السييمي ٔٛ/ٗالنبوة ، 
 . ٕٙٗ/ٖ؛الحمبي:السيرة الحمبية ٗٚٔ/ٙالخازن،

 .  ٖٛٗ، ٖٖٗ/ٕابن شبو: تاريخ المدينة  (ٜٗ)
 . ٓٛ/ٗالبييقي: دالئل النبوة ،  (ٜ٘)
 .ٚٛ/ٔ؛ابن الفقيو اليمداني:البمدان، ٔىامشٕٖٗ/ٕابن شبو: تاريخ المدينة ،  (ٜٙ)
 .ٕٙٔ: النحلسورة  (ٜٚ)
 .ٓٗالشورى :سورة  (ٜٛ)
 . ٖٚٔ/ٕٔابن حنبل: مسند ،(ٜٜ)
؛ ابن ٚٚٗ/ٔ، أسد الغابة ابن االثير: ؛ ٕٔٔ/ٜ؛ البييقي: السنن الكبرى ٓٛ/ٗلبييقي: دالئل النبوة ،ا( ٓٓٔ) 

 . ٕٛٗ/ٖقيم الجوزية: زاد المعاد ،
الطبري:  الجامع  ٕٛٔ/ٚ، ساب األشرافالبالذري: جمل من أن ؛ ٖٛٗ/ ٕابن شبو: تاريخ المدينة ،  (ٔٓٔ)

 . ٕٙٗ/ٖالحمبي: السيرة الحمبية،  ؛ٕٚ/ ٙ، : سبل اليدى والرشاد الشامي ؛ ٖٗٔ/ٕٔألحكام القرآن،
- )دار الكتاب ٖىـ( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،طٖٛ٘الزمخشري: محمود بن عمرو )ت:  (ٕٓٔ)

العاني: عبد    ؛ٖٗٔ/ٕٔالطبري:  الجامع ألحكام القرآن،  ؛ ٜٚٔ/ٖم( ٜٚٛٔىـ /ٚٓٗٔبيروت،  –العربي 
 /ٗ (       م ٜ٘ٙٔىـ /  ٕٖٛٔدمشق،  -)الترقي ٔط ىـ( بيان المعاني ،ٜٖٛٔماّل حويش )ت:  القادر
ٖٙٓ . 

 . ٕ٘/ ٓٔالسرخسي:  المبسوط،  (ٖٓٔ)
 . ٖٓٙ/ٗبيان المعاني، ؛العاني:ٖٛٗ/ٕابن شبو: تاريخ المدينة ،  (ٗٓٔ)
 .ٖٛٗ/ ٕابن شبو:  تاريخ المدينة ،  (٘ٓٔ)
 .ٕٗٛ/ٖ؛ابن االثير: الكامل ، ٚ٘/ٕٔ؛ النويري: نياية األرب ،ٕٛٔ/ٚالبالذري: جمل من أنساب ، (ٙٓٔ)
 .ٕٛ٘/ٗٔالمقريزي: إمتاع األسماع، (ٚٓٔ)
ابن االثير: أسد  ؛ٕٔٔ/ٜالسنن الكبرى  البييقي: ؛ٔٛ – ٓٛ/ٗالبييقي: دالئل النبوة ،  (ٛٓٔ)

 .ٕٛٗ/ٖ؛ ابن قيم الجوزية: زاد المعاد ، ٕٓ/ ٔالذىبي: سير أعالم النبالء،  ؛ٚٚٗ/ٔبة،الغا
 .ٕٗٛ/ٙٔ،ٖٛ/ٖٔالعمي: المفصل في تاريخ العرب ،(ٜٓٔ)
؛الحمبي:  ٗٛ٘/ٔ؛ الحميري: االكتفاء ،ٖٚٔ/ٕٔ؛ابن حنبل: مسند ،ٜٖٙ/ٕابن ىشام: السيرة النبوية،  (ٓٔٔ)

