
 11من  1الصفحة 
 

 أمية وبني عثمانِآللِِ الشرف ثبوت في المروية اآلثار

 ) اليجري السابع - األول القرن  :بين ما الفترة يتناول تاريخي بحث ) 

 

 واألنصار والصحب آل، وخير النبي عمى والسالم والصالة المتعال، الكبير اهلل بسم
  .حال كل في نيجو عمى سار ومن األفضال، ذوي

 وعمى عثمان، والحيي والكّرار، والفاروق، الصديق، عمى آن، كل في ربنا يا والرضا
 :بعد أما المؤمنين، أميات وسائر سفيان، أبي بنت ورممة وحفصة، عائشة،خديجة، و 

 أو قوم كل ففي حامميما؛ وحسب نسب شرف عمى يدّّلن لقبان والشريف، السيد
 قريش قبيمة ُوِصَفت وقد  .وعشيرة قبيمة كل في وكذا وأشراف، سادة يوجد جماعة
 :عنيم قالف "النسابة حنظمة بن غفل"د وصفيم مثمما األشراف، قبيمة بأنيا

 (والرياسة الشرف أىل بخٍ  بخٍ )

 اهلل صمى ـ اهلل رسول سيدنا بيت أىل فيم ، وذؤابتيا قريش غرة ىاشم بنو وكان 
 منيم اهلل رسول سيدنا ولكون ؛ ألفضميتيم ومنبعو الشرف أصل وىم ـ وسمم وآلو عميو

 ولد من اصطفى وجل عز اهلل إن: ))قال حين اهلل رسول سيدنا أخبر كما وذلك ،
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 كنانة بني من واصطفى ، كنانة إسماعيل بني من واصطفى ، إسماعيل إبراىيم
 .(ٔ)((ىاشم بني من واصطفاني ، ىاشم بني قريش من واصطفى ، قريشاً 

أخرى  لبطون ثبت كما ، ىاشم بني عمومل" الشريفو" "السيد" لقبيّ  إطالق ثبت وقد
 عز ربنا يقول  .األنصار بعض مثل ؛ العرب بقية من لقبائل وأيضاً  ، قريشمن 
 َعَمى ِعْمَرانَ  َوآلَ  ِإْبَراِىيمَ  َوآلَ  َوُنوًحا آَدمَ  اْصَطَفى الم وَ  ِإن  : ) الكريم كتابو في وجل

ي ةً  * اْلَعاَلِمينَ   ، ٖٗ-ٖٖ : عمران آل سورة (َعِميمٌ  َسِميعٌ  َوالم وُ  َبْعضٍ  ِمنْ  َبْعُضَيا ُذرِّ
. وىم أشرف العرب، فيم السالم عميو الخميل إبراىيم آل وذؤابة خاصة ىم وقريش

ن لم تكن  الذين اختصيم رّبيم دون بقية خمقو بسدانة وحجابة وعمارة بيتو الحرام، وا 
وذلك  شرفًا وعّزًا وسيادة وسؤددًا، ؛لكفتيمليم سوى ىذه المنقبة بين العرب والناس 

باألشراف ؛ ّل لديٍن أو  جممةً  -في جاىميتيم  –فُنعتوا  فضل اهلل يؤتيو من يشاء.
نما ألنيم أىل البيت الحرام ، وقد كانوا ُيدعون بآل اهلل وجيران  ىذا لكثرة أو لمنعة ؛ وا 

التي  ِنَعموليم سورة باسميم في كتابو الكريم، عدد فييا بعض اهلل وقد جعل  اهلل.
ياَلفِ ) عز وجلعمييم، يقول أنعميا  ْيفِ  الشَِّتاءِ  ِرْحَمةَ  ِإياَلِفِيمْ  * ُقَرْيشٍ  ِِلِ  * َوالص 
 قريش.( سورة َخْوفٍ  ِمنْ  َوآَمَنُيمْ  ُجوعٍ  ِمنْ  َأْطَعَمُيمْ  ال ِذي * اْلَبْيتِ  َىَذا َرب   َفْمَيْعُبُدوا

مكثير َنعت ل والطبقات والتراجم السير أىل عند فقريش ىي قبيمة األشراف، وقد وجدنا
 الشريف ، الحسيني الشريف ، الحسني الشريف:  ذلكمن أمثمة و  منيم بالشرافة،

 العثماني الشريف ، العباسي الشريف ، الياشمي الَعقيمي الشريف ، الطياري الجعفري
 .  ذلك وغير ، العمري الشريف ، الصديقي البكري الشريف ، األموي الشريف ،

 بكر أبي آل" الصديقيين البكريين األشراف السادة عن مقالة إعداد لنا سبق وقد
 - م ٕٗٔٓ طبعة – "الصديقية البكرية الساللة" كتابنا في نشرىا وتم" الصديق

