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التأثيرات الحزارية لقبيلة دوس في صدر اإلسالم
ظفر عبد الرزاق ذنهن جاسم
 قدم التاريخ/  كلية التربية للعلهم اإلندانية/ جامعة السهصل
)0208 /9/01 قبل للشذر في

0202 /1 /81 (قدم للشذر في

السمخز
 التي مارست دو اًر ميساً في أحجاث شبو جديخة العخب سػاء أكاان،يتشاول البحث دراسة تاريخ قبيمة دوس
 وجاء البحث في مقجمة وأربعاة مباحاث وتاتساةن تشااول السبحاث ارول د ارساة اساع قبيماة،ذلظ قبل اإلسالم أو بعجه
 والسبحث، أما السبحث الثاني فتشاول دراسة في أوضاعيا االقترادية واالجتساعية والجيشية،دوس وندبيا واسالميا
 فاي حايغ،الثالث تزسغ دراسة في عالقاتيا مع الكبائل العخبية ومع الفخس عمى السدتػييغ الدياسي واالجتسااعي
 أماا،تصخق السبحث الخابع وارتياخ إلاى دور قبيماة دوس فاي الفتػحاات اإلساالمية فاي عياج الشباػة والخالفاة ال اخشاجة
الخاتسة فخخجت بحكخ أىع الشتائج التي تمز إلييا البحث

Civilizational influences of the Doss tribe in the early
days of Islam
Dr. Thafar Abdul Razzaq Dhanoun Jassim
Mosul University / College of Education of the Humanities /
Department of History

Summary
The research deals with the study of the history of the Doss tribe, which
played an important role in the history of the Arabian Peninsula, whether it was
before or after Islam. The research came in an introduction, four sections and a
conclusion. The first section dealt with the name of the Doss tribe, its lineage and
Islam, the second section dealt with its economic, religious and social conditions,
and the third section included a study of its relations with Arab tribes and with the
Persians on the political and social levels, while the fourth and final section
touched to the role of the Doss tribe in the Islamic conquests during the era of the
Prophet and the Khilafa Rashida. As for the conclusion, it came out by mentioning
the most important findings of the research.
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السقدمة

الحسااج و والرااالة والدااالم عمااى ساايجنا

وعمااى للااو و ااحبو وساامع ،تعااج د ارسااة تاااريخ

الكبائاال العخبيااة مااغ الج ارسااات السيسااة مااغ باايغ الج ارسااات التاريخيااة ارتااخ  ،إذ مارساات الكبائاال
العخبيااة دو اًر ميس ااً فااي أحااجاث التاااريخ العخبااي س اػاء كااان ذلااظ قباال اإلسااالم أو بعااجه ،فقااج كاناات
القبيمة قبل اإلسالم تسثل الػحجة الدياسية في السجتسع ،وتأتي ىحه ارىسية ماغ الشذااا الاحد أدتاو
تماظ الكبائال والسايسا أنيااا أنجبات رجااالً رسااسػا تاريخااً حاافالً فاي البصاػالت وأ ابحػا قاادة بااارزيغ،
مااغ ىشااا تبااخز أىسيااة د ارسااة احااج ىااحه الكبائاال مااغ تااالل د ارسااة ىااحا البحااث السػسااػم االتااأ يخات
الحزااارية لقبيمااة دوس فااي

ااجر االسااالمل وىااي محاولااة لج ارسااة أح اػال ىااحه القبيمااة فااي عرااخ

جر اإلسالمن
قدااع البحااث إلااى مقجمااة وأربعااة مباحااث وتاتسااة تزااسغ السبحااث ارول د ارسااة فااي أسااسيا
ّ
وندابيا وإسااالميا ،والسبحااث الثاااني تشاااول عالقااة قبيماة دوس ماع الكبائاال العخبيااة ومااع الفااخس ،أمااا
السبحث الثالث تشاول دراسة في أوضاعيا االجتساعية واالقترادية والجيشية ،وأتي اًخ السبحث ال اخباع
تزسغ دور قبيمة دوس في الفتػحات اإلسالمية في عيج الشبػة والخالفة الخاشجة ،والخاتسة تشاولات
أىع الشتائج التي تػ ل إلييا البحثن
أعتس ااجت الج ارس ااة عم ااى مجسػع ااة م ااغ السر ااادر ارولي ااة س اايسا كتا ا

االند اااب والصبق ااات

والتخاجع باإلضافة إلى السخاجع التي أغشت البحث بسعمػمات قيسة عغ ىحه القبيمةن
واجااو البحااث

ااعػبات فااي بعث اخة معمػمااات ىااحه القبيمااةن ومااغ السس ااغ أن ت ااػن د ارسااة

رشخوحة دكتػراه أو رسالة ماجدتيخ مدتكبالً لعجم تشاوليا مدبقاًن
في الختام ندأل هللا التػفيق والدجادن
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السبحث ارول :اسع القبيمة ،ندبيا ،مشاشق س شاىا ،عالقاتيا بالكبائل العخبية وإسالميا
السبحث الثاني :الحياة االقترادية واالجتساعية والجيشية
السبحث الثالث :دورىع في الفتػحات اإلسالمية

ادلبحث األول
اسم قبيلة دوس-ندبها-اسالمها
أسسها:
جاء في تدسيتيا دوس :دوس داس الديف

قمونننويقال دوس مغ الجسايو أد الذاجا ،

شااجيج كاال مااغ نازلااو وأ اامو دوس عمااى فعمااو فقمباات ال اػاو ياااء ل دااخ مااا قبمياااا1لن ودوس مرااجر
ُدساات الذاايء أدوسااو دوس ااً ودساات الصعااام دوس ااًا2لن وال اسجوس :شااجة واش ااة الذاايء بارقااجام وق اػائع

الجواب

الجوس :الحلا4لن
ويقال ّ

ا3ل

ندبها:
تذيخ كت
بغ كع
يذاج

ارنداب إلى أن دوس بغ عجنان بغ عبج هللا بغ زىاخان باغ كعا

بغ عبج هللا بغ مالظ بغ نرخ ارُزد
باغ يعاخب باغ قحصاان

ا6ل

ا5ل

بغ الغػث بغ نبت بغ زيج بغ كيالن بغ سبأ بغ

وىاي ماغ البصاػن العطيساة وال بياخة لكبائال ارُزد العخبياةا7لن وىااي

مغ الكبائل العخبية القحصانيةن وقج أشارت بعس السرادر بحكخ دوس بغ عجنان
إال أن أغما

باغ الحاارث

السرااادر ذكااخت عااجنانن فزاالً عااغ ذلااظ فقااج ذكااخت كتا

ا8ل

وليذ عاجنان

االنداااب قبيمااة دوس بااغ

عجوانا9لن

إسالمها:
ساابقت قبيمااة دوس ال ثيااخ مااغ الكبائاال بأسااالميا إذ أنيااا دتماات اإلسااالم قباال عااام الػفااػد
ا9ى ا ا 166مل الع ااام ال ااحد تػاف ااجت ئي ااو الكبائ اال إل ااى الخس ااػل ال معمش ااة اس ااالميا بع ااج ف اات م ااة
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ا8ىا 169مل ،لاع ي اغ دتػلياا براػرة جساعياة بال دتمات اإلساالم عاغ شخياق شخرايات معاجودة
وماشيع الراحابي معيتيا

باغ أباي فاشساة ال حمياف بشاي عباج شاسذ باغ مشااص باغ قراي قباال

اإلسالما10لن ذكخ انو أول مغ أسمع بس ة قجيساًا11لن والراحابي ساميع أباػ كذابو الجوساي

ا12ل

ال

وىػ مغ مػالي الخسػل ال وقج أعتقوا13ل ،ىااجخ إلاى السجيشاة ماع السدامسيغا14ل ،والراحابي أباػ
ارو الجوسااي

ا15ل

وىااػ مااغ ارُزد مااغ بشااي دوس بااغ عااجنان

شخيف بغ العاص الجوسي ال مغ بشي سميع بغ دوس
عػدتااو مااغ م ااة

ا18ل

ا16ل

ا17ل

والرااحابي الصفياال بااغ عسااخو بااغ

الحد كان سبباً في اسالم قبيمتاو بعاج

فاسااتسخ بااجعػة قبيمتااو إلااى اإلسااالم ل ااشيع رفزاػا مااا جاااء بااو فعاااد بعااجىا إلااى

الخس ااػل ال وق ااال االمي ااع أى ا آاج دوسا ااً آ
ولت بي ااع ااالثل

ا19ل

فخج ااع إل ااى قػم ااو ي ااجعػىع م ااغ أت ااخ

لإلس ااالم فتا اخة شػيم ااة ج ااجاً حت ااى أس اامع الجوس ااييغ فس ااا ك ااان م ااغ الصفي اال ال إال أن يحس اال الق ااػم
ويااحى
تيبخ

بيااع إل ااى الخسااػل ال ليبذا اخه مااا ج اااء بااو

ا21ل

ا20ل

واس ااتقبميع الخسااػل ال بع ااج عػدتااو م ااغ

قائالً امخحباً بأحدغ الشاس وجػىاً وأشيبيع أفػاىاً وأعطسيع أمان ًةل

ا22ل

وبايعػه وشمبػا مشو

أن يجعيع عمى ميسشتو ويجعل شعارىع ايا مباخورل ،فأجااب الخساػل ال شمابيع ف اان شاعاره فاي
السعاااري يااا مبااخورا23لن ومااغ أبااخز الرااحابة الااحيغ أساامسػا مااغ قبيمااة دوس ىااػ أبااػ ىخياخة الجوسااي
الحد أسمع سشة ا7ىا 168مل

ا24ل

بيغ الحجيبية وتيبخ وعمى يج الراحابي الصفيال باغ عساخو ،ولادم

الشبي ال وحفظ الحجيث عشو وا ب اكثخ الرحابة رواية لمحجيث الشبػدن
مغ تالل كل ما سبق يس غ تال ة الجروس السدتفادة مغ مػقف الشباي ال ماع دوس
عشجما دعا ليع باليجاية مشيا:
 رحسة الشبي ال بجوس والذفقة عمييع وإن كانػا كفا اًر فجعا ليع ولع يجعػ عمييعن
 حاخص الشباي ال عمااى ىجاياة الشااس رغااع رفزايع لااجعػة اإلساالم فاي باااد االماخ فااجعا
ليع باليجايةن
 مػقفو ال مع دوس ىػ أحج دالئل نبػتو فقج استجاب هللا تعالى دعاءه لاجوس باليجاياة،
فعادت سبعيغ أو سانيغ أسخة مغ دوس مؤمشيغ باهلل تعالىن
 دعاااء الشبااي ال عمااى ال ااافخيغ ي ااػن فااي حااال شااجة العااجاوة ومحاااربتيع لإلسااالم وحاايغ
يجعػىع لإلسالم يجعػ ليع باليجايةن
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ادلبحث الثاني
عالقة قبيلة دوس بالقبائل العربية والفرس وتأثرياتها احلضارية

ان عالق ااة الكبائ اال العخبي ااة ئيس ااا بيشي ااا كان اات تعتس ااج عم ااى شبيع ااة السجتس ااع العخب ااي قب اال
اإلسالم ،والسختبصة بطخوص لنية في وقتيا ،فمع ت غ الكبائل العخبية مشعدلة بعزيا البعس اآلتخ
فااي الرااحخاء السستااجة ،أو السشاااشق ارُتااخ  ،باال كاناات متراامة ومتجاتمااة وتاختب بػشااائج مختمفااة
مشيااا الشد ا

والج اػار واالحااالص واالس اػاق واماااكغ الئبااادة والعقائااج الجيشيااة وغيااخ ذلااظ مااغ أمااػر

تجعميا تختب برمة معيشة مع بعزياا25لن
وقااج تحااجث بعااس ارمااػر التااي تع ااخ

اافػ ىااحه العالقااات نتيجااة لطااخوص معيشااة ومشيااا

شبيئية أو اقترادية أو اجتساعية أو سياسية ،ئيحجث التشافذ حػل مشاشق الخعي وعيػن السااء،
فتقااع بعااس االحت اكااات الحخبيااة ئيسااا بيشيااا ،وكااحلظ نتيجااة لطااخوص الحياااة الرااحخاوية القاسااية
والرئبة قج يمجأ البعس مغ االفخاد مشيع إلى اإلغارة عمى بعس بصػن الكبائال واالمااكغ التابعاة
ليا فتحجث بعس السشاوشات ،ل غ ىاحه ارماػر ال تاجوم شاػيالً فأنياا تادول بادوال السداب