 . ٕٙٗ/ٖالسيرة الحمبية، 
 .ٖٚٔ/ٕٔ؛ابن حنبل: مسند ، ٜٖٙ/ ٕابن ىشام: السيرة النبوية ، (ٔٔٔ)
 .ٕٚ/ٙ؛الشامي: سبل اليدى والرشاد، ٔٛ/ٗالبييقي: دالئل النبوة ، (ٕٔٔ)
 .ٙٚالمؤمنون: سورة  (ٖٔٔ)
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ىـ( الكشف والبيان عن تفسير ٕٚٗأبو إسحاق: أحمد بن محمد )ت:  ٔٙ/ٜٔالطبري: جامع البيان ،(ٗٔٔ)
مراجعة وتدقيق: األستاذ نظير الساعدي)دار إحياء  قيق: اإلمام أبي محمد بن عاشور ،تح ،ٔط ، القرآن

الزمخشري:  ؛ ٜٕٖ/ٕالبييقي: دالئل النبوة،  ؛ٖ٘/ٚم(  ٕٕٓٓىـ/  ٕٕٗٔ، لبنان –، بيروت  التراث العربي
؛  ٕٙ٘/ٔابن حجر العسقالني: اإلصابة ، ؛ ٖٗٔ/ٕٔ، الطبري: الجامع ألحكام القرآن ؛ ٜٚٔ/ٖ

 .ٜٕٓ/ٕم( ٜٜٚٔىـ /  ٚٔٗٔالقاىرة،  -)دار الصابوني ٔط صفوة التفاسير، ،الصابوني: محمد عمي 
 . ٔٛ/ٗالبييقي: دالئل النبوة ،(٘ٔٔ)
ىـ( السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني ٜٚٚالشافعي: محمد بن أحمد الخطيب )ت:  (ٙٔٔ)

 .ٖٜ٘/ٗم( ٛٙٛٔ ىـ/ ٕ٘ٛٔية( القاىرة،كالم ربنا الحكيم الخبير)مطبعة بوالق )األمير 
 .  ٖٓٙ/ٗ؛ العاني: بيان المعاني،ٕٓ/ٔ،  ؛الذىبي: سير أعالم النبالءٜٕٖ/ٕالبييقي: دالئل النبوة ،(ٚٔٔ)
الجامع ألحكام  الطبري: ؛ٜٚٔ/ٖ؛ الزمخشري: الكشاف ،ٜٕٖ/ٕالبييقي: دالئل النبوة ، (ٛٔٔ)

 . ٖٓٙ/ٗالمعاني،العاني: بيان  ؛ ٖٗٔ/ٕٔالقرآن
 .ٖٓٙ/ٗ؛العاني: بيان المعاني، ٕٓ/ ٔالذىبي: سير أعالم النبالء، (ٜٔٔ)
ابو  ؛ ٖٖٗ/ٕ: تاريخ المدينة ، ابن شبو ؛ ٜٛ٘ٔ/ ٗصحيح ، البخاري : ؛ ٚٔ٘/٘ٔابن حنبل: مسند ،(ٕٓٔ)

 ؛ ٕٔٔ/ٜ،  :السنن الكبرى البييقي ؛ ٜٖٙ/ٕ: السيرة النبوية، ابن ىشام ؛ ٕٚ٘/ٗ:مستخرج ،  عوانو
 . ٗٛ٘/ٔاالكتفاء ،: الحميري ؛ ٕ٘٘/ٚ: الروض األنف ، السييمي ؛ ٜٕٖ/ٕ: دالئل النبوة ،  البييقي

 : المسند الصحيح ؛ النيسابوري ٜٛ٘ٔ/ٗ ؛البخاري :الجامع الصحيح ، ٖٚٔ/ٕٔابن حنبل: مسند ، (ٕٔٔ)
 . ٕٚ٘/ٗ؛ابو عوانو: مستخرج ، ٖٖٗ/ٕ؛ابن شبو: تاريخ المدينة ، ٖٙٛٔ/ٖ،
 . ٜٗٔ/ٕالبييقي: أحكام القرآن لمشافعي ، (ٕٕٔ)
 .ٕٗٛ/ٙٔ،ٖٛ/ٖٔ؛العمي:المفصل ،ٕٕٕ/٘ابن كثير: البداية والنياية،  (ٖٕٔ)
)المكتبة العممية ودار الطيب لمطباعة والنشر، القدس ٔعفانة :حسام الدين بن موسى: فتاوى يسألونك،ط (ٕٗٔ)
 .ٕٗ/ٔٔم( ٕٙٓٓىـ /  ٕٚٗٔ،  أبو ديس -
 .ٕٙ٘البقرة: سورة  (ٕ٘ٔ)
 .ٚٛ/ٔابن الفقيو اليمداني:البمدان، (ٕٙٔ)

