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، به کوشش علـي محمـد و   ).ق٨٥٢.م(العسقالني 

ــه،    ؛ق١٤١٥ديگــران، بيــروت، دار الکتــب العلمي

ــال ــاکوال  :االکم ــن م ــروت، دار  ،.)ق٤٧٥.م( اب بي

ــي،  الکتــب ــاباال ؛ق١٤١١العرب  عبــدالکريم :نس

، عبـدالرحمان بـه کوشـش   ، .)ق٥٦٢.م(سمعاني ال

ــس دا  ــدرآباد، مجل ــحي ــه،  ة ارئ ــارف العثماني لمع

، .)ق٢٧٩.م(الـبالذري   :انساب االشراف ؛م١٩٦٢

بــه کوشــش زکــار و زرکلــي، بيــروت، دار الفکــر، 

، .)ق٧٧٤.م(ابن کثيـر   :و النهايه البداية ؛ق١٤١٧

 خليفـة  :هتاريخ خليف ؛ق١٤٠٧بيروت، دار الفکر، 

فـواز، بيـروت،    به کوشـش ، .)ق٢٤٠.م(بن خياط 

 :تقريـب التهـذيب   ؛ق١٤١٥دار الکتب العلميـه،  

ــن حجــر العســقالني  ــه کو.)ق٨٥٢.م(اب شــش ، ب

ــيد،     ــوريه، دار الرش ــه، س ــد عوام  ؛ق١٤٠٦محم

بـه  ، .)ق٤٥٦.م(ابـن حـزم    :نساب العربا جمهرة

ــش  ــب   کوش ــروت، دار الکت ــا، بي ــي از علم گروه

 ابـن  :جوامع السـيرة النبويـه   ؛ق١٤٠٣العلميـه،  

ــي   ــزم اندلس ــب .)ق٤٥٦.م(ح ــروت، دار الکت  ، بي

 ابـن  :لسـير ا و المغازي الدرر في اختصار ؛هالعلمي

، قـاهره، وزارت اوقـاف مصــر،   .)ق٤٦٣.م(عبـدالبر  

ــروض ؛ق١٤١٥ ــف ال ، .)ق٥١٨.م(ســهيلي ال :االن

ــاء  ــروت، دار احي ــال  بي ــيرة ؛ق١٤١٢ ،ثرات  الس

 ءالسـقا  به کوشش، .)ق٢١٨.م(هشام  بنا :النبويه

 :الطبقات الکبـري  ؛ه، بيروت، دار المعرفديگرانو 

 ، بـــه كوشـــش محمـــد.)ق٢٣٠.م(ســـعد  ابــن 

؛ ق١٤١٨الكتـب العلميـه،   ، بيـروت، دار  عبدالقادر

بــه ، .)ق٧٣٤.م(النــاس  ابـن ســيد  :ثــرعيــون اال

ــش  ــم،    کوش ــروت، دار القل ــد، بي ــراهيم محم اب

بـن علـي    يحيي :المجموعه الفوائد غرر ؛ق١٤١٤

محمـد خرشـافي،   به کوشش ، .)ق٦٦٢.م(القرشي 

 :لمغــازيا ؛ق١٤١٧بيــروت، دار الکتــب العلميــه، 

ونس، مارسدن جـ  به کوشش، .)ق٢٠٧.م(الواقدي 

  .ق١٤٠٩بيروت، اعلمي، 

  خاني حسين قاضي
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قريش در  ازسران :مخزومي ابوحذيفه