فتخجاع

العالقات إلى شبيعتيا بيغ الكبائلا26لن
وفا ااي ىا ااحا السبحا ااث سا ااشقف عشا ااج عالقا ااة قبيما ااة دوس بالكبائا اال العخبيا ااة وبا ااالفخس وعما ااى
السدتػيات التالية:

أوالً :على قبيلة دوس بالقبائل العربية
أ -على السدتهى الدياسي:
 -1أ -عالقتهم مع قريش:
أتدااست العالقااة باايغ قبيمتااي دوس وق اخير باإليجابيااة فااي بعااس االحيااان وبالداامبية فااي
أحياناً أُتخ  ،وكان يح ع ىحا التحبحب في العالقة الطاخوص التاي كانات تحاجث بايغ القبيمتايغ ،فقاج
كانت القبيمتان قج دتمتا في تحالف

ا27ل

ذلظ ان قخيذاً حيغ كثخت وشعخت بقػتيا رغبات فاي وج

وىااي فااي الصااائف لسااا ئيااو مااغ الذااجخ والاادر

ا28ل
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تذااخكيع ق اخير ف اي الحااخم ،وقااج رفزاات كيااف ىااحا العااخر فااي أول ارمااخ ،إال أنيااع وافق اػا عمااى
الااجتػل فااي تحااالف مااع قاخير تذااية مااغ الحااخب لسااا تسم ااو قاخير مااغ قااػة ،ااع شمباات قاخير مااغ
كيااف الػساااشة عمااى عقااج حمااف مااع دوس عمااى الذ اخاكة فااي الااجار واالتفاااق عمااى نفااذ مااا اتفق اػا
عميااو مااع كي ااف ،فااحى

عبااج يالي اال بااغ متع ا

ومد ااعػد بااغ عسااخو وىس ااا مااغ كيااف إل ااى دوس

لمتفاور معيع ،وقج أ سخت ىحه السفاوضات عغ تحالف دوس مع قخير

ا29ل

غياخ أن ىاحا الحماف

لع ي غ يذسل قبيماة دوس بأساخىا وانساا ضاع بعاس بصاػن ىاحه القبيماة ويتزا ذلاظ ماغ تاالل ماا
ذكخه ابغ حبي

إذ قال" :والحيغ حالفػا قخيذاً مغ دوس ىع بشػ سالمان بغ مفخج وبشػ مشي

مالاظ وعامااة نباير ولااع يحاالف سااائخ دوس"ا30لن والغخيا

وبشػ

فااي ارماخ أنشااا لاع نعثااخ عماى اشااارة فااي

مااغ قاخير لمتحااالف مااع دوس عمااى مااا ذكاخه ابااغ

ال تا

التااي باايغ ايااجيشا إلااى أن ىشاااي مااغ ذىا

حبي

عغ الذخريتيغ الثقفيتيغ ،وربسا كانا مخػليغ في عقج الحمف مع دوسن
وان كااان ىااحا الحمااف عمااى مدااتػ بعااس بصااػن قبيمااة دوس ،فااأن ىشاااي شخراايات مااغ

دوس قج دتمت في تحالفات مع قخير ،ولع ت غ ىحه التحالفات ممدمة لمقبيمة بأسخىا ،وانسا ممدماة
لبعس البيػتات الجوسية ،فقج كان مئيقي
عبج شسذ

ا31ل

بغ أبي فاشسة الجوسي ال قبال االساالم حميفااً لبشاي

كحلظ كان أبػ أزييخ الجوسي حميفاً ربي سفيانا32لن

وعمى الخغع مغ ىاحه التحالفاات إال أناو يالحاظ ان العالقاة بايغ القبيمتايغ كانات قاج شايجت
تاػت اًخ كبيا اًخ ،وكااان سااب

ىااحا التااػتخ ىااػ مقتاال أباػ أزييااخ الجوسااي ،حيااث كااان االتيااخ حميفااً ربااي

سفيان –كسا أشخنا -وكان قاج زوج احاج بشاتاو ماغ الػلياج باغ السغياخة اع امدا يا عشاو فماع ياجتميا
عميو حتى مات ،وكان قج امدظ السيخ عشو ايزاًا33لن وكان الػلياج لساا حزاختو الػفااة قاج او اى
بشياو الثال ااة وىاع :تالااج وىذاام والػليااج ماغ جسمااة و ااياه ليااع باالسيخ الااحد لاج أبااي أزيياخ حيااث
قال ليع" :وعقخد عشج أبي أزيياخ الجوساي فاال يفاػتش ع باو"ا34لن فمساا نادل الشااس ساػق ذد السجااز
وىػ مغ أسػاق العخب ،فشدل أبي أزييخ عمى أبي سفيان بغ حخب ،فأتى بشاػ الػلياج فقتماػه ،وكاان
الاحد قتماو ماشيع ىذاام باغ الػليااج اساتشاداً إلاى و اية أبياو ،وكاناات تماظ الحاد اة بعاج ىجاخة الخسااػل
ال وبعج معخكة بجرا35لن
وكااادت أن ت ااػن تمااظ الحاد ااة ساابباً فااي تااػتخ العالقااة فااي داتاال قبيمااة ق اخير ذاتيااان ل اػال
بخاعة أبي سفيان ،الحد لع يخد لقبيمة قخير أن تزخب بعزيا بعس في رجل مغ دوسا36لن
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غيااخ ان ىااحه الحاد ااة كاناات ساابباً فااي تااػتخ العالقااة باايغ قبيمااة دوس وقبيمااة ق اخير ،فقااج
عسااجت دوس إلااى قتاال بعااس رجاااالت ق اخير انتقام ااً لسقتاال أبااي أزييااخ الجوسااي ،عمااى الااخغع مااغ
قباػل قبيمااة دوس بالجيااة التااي أرسااميا لياع أبااػ ساافيانا37ل ،ومسااا ذكااخ فاي ىااحا السجااال ان ساعج بااغ
في الجوسي تال أبي ىخيخة وكان مغ أشج أىال زماناو ،وكاان ال يأتاح أحاجاً ماغ قاخير إال قتماو
بأبي أزييخا38لن إذ قتل بجيخ بغ العػام أتػ الدبيخ بشاحية اليسامة ،وقتل معو اتػيو بعمظ وا اخم
ابشي العػام بغ تػيمجا39ل ،كسا قتل السدي

بغ عابج بغ عبج هللا بغ عسخ بغ مخدوما40لن

كسا حاولت دوس قتل ضخار بغ الخصاب باغ ماخداس الاحد تاخج فاي نفاخ ماغ قاخير إلاى
أرر دوس فأرادت دوس قتميع بأبي أزييخ فأجارتيع امخأة مغ دوس فشجػا مغ القتالا41لن والغخيا
في االمخ انو كيف يخخج افخاد مغ قخير إلاى أرر دوس رغاع ماا بايغ القبيمتايغ ماغ عاجاء بداب
مقتاال أبااي أزييااخ؟ فخبسااا كااان ى اؤالء الشفااخ يسثمااػن وفااجاً مااغ ق اخير مااغ اجاال التفاااور فااي ىااحه
الحاد ةن
ولع يشتو الر اخ القخشي الجوسي في حاد ة أبي أزييخ إلى أن دتمت الكبائل العخبياة فاي اإلساالم،
إذ قال ابغ اسحاق" :ولع ي غ في أبي أزييخ أر نعمسو حتى حجد اإلسالم بيغ الشاس"ا42لن
 -2عالقتهم مع قبيلة خثعم:
ذكخ أن أُناساً مغ بشي فيع اشتخكػا إلى جان

اتػانيع مغ ارُزد وبشي عجوان فاي االغاارة

عمااى قبيمااة تااثعع فأ ااابػا مااشيع مغشس ااً كثي ا اًخ ،فااخدت قبيمااة تااثعع عمااى ذلااظ باإلغااارة عمااى بشااي
سالمانا**لا43لن كسا أشايخ أن أزد شاشؤة بكبائمياا الثال اة اغاماج وباارق ودوسل كانات قاج ماخت فاي
مديخىا مغ أرر سبأ وتفخقيع في البمجان بأرر تثعع التي كانات تدا غ جباال الداخاة وماا واالىاا
أو قاربيااا مااغ الاابالد فااي جباال يقااال لااو شااغ وجباال يقااال لااو بااارق وجبااال معيسااا ،فقاااتمػا تثعس ااً
فأندلػىا مغ جباليع وأجمػىع عاغ مدااكشيع وأساتقخوا فيياا حتاى مجايء اإلساالما44لن وى احا يالحاظ
ان عالقة دوس مع قبيمة تثعع كان يح سيا الر اخ بيغ القبيمتيغن
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 -3عالقتهم مع بشي الحارث بن كعب:
لقااج أتدااست ىااحه العالقااة بالعجائيااة بدااب
كبيخ مغ قبيمة دوس
الغم

ا45ل

إقااجام غالماايغ مااغ بشااي الحااارث عمااى قتاال شاايخ

فػقعت معخكة بيغ القبيمتايغ فاي مػضاع يقاال لاو احزاخةل بتياماة ،وكاان

والطفخ فييا لجوسا46لن

 -4عالقتهم مع كشانة:
لااع تعصشااا السرااادر التااي باايغ أيااجيشا تفراايالت عااغ العالقااة مااع ىااحه القبيمااة عااجا مااا ذكاخه
ياااقػت الحسااػد

ا47ل

فقااال "مااغ انااو كاناات باايغ بشااي كشانااة ودوس وقعااة فااي مػضااع يقااال لااو احجاخة

دوس"ن
 -5عالقتهم مع الزجاعسة:
بعااج ىجاخة جاادء مااغ قبيمااة دوس مااغ الد اخاة إلااى عسااان إتراامػا بالزااجاعسة ىشاااي وكػن اػا
تحالفاً اشمقػا عميو تشاػخ

ا***لا48ل

ويباجو أن ىاحا التحاالف كاان ماغ أجال الػقاػص ضاج الفاخس الاحيغ

كان ليع نفػذ قػد في ىحه السشصقةن

ب -على السدتهى األجتساعي:
لقج كانت لقبيمة دوس عالقات اجتساعية مع الكبائل العخبية ارُتخ مغ تالل السراىخة،
فقج زوجػا بشاتيع مغ ابشاء تمظ الكبائال ،أو تدوجاػا ماغ بشاات الكبائال ارُتاخ  ،وباال شاظ فاأن ىاحه
العالقات تػجج في كثيخ مغ ارحيان نػعاً مغ التقارب بيغ الكبائل العخبية ،إذ أن عالقة الفخد ماع
أتػالو قج ال تقل أىسية عغ عالقتو مع أعسامون
أشااارت السرااادر التاريخيااة إلااى وجااػد بعااس السراااىخات باايغ قبيمااة دوس وباايغ الكبائاال
العخبيااة ارُتااخ  ،فقااج كااان ليااع مراااىخات مااع البصااػن القخشااية عمااى اتتالفيااا ،حيااث ذكااخ أن أبااا
أزييخ الجوسي كان قج زوج بشاتو الثال ة في قخير ،فدوج ابشتو عات ة ربي سافيان فػلاجت لاو
وعشبدة ،وزوج ابشتو ارُتخ زيش

اً

مغ عتبة بغ ربيعة فػلجت لو ربيعاة ونعساان ،وزوج الثالثاة إلاى

148

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،العدد ( ) ،لسنة
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021

الػليج بغ السغيخة بغ عبج هللا بغ مخدوما49لن كسا تدوج عثسان بغ عفان أم عسخو بشات جشاجب باغ

عسخو الجوسية فػلجت لو عس اًخ وتالجاً وابانا وعساخ وماخيعا50لن وياحكخ ان عساخ باغ الخصااب ال
ىػ الحد زوجيا مغ عثسان بػ ية أبيياا لاو أ شااء تخوجاو إلاى الذاام مجاىاجاً ،حياث قاال لاو" :إن
وجااجت ليااا كفاؤاً فدوجيااا ولااػ بذاخاي نعمااو ،وإال فأمدا يا حتااى تمحااق بااجار قػميااا"ا51لن ورود عااغ
عمااي بااغ الحداايغ ال ان الخسااػل ال تاادوج أم ش اخيظ الجوسااية وأسااسيا غديااة بشاات جااابخ بااغ
ح يع وىي التي وىبت نفديا لمشبي ال وقيل تدوجيا أو تصبيا وقيل لع يتدوجياا52لن
ونحااغ ال نتفااق مااع مااا ذى ا