                                                            

، صحيح اتي حثاى ط الزسالح  194/ 17، هسٌس أحوس ط الزسالح  1871/ 4(  صحيح هسلن ط إحياء التزاث 1)

 66/ 11، الوعجن الكثيز للطثزاًي ط اتي تيويح  141/ 14
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 وسّميتيا العدويين العمريين األشراف السادة عن مقالة إفراد أيضاً  سبق كما ، فمُينظر
 في ونشرتيا ، عنو اهلل رضي "عمر آلل والشرف السيادة ثبوت في القمر ضوء"

 – م ٕٚٔٓ طبعة – "واألنساب التاريخ في مقاّلت : الدعباسي كناشةي "كتاب
  .فمُينظر

 أمير لسيدنا : الشريفية الجديدة من ىذه السمسة المقالةىذه  أفرد اليوم أنا وىا
 - عنو اهلل رضي - عفان بن عثمان  :النورين ذي ، الحيي ، الراشد ، المؤمنين

 من كثير عند حّقيم المغبون ، القرشيين شمس عبد بن أمية بني من ورىطو وآللو
 صمى – اهلل رسول عند ليم وِبما ، بفضميم امنّ  اعترافاً  المقالة تمك فكانت ، المسممين

  .وصير ونسب، ومكان، قرابة من – وسمم وآلو عميو اهلل

ّني  أعمم فال ؛ العالمين من أحد يحزىا لم منقبة حازوا قد أمية بني أن ألحسب وا 
 بن أمية بن العاص أبي بن عفان بن عثمان سيدنا غير نبيّ  ابنتي تزوج قط رجالً 
 بن غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن كالب بن قصي بن مناف عبد بن شمس عبد
 السيدة ثم رقية، السيدة تزوج الذي - عنو اهلل رضي - األموي العبشمي القرشي فير
 ، المؤمنين أم زوجتو ِمن – وسمم وآلو عميو اهلل صمى - اهلل رسول ابنتي كمثوم أم

 كالب بن قصي بن العزى عبد بن أسد بن خويمد بنت خديجة  :العالمين نساء وسيدة
 بن عبد مناف . كما أن بقية اخوتيم من بني عبد شمسعنيا اهلل رضي القرشية

حازوا أيضًا شرف أن يتزوج رجل منيم بنت النبي صمى اهلل عميو وسمم : السيدة 
: رقية ، وأم كمثوم ، وفاطمة : زوجة سيدنا عمي الكرار رضي اهلل  زينب ، أخت
 عنيم جميعًا.

ن  سفيان أبي بنت رممة ، حبيبة أم السيدة  :مؤمن كل وأم أّمنا قوم ُىم أمية بني وا 
  :الكرام الصحابة رىط فيم وكذلك  .عنيا اهلل رضي - أمية بن حرب بن صخر
 بن سعيد أحيحة أبي بنو وىم .. وأبان ، وسعيد( ، اهلل عبد) والحكم ، وعمرو ، خالد
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 ابنا وىما ، ومعاوية ، ويزيد ، أمية بن حرب بن سفيان أبي كذلك  .أمية بن العاص
 من وىي ، أمية بن عمرو أبي بن معيط أبي بن عقبة بنت كمثوم وأم ، سفيان أبي

 أول  :أمية بن العيص أبي بن أسيد بن وعتّاب ، الفتح قبل المبايعات الُمياجرات
 أبي بن الحكم بن مروان بن العزيز عبد بن عمر العادل ثم ، المكرمة مكة وّلة

 من كثير يعّده والذي ، والعدل والخير الفضل في ىو من ىو الذي ، أمية بن العاص
 . عنو ورضي اهلل رحمو ، الميديين الراشدين من خميفة الناس

 ،عدّلً  األرض يمأل شجة بوجيو رجل ولدي من: يقول الخطاب بن عمر كانو 
 بن عمر أن سعد ابن وأخرج .فيو أبيو ظن فصدق تاريخو، في الترمذي أخرجو

 ممئت كما عدّلَ  يممؤىا الذي ولدي من الشين ذو من! شعري ليت: قال الخطاب
 من إن :قال الخطاب بن عمر أن بمغنا قال نافع عن بسنده البييقي وروى ًا.جور 
 بن عمر ّلإ أحسبو ّل :نافع قال .عدّلً  األرض ئفيمم يمي شين بوجيو رجالً  ولدي
 .العزيز عبد

 آل من رجل يمي حتى تنقضي ّل الدنيا أن نتحدث كنا: قال أنو عمر ابن عن جاءو  
 وكانوا شامة، بوجيو عمر بن اهلل عبد بن بالل فكان عمر، عمل بمثل يعمل عمر،
 بن عمر بن عاصم ابنة وأمو، العزيز عبد بن بعمر اهلل جاء حتى ىو، أنو يرون