روزگار جاهلي، اثرگذار در برخـي رويـدادهاي   

  مکه

بــن  مغيــرةبــن  ٢مهاشــم / ١ابوحذيفــه مهشــم

مخــزوم از قبيلــه   بنــي عبــداهللا بــن عمــر از تيــره

در  خبـري  وي والدت از تـاريخ  ٣.قريش است

  .دست نيست

 رخداد تـاريخي كـه ابوحذيفـه در   ترين  مهم

دسـت    بـه  *آن نقش داشته، نصب حجراالسود

سال پيش از  ۵٥يا  ۱۵٤است كه  9رسول اکرم

 ٧کعبه در جريان سـيل  ٦.بعثت ايشان اتفاق افتاد

ويران شد و در مشـاجره سـران    ٨سوزي يا آتش

ــس از      ــود پ ــب حجراالس ــر نص ــر س ــريش ب ق

ي، ، ابواميــه و بــر پايــه گزارشــ٩بازسـازي کعبــه 

پيشــنهاد کــرد نخســتين  ١٠بــن مغيــره ابوحذيفــة
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  .١٤٤؛ جمهرة انساب العرب، ص١٩٨، ص١٠انساب االشراف، ج. ١

  .٥٦٣، ص١١تاريخ طبري، ج. ٢

؛ ٥٦٣، ص١١؛ تـاريخ طبـري، ج  ١٠٩، ص١انساب االشـراف، ج . ٣

  .١٤٤جمهرة انساب العرب، ص

  .٢٠-١٩، ص٢بي، جتاريخ يعقو. ٤

؛ اســد ١٠٨، ص١؛ انســاب االشــراف، ج١١٦، ص١الطبقــات، ج. ٥

  .٢٤-٢٣، ص١الغابه، ج

؛ ٢٧٣-٢٧٢، ص٢؛ مــروج الــذهب، ج١٧٣، ص١اخبــار مكــه، ج. ٦

  .٢١٨-٢١٧، ص٤الكافي، ج

؛ اسد ٢٧١، ص٢؛ مروج الذهب، ج١٠٨، ص١انساب االشراف، ج. ٧

  .٢٤، ص١الغابه، ج

  .١٩، ص٢ريخ يعقوبي، ج؛ تا١٦٠، ص١اخبار مكه، ج. ٨

.١١٦، ص١الطبقات، ج .٩

  .٢٤، ص١؛ اسد الغابه، ج١٩٨، ص١٠انساب االشراف، ج. ١٠
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 دربـاره نيز  ۳۹/زمر ۹-۷و  ۱۰١/يونس ۱۲ آيات

  ٢.ابوحذيفه ياد شده است

حذيفــه از همراهــان   بــن ابـي  ٤هشــام / ٣هاشـم 

البته  ٥.طالب در هجرت به حبشه بود ابي جعفر بن

مشرکان كشته شده در بدر يا اُحد  برخي او را از

يكي ديگر از فرزندان او به نـام اميـه    ٦.اند شمرده

  ٧.شته شدك 7دست اميرمؤمنان  در نبرد اُحد به

  منابع �

ــه ــار مک ــي  :اخب ــروت، دار .)ق٢٤٨.م(االزرق ، بي

ــدلس،  ــتيعاب ؛ق١٤١٦االن ــدالبر   :االس ــن عب اب

محمـد و ديگـران،    ، به كوشـش علـي  .)ق٤٦٣.م(

 :اسد الغابـه ؛ ق١٤١٥بيروت، دار الکتب العلميـه،  

، .)ق٦٣٠.م(محمـد الجــزري   ابـن اثيـر علـي بـن    

ــر،  ــروت، دار الفک ــما؛ ق١٤٠٩بي ــاع االس  :عامت

ــزي  ــش.)ق٨٤٥.م(المقريـ ــه كوشـ ــد  ، بـ محمـ

؛ ق١٤٢٠عبدالحميد، بيروت، دار الکتب العلميـه،  

ــراف  ــاب االش ــبالذري  :انس ــه .)ق٢٧٩.م(ال ، ب

تـاريخ  ؛ ق١٤١٧كوشش زكار، بيروت، دار الفکر، 

ــري  ــوك (طب ــم و المل ــاريخ االم ــري  ):ت الطب

محمد ابوالفضـل، بيـروت،    ، به كوشش.)ق٣١٠.م(

احمد بن  :تاريخ اليعقوبي؛ عربيدار احياء التراث ال

�����������������������������������������������������������
.٣١٩، ص٢زاد المسير، ج. ١