إليااو احااج الباااحثيغ مااغ ان عااجد زيجااات القخشااييغ مااغ قبيمااة

ارُزد قبل اإلسالم االث زوجاات فقا وتحجياجاً فاي بشاي عباج شاسذا53لن إذ أن اباغ حبيا

كاان قاج

ذكخ الث زيجات لبشات أبي أزييخ الجوسي مغ قخشاييغن فمايذ ماغ السعقاػل ان تقتراخ عالقاات
السراىخة بيغ قبيمة ارُزد وبيغ قبيمة قخير عمى ىحه الديجاات الاثالث ماغ الجوسايات فقا  ،إذا ماا
عمسشا أن قبيمة ارُزد قبيمة كبيخة وتزع قبائل متعجدة ومشيا دوسن
وكاان الجوساايػن قااج تدوجاػا مااغ قخشاايات ،فقااج تاادوج أبااػ أميااة الجوسااي أُم قحافااة بشاات أبااي
قحافااة أتاات أبااي ب ااخ الرااجيق ال قباال االشااعث بااغ قاايذ وكاناات لااو بشت ااً مشيااا تدااسى اميسااة
تدوجيا عبج هللا بغ الدبيخا54لن
وكانت لياع عالقاات مرااىخة ماع قبائال أُتاخ  ،إذ تادوج مالاظ باغ فياع باغ غاشع باغ دوس
بعج ان سار مغ أرر الدخاة إلى ُعساان باامخأة ماغ عباج قايذ وولاجت لاو عاجة أوالدا55ل ،كساا تادوج
مجاشااع بااغ مدااعػد الداامسي سااسية بشاات أبااي حشائااة بااغ أبااي أزييااخ الجوساايا56ل ،وتاادوج سااعيج بااغ
السدااي

ام حبي ا

بشاات أبااي ك اخيع الجوسااية ،فػلااجت لااو

وفاتتوا57ل ،وتدوج أبي بغ كع

وسااعيج والياااس وام عثسااان وام عسااخو

بغ قيذ ام الصفيل بشت الصفيل بغ عسخو الجوسيا58لن

ثانياً -عالقة قبيلة دوس بالفرس:
لااع تقترااخ عالقااات قبيمااة دوس الدياسااية عمااى الكبائاال العخبيااة ،إذ كااان ليااا أيزااً مػقااف
مااغ الػجااػد الفارسااي فااي أرر ُعسااان ،فقااج قااام مالااظ بااغ فيااع الجوسااي بكيااادة قبيمااة دوس التااي
تػجياات م ااغ أرر الدا اخاة وم ااغ تح ااالف معيا اا مااغ إحي اااء قز اااعة إل ااى أرر عس ااان الت ااي كان اات
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تاضعة لمديصخة الفارسية ،وقج وقعت معخكاة بايغ الجاير العخباي والفارساي الاحد كاان متفػقااً ماغ
حيااث العااجة والعااجد ،واشمااق عمييااا اسااع معخكااة ساامػت نداابة إلااى الس ااان الااحد حااج ت ئيااو ،وقااج
اسااتسخت لثال ااة ايااام ،واساافخت عااغ انترااار العااخب واتزااا أرر ُعسااان لمداايصخة العخبيااة وشااخد

الفخس مشياا59لن

وقج ش مت ىحه السعخكاة مشعصفااً ميسااً فاي تااريخ ىاحه السشصقاة ،إذ ان الشراخ الاحد حققاو
مالااظ بااغ فيااع نتيجااة لكيادتااو الذااجاعة اساافخ عااغ تحخيااخ ىااحه السشصقااة مااغ الييسشااة الفارسااية وان
تصبع بالصابع العخبي إلى يػمشا ىحان

ادلبحث الثالث
أوضاع قبيلة دوس االقتصادية واالجتماعية والدينية
قباال الحااجيث عااغ شبيعااة الحياااة االقترااادية واالجتساعيااة والجيشيااة البااج مااغ ذكااخ الساػاشغ
ارولى لقبيمة دوس ،لقج استقخت ىحه القبيمة في باد االمخ في بالد اليسغ في أرر سبأ
ان حجوث الديل العخم اجبخىع كبكية الكبائل العخبية ارُتخ عمى الخخوج عغ دياارىع

ا61ل

ا60ل

غيخ

فاارتحمػا
ا62ل

إلى مشاشق أُتخ واستقخوا فييا ومغ أباخز ىاحه السشااشق التاي سا شتيا قبيماة دوس ىاي :الداخاه
وكاناات فييااا قااخ واوديااة مختمفااة السداااحة
خوق

ا64ل

وقجوما65ل ،قخانا66ل ،رأس ضال

ا63ل

ا67ل

وقااج سا شت قبيمااة دوس بعااس مااغ ىااحه القااخ وىااي
كحلظ بالد عسان

ا68ل

والعخاق

ا69ل

ومرخا70لن

ً
أوال :األوضاع االقتصادية:
يتز مغ تالل شبيعة السػاشغ وارراضي التي س شتيا قبيمة دوس أنيا امتازت بتشػعياا
الصػبػغخافي ،إذ وجػد ارراضي الجبمياة والدايػل والسيااه فزاالً عاغ شبيعاة ارنذاصة االقتراادية
ارُتاخ  ،إذ مارساات دو اًر اقترااادياً فااي السشاااشق التااي سا شتيا ،وكاناات ليااا عالقااات اقترااادية مااع
السشاااشق ارُتااخ ن لقااج اسااتػششت قبيمااة دوس جبااال الد اخاه التااي تشااتعر فييااا قااخ كثي اخة وأودي ااة
مختمف ااة السد اااحة وت ث ااخ فيي ااا العي ااػن وارني ااار وارش ااجار ،وى ااحه الجب ااال يشب اات فيي ااا الق ااخ
وارعشاب وقر

الد خ واالسحل

ا*****لا71ل

ا****ل

وقج ساعجت وفخة السياه وارراضي الخرابة سااعجت

عمى قيام نذاا زراعي في ىحه السشاشق التي س شتيا قبيمة دوس ،كسا مارس الجوسيػن العسل في
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مجاال رعااي ارغشااام ،وىااحا يعتسااج أيزااً عمااى وفاخة السياااه وال ا  ،والااحد كااان مػجااػداً فااي أ ارضااي
دوس وو فت قجوم وىي أراضي دوس بأنيا كانت مخعى الغشع

ا72ل

وكانػا يتاجخون بالعدل أيزااً

ونط اًخ ل ثخة ارعشاب والعدال فاي أرر دوس فأناو ربساا كاان لياع فاي

اشاعة الخساػر التاي كانات

معخوفة في اليسغا73لن
وقااج أنتذااخ فااي مشصقااة الد اخاة أرر دوس معااجن الب اخام الااحد كااان يحساال مشااو إلااى سااائخ
الاابالدا74لن وىااحا مااا يااجل عمااى ان قبائاال دوس كان ات ليااا عالقااات تجاريااة مااع السشاااشق ارُتااخ ن
ومسا يؤكج مسارسة قبيمة دوس لمتجارة حزػرىع مػاسع االسػاق ،إذ أنو لسا ندل الشاس بداػق اذو
السجازل وىػ مغ أسػاق العخب ندل أبػ أزييخ الجوسي عمى ابي سفيان بغ حخبا75ل ،فزاالً عاغ
أنيااع مارس اػا الخبااا فااي تعااامالتيع االقترااادية قباال اإلسااالم ويس ااغ أن ندااتجل عمااى ذلااظ مااغ قااػل
الصفيل بغ عسخو لمخسػل ال يا رسػل هللا إنو قج غمبشي عمى دوس فأد هللا عمييعا76لن

ً
ثانيا :األوضاع االجتماعية

ال تختم ااف الحي اااة االجتساعي ااة لقبيم ااة دوس ع ااغ ب اااقي الكبائ اال ارُت ااخ ف ااي ش اابو الجديا اخة
العخبية ،وكانت مغ بيغ الرفات االجتساعية التي عخفت عشج قبيماة دوس الذاجاعة ،وىاحا يتزا
مغ تالل السعاري التي تاضتيا ىحه القبيمة ضج الكبائل ارُتخ وضج والفخس أيزاً والتي حققاػا
فييااا انترااارات وبااخز فييااا عااجد مااغ شخراايات ىااحه القبيمااة وفخسااانيا كسااا اشااتيخ بعااس رجاااالت
دوس بااال خم وىااي مااغ العااادات التااي اشااتيخت بيااا العااخب كافااة ،ومااغ الااحيغ عخف اػا ب ااخميع قباال
اإلسالم مغ قبيمة دوس
بس ة

ا77ل

سو بغ الحارث بغ رافع الحد كان ماغ أساخى العاخب وىاػ مصعاع الحاج

كسا و ف الصفيل بغ عسخو بأنو كان شخيفاً كثيخ الزايافةا78لن وماشيع ماغ تاػلى الح اع

بيغ االشخاص والكبائل في السدائل الخالئية التي كانت تحجث بياشيع ،فقاج كاان عساخو باغ جسعاة
الجوسااي مااغ ح ااام العااخب ،وذكااخ ابااغ عباااس ان او قزااى باايغ العااخب ال سائااة سااشة ف بااخ فااألدمػه
الدابع أو التاسع مغ ولجه ،ف ان إذا غفل قخ لو العرا ،لحلظ قال الذاعخ:
لذذذال الحقذذذم قبذذذل اليذذذهم مذذذا قذذذر العرذذذا
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ولاع تقتراخ الرافات االجتساعياة الحسياجة عمااى الخجاال فقاج تجاجىا عشاج الشداػة العخبيااات،
واالجارة واحجة مغ تمظ الرفات التي امتازت بيا الشداء الجوسيات في احج السػاقف ا شااء الرا اخ
بيغ قبيمتي قخير ودوس في مقتل أبي أزييخا80لن
فعشااجما تااخج ضاخار بااغ الخصاااب بااغ مااخداس الفيااخد فااي نفااخ مااغ قاخير إلااى أرر دوس
أرادت قتميع ،فقامت أم غيالن الجوسية ومعيا ندػة مغ دوس بأجارتيع ومشعتيع مغ قتميعن
فمسااا كاناات أيااام الخميفااة عسااخ بااغ الخصاااب ال أتتااو أم غاايالن ،وىااي تااخ أن ض ا اخ اًر
أتػه ،فقال ليا عسخ الدت بأتيو إال في االسالمل فأعصاىا عمى انيا بشت سبيلا81لن
وك ااان الذ ااعخ العخب ااي يحت اال م انا ا ًة عش ااج الكبائ اال العخبي ااة لن ااحاي إذ قي اال عش ااو ان ااو ديا اػان
العااخبا82ل ،وبااو حفطاات ارنداااب وعخفاات السا خا83ل ،وقااج بااخز مااغ قبيمااة دوس عااجد مااغ الذااعخاء
كااان مااغ بيااشيع الصفياال بااغ عسااخو
وحسسااة الجوسااي

ا86ل

ا84ل

والذاااعخ أبااػ غشااير الجوسااي وىااػ مااغ شااعخاء الجاىميااة

ا85ل

وجشااجب بااغ شخيااف الذاااعخ اإلسااالمي الااحد يقااال لااو ابااغ الغامجيااة وساػاد بااغ

قارب الحد قال في وفاة الخسػل ال:
أم هذذذذذل لسذذذذذذن فقذذذذذذد الشبذذذذذذي فذذذذذذ اد

حزنذذذذاً لعسذذذذر فذذذذي الفذذذذ اد مخذذذذام اًر

ا87ل

ومغ الرفات الخمكية ايزاً التاي امتاازت بياا قبيماة دوس ىاي الجساال ويداتجل عماى ذلاظ
م ااغ ق ااػل الخس ااػل ال ح اايغ ق ااجم عمي ااو وف ااج قبيم ااة دوس امخحبا ااً احد ااغ الش اااس وجػىا ااً واشي اابيع
افػاىاًلا88لن وأمتازوا رجال ونداء دوس بالجسال وقج اشارت السرادر إلى رجاال وندااء ماغ دوس
أمتازوا بالجسال فقج ذكخ

حسة بغ الحارث بغ رافع الجوسي كان مغ اجسل العخب

ا89ل

وكانت ام

شخيظ الجوسية قج و فت بالجسال ايزاًا90لن

ً
ثالثا :األوضاع الدينية

لقج عبجت قبيمة دوس قبل االسالم ال ة أ شام ىي:
 -1ذو الكفين:
يحكخ انو كان لقبيمة دوس ع لبشي مشي