 .الخطاب

 أبي بن عمي نع الزىد زوائد في أحمد بن اهلل عبد أخرجقال الحافظ السيوطي : 
 .العزيز عبد بن عمر :يعني .صالحاً  أميراً  فييم فإن أمية بني تمعنوا ّل :قال طالب
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 فقيل .والعمران بكر أبو الخمفاء :قال أنو المسيب بن سعيد عن البييقي أخرجقال: و 
 قبل مات المسيب وابن :البييقي قال .تعرفو أن يوشك :قال ؟اآلخر عمر من :لو

 .(ٕ)توفيقاً  إّل يقولو وّل بسنتين العزيز عبد بن عمر

 من والشرف بالسيادة ُنعت عمن الكتب بطون في تناثر مما بعضاً  جمعتُ  وقد
 عفان بن عثمان  :المؤمنين أمير بني وباألخص ، شمس عبد بن أمية بني رجاّلت

 دمشق بالحجاز، والمدينة مكة  :اِلسالمي العالم بقاع شتى في - عنو اهلل رضي  -
 وبغداد والّرقة والكوفة البصرة بالشام، المقدس وبيت ونابمس وصور وطرابمس وبيروت
 وسمرقند وخراسان طبرستان باألندلس، قرطبة بمصر، والقاىرة اِلسكندرية بالعراق،

 .المشرق ببالد وىراة

 عشرون وىم ، والشرف بالسيادة منيم ِذكره اقترن ممن بجمعو ربيأكرمني  ما فإليكم
 : الوفيات ِسِنيّ  حسب وَرتّبتيم ، سيرتيم من تيسر ما ذكرت وقد ، رجالً 

  :(3)األمويِأميةِبنِحربِبنِسفيانِأبيِبنِيزيد(1ِ)

 إسالمو وحسن الفتح يوم أسمم ، الكنانية نوفل بنت زينب أمو الخير، يزيد  :لو ويقال
 مائة قيل فيما الغنائم من - وسمم عميو اهلل صمى - النبي وأعطاه ، حنيناً  وشيد ،

 الصديق بكر أبو ليم عقد الذين األربعة األجناد أمراء أحد وىو ، أوقية وأربعين بعير
 الخطاب بن عمر أمره دمشق فتحت فمما ، الشام لغزو وسيرىم - عنو اهلل رضي  -
 سنة يزيد وتوفي  .معاوية أخاه موتو بعد ىول ثم ، دمشق عمى - عنو اهلل رضي  -
 .ىـ ٛٔ

                                                            

 ، 122-199/ 1 العلويح ط للسيىطي الكثزي الرصائص ، 181 صـ السهززاش خ للسيىطي الرلفاء تاريد  (2)

 الفاروق هسٌس ، 111/ 9 التزاث إحياء ط كثيز التي والٌهايح الثسايح ، 115/ 3 تطار خ للذهثي اإلسالم تاريد

 693/ 1 للعجي خ كثيز التي

 121/ 1 للذهثي خ تطار ط الغزب اإلسالهي تاريد اإلسالم  (3)
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 .فاضالً  سيداًِ شريفاًِ القدر جميل وكان  :الذىبي الحافظ اِلمام قال
 

  :(4)معيطِأبيِبنِعقبةِبنِالوليد(2ِ)

 بن أمية بن عمرو أبي بن أبان : معيط أبي واسم ، معيط أبي بن عقبة بن الوليد
 بن عثمان أخو وىو ، يسيرة صحبة لو  .وىب أبو ، األموي القرشي ، شمس عبد
  .ألمو عفان

 عثمان قتل ولما ، لعثمان الكوفة وولي  .اليمداني موسى وأبو ، الشعبي  :عنو روى
  .الفتنة يشيد ولم ، الجزيرة سكن

 عمى - وسمم عميو اهلل صمى - اهلل رسول وبعثو ، الفتح يوم أسمم  :سعد ابن قال
 بعد الكوفة عثمان ووّله  .تغمب بني صدقات عمر ووّله ، المصطمق بني صدقات

 - طالب أبي بن عمي بويع حتى بيا يزل ولم ، المدينة فقدم ، عنيا عزلو ثم ، سعد
 عنيما اهلل رضي - ومعاوية عمياً  واعتزل ، فنزليا الرقة إلى فخرج - عنو اهلل رضي

 .ىـ ٖ٘ سنة بعد وتوفي  -

 .شريفاًِ شاعراً  سخياً  وكان  :الذىبي الحافظ اِلمام قال

 

  :(5)(ِسعيدِبنِالعاصِبنِأبيِأحيحةِبنِالعاص3)

                                                            

 389/ 1تاريد اإلسالم   (4)