العالء بن الحضرمي الحضرمي ىو عبد اهلل بن عماد ويقال بن عمار. ويقال بن عباد بن أكبر بن  )*******(
 ٖربيعة بن مالك بن أكبر بن عويف بن مالك بن الخزرج بن وقيل بن عبادة. ابن عبد البر: االستيعاب ،

 ()وىو من حضرموت، حميف حرب بن أمية، واله الرسول محمد ٔٚ /ٗن االثير: أسد الغابة ،؛ابٙٛٓٔ/
، وقيل:  ىـٗٔ، فأقره أبو بكر خالفتو كميا، ثم أقره عمر، وتوفي في خالفة عمر  البحرين، وتوفي  وىو عمييا

ابن االثير:  ؛ ٚٛٓٔ/ ٖب ،: االستيعا ىـ واليا عمى البحرين، واستعمل عمر بعده أبا ىريرة. ابن عبد البرٕٔ
و العالء ىو أخو عامر بن الحضرمي ولو أخ يقال لو: ميمون ، وىو صاحب البئر التي  ٔٚ/ٗأسد الغابة ،

 .ٔٚ/ٗبأعمى مكة المعروفة ببئر ميمون، حفرىا في الجاىمية. ابن االثير: أسد الغابة ،
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ىـ( آثار البالد وأخبار ٕٛٙالقزويني: زكريا بن محمد )ت:  .ناحية بين البصرة وعمان: البحرين)********(
.وىي في أول اليمن. مدينة جميمة. والماء فييا قريب يحفر باليد. وبيا  ٚٚ/ٔبيروت( -العباد)دار صادر 

وتعد ىجر قاعدة البحرين .المنجم: آكام  ٖٜٖ/٘؛الحموي: معجم ؛  ٘٘/ٔنخيل. المنجم: آكام المرجان، 
انيا و وتتميز البحرين بالتمور: ٕٓٛ/ٔ؛القزويني: آثار البالد ، ٖٜٖ/٘؛الحموي: معجم  ٘٘/ٔالمرجان، 

ابن حوقل: ٗٙٔ/ٔ"ريف الدنيا من التمر ما بين اليمن إلى البصرة وىجر" .ابن الفقيو اليمداني: البمدان،
 .ٖٔ/ٔصورة األرض،

 ؛ ٕ٘ٗ/ٗٔريزي: إمتاع األسماع ،؛المق ٚٚٗ/ٔ؛ابن االثير: أسد الغابة ،ٔٗ/ٗابن حبان: اإلحسان ،(ٕٚٔ)
 . ٓٓٔ/ٔٔالعمي: المفصل ، ؛ ٕٙ٘/ٔابن حجر العسقالني :اإلصابة ،

 .ٖٕٙ/ٛٔالعمي: المفصل ،(ٕٛٔ)
 .ٖٕٙ/ٛٔ؛العمي: المفصل ، ٕٙٔ/ٔابن عبد البر: االستيعاب ، (ٜٕٔ)
 .ٕٔٛ/ ٖابن االثير: الكامل ،(ٖٓٔ)

 3/182،الكامل  ابن االثير: الحنفي. الحزوري المفرج بن ساد بن هللا عبد بن :نجدة بن عامر)*********(

: م. الذهبي 644 هـ/ 66 سنة . قتل3/854 والخبز المبتذأ ديوان: ؛ابه خلذون02/ 5؛الذهبي: سيز األعالم،

 .  5/02، االعالم سيز
النويري: نياية األرب  ٛ٘ٔ/ٖ،ديوان المبتدأ  ابن خمدون: ؛ ٕٗٛ/ ٖابن االثير: الكامل ، (ٖٔٔ)

،ٕٔ/٘ٚ.  
 