بغ دوس وايزاً يحكخ ان الخسػل ال كاان قاج

بعث الصفيل بغ عسخو الجوسي بعاج أن أسامع إلاى ذد ال فايغ
166
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فخخج الصفيل إلى قػمو يجعػىع إلى اإلسالم وىجم ذد ال فيغ وجعل يحذػ الشار في جػفو ومعشى
ىحا ان الرشع لع ي غ مغ حجخ انسا مغ تذ ا92لن
 -2ذو الخرلة:
عبااجت قبيمااة قاخير

ااشع ذو الخراامةا93ل ،وكاناات تعطسيااا وتيااجد لااو تااثعع وبجيمااة وازد

الدخاة ومغ قاربيع مغ بصػن العخب مغ ىػازن ومغ كان ببالدىع ماغ العاخب بتبالاةا94ل ،وقاج ذكاخ
الباحثيغ انو كان

شساً لقبيمة دوس بشبالة بيغ م ة والسجيشةا95لن

 -3ذو الذرى:
ومااغ اال ااشام ارُت اخ التااي عبااجتيا ىااحه القبيمااة ذو الذااخ وكااان بالد اخاها96ل ،وكااانػا قااج
حسػا لو حسىا97لن
ومااغ الجػان ا

السعخوفااة فااي الحياااة الجيشيااة عشااج قبيمااة دوس قباال اإلسااالم ال يانااة ،والتااي

تعشااي التشبااؤ واسااتصال الغي ا ا98ل ،وقااج ازلاات ال يان اة بسجاايء اإلسااالم ،فقااج ذكااخ ان مااخداس بااغ
قيذ الجوسي قال :احزخت الشبي ال وذكخت عشاجه ال ياناة ،وماا كاان ماغ تغيخىاا عشاج مخخجاو
فقماات :يااا رسااػل هللا عشااجد شاايء مااغ ذلااظ اتبااخي بااونننل

ا99ل

ومااغ باايغ ال يانااة الااحيغ عخف اػا فااي

قبيمة دوس ومارسػا ال يانة جمي وسػاد بغ قارب الجوسي الحد قيل ان الخميفة عسخ بغ الخصاب
ال مازحو يػماً فقال :ما فعمت ب يانتظ يا سػاد؟ فغز

وقال :قج كشت انا وانت عمى شخ مغ

ىحا مغ عبادة اال شام واكل السيتات ،أفتعيخني بأمخ تبت مشوا100لن
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ادلبحث الرابع
دور قبيلة دوس بالفتىحات اإلسالمية يف عصر صدر الرسالة
ً
أوال :دور قبيلة دوس يف الفتىحات االسالمية يف عصر الرسالة
ضيااخ اسااع الجوسااييغ فااي الفتػحااات اإلسااالمية مشااح بااجايتيا ،فعمااى الااخغع مااغ تأتخىااا فااي
دتػل اإلسالم فاي الداشة الداابعة لميجاخة ،إال أن السراادر أوردت مذااركة السدامسػن اروائال ماغ
القبيمة في السعاري ارولى في اإلسالم؛ السيسا الراحبي مئيقي

باغ أباي فاشساة والراحابي أباػ

كبذة الجوسي ارضي هللا عشيعل ،إذ شيج بج اًر وأُحج والخشجق والسذاىج كميا مع الخساػل ال

ا101ل

وشاري الرحابي أبػ ارو الجوسي ال مع الخسػل ال في غدوة تخقخه ال جر عماى بشاي ساميع
وغصف ااان س ااشة ا6ى ا ا 166مل إذ رود عش ااو اكش اات ف ااي الدا اخية وكش اات مس ااغ يد ااػق الغ ااشع ،وكان اات
قدااع الخسااػل ال الغشااائع
تسدااسائة بعيااخ ،فمسااا كش اا بر اخار عمااى بعااج ال ااة أميااال مااغ السجيشااةّ ،
وقدع الباقي عماى السدامسيغ ف اان ل ال رجال بعياخيغلا102ل وكاان لمصفيال باغ
عميشا ،فأتخج تسديا ّ
عسااخو الجوسااي ال دور فااي الفتػحااات اإلسااالمية إذ بعثااو الخسااػل ال عمااى رأس س اخية إلااى
أرر دوس في الدخاه ليجم

شع ذو ال فيغ في الدشة الثامشة لميجخةا103لن

وكااان الشبااي ال قااج أمااخ الصفياال ال أن يدااتشفخ قػمااو ويااأتي بيااع لفاات الصااائف سااشة
ا8ىاا 169مل فحذااج أربعسائااة مقاااتالً مااغ قػمااو فدااار بيااع إلااى الصااائف ومعيااع الجبابااة والسشجشيااق
فػافجوا الشبي ال بالصاائف بعاج مقجماو بأربعاة أيااما104ل ،فقاال لياع الخساػل ال اياا معذاخ ارُزد
مغ يحسل رايت ع؟ فقال الصفيل ال مغ كان يحسميا في الجاىمية يحسمياا الياػم وىاػ الشعساان باغ
الخاوية ،فقال أ بتعلا105لن فخاار السدامسػن السعخكاة واستعرات عماييع الصاائف ،فشرابػا عميياا
السشجشيق وضخبػىا ،وأستبدل السدمسػن حتى كت

هللا ليع الشرخ

ا106ل

ف انت تماظ أولاى السعااري

التي شاري فييا الجوسييغ كقبيمة بعج إسالميعن
إتز ا مسااا ساابق يتز ا إقبااال الجوسااييغ عمااى اإلسااالم بذ ا ل كبيااخ بعااج فاات الصااائف،
وايز ااً فقااج تاش ا

الخسااػل ال الجوسااييغ باسااع ارُزد ،وىااػ االسااع الجااامع لجسيااع بصااػن ارُزد،

تثسيشاً لجورىع في تجمة اإلسالمن
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ً
ثانيا :دور قبيلة دوس يف العصر الراشدي

كااان رنباااء ىااحه القبيمااة دور كبيااخ فااي ارحااجاث التااي شاايجتيا ىااحه الحكبااة مااغ التاااريخ
العخبااي اإلسااالمي ،فعشااجما أرتااجت بعااس الكبائاال العخبيااة بعااج وفاااة الخسااػل ال تااخج الصفياال مااع
السد اامسيغ لقت ااال السخت ااجيغ وتس شا اػا م ااغ القز اااء عم ااى شميح ااة

ا*ل

السختجيغ ،ع ساار ماع السدامسيغ إلاى أرر اليساماة قتاال مدايمسة
انو استذيج باليسامة

ا108ل

وتصيي ااخ أرر نج ااج كمي ااا م ااغ

ا**ل

ومعاو ابشاو عساخوا107ل ،فقيال

وجخح ابشاو عساخو ج اخحااً شاجيجة ،اع شافي مشيااا109لن غياخ ان استذاياده

في اليسامة امخ مذ ػي ئيو بجاللة ما ذكختاو بعاس السراادر ماغ اشاتخاكو فاي احاجاث الحقاة فاي
الجولة العخبية اإلسالمية في عيج الشبي الن
وكان ليحه القبيمة وربشائياا اسايامات فاي عسمياات الفات العخباي اإلساالمي لمعاخاق والذاامن
فقج ذكخ في تخجسة عبج هللا بغ عسخو بغ الصفيل الجوسي أنو قجم مع أبيو في جشج تالج بغ الػليج
الحد قجم ماغ العاخاق إلاى الذااما110ل ،وىاحا ياجلل عماى إشاتخاكيسا فاي فتػحاات العاخاق ،كساا يتزا
مغ اإلشارة التي اوردىا ابغ ار يخ

ا111ل

في تخجسة كع

بغ سػر الجوسي إنو كاان مساغ قاتال فاي

جبية العخاق ،إذ حيث قاال" :ولاو فاي قتاال الفاخس أ اخ كبياخ" ،وماغ السعاخوص أن الػجاػد الفارساي
تالل ىحه الفتخة كان في أرر العخاقن
غيخ أن نذاا الجوسييغ يبخز بذ ل اوض فاي فتػحاات الذاام ،إذ جااء فاي تاخاجع بعاس
الذخريات الجوسية اشارات إلى اشتخاي عاجد ماشيع فاي معخكاة اجشااديغ ساشة ا66ى ا 164مل ضاج
الخوم واستذيادىع فييا ،فحكخ عاخوة باغ الدبياخ ان الصفيال باغ عساخو استذايج باجشااديغا112ل ،وقاج

أ ابتو يػم ٍح شعشة ف ان السدمسػن يخجػن أن يب أخ مشيا ،فس ث أربعة أيام أو تسدة أيام ،ع انيا
انتقزاات عميااو فد ااتأذن تالااجاً وأبااا عبي ااجة فأذنااا اليااو فخ ااخج إلااى أىمااو فس ااات عشااجىعا113لن ومس ااغ
استذيج فييا مغ دوس ايزاً عبج هللا بغ عسخو بغ الصفيلا114لن
وذك ااخ اب ااغ عد اااكخ

ا115ل

ف ااي تخجس ااة جش ااجب ب ااغ عس ااخو ب ااغ حسس ااة الجوس ااي ان ااو استذ اايج

باجشاديغ ،وىحا وىع رنو قال" :انو شيج اليخمػي أميا اًخ عماى بعاس ال اخاديذ"ن وماغ السعاخوص ان
معخكاة اليخمااػي كانات بعااج معخكاة اجشاااديغن ف يااف ي اػن شااييجاً فاي معخكااة اجشااديغ ويذاااري فااي
اليخمػي؟
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ومااغ السعاااري السيسااة التااي تاضاايا العااخب السداامسػن ضااج الااخوم فااي جبيااة الذااام ىااي

معخكة اليخمػي سشة ا66ىا 167مل ،وقاج لعبات فيياا قبيماة دوس دو اًر ميسااً ،إذ أستبدال الجوسايػن
فااي ىااحه السعخكااة ،ففااي روايااة جاااء "وحسماات دوس عمااى السذااخكيغ مااع قاايذ بااغ ىبي اخةنننودوس
حسمت حسمة ودارت الحخب كسا تجور الخحى ،وت اتفت جسػ الاخوم عماى السدامسيغ عماى ميسشاتيع
فالقػىع في القم  ،فربخ ليع السدمسػن

ب اًخ عطيساًننن"ا116لن

وكانت الكبائل العخبياة التاي إشاتخكت فاي اليخماػي تقاتال ولياا شاعار تشاادد باو ياا مباخور،
فصافت بو ارُزدا117ل ،فجعل أبػ ىخيخة الجوسي يقػل" :ساارعػا إلاى الحاػر العايغ وجاػار رب اع عاد
وجل في جشان الشئيع ،ما انتع إلى رب ع مغ مػشغ اح

الياو ماش ع فاي مثال ىاحا الساػشغ ،أال إن

لمرابخيغ فزميع"ا118لن كسا كان جشجب بغ عسخو بغ حسسة الجوساي أميا اًخ عماى بعاس ال اخاديذ
في معخكاة اليخماػي ،وكاان يشاادد" :ياا معذاخ ارُزد إناو ال يبقاى وال يشجاػ ماغ القتال والعاجو واال اع
إال مغ قاتل ،إال وان السقتػل الذييج ،والخائ

مغ تػلى،ننن يا معذخ ارُزد انو ال يسشع ال اخياة إال

االبصال" ،فقاتل حتى قتلا119لن
ويالحظ مغ تصااب أباي ىخياخة وجشاجب انيساا يخاشباان ارُزد رغاع انيساا ماغ قبيماة دوس،
وىااحا مااا يعاادز كالمشااا مااغ عااجم وجااػد اشااارات واضااحة لقبيمااة دوس فااي السعاااري والحااخوب ،إذ
يغم

عمييا اسع ارُزد بعجىا القبيمة التي تشزػد تحت لػائياان ومساغ استذايج بااليخمػي ماغ قبيماة

دوس ايزا ااً عس ااخو با ااغ الصفي اال ،وكا ااان يش ااادد ف ااي سا اااحة السعخك ااة" :يا ااا معذ ااخ ارُزد ال ياااؤتيغ
السدمسػن مغ قبم ع ،واتح يزخب بديفو قجماً وىػ يقػل:
ليذذذذذذذهم مظلذذذذذذذم