 139صـ  خ أتى غسج ، ذالصح تهذية تهذية الكوال 445/ 4سيز أعالم الٌثالء ط الحسيج   (5)
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 عبد بن شمس عبد بن أمية بن العاص بن سعيد أحيحة أبي بن العاص بن سعيد 
 األموي القرشي،  يحيى ووالد ، األشدق سعيد بن عمرو والد ، قصي بن مناف
 .طفالً  سعيداً  وخمف ، مشركاً  بدر يوم أبوه قتل األمير، المدني

 تيذيب تيذيب خالصةي "ف اليمني األنصاري الخير أبي بن الدين صفي الشيخ قال
 .فصيحاً  سخياً  شريفاًِ وكان" : الكمال

 حزم ذا ، وقوراً  ، حميماً  ، ممدحاً  ، جواداً  ، شريفاًِ ، أميراً  كان  :الذىبي اِلمام وقال
 .لمخالفة يصمح ، وعقل

 .اهلل عبد بن وسالم ، وعروة ، ابناه  :عنو حدث  .صحبة لو  :حاتم أبو قال

 عميو اهلل صمى - النبي توفي  :سعد ابن يقول . ه ٖ أو ٕ سنة حدود في ُوِلد
 ، منو لقرابتو عثمان صحابة في يزل ولم ، نحوىا أو سنين تسع ولسعيد  -وسمم
 بأىميا فأضر ، مترف شاب وىو فقدميا ، عقبة بن الوليد عنيا عزل لما الكوفة فوّله

 .وطردوه أىميا عميو قام ثم ، أشيراً  إّل سنين خمس فولييا ،

 :الفرزدق يقول وفيو  .فافتتحيا طبرستان غزا الكوفة عمى كان ولّما

 عاّل الحدثان ذو األمرُ  ما إذا ... قريشٍ  من الجحاجحَ  الغر   ترى

 ىالّل بو َيرونَ  كأنيمُ  ... سعيدٍ  إلى ينظرونَ  قياماً 

 مع يقاتل ولم ، فأحسن الفتنة اعتزل وقد ، لمعاوية َمرةٍ  غيرَ  المدينة إمرة وولي
 .جزيل بمال وأجازه ، فاحترمو إليو سعيدٌ  وَفد لمعاوية األمر صفا ولما  .معاوية

 .ىـ ٛ٘ أو ٚ٘ سنة مات  :البخاري قال
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  :(6)(ِسعيدِبنِعثمانِبنِعفان4)

 ، المدينة في نشأ ، الفاتحين من والٍ  ، القرشي األموي عفان بن عثمان بن سعيد
 وأصيبت ، سمرقند ففتح ىـ ٙ٘ سنة خراسان فوّله ، معاوية عمى وفد أبيو مقتل وبعد
 ، المدينة إلى انصرف معاوية مات ولما ،ىـ  ٚ٘ سنة خراسان عن وعزل ، بيا عينو

 .ىـ ٕٙ سنة سمرقند من بيم قدم كان أعالج فقتمو 

 .بسمرقند ِذكره وَقَرن ، األشراف العوران ِعداد في" الُمحبر" في حبيب ابن ذكره

 

  :(7)عفانِبنِعثمانِبنِعمروِبنِالُمْطَرفِاهللِعبد (5)

 ، عمر ابن سبط ، األموي محمد أبو ، عفان بن عثمان بن عمرو بن اهلل عبد 
 .الديباج محمد والد وىو ، ومالحتو حسنو من ؛ الُمْطَرف  :لو يقال كان ، مدني

 .جواداً  ، القدر كبير ، شريفاًِ كان  :الذىبي الحافظ اِلمام قال

 .ممدحاً  ، جواداً  ، شريفاًِ كان  :المزي الحافظ قال

 .جواداً  ، القدر كبير ، شريفاًِ كان  :السخاوي الدين شمس الحافظ قال

 .ممدحاً  ، جواداً  ، شريفاًِ كان  :السيوطي الدين جالل الحافظ قال

 ليم وضع األشراف ومعو الوليد تمّقى لما العزيز عبد بن عمر إن: ) البالذري وقال
 من منيم واحدٍ  كل أمّ  ، قريش أشراف من أربعة عمييا فجمس ، كراسي أربعة الوليد

                                                            

 97/ 3 ط العلن للوالييي ، األعالم للشركلي 323-321صـ  ط اآلفاق الجسيسج الوحثز التي حثية  (6)

، التحفح اللطيفح في  364-363/ 15 ط الزسالح ، تهذية الكوال في أسواء الزجال 1114/ 1تاريد اإلسالم   (7)

صـ ط الوكتثح التجاريح الكثزي للسيىطي  ، إسعاف الوثطأ تزجال الوىطأ 63 /1 ط العلويح تاريد الوسيٌح الطزيفح
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 11من  9الصفحة 
 