  .١١٧، ص٤؛ الكشاف، ج٢٢٤، ص٨تفسير ثعلبي، ج. ٢

؛ ٢٣٧-٢٣٦، ص١انســاب االشــراف، ج؛ ١٠٠، ص٤الطبقــات، ج. ٣

  .٤٠٦، ص٢الهدي، جل سب

  .٦٢٢، ص٤اسد الغابه، ج؛ ١٥٣٨، ص٤االستيعاب، ج. ٤

العــرب،  نسـاب ا مهـرة ؛ ج٢٣٧-٢٣٦، ص١شـراف، ج انسـاب اال . ٥

  .١٥٣٨، ص٤االستيعاب، ج؛ ١٤٦ص

  .٣٥٤، ص١؛ مناقب، ج٧١٥، ص١، جهالنبوي السيرة. ٦

 ؛٤٠٧، ٣٩٨، ص١انســاب االشــراف، ج ؛٣٠٨، ص١المغــازي، ج. ٧

  .١٦٤، ص١سماع، جاال متاعا

؛ ق١٤١٥، بيـروت، دار صـادر،   .)ق٢٩٢.م(يعقوب 

ــي  ــير ثعلب ــان(تفس ــف و البي ــي  ):الكش الثعلب

، به كوشش ابـن عاشـور، بيـروت، دار    .)ق٤٢٧.م(

تفسير مقاتـل بـن   ؛ ق١٤٢٢احياء التراث العربي، 

ــليمان ــن ســليمان  :س ــل ب ــه .)ق١٥٠.م(مقات ، ب

بيـروت، التـاريخ    شـحاته،  محمود عبداهللاکوشش 

ابن حـزم   :جمهرة انساب العرب؛ ق١٤٢٣العربي، 

، بيـروت،  گروهـي از علمـا  ، به كوشش .)ق٤٥٦.م(

ــن  :زاد المســير؛ ق١٤١٨دار الکتــب العلميــه،  اب

، به كوشش عبدالرزاق، بيروت، .)ق٥٩٧.م(جوزي 

محمـد   :سبل الهدي؛ ق١٤٢٢دار الکتاب العربي، 

وشش عـادل  ، به ك.)ق٩٤٢.م(بن يوسف الصالحي 

محمد، بيـروت، دار الکتـب العلميـه،     احمد و علي

ــه ؛ ق١٤١٤ ــيرة النبوي ــام   :الس ــن هش - ٨.م(اب

، به كوشـش السـقاء و ديگـران، بيـروت،     .)ق٢١٣

ــه ــة العلمي ــي؛ المکتب ــبح االعش قلقشــندي  :ص

 الطبقـات  ؛، بيروت، دار الکتب العلميه.)ق٨٢١.م(

 محمـد  كوشـش  به، .)ق٢٣٠.م( سعد ابن :الكبري

؛ ق١٤١٨ ، بيـروت، دار الکتـب العلميـه،   قادرعبدال

، بيـروت، دار  .)ق١٢٥٠.م(الشـوكاني   :فتح القدير

، .)ق٢٧٩.م(الــبالذري  :فتــوح البلــدان؛ المعرفــه

ــافي؛ م١٩٨٨بيــروت، دار الهــالل،  الكلينــي  :الك

، به كوشش غفاري، تهران، دار الکتـب  .)ق٣٢٩.م(

الزمخشـــري  :الكشـــاف؛ ش١٣٧٥االســـالميه، 

 :مروج الـذهب ؛ ق١٤١٥قم، بالغت،  ،.)ق٥٣٨.م(

، به كوشـش اسـعد داغـر،    .)ق٣٤٦.م(المسعودي 

ــره،   ــم، دار الهج ــازي؛ ق١٤٠٩ق ــدي  :المغ الواق

مارسدن جونس، بيـروت،   ، به كوشش.)ق٢٠٧.م(

 ابـن شـهر   :طالب ابي  آل مناقب؛ ق١٤٠٩اعلمـي،  

 اسـاتيد،  از گروهي كوشش به، .)ق٥٨٨.م( آشوب

  .ق١٣٧٦ الحيدريه،المکتبة  نجف،

  سيد محمد معلمي
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