قذذذذذد علسذذذذذ دوس ويذذذذذذقر علذذذذذم

إنذذذذذذذي أخذذذذذذذه البذذذذذذذي

وأعذذذذذذذر الذذذذذذذذقيم ضذذذذذذذد االبهذذذذذذذم

ليذذذذ عذذذذرين فذذذذي الذذذذه ى ضذذذذيغم

ا120ل

وقج أشارت بعس السرادر إلى أن الصفيل باغ عساخو الجوساي قتال بااليخمػيا121ل ،وربساا
وقع ا حاب ىحه السرادر في وىع إذ تمصػا بيغ استذياد عسخو باغ الصفيال والاحد أستذايج فاي
اليخمػي وبيغ الصفيل بغ عسخو ،وربساا يعاػد ىاحا الخما إلاى تقاارب االساساء وتذاابييا ،وال غباار
عم ااى استذ ااياد عس ااخو ب ااغ الصفي اال ف ااي اليخم ااػي ،إذ أن أغما ا

161

السر ااادر إتفق اات عم ااى ذل ااظا122لن

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،العدد ( ) ،لسنة
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021

ومس ااغ ش اايج اليخم ااػي م ااغ دوس أيزا ااً الح ااارث ب ااغ عب ااج ،ويق ااال ب ااغ عب ااج هللا ب ااغ وىا ا

االزدد

الجوسيا123لن
وك ااان لقبيم ااة دوس إس اايام ف ااي ف اات مر ااخ س ااشة ا66ى ا ا 146مل ويد ااتجل عم ااى ذل ااظ م ااغ
اإلشااارة التااي اوردىااا ياااقػت الحسااػد

ا124ل

مااغ اسااتقخار قبيمااة دوس مااع الكبائاال العخبيااة ارُتااخ فااي

الفدصاا ،حيث اتتصت ليا تصة في أرر مرخ ،وىحا يػض انيا كانت ضسغ الجير العخبي
اإلسالمي بكيادة عسخو بغ العااص الاحد أتاح عماى عاتقاو عسمياة فات ىاحه السشصقاة ،وىاحا يػضا
في الػقت نفدو ان اعجاد قبيمة دوس التي كانت ضسغ ىحا الجاير العخباي كبياخة جاجاً بحياث كاان
ليع تص في ىحا السرخ بعج اتسام عسمية فتحون
وكاان ماغ بايغ الاحيغ اشااتخكػا فاي فات مراخ ماغ دوس شااخز ياجعى عباج هللا باغ اناايذ
االزدد ااع الجوساايا125ل ،كسااا اشااتخي فااي معخكااة ذات الراػارد سااشة ا66ى ا 166ملا126لن يالحااظ
أن قبيمة دوس كان ليا دور في الفتػحات العخبياة اإلساالمية فاي مختماف السشااشق ،غياخ أن غمباة
اسع ارُزد عمى دوس باعتبارىا القبيمة االم قاج جعال كثيا اًخ ماغ السعمػماات الستعمقاة بأسايامات ىاحه
القبيمة في التاريخ العخبي اإلسالمي يغفل عشيان
وال تتااػفخ لااجيشا معمػمااات واضااحة عااغ مػقااف قبيمااة دوس مااغ االنقدااامات التااي شاايجتيا
الجولااة العخبيااة اإلسااالمية فااي عرااخ الخالفااة ال اخشااجة عااجا بعااس االشااارات التااي تحااج ت عشي ااا
مػاقااف شخرااية رف اخاد مااغ قبيمااة دوس وتحجيااجاً فااي تالفااة أميااخ السااؤمشيغ عمااي بااغ أبااي شال ا
ال ف ان كع

بغ سػر الجوسي مسغ شيج معخكاة الجسال ماع عائذاة ،فمساا اجتساع الشااس تاخج

وبيجه مرحف فشذاخه وجاال بايغ الرافيغ يشاشاج الشااس فاي تاخي القتاال وحقاغ دماائيع والمجاػء إلاى
ح ع القخلن فأتاه سيع غخي

فقتموا127لن وانزع بعس رجااالت قبيماة دوس إلاى جانا

أبي سفيان في حخبو ضج أميخ الساؤمشيغ عماي باغ أباي شالا
فااي تخجسااة الحااارث بااغ عبااج ويقااال ابااغ عبااج هللا بااغ وى ا

ال فاي معخكاة

معاوياة باغ
افيغ ،فقاج جااء

الجوسااي انااو شاايج مااع معاويااة

اافيغ

وجعمو عمى رجالة فمدصيغا128ل ،ويالحظ ىشا ان بعس رجاالت دوس كان ليع دور قيادة الجاير
في معخكة
جان

فيغن وكان جشجب بغ جشاجب باغ عساخو باغ حسساة مساغ شايج

معاوية وقتل فيياا129لن
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كساا لابعس رجاااالت دوس اسايام فااي إدارة بعاس السفا اال فاي الجولااة العخبياة اإلسااالمية
حتااى نيايااة العرااخ ال اخشااجد ،ويبااجو أن الس انااة التااي كااان يتستااع بيااا مئيقي ا

بااغ أبااي فاشسااة

الجوسااي ،باإلضااافة إلااى أمانتااو ،قااج جعمتاو يتداامع بعااس الػضااائف السيسااة فااي عيااج الخسااػل ال
وفااي تالفااة أبااي ب ااخ وعسااخ ارضااي هللا عشيسااالن ففااي عيااج الخسااػل ال كااان أميش ااً عمااى تاااتع
الشب ااي ال ،واسا ااتعسمو الخميف ااة أب ااػ ب ا ااخ ال عما ااى الفا اايءا130ل ،واس ااتعسمو الخميف ااة عسا ااخ باااغ
الخصاب ال تازنااً عماى بيات ماال السدامسيغا131ل ،وربساا كاان إل اابتو بساخر الجاحام أ اخ فاي
عجم تػلياو أياة مداؤولية فاي تالفاة عثساان ال وعماي ال ،إذ ذكاخ اناو تاػفي فاي لتاخ تالفاة
عثسان ،وقيل في سشة ا46ىا 116مل في تالفة عمي الا132لن
وقج مارس كع
قاضياً عمى البرخة وكت

باغ ساػر الجوساي القزااء ،إذ أساتعسمو الخميفاة عساخ باغ الخصااب ال
بحلظ إلى والييا لنحاي أبػ مػسى ارشعخد ،واساتسخ عسماو فاي القزااء

عمى البرخة شيمة تالفة عثسان ال إلى أن قتل مع عائذةا133ل ،كسا استعسل الخميفة عسخ بغ
الخصاب ال أبا ىخيخة الجوسي عمى البحخيغ ،ع عدلو ،ع أراده عمى العسل فامتشعا134لن
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اخلامتة
تخج البحث بشتائج عجيجة أىسيا:
6ن تُعااج قبيمااة دوس مااغ الكبائاال القحصانيااة التااي س ا شت الاايسغ ،وىااي تشد ا
دوس بغ عجنان بغ عبج هللا بغ زىخان بغ كع

إلااى رجاال إسااسو

بغ الحارث بغ مالظ بغ نرخ بغ ارُزدن

6ن تسيدت قبيمة دوس ب ثخة تفخعاتيا حتى أنيا ضست اكثخ ماغ عذاخة بصاػن ،وماشيع أشاخاص
وفخسان رسسػا تاريخاً المعاً في العرخ اإلسالمين
6ن دتمت قبيمة دوس في اإلسالم مب اًخ مقارنة بالكبائل العخبية ارُتخ ن
4ن فزاالً عاغ ذلااظ فقاج كاان ليااحه القبيماة عالقااات بالكبائال العخبياة عمااى السداتػييغ الدياسااي
واالجتس اااعي فعم ااى السد ااتػ الدياس ااي كان اات عالقتي ااا بقا اخير والت ااي أتد ااست باإليجابي ااة
احياناً والدمبية احياناً أُتخ ن
6ن دتم اات ف ااي تحالف ااات عجي ااجة معي ااا وك ااحلظ عالقتي ااا م ااع قبيم ااة ت ااثعع والت ااي ك ااان يح سي ااا
الرا اخ باايغ القبيمتاايغ فز االً عااغ عالقااتيع مااع بشااي الحااارث بااغ كع ا

والتااي اتدااست فااي

بجاية امخىا بالعجائية وايزاً عالقاتيع ماع الزاجاعسة والتاي كاان ساببيا ىاي الػقاػص ضاج
الفخسن
1ن عمااى السدااتػ االجتساااعي فقااج اشااارت السرااادر التاريخيااة إلااى بعااس السراااىخات باايغ
قبيمة دوس والكبائل العخبية ارُتخ  ،وايزاً عالقتيع مع الفخس في أرر ُعسانن

7ن تخج البحث بسعمػمات وفيخة عغ شبيعة اروضا االجتساعية والجيشياة لقبيماة دوس وذلاظ
اتزا ا م ااغ ت ااالل السا اػاشغ الت ااي سا ا شتيا ى ااحه القبيم ااة وعاداتي ااا االجتساعي ااة إذ عخف اات
بالذجاعة وال خم والقػةن
8ن ذكخ البحث عبادتيا قبل اإلسالم ل

شام وكيف تع القزاء عمييا ودتػليا إلى اإلسالمن

9ن ك ااان لقبيم ااة دوس وأبشائي ااا دور ب ااارز ف ااي الفتػح ااات اإلس ااالمية إل ااى جانا ا

الشب ااي ال

والخمفاااء ال اخشااجيغ ،وعمااى مختمااف الجيااات والساايسا الذااام ومرااخ ،وضااست فخسااان وقااادة
اء لمعقيجة ونذخ الجيغ الحشيفن
باعػا أرواحيع فج ً
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الههامش:
ا1ل أبػ الفزل جسال الجيغ

بغ م خم بغ مشطػر ات 766ىا 6666مل ،لدان العخب ،ا ،6دار احياء التخاث

العخبي ،ابيخوت6466 ،ىال16 1 :ن
ا2ل أبااػ السشااحر ىذااام بااغ

ال مبااي ات 664ىاا 869مل ،ند ا

بااغ الدااائ

معااج والاايسغ ال بيااخ ،تحقيااق :ناااجي

حدغ ،م تبة الشيزة العخبية ،عالع ال ت  ،ابيخوت ،دنتل487 ،ن

ا3ل أبػ السشحر سمسة بغ مدمع بغ إبخاليع الرحارد العػتبي ات 666ىا 6667مل ،االنداب ،تحقيق:
الشز ،ا ،4ادنم6661 ،ل649 6 :ن
بااغ

ا4ل

احدان

بااغ عبااج الااخزاق الحداايشي الدبيااجد ات 6666ىا ا 6796مل ،تاااج العااخوس مااغ ج اػاىخ القااامػس،

تحقيق :مجسػعة محققيغ ،دار اليجاية ،اارردن ،دنتل96 61 :ن
ا5ل ال مبا ا ااي ،ند ا ا ا

عما ا ااي با ا ااغ احسا ا ااج با ا ااغ سا ا ااعيج با ا ااغ حا ا اادم االنجلدا ا ااي ات

معا ا ااج والا ا اايسغ487 6 :؛ أبا ا ااػ

461ى ا 6616مل ،جسياخة أندااب العااخب ،تحقياق :لجشاة ماغ العمساااء ،دار ال تا

العمسياة ،ابيااخوت6986 ،ل،

677ن
ا6ل الرحارد ،السرجر الدابق649 6 :ن
معاج487 ،؛ اباغ الحداغ عماي بااغ اباي ال اخم

ا7ل اباغ ال مباي ،ندا

166ىا 6666مل ،المباب في تيحي

االنداب ،دار

باغ عباج ال اخيع الذايباني اباغ اال يااخ ات

ادر ،ابيخوت ،دنتل666 ،ن

بغ جخيخ الصبخد ات 666ىا 966مل ،تاريخ الخسل والسمػي ،مخاجعاة:

ا8ل أبػ جعفخ

ا ،6دار الف ا ا ااخ ،ابيا ا ااخوت6666 ،ل469 6 :؛ عا ا ااد الا ا ااجيغ أبا ا ااػ الحدا ا ااغ عما ا ااي با ا ااغ

اجقي جسيال العصاار،
با ا ااغ اال يا ا ااخ ات

166ى ا ا 6666مل ،اس ااج الغاب ااة ف ااي معخف ااة الر ااحابة ،تحي ااق :تمي اال م ااأمػن ،ا ،6دار السعخف ااة ،ابي ااخوت،
6666ل64 6 :؛ أبػ الئباس احسج القمقذشجد ات 866ى ا 6468مل ،نياياة االرب فاي معخفاة اندااب العاخب،