 وُيسم ى ، عفَّان بن عثمان بن عمرو بن اهلل عبدِ :وىم ، كعب بن َعديّ  بني
 عنو اهلل رضي - الخطاب بن عمر بن اهلل عبد بنت حفصة وأّمو ، لجمالو الُمْطَرف

 (....الزُّبير بن المنذر بن ومحم د  -

 ، عمي بن والحسين ، خديج بن ورافع ، عباس ابن  :عن المطرف اهلل عبد روى
 .وجماعة

 ، الفرزدق مدحو  :الديباج محمد وابنو ، والزىري ، حزم بن بكر أبو  :عنو روى
 .ىـ ٜٙ سنة بمصر توفي

 عمى يخطر عثمان بن عمرو بن اهلل عبد رأيت ما  :لبثينة قال أنو جميل وعن
 .بخبائك وأنت عميك الغيرة أخذتني إّل البالط

 

  :(8)(ِأبانِبنِعثمانِبنِعفان6)

 مولده ، النبوّية السيرة في كتب من أول ، القرشي األموي عفان بن عثمان بن أبان
 عنيا اهلل رضي - عائشة المؤمنين أم مع الجمل وقعة في شارك ، المدينة في ووفاتو

 رواة من وكانىـ  ٖٛ إلى ٙٚ سنة المدينة إمارة فولي أمية بني خمفاء عند وتقدم  -
 السيرة أخبار من سمع ما ودّون ، الفتوى أىل المدينة فقياء ومن ، الثقات الحديث
 .ىـ ٘ٓٔ سنة توفي ، والمغازي النبوّية

  .األشراف الحوّلن ِعداد في" الُمحبر" في حبيب ابن ذكره

 ".المفيف المجموع" في الطرابمسي األفسطي جعفر أبو ذكره ذلك وبمثل

                                                            

/ 1، األعالم للشركلي  529صـ ط الغزب اإلسالهي ، الوجوىع اللفيف  323-321الوحثز التي حثية صـ   (8)
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 11من  11الصفحة 
 

 

  :(9)(ِأبوِشاكرِمسممةِبنِهشامِبنِعبدِالممك7)

 أبو ، أمية بن العاص أبي بن الحكم بن مروان بن الممك عبد بن ىشام بن مسممة
 .األموي شاكر

 .ممدحاً  ، شريفاًِ كان  :عساكر ابن الحافظ قال

 أبي بن الحكم بن يحيى بنت حكيم أم وأمو ، الصائفة وغزو الموسم أبيو أيام في ولي
 باب ناحية من الجامع لزيق جور أما بدار المعروفة ىي بدمشق وداره ، العاص
 .الدرداء أبي دار ولزيق البريد

ليو  المسجد ودخل ىـ ٕٓٔ سنة ابتداء في جاء سيل وىو  :شاكر أبى سيل ُينسب وا 
 .بو فسمى ، شاكر أبي حج عقب ، الحرام

  .العام ذلك في حج لكونو ىـ ٜٔٔ سنة بعد توفي  :قمت

 

  :(10)عثمانِبنِعمروِبنِاهللِعبدعبدِالعزيزِبنِِ(ٛ)

 سنة بقديد العزيز عبد ُقتل ، عفان بن عثمان بن عمرو بن اهلل عبد بن العزيز عبد
 عمى استعممو الممك عبد بن سميمان بن الواحد عبد كان  .الحرورية قتمتو ىـ ٖٓٔ
 العزيز عبد فقتل ، بقديد الحرورية فمقوا ، وغيرىم قريش من المدينة من أخرجيم بعث
  .معو الناس وقتل ، اهلل عبد بن

 .وقدر ةوءمر  لو ، شريفاًِ سيداًِ العزيز عبد وكان  :الزبيري مصعب قال
                                                            

 61/ 1 ط العلويح ، العمس الثويي في تاريد الثلس األهيي 65/ 57 ط الفكز تاريد زهطك التي عساكز ( 9)

 114صـ ط زار الوعارف ًسة لزيص   (10)



 11من  11الصفحة 
 

 

  :(11)البصريِاألمويِ(ِابنِأبيِالشوارب9)

 عثمان أبي بن اهلل عبد بن محمد الشوارب أبي بن الممك عبد بن محمد اهلل عبد أبو 
 مناف عبد بن شمس عبد بن أمية بن العيص أبي بن أسيد بن خالد بن اهلل عبد بن
 .البصري ، األموي ، القرشي ،

 .الشريف ، الفقيو ، المحدث ، الثقة اِلمام  :الذىبي الحافظ اِلمام قال

 :األبمي اهلل عبد بن وكثير ، سميم بن كثير  :عن وحّدث ىـ ٓ٘ٔ سنة بعد ُوِلد
 زيد بن وحماد ، عوانة وأبي ، المختار بن العزيز عبد وعن  .مالك بن أنس صاحبي