تحقيق :إبخاليع االبيارد ،ا ،6االقاىخة6969 ،ل64 6 :ن
ا9ل ابغ حدم ،جسيخة انداب العخب679 ،ن
ا10ل

بااغ حبااان بااغ احسااج بااغ حبااان بااغ معبااج ات 664ى ا 916مل ،الثقااات ،دائااخ السعااارص اإلسااالمية ،حيااجر

اباااد ،االااجكغ6976 ،ل464 6 :؛ إسااساعيل بااغ عسااخ بااغ كثيااخ الجمذااقي ات 774ىا ا 6676مل ،الت سياال فااي
الج ااخح والتع ااجيل ومعخف ااة الثق ااات والز ااعفاء م ااغ السجاىي اال ،تحقي ااق :ش ااادد

 ،مخك ااد الشعس ااان ،اال اايسغ،

6666ل661 6 :ن
ا11ل أباػ عبااج هللا
دار ال ت ا ا ا

بااغ مشيااع باغ سااعج ات 666ى ا 6676مل ،الصبقااات ال باخ  ،تحقيااق:

العمسيا ا ااة ،ابيا ا ااخوت6996 ،ل88 4 :؛ احسا ا ااج با ا ااغ عما ا ااي با ا ااغ

866ىا 6448مل ،تيحي

عبااج القااادر عصااا،

با ا ااغ حجا ا ااخ العدا ا ااقالني ات

التيحي  ،مصبعة دائخة السعارص العثسانية ،االيشج6616 ،ىال664 66 :ن

ا12ل ابغ سعج ،السرجر الدابق41 6 :؛ أبػ

عبج هللا بغ مدمع بغ قتيبة ا671ىا 889مل ،السعارص ،تحقيق:

خوت ع اشة ،اليي ة السرخية العامة ،االقاىخة6996 ،ل648 ،؛ أبػ

بغ

عبج الخحسغ باغ ادرياذ باغ

السشااحر التسيسااي بااغ ابااي حاااتع ات 667ىا ا 968مل ،الجااخح والتعااجيل ،دار احياااء الت اخاث العخبااي ،ابيااخوت،
6966ل669 4 :ن
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ا13ل أب ااػ عس ااخو تميف ااة ب ااغ تي اااا البر ااخد ات 646ى ا ا 864مل ،ت اااريخ تميف ااة ،تحقي ااق :اك ااخم ض ااياء العس ااخد،
مؤسدة الخسالة ،ابيخوت6697 ،ىال661 ،؛

بغ حبي

بغ امية بغ عسخو الياشسي ات 646ى ا 869مل،

تحقيق :ايمده ،ليختغ شتيتخ ،دار اآلفاق العخبية ،ابيخوت ،دنتل668 ،ن
ا14ل ابغ سعج ،الصبقات686 4 :؛ شسذ الجيغ أبػ عبج هللا

بغ احسج بغ عثساان الاحىبي ا748ى ا 6647مل،

تاريخ اإلسالم ووئيات السذااىيخ واالعاالم ،تحقياق :عساخ عباج الداالم تاجمخد ،دار ال تااب العخباي ،ابياخوت،

6996ل76 6 ،ن
ا15ل أبػ الفت

الحديغ بغ احسج بغ عبج هللا االزدد بغ بخيجه ات 674ىا 984مل ،أسساء مغ يعاخص ب شيتاو،

تحقيااق :أبااػ عبااج الااخحسغ اقبااال ،دار الداامفية ،االيشااج6989 ،ل66 ،؛ أبااػ احسااج الحاااكع ات 678ى ا 988مل،
الجتيل ،دار الغخباء اال خية ،االسجيشة السشػرة6994 ،ل84 6 :؛ الحىبي،

ارسساء وال شى ،تحقيق :يػسف

ال عبج العديد السخاد ،السجمذ العمسي بالجامعة اإلسالمية ،االسجيشاة

السقتفى في سخد ال شى ،تحقيق:

السشػرة6468 ،ىال86 6 :ن
ا16ل ابغ ابي حاتع ،الجخح والتعاجيل666 9 :؛ اباغ حجاخ العداقالني ،اإل اابة فاي تسيياد الراحابة ،دار الف اخ،
ابيخوت ،دنتل8 7 :ن
ا17ل ابغ حدم االنجلدي ،جسيخة أنداب العخب686 :ن

ا18ل أبا ااػ عسا ااخو يػسا ااف با ااغ عبا ااج هللا القخشبا ااي با ااغ عبا ااج البا ااخ ات 416ىا ا ا 6676مل ،االسا ااتيعاب فا ااي معخفا ااة
اال احاب ،تحقيااق :عمااي

البجااود ،دار الجياال ،ابيااخوت6996 ،ل769-768 6 :؛ اباغ حاادم االنجلدااي،

جػامع الديخة ،تحقيق :احداان عبااس ،دار السعاارص ،امراخ6966 ،ل17 ،؛ عباج الاخحسغ باغ

االشابيمي

ابغ تمجون ات 767ىا 6667مل العبخ وديػان السبتجأ والخبخ في تاريخ العخب والعجع والبخبخ وماغ عا اخىع

مغ ذود الذأن اركبخ ،تحقيق :تميل شحادة ،ا ،6دار الف خ ،ابيخوت6988 ،ل466 6 :ن
ا19ل أبػ عبج هللا احساج باغ

باغ حشبال ات 646ى ا 866مل ،فزاائل الراحابة ،تحياق :و اي هللا

مؤسد ااة الخسا ااالة ،ابي ااخوت6986 ،ل884 6 :؛ احس ااج ب ااغ

عبااس،

ب ااغ إبا اخاليع الذ ااافعي ات 166ىا ا ا 6666مل،

السدشج ،تحقيق :ماىخ ياسيغ فحل ،شخكة غخاس ،اال ػيت6664 ،ل16 4 :ن

ا20ل أبااػ الحدااغ عمااي ب اغ

بااغ حبي ا

الساااوردد ات 466ىا ا 6668مل ،أعااالم الشبااػة ،دار اليااالل ،ابيااخوت،

6469ىال666 ،؛ الحىبي ،سيخ أعالم الشبالء666 6 :ن
ا21ل سااميسان بااغ أيااػب بااغ مصيااخ المخسااي الصب اخنااي ات 166ى ا 6666مل ،السعجااع ال بيااخ ،تحقيااق :حسااجد عبااج
السجيااج ،ا ،6م تبااة العمااػم والح ااع ،االسػ اال6968 ،ل666 6 :؛ الااحىبي ،مي ادان االعتااجال ،تحقيااق :عمااي
البجاود ،دار السعخفة ،ابيخوت6916 ،ل661 6 :ن

ا22ل عبااج الااخحسغ بااغ عمااي بااغ
فاتػرد و

جسااال الااجيغ ابااغ الجااػزد ات 697ى ا 6666مل،

اافة الراافػة ،تحقيااق:

قمعجي ،دار السعخفة ابيخوت6979 ،ل661 6 :؛ عمي بغ الحدغ بغ لبة هللا ابغ عداكخ ات

676ىا 6676مل ،تاريخ دمذق ،تحقيق :عسخو العسخود ،دار الف خ ،ابيخوت6996 ،ل66 66 :ن
ا23ل ابغ عداكخ ،السرجر الدابق666 67 :ن
ا24ل ابغ سعج ،السرجر الدابق616 6 :ن

ا25ل ن ادار عبااج المصيااف الحااجيثي ،االمااة والجولااة فااي سياسااة الشبااي ال والخمفاااء ال اخشااجون ،ابغااجاد7987 ،مل:
47ن
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ا26ل عبااج الفتاااح عبااج هللا محسااػد الحسااجاني ،قبيمااة تااثعع ودورىااا فااي التاااريخ العخبااي مشااح مااا قباال اإلسااالم وحتااى
نياية العرخ الخاشجد ،أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ،جامعة البرخة ،كمية اآلداب7998 ،م88 :ن
ا27ل ابغ حبي  ،السرجر الدابق232 :ن
ا*ل وج :وىػ بالد كيف بيشيا وبايغ م اة ا شاا عذاخ فخساخاًن يشطاخ :شاياب الاجيغ اباػ عباج هللا يااقػت باغ عباج هللا
الحس ااػد الخوم ااي البغ ااجادد ات 626ى ا ا 7228مل ،معج ااع البم ااجان ،دار إحي اااء التا اخاث العخب ااي ،بي ااخوت،
7979م9 4 :ن

ا28ل ابغ حجخ ،فت البارد في شخح

حي البخارد ،تحقيق :عبج العديد عبج هللا بغ باز

فاؤاد عباج البااقي،

ا ،2دار السعخفة ،بيخوت ،دنت387 4 :ن
ا29ل ابغ حبي  ،السرجر الدابق233-232 ،ن
ا30ل السرجر نفدو235 ،ن

ا31ل ابغ سعج ،السرجر الدابق776 4 ،؛ ابغ حبان ،الثقات404 3 :ن
ا32ل ابغ حبي  ،السرجر الدابق799 ،ن
ا33ل ابغ حبي  ،السرجر الدابق200 ،ن
ا34ل عساد الجيغ أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ القخيذي ابغ كثيخ ات 764ىا 7362مل ،البجاية والشياية ،تحقيق:
عمي شيخد ،ا ،7ابيخوت7988 ،مل732 3 :ن

ا35ل ابغ حبي  ،السرجر الداابق200 ،؛ أباػ عبياج هللا عباجهللا باغ العدياد الب اخد ات 487ى ا 7094مل ،معجاع
مااا اسااتعجع مااغ أسااساء الاابالد والسػاضااع ،تحقيااق :مرااصفى الدااقا ،ا ،3عااالع ال ت ا  ،ابيااخوت7983 ،ل:
7377 4ن

ا36ل لمسديج مغ التفا يل يشطخ :ابغ حبي  ،السرجر الدابق200 ،؛ ابغ حجخ ،اال ابة744 8 ،؛ ابغ كثياخ،
البجاية والشياية732 3 ،ن
ا37ل ابغ حبي  ،السرجر الدابق204 ،ن
ا38ل ابغ عداكخ ،السرجر الدابق309 67 ،ن

ا39ل عااد الااجيغ عبااج الحسيااج بااغ لبااة هللا السااجاغشي ابااغ ابااي الحااجيث ات 656ى ا 7258مل ،شااخح نيااج البالغااة،
تحقيق:

أبػ الفزل ،ا ،7دار الجيل ،ابيخوت7987 ،ل249 75 :ن

ا40ل ابغ حبي  ،السرجر الدابق207 ،ن
ا41ل السرجر نفدو207 ،ن
ا42ل جسال الجيغ ابػ

عبج السماظ باغ ىذاام باغ أياػب السعاافخد ات 273ى ا 828مل ،الدايخة الشبػياة ،تحقياق:

مرصفى الدقا وابخاليع االبيارد ،م تبة مرصفى البابي ،امرخ7955 ،ل287 2 :ن

ا**ل بشػ سالمان :وىع بصغ مغ بصػن قبيمة دوسن يشطخ :ابغ حبي  ،السرجر الدابق235 ،ن
ا43ل عمااي بااغ الحداايغ بااغ
عباس ،دار

بااغ احسااج ابااػ الفااخج اال اافياني ات356ىا ا 967مل ،االغاااني ،تحقيااق :احدااان

ادر ،ابيخوت ،دنتل722 73 :ن

ا44ل ياقػت الحسػد ،السرجر الدابق379 7 ،؛ الب خد ،السرجر الدابق63 7 :ن
ا45ل الرحارد ،السرجر الدابق258 7 :ن
ا46ل ياقػت الحسػد ،السرجر الدابق27 2 :ن
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ا47ل ياقػت الحسػد ،السرجر الدابق88 3 :ن

ا***ل تشااػخ :بفاات التاااء وضااع الشااػن السخففااة وفااي لتخىااا الخاااء وىااػ اسااع لعااجة قبائاال اجتسع اػا قااجيساً بااالبحخيغ
وتحاالفػا عمااى التاػازر والتشا ااخ وقااامػا ىشاااي فداسػا تشػتااً ،والتشااػخ :االقامااةن يشطااخ :الدااسعاني ،االنداااب:

484 7ن

ا48ل القمقذااشجد ،قالئااج الجسااان فااي التعخيااف بكبائاال عااخب عسااان ،تحقيااق :اب اخاليع االبيااارد ،ا ،2دار ال تاااب
المبشاني ابيخوت7982 ،ل74 7 :ن

ا49ل ابغ حبي  ،السرجر الدابق799 ،ن
ا50ل ابغ سعج ،السرجر الدابق54-53 3 :؛ الصبخد ،السرجر الدابق445-444 3 :ن
ا51ل ابغ حجخ ،اال ابة675-674 7 :ن

ا52ل ابغ كثيخ ،السرجر الدابق323 5 :ن
ا53ل تزاايخ عباااس الجسيم ااي ،قبيمااة قااخير وأ خىااا ف ااي الحياااة العخبيااة قباال اإلس ااالم ،السجسااع العمسااي الع اخق ااي،
ابغجاد2002 ،ل79 ،ن
ا54ل ابغ حجخ ،السرجر الدابق78 7 :ن
ا55ل أحسج بغ إسحاق بغ جعفخ بغ وى
ابيخوت ،دنتل204 7 :ن

بغ واض اليعقػبي ات292ى ا 904مل ،تااريخ اليعقاػبي ،دار

اادر،

ا56ل ابغ حجخ ،السرجر الدابق83 7 :ن
ا57ل ابغ سعج ،السرجر الدابق779 5 :ن
ا58ل السرجر نفدو76 5 :ن

ا59ل الرحارد ،السرجر الدابق263-260 7 :ن
ا60ل الحسػد ،السرجر الدابق379 7 :ن
ا61ل اليعقػبي ،السرجر الدابق203 7 :ن
ا62ل الحدغ بغ أحسج بغ يعقاػب اليساجاني ات 334ى ا 945مل،
ا ،3م تبة الخشاد ،ا شعاء7983 ،ل58 ،ن

افة جدياخة العاخب ،تحقياق:

عماي االكاػ ،

ا63ل اليسجاني ،السرجر الدابق58 :ن
ا64ل الحسػد ،السرجر الدابق77 2 :ن
ا65ل الحسػد ،السرجر الدابق378 4 :ن
ا66ل الحسػد ،السرجر الدابق372 4 :ن
ا67ل الحسػد ،السرجر الدابق372 4 :ن

ا68ل اليعقػبي ،السرجر الدابق204 7 :؛ ابغ تمجون ،السرجر الدابق253-252 7 :ن
ا69ل اليعق ااػبي ،السر ااجر الد ااابق208 7 :؛ الصب ااخد ،السر ااجر الد ااابق437 7 :؛ الحس ااػد ،السر ااجر الد ااابق:
239 2ن

ا70ل الحسػد ،السرجر الدابق22 3 :ن

ا****ل القااخ  :ىااػ شااجخ يااجبل بااو وقياال ىااػ ورق لذااجخة الداامسة يااجبع بااو اآلدمن يشطااخ :ابااغ مشطااػر ،السرااجر
الدابق455 7 :ن
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ا*****ل االسحل :شجخة مغ شجخة السداويظن يشطخ :ابغ مشطػر ،السرجر الدابق337 77 :ن
ا71ل زكخيا بشع حسج بغ محسػد القدويشي ات 682ىا 7283مل ،ل ار البالد واتبار الئباد ،دار

ادر ،ابيخوت،

دنتل34 7 :ن
بغ يػسف الراالحي الذاامي ات 942ى ا 7535مل ،سابل الياج والخشااد فاي سايخة

ا72ل الرالحي الذامي،

تي ااخ الئب اااد ،تحقي ااق :ع ااادل أحس ااج عب ااج السػج ااػد ،عم ااي

7993ل768 5 :ن

مع ااػر ،ا ،7دار ال تا ا

العمسي ااة ،ابي ااخوت،

ا73ل اسااعج عبااج العديااد عمااي ،د ارسااة فااي االحاػال االجتساعيااة والف خيااة واالقترااادية مااغ تااالل

ااحي البخااارد

ومدمع ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة البرخة ،كمية اآلداب2006 ،م757 ،ن
ا74ل القدويشي ،السرجر الدابق34 7 :ن

ا75ل ابغ حبي  ،السرجر الدابق200 ،ن
ا76ل ابغ ار يخ ،أسج الغابة في معخفة الرحابة55 3 :،؛ الحىبي ،سيخ أعالم الشبالء346 7 :ن
ا77ل ابغ عبج ربو ،أحسج بغ
دار ال ت

ابغ عبج ربو ات 328ىا 939مل ،العقاج الفخياج ،تحقياق :مفياج

قسيحاة ،ا،7

العمسية ،ابيخوت7983 ،ل406 7 :ن

ا78ل ابغ عداكخ ،السرجر الدابق77 25 :ن
ا79ل ابغ حجخ ،السرجر الدابق675 7 :ن

ا80ل ابغ حبي  ،السرجر الدابق204 ،؛ ابغ حجخ ،السرجر الدابق447 8 :ن
ا81ل ابغ كثيخ ،الديخة الشبػية87 2 :ن
ا82ل

بغ سالم الحجسي ات 237ىا 845مل ،شبقات فحػل الذعخاء ،دار السجني ،اججة ،دنتل700 :ن

ا83ل ج ااالل ال ااجيغ عب ااج ال ااخحسغ الد اايػشي ات 977ى ا ا 7555مل ،السدى ااخ ف ااي عم ااػم المغ ااة ،دار احي اااء التا اخاث
العخبي ،ابيخوت7996 ،ل470 2 :ن
ا84ل مػفق الجيغ أبي القاسع اسساعيل بغ

بغ الفزل اال بياني ات 535ىا 7740مل ،دالئل الشبػة ،م تباة

الشيزة ،ابغجاد ،دنتل272 ،؛ الحىبي ،سيخ اعالم الشبالء305 3 :ن

ا85ل ابااػ نرااخ عمااي بااغ الااػزيخ ابااي القاسااع لبااة هللا بااغ عمااي بااغ ماااكػال ات 475ىا ا 7082مل ،االكسااال فااي
االرتياااب عااغ السؤتمااف والسختمااف مااغ االسااساء وال شااى واالنداااب ،دار ال تاااب اإلسااالمي ،االقاااىخة ،دنتل:
86 6ن
ا86ل

بغ عمي باغ

الذاػكاني ات 7255ى ا 7839مل ،فات القاجيخ ،دا ر اباغ كثياخ ،ادمذاق7474 ،ىاال:

734 7ن

ا87ل ابغ ماكػال ،السرجر الدابق64 5 :ن
ا88ل الرالحي الذامي ،السرجر الدابق294 72 :ن
ا89ل ابغ عداكخ ،السرجر الدابق9 25 :ن
ا90ل ابغ حجخ ،السرجر الدابق476 8 :ن

ا91ل ابغ ال مبي ،اال شام ،ندخة مرػرة عغ شبعة دار ال ت  ،الجار القػمية ،االقاىخة7942 ،ل37 ،ن
ا92ل

بغ عسخ الػاقجد ات 207ى ا 822مل ،السغاازد ،تحقياق :مارساجن جػشاغ ،ابياخوت ،دنتل-922 7 :

923-922 7 :923؛ الحسػد ،معجع البمجان472-477 4 :ن
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ا93ل ابغ حجخ ،فت البارد55 8 :ن
ا94ل ابغ ال مبي ،السرجر الدابق35 ،ن
ا95ل سعػد عبػد سسار ،الجيانة الػ شية عشج العخب قبل اإلساالم ماغ تاالل كتا

الحاجيث الذاخيف ،مجماة ابحااث

ميدان ،العجد 73 ،2077 ،9ن
ا96ل ابغ ىذام ،السرجر الدابق258 7 :؛ الدبيجد ،السرجر الدابق797 70 :ن

ا97ل ابغ ىذام ،السرجر الدابق258 7 :؛ الحسػد ،السرجر الدابق337-330 3 :ن
ا98ل أبػ الفات

باغ عباج ال اخيع الذيخساتاني ات 548ى ا 7753مل ،السمال والشحال ،تحقياق:

سايج كيالناي،

دار السعخفة ،ابيخوت ،دنتل292 3 :ن
ا99ل ابغ حجخ ،السرجر الدابق58 6 :ن

ا100ل ابغ عبج البخ ،االستيعاب674 2 :؛

الح الجيغ تميل بغ أيبظ الرافجد ات 764ى ا 7362مل ،الاػافي

بالػئيات ،تحقيق :أحسج اررناؤوا ،تخكي مرصفى ،دار إحياء التخاث ،ابيخوت2000 ،ل22 76 :ن
ا101ل الحىبي ،تاريخ اإلسالم794 2 :؛ العدقالني ،تيحي

التيحي 254 70 :ن

ا102ل ابغ عبج البخ ،السرجر الدابق759 4 :؛ الرفجد ،السرجر الدابق62 74 :ن

ا103ل اب ااغ ىذ ااام ،السر ااجر الد ااابق385 7 :؛ أك ااخم ض ااياء العس ااخد ،الد اايخة الشبػي ااة الر ااحيحة ،م تب ااة العم ااػم
والح ع ،االسجيشة السشػرة7994 ،ل488 2 :ن

ا104ل الػاقجد ،السرجر الدابق923 3 :ن
ا105ل الػاقااجد ،السرااجر الدااابق923 3 :؛ الرااالحي الذااامي ،السرااجر الدااابق270 6 :؛ الجسيمااي ،السرااجر
الدابق747 ،ن

ا106ل ابا ااغ ىذا ااام ،السرا ااجر الدا ااابق483 2 :؛ الػاقا ااجد ،السرا ااجر الدا ااابق927 3 :؛
السباركفػرد ،الخحيق السختػم ،دار اليالل ،ابيخوت ،دنتل385 ،ن

ا اافي الا ااجيغ الا ااخحسغ

ا*ل وىػ شميحة بغ تػيمج االسجد الحد كان مسغ إدعى الشبػةن يشطخ :الصبخد ،السرجر الدابق437 2 :ن
ا**ل وىاػ مدايمسة بااغ حبيا

الحشفاي السذاايػر بال احاب والاحد زعااع اناو شاخيظ رسااػل هللا ال باالشبػة :اليعقااػبي،

السرجر الدابق729 2 :ن

ا107ل ابغ ىذام ،السرجر الدابق259-258 7 :؛ ار بياني ،السرجر الدابق275-274 ،ن
ا108ل الااحىبي ،ساايخ اعااالم الشاابالء ،تحقيااق :شااعي

اررناااؤوا ،حداايغ ارسااج ،ا ،9مؤسدااة الخسااالة ،ابيااخوت،

7993ل346 7 :ن
ا109ل ابغ ىذام ،السرجر الدابق259 7 :؛ ار بياني ،السرجر الدابق275 ،ن
ا110ل ابغ عداكخ ،السرجر الدابق237 37 :ن
ا111ل ابغ ار يخ ،أسج الغابة343 4 :ن
ا112ل ابغ عداكخ ،السرجر الدابق78 25 :؛ ابغ حجخ ،السرجر الدابق424 3 :ن
ا113ل ابغ عداكخ ،السرجر الدابق707 46 :ن
ا114ل السرجر نفدو237 37 :؛ 320 37ن
ا115ل السرجر نفدو237 37 :ن
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ا116ل أحسااج بااغ اعااثع ال ااػفي ات 374ىا ا 926مل ،الفتااػح ،تحقيااق :عمااى شاايخد ،ا ،7دار ارض اػاء ،بيااخوت،
البشان7997 ،ل207 7 :ن
ا117ل ابغ عداكخ ،السرجر الدابق377 77 :ن
ا118ل السرجر نفدو753 2 :ن
ا119ل السرجر نفدو377 77 :ن

ا120ل السرجر نفدو708-707 46 :ن
ا121ل ابغ حبان ،الثقات403-402 3 :؛ ابغ عداكخ ،السرجر الدابق25 79 :؛ اباغ عباج الباخ ،االساتيعاب:
758 2؛ الحىبي ،سيخ أعالم الشبالء346 7 :ن
ا122ل اب ااغ ىذ ااام ،السر ااجر الد ااابق259 7 :؛ ار اابياني ،السر ااجر الد ااابق275 :؛ اب ااغ عد اااكخ ،السر ااجر
الدابق72 25 :؛ ابغ كثيخ ،البجاية والشياية377 6 :؛ ابغ حجخ ،السرجر الدابق422 3 :ن

ا123ل ابغ عداكخ ،السرجر الدابق452 77 :ن
ا124ل الحسػد ،السرجر الدابق22 3 :ن
ا125ل ابغ عداكخ ،السرجر الدابق727 67 :ن
ا126ل السرجر نفدو728 67 :ن