 .سواىم وخمق ، الماجشون بن ويوسف ، زياد بن الواحد وعبد ،

 أبي بن بكر وأبو ، كتبيم في والقزويني ، والترمذي ، والنسائي ، مسمم  :عنو حدث
براىيم ، البغوي القاسم وأبو ، الباغندي محمد بن ومحمد ، حاتم وأبو ، الدنيا  بن وا 
 .وآخرون ، الطبري جرير بن ومحمد ، متويو بن محمد

 المتوكل نيى  :الصولي قال  .بو بأس ّل  :النسائي قال ، العمماء جمة من وكان 
 أبي ابن منيم ، سامراء إلى والمحدثين الفقياء وأشخص ، القرآن في الكالم عن

 .الصالت ليم وأجزل ، يحدثوا أن وأمرىم ، الشوارب

  :وقال ، عميو تخوف القضاء الشوارب أبي بن الحسن ولده ولي لما  :الذىبي يقول
 .النار من الحسن وجيك أعيذ حسن يا

 ، اهلل عمى المعتمد قضاة قاضي الحسن ولده  :منيم ، ذريتو من عدة القضاء وولي
 .ىــ ٕٗٗ سنة األولى جمادى في مات  .نبيالً  ممدحاً  جواداً  وكان

                                                            

 143/ 9سيز أعالم الٌثالء ط الحسيج   (11)



 11من  12الصفحة 
 

 

  :(12)األمويِ(ِأبوِالحسنِابنِأبيِالشوارب10)

 ، الشوارب أبي بن الممك عبد بن محمد بن العباس بن اهلل عبد بن محمد بن أحمد
 َوليَ  ثم ، البصرة قضاء ولي ، القضاة قاضي ، األموي ، القرشي ، الحسن أبو

 القضاء عمى يزل ولم ىـ ٘ٓٗ سنة شعبان ثالث في األكفاني ابن بعد القضاة قضاء
  .وفاتو حين إلى

 .شريفاًِ جمياًل، نزىًا، عفيفًا، كان  :الجوزي ابن سبط قال

 .وشرفاًِ وصيانةً  جاللةً   :مثمو رأينا ما  :الواسطي العالء أبو القاضي وقال

 

  :(13)(ِأبوِالحسينِمحمدِبنِأبيِالحسنِعميِالشريفِالعثماني11)

 العالء بن محمد بن سعيد بن أحمد بن محمد بن ثابت بن أحمد بن عمي بن محمد
 بن عمرو بن اهلل عبد بن الديباج محمد بن خالد بن القاسم بن جعفر بن محمد بن

 العثماني الحسن أبي بن الحسين أبو ، أمية بن العاص أبي بن عفان بن عثمان
 .الييئة َحَسن بيياً  شيخاً  كان  .األموي

 العشر في  :فقال مولده؟ عن العثماني الشريف ُسئل  :عساكر ابن الحافظ قال
 .بمصر وأربعمائة ىـ ٕٚٗ سنة رجب من األول

 .ىـ ٘ٓٗ سنة في الحسن أبو الشريف أبوه وُوِلد  :أيضاً  عساكر ابن وقال

 

                                                            

 311/ 17هزآج الشهاى في تىاريد األعياى   (12)

 141/ 54تاريد زهطك التي عساكز   (13)



 11من  13الصفحة 
 

  :(14)(ِالشريفِأبوِالقاسمِأحمدِبنِمحمدِبنِعثمان12)

 .اليجري الخامس القرن أىل من وىو

 بن العزيز عبد نا إبراىيم بن عمي القاسم أبو أنبأنا: )عساكر ابن الحافظ اِلمام قال
 في المقرئ الخفاف النيسابوري أحمد بن اهلل عبد محمد أبو عمينا قرأ  :قال أحمد
 القاسم أبي الشريف عمى قرأت  :قال ىـ ٘ٔٗ سنة شعبان في بدمشق الجامع مسجد
 المغيرة بن سعيد بن اهلل عبد بن العزيز عبد بن محمد بن عثمان بن محمد بن أحمد
 (.العثماني عثمان بن محمد أبي حدثني عفان بن عثمان بن عمرو بن

 

  :(15)العمرانيِشيخِالديباجيِالعثمانيِالشريف(13ِ)

 الديباج ولد من ، الديباجي العثماني اهلل عبد أبو ، حيي بن يحيى بن أحمد بن محمد
 نابمس أىل من - عنو اهلل رضي - عفان بن عثمان بن عمرو بن اهلل عبد بن محمد