ا127ل ابغ ار يخ ،أسج الغابة242 4 :؛ ابغ حجخ ،السرجر الدابق487-480 5 :ن
ا128ل ابغ عداكخ ،السرجر الدابق452 77 :ن
ا129ل ابغ عداكخ ،السرجر الدابق303 77 :ن
ا130ل الحىبي ،سيخ اعالم الشبالء497 2 :ن
ا131ل ابغ ار يخ ،أسج الغابة402 4 :ن
ا132ل السرجر نفدو403 4 :ن
ا133ل السرجر نفدو443-442 4 :ن
ا134ل السرجر نفدو377 5 :ن
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ادلصادر
6ن

ابغ ابي الحجيث ،عد الجيغ عبج الحسيج بغ لبة هللا السجاغشي ات 161ىا 6668مل ،شخح

نيج البالغة ،تحقيق:

أبػ الفزل ،ا ،6دار الجيل ،ابيخوت6987 ،لن
ب ا ااغ

عب ا ااج ال ا ااخحسغ ب ا ااغ ادري ا ااذ ب ا ااغ السش ا ااحر التسيس ا ااي ات

6ن

ابا ااغ اب ا ااي ح ا اااتع ،أب ا ااػ

6ن

اب ا ااغ اال ي ا ااخ ،اباا ااغ الحد ا ااغ عماا ااي با ا اغ اب ا ااي ال ا ا ااخم

667ىا 968مل ،الجخح والتعجيل ،دار احياء التخاث العخبي ،ابيخوت6966 ،لن
166ىا 6666مل ،المباب في تيحي

االنداب ،دار

4ن

ابااغ اال يااخ ،عااد الااجيغ أبااػ الحدااغ عمااي بااغ

6ن

ابااغ الج ااػزد ،عب ااج الااخحسغ ب ااغ عم ااي ب ااغ

1ن

ب ا ااغ عب ا ااج ال ا ا اخيع الذ ا اايباني ات

ادر ،ابيخوت ،دنتلن

ات 166ىا ا 6666مل ،اسااج الغابااة فااي

معخفة الرحابة ،تحيق :تميل مأمػن ،ا ،6دار السعخفة ،ابيخوت6666 ،ل
الرفػة ،تحقيق:

فاتػرد و

جسااال ال ااجيغ ات 697ى ا ا 6666مل،

اافة

قمعجي ،دار السعخفة ابيخوت6979 ،ل

اب ااغ ال مب ااي ،اال ااشام ،ند ااخة مر ااػرة ع ااغ شبع ااة دار ال تا ا  ،ال ااجار القػمي ااة ،االق اااىخة،

6946لن

7ن

اباغ حباان،

باغ احساج باغ حباان باغ معباج ات 664ى ا 916مل ،الثقاات ،دائاخ السعاارص

8ن

ابااغ حبي ا ،

بااغ اميااة بااغ عسااخو الياشااسي ات 646ى ا 869مل ،تحقيااق :ايم اده ،ليخااتغ

9ن

ابااغ حجااخ ،احس ااج بااغ عم ااي بااغ

اإلسالمية ،حيجر اباد ،االجكغ6976 ،ل

شتيتخ ،دار اآلفاق العخبية ،ابيخوت ،دنتلن

العدااقالني ات 866ى ا ا 6448مل ،تيااحي

مصبعة دائخة السعارص العثسانية ،االيشج6616 ،ىالن

التي ااحي ،

66ن ابغ حجخ ،العدقالني ،اإل ابة في تسييد الرحابة ،دار الف خ ،ابيخوت ،دنتلن
66ن ابغ حجخ ،العدقالني ،فت البارد في شخح
بغ باز

حي البخارد ،تحقيق :عبج العديد عباج هللا

فؤاد عبج الباقي ،ا ،6دار السعخفة ،بيخوت ،دنتن

66ن ابغ حدم ،أبػ

عمي بغ احسج بغ سعيج االنجلدي ات 461ىا 6616مل ،جسياخة أندااب

العخب ،تحقيق :لجشة مغ العمساء ،دار ال ت
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66ن اب ااغ ح اادم ،االنجلد ااي ،جػام ااع الد اايخة ،تحقي ااق :احد ااان عب اااس ،دار السع ااارص ،امر ااخ،
6966ل

64ن ابااغ حشباال ،أبااػ عبااج هللا احسااج بااغ
و ي هللا

ات 646ىا ا 866مل ،فزااائل الرااحابة ،تحقيااق:

عباس ،مؤسدة الخسالة ،ابيخوت6986 ،ل

66ن ابااغ تمااجون ،عبااج الااخحسغ بااغ

االشاابيمي ات 767ىا ا 6667مل العبااخ ودي اػان السبتااجأ

والخبااخ فااي تاااريخ العااخب والعجااع والبخبااخ ومااغ عا ااخىع مااغ ذود الذااأن اركبااخ ،تحقيااق:

تميل شحادة ،ا ،6دار الف خ ،ابيخوت6988 ،لن

61ن ابااغ تياااا ،أبااػ عسااخو تميفااة البرااخد ات 646ىا ا 864مل ،تاااريخ تميفااة ،تحقيااق :اكااخم
ضياء العسخد ،مؤسدة الخسالة ،ابيخوت6697 ،ىال

67ن ابغ سعج ،أباػ عباج هللا

عبج القادر عصا ،دار ال ت

باغ مشياع ات 666ى ا 6676مل ،الصبقاات ال باخ  ،تحقياق:
العمسية ،ابيخوت6996 ،ل

68ن اباغ عباج الباخ ،أباػ عساخو يػساف باغ عباج هللا القخشباي ات 416ى ا 6676مل ،االسااتيعاب
في معخفة اال حاب ،تحقيق :عمي

69ن ابغ عبج ربو ،أحسج باغ

قسيحة ،ا ،6دار ال ت

البجاود ،دار الجيل ،ابيخوت6996 ،ل

اباغ عباج رباو ات 668ى ا 969مل ،العقاج الفخياج ،تحقياق :مفياج
العمسية ،ابيخوت6986 ،لن

66ن ابااغ عداااكخ ،عمااي بااغ الحدااغ بااغ لبااة هللا ات 676ى ا 6676مل ،تاااريخ دمذااق ،تحقيااق:
عسخو العسخود ،دار الف خ ،ابيخوت6996 ،لن

66ن ابغ قتيبة ،أبػ

عبج هللا باغ مدامع ا671ى ا 889مل ،السعاارص ،تحقياق :اخوت ع اشاة،

اليي ة السرخية العامة ،االقاىخة6996 ،ل

66ن ابغ كثيخ ،إسساعيل بغ عسخ الجمذقي ات 774ىا 6676مل ،الت سيل في الجاخح والتعاجيل
ومعخف ااة الثق ااات والز ااعفاء م ااغ السجاىي اال ،تحقي ااق :ش ااادد

 ،مخك ااد الشعس ااان ،اال اايسغ،

6666لن

66ن اب ااغ كثي ااخ ،عس اااد ال ااجيغ أب ااػ الف ااجاء إس ااساعيل ب ااغ عس ااخ القخيذ ااي ات 714ى ا ا 6616مل،
البجاية والشياية ،تحقيق :عمي شيخد ،ا ،6ابيخوت6988 ،ملن

64ن ابغ ماكػال ،ابػ نرخ عمي بغ الػزيخ ابي القاسع لبة هللا باغ عماي ات 476ى ا 6686مل،
االكسال في االرتياب عغ السؤتماف والسختماف ماغ االساساء وال شاى واالندااب ،دار ال تااب

اإلسالمي ،االقاىخة ،دنتلن

66ن ابااغ مشطااػر ،أبااػ الفزاال جسااال الااجيغ

بااغ م ااخم ات 766ى ا 6666مل ،لدااان العااخب،

ا ،6دار احياء التخاث العخبي ،ابيخوت6466 ،ىالن
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61ن ابغ ىذام ،جسال الجيغ ابػ

عبج السمظ بغ أيػب السعافخد ات 666ىا 868مل ،الدايخة

الشبػي ااة ،تحقي ااق :مر ااصفى الد ااقا وابا اخاليع االبي ااارد ،م تب ااة مر ااصفى الب ااابي ،امر ااخ،
6966لن

67ن االزدد ،أبػ الفت

الحديغ بغ احسج بغ عبج هللا بغ بخيجه ات 674ى ا 984مل ،أساساء

مغ يعخص ب شيتو ،تحقيق :أبػ عبج الخحسغ اقبال ،دار الدمفية ،االيشج6989 ،ل

68ن اال بياني ،مػفاق الاجيغ أباي القاساع اساساعيل باغ

باغ الفزال ات 666ى ا 6646مل،

دالئل الشبػة ،م تبة الشيزة ،ابغجاد ،دنتل666 ،؛ الحىبي ،سيخ اعالم الشبالءن

69ن اال اافياني ،عمااي بااغ الحداايغ بااغ
تحقيق :احدان عباس ،دار

بااغ احسااج ابااػ الفااخج ات661ى ا 917مل ،االغاااني،

ادر ،ابيخوت ،دنتلن

66ن الب ااخد ،أبااػ عبيااج هللا عبااجهللا بااغ العدي ااد ات 487ىا ا 6694مل ،معجااع مااا اسااتعجع م ااغ
أسساء البالد والسػاضع ،تحقيق :مرصفى الدقا ،ا ،6عالع ال ت  ،ابيخوت6986 ،لن

66ن الحاكع ،أبػ احسج ات 678ىا 988مل ،ارساساء وال شاى ،تحقياق :يػساف
الغخباء اال خية ،االسجيشة السشػرة6994 ،ل

66ن الحجساي،
دنتلن

الاجتيل ،دار

بااغ ساالم ات 666ى ا 846مل ،شبقاات فحااػل الذاعخاء ،دار السااجني ،اجااجة،

66ن الحسااػد ،ش ااياب الااجيغ اب ااػ عبااج هللا ي اااقػت بااغ عب ااج هللا الخومااي البغ ااجادد ات 161ى ا ا
6668مل ،معجع البمجان ،دار إحياء التخاث العخبي ،بيخوت6979 ،من

اال عباج العدياد الساخاد ،السجماذ العمساي

64ن الحىبي ،السقتفاى فاي ساخد ال شاى ،تحقياق:

بالجامعة اإلسالمية ،االسجيشة السشػرة6468 ،ىالن

66ن ال ااحىبي ،س اايخ اع ااالم الش اابالء ،تحقي ااق :ش ااعي
الخسالة ،ابيخوت6996 ،لن

61ن ال ااحىبي ،ش ااسذ ال ااجيغ أب ااػ عب ااج هللا

اررن اااؤوا ،حد اايغ ارس ااج ،ا ،9مؤسد ااة

ب ااغ احس ااج ب ااغ عثس ااان ا748ى ا ا 6647مل ،ت اااريخ

اإلس ااالم ووئي ااات السذ اااىيخ واالع ااالم ،تحقي ااق :عس ااخ عب ااج الد ااالم ت ااجمخد ،دار ال ت اااب

العخبي ،ابيخوت6996 ،لن

67ن الحىبي ،ميدان االعتجال ،تحقيق :عمي
68ن الدبيااجد،

بااغ

البجاود ،دار السعخفة ،ابيخوت6916 ،لن

بااغ عبااج الااخزاق الحداايشي ات 6666ى ا 6796مل ،تاااج العااخوس مااغ

جػاىخ القامػس ،تحقيق :مجسػعة محققيغ ،دار اليجاية ،اارردن ،دنتلن

69ن الداايػشي ،جااالل الااجيغ عبااج الااخحسغ ات 966ى ا 6666مل ،السدىااخ فااي عمااػم المغااة ،دار
احياء التخاث العخبي ،ابيخوت6991 ،لن
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46ن الذااافعي ،احسااج بااغ

بااغ إب اخاليع ات 166ىاا 6666مل ،السدااشج ،تحقيااق :ماااىخ ياساايغ

فحل ،شخكة غخاس ،اال ػيت6664 ،لن

46ن الذيخساتاني ،أباػ الفاات

باغ عبااج ال اخيع ات 648ى ا 6666مل ،السماال والشحال ،تحقيااق:

سيج كيالني ،دار السعخفة ،ابيخوت ،دنتلن

46ن الذ ااػكاني،

ب ااغ عم ااي ب ااغ

ادمذق6464 ،ىالن

46ن الراافجد،

ات 6666ى ا ا 6869مل ،ف اات الق ااجيخ ،دار اب ااغ كثي ااخ،

ااالح الااجيغ