 .ببيروت ىـ ٕٙٗ سنة مولده ،

 .العمراني شيخ العثماني الشريفِ :شيبة قاضي ابن قال

 فيما وعظ كرسي صعد ما  :المقري عمي بن محمد بن اهلل سعد الحسن أبي وعن
 .الديباجي الشريف من أروع وّل أعف وّل أعمم ّل رأيناه

 الطبري عمي بن الحسين ومن ، منو الحديث وسمع المقدسي نصر الفقيو عمى تفقو
 .وجماعة ، المقدسي السالم عبد بن مكي ومن ، بمكة

                                                            

 13/ 18تاريد زهطك التي عساكز   (14)

/ 1 ط عالن الكتة ، طثماخ الطافعيح التي لاضي ضهثح 79-77/ 6 ط هجز طثماخ الطافعيح الكثزي للسثكي  (15)
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 11من  14الصفحة 
 

سماعيل بوش بن اسعد بن يحيى عنو روى  .وغيرىما القطان تراب أبي بن وا 

 وعمم الفقو في ُمقدماً  والعمل، العمم بين جامعاً  ورعاً  زاىداً  إماماً  وكان  :السبكي يقول
 .األشعري مذىب عمى الكالم

 الزىد في ومقدمنا األصول، عمم في سيدنا الديباجي كان  :الدمشقي يوسف قال
 .والمنقول والسنة

 في والورع العفاف بين لو جمع من رأيت ما  :ناصر بن الفضل أبي الحافظ وعن
 .كالديباجي الوعظ

 النظامية وبالمدرسة الخميفة جامع في المجمس يعقد كان  :عساكر ابن الحافظ وقال
 عند حرمة ولو الشافعي، مذىب عمى ويفتي حسناً  نظراً  الخالف مسائل في ويناظر
 .مسجده ولزومو وتعففو لتصونو العامة وعند الخميفة

 لقبو العثماني، الديباجي يحيى بن أحمد بن محمد  :العسقالني حجر ابن الحافظ قال
  .بمكة العمراني

 .ىـ ٕٚ٘ سنة صفر عشري ثامن األحد يوم توفي

 

  :(16)(ِالشريفِأبوِعبدِاهللِاألحمرِاألموي14)

 الرحمن عبد بن سميمان بن الحكم بن محمد بن الرحمن عبد بن محمد بن محمد
 ىشام بن الحكم بن األوسط الرحمن عبد بن محمد بن اهلل عبد بن محمد بن الناصر

 الحكم بن مروان بن الممك عبد بن ىشام بن معاوية بن الداخل الرحمن عبد بن
 .المالكي الفقيو األموي، القرشي

                                                            

 155-153صـ  ط هكتثح الثمافح السيٌيح هعجن أصحاب الماضي أتي علي الصسفي ( 16)



 11من  15الصفحة 
 

 وُيعرف اهلل عبد أبو الشريفِ :البمنسي القضاعي األبار ابن الفقيو عنو قال
 .باألحمر

 وأبي بقرطبة، الجماعة قاضي البكري موسى بن الصمد عبد جعفر أبي عن روى
 حيرة بن وعيسى فرج، وابن النخاس، بن القاسم وأبي النحوي، المحتسب بن اهلل عبد

 الحسين، أبي وابنو سراج بن مروان وأبي محمد، بن حازم بكر وأبي برد، ابن مولى
 .العتبي ومالك العبسي الحسن وأبي البكري، عبيد وأبي

  .ىـ ٕٗ٘ سنة بصره كف وقد قبرة بمدينة توفي  .ىـ ٘ٙٗ سنة مولده قيل

 

  :(17)(ِالشريفِأبوِالندىِاألمويِالهروي15)

 .اليروي األموي، القرشي، الفضل، بن أحمد بن المطمب 

 .ىراة خطيب القرشي الندى أبو الشريفِ :الذىبي اِلمام قال

 بيراة وتوفي السمعاني، ابن الرحيم عبد وعنو الصيدّلني، عاصم أبي بن أحمد سمع
 .ىـ ٜٗ٘ سنة رمضان في

 

  :(18)الديباجيِالحسنِبنِاهللِعبدِمحمدِأبوِالشريف(16ِ)

 محمد بن اهلل ىبة بن الحسن بن اهلل عبد بن أحمد بن الحسن بن اهلل عبد محمد أبو 
 بن عمرو بن المطرف اهلل عبد بن الديباج محمد بن اهلل عبد بن نوفل بن يحيى بن

 .العثماني الديباجي عفان بن عثمان
                                                            

 988/ 11تاريد اإلسالم   (17)

 364-363/ 18تاريد زهطك التي عساكز   (18)



 11من  16الصفحة 
 

 بن موسى عمران وأبا بحّران، الفقيو حمبة بن أحمد بن الوىاب عبد الفتح أبا سمع
 عبد بن اهلل ىبة القاسم وأبا بمصر، الكحال القاسم وأبا بصور، النحوي الصيقمي عمي

 عقيل وابن عياض بن عمي بن اهلل عبد محمد أبا والقاضي ببيروت، الشيرازي الوارث
 من البقاع قرى من بقرية وحدث بصور، برىان بن الحسين بن الوىاب عبد الفرج وأبا

 .أيضاً  الوارث عبد بن اهلل وىبة بصور غيث منو وسمع بخنة، تسمى دمشق أعمال

 محمد أبو الشريف قتل: )عمي بن غيث بخط قرأت  :عساكر ابن الحافظ اِلمام قال
 طريق في الجبة عند العثماني الديباجي اهلل عبد بن أحمد بن الحسن بن اهلل عبد

 كذلك(. ىـ ٗٙ٘ سنة رجب من األول العشر في طرابمس إلى منحدر وىو بيروت
 في عنو تقعم فيمًا، أديباً  شاباً  كان ىـ ٕٚ٘ سنة مولده لي وقال والده حدثني
 .وغيرىما برىان بن الفرج وأبي النحوي الكمال عن يسيراً  شيئاً  المذاكرة

 

  :(19)الشريفِابنِأبيِإلياسِالديباجيِ(ِالقاضي17)

 عمرو بن اهلل عبد بن محمد الديباج ولد من الديباجي العثماني اهلل عبد محمد أبو 
 .إلياس أبي بابن ويعرف عنيم، اهلل رضي عفان بن عثمان بن

 .الديباجي العثماني اهلل عبد محمد أبو الشريف القاضي  :المقدسي شامة أبو قال

 قيماً  الرواية، كثير األحاديث، عمم في الباع واسع وكان والعمم، القضاء بيت من
 عمم في عصره أوحد الّنظم، من مقلّ  أنو إّلّ  والنثر الّنظم في متصرفاً  باألدب،
 .الُعُدول كل عمى المقبول ىو وقولو الشُّروط

 .ىـ ٕٚ٘ سنة باِلسكندرية توفي

                                                            

 456-455/ 1 ط الزسالح الزوضتيي في أذثار السولتيي  (19)



 11من  17الصفحة 
 

 

  :(20)(ِالشريفِالديباجيِالعثمانيِالمقدسي18)

 .التقريب عمى اليجري السادس القرن أىل من وىو 

 الحمواني، عمي بن الحسين بن بدل الحسين أبو أبنا: )المروزي السمعاني اِلمام قال
 بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو الشريف أبنا بحموان، داره باب عمى عميو بقراءتي
 بن نصر الفتح أبو الفقيو أنبأني عمينا، قدم ،المقدسي العثماني الديباجي يحيى
 ...(.أبو الفقيو حدثني عميو، قراءة المقدسي، نصر بن إبراىيم

 

  :(21)(ِالشريفِأبوِشجاعِاألمويِالعثماني19)

 العثماني األموي الدين فخر شجاع أبو الشريف أحمد، بن محمد بن عمي بن محمد
 .الكاتب البغدادي

 ىـ، ٘ٙ٘ سنة في ببغداد ولد ، الدين فخر شجاع أبو الشريفِ :الذىبي اِلمام قال
 .موقى بن الرحمن عبد عن وحدث المصرية، الديار وسكن

 أعيان من جدًا، التصون كثير السمت، حسن كان  :وقال المنذري، الزكي عنو روى
 سنة شعبان خامس في وتوفي  .العبادة إلى وانقطع حالو، رق ،العثمانية الطائفة
 .ىـ ٖٖٙ

 

  :(22)أبيِالفضلِالديباجي(ِالقاضيِالشريفِأبوِمحمدِبن20ِ)

                                                            

 488-486صـ ط عالن الكتة الوٌترة هي هعجن ضيىخ السوعاًي   (20)

 119/ 14تاريد اإلسالم   (21)



 11من  11الصفحة 
 

 .اليجري السادس أو السابع القرن أىل من وىو

 بن الحسن أبي بن جعفر أخبرنا: )العقيمي العديم ابن جرادة أبي بن الدين كمال قال
 بن اهلل عبد محمد أبو الشريف القاضي أخبرنا  :قال كتابو في اليمذاني البركات أبي

 :قال الديباجي العثماني اسماعيل بن يحيى بن الرحمن عبد الفضل أبي القاضي
 (.بو فأقرّ  شبل بن عمر بن يحيى بكر أبي عمى قرأت

 

 .وعونو اهلل بفضل انتيى

 

 البكري الدعباسي فرغل النبي عبد أحمد  :كتبو

 م ٕٛٔٓ بتمبرس ٗ/  ه ٜٖٗٔ الحجة ذي ٖٕ الثالثاء

 مصر صعيد – قنا محافظة

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 3449/ 8ط الفكز تغيح الطلة في تاريد حلة   (22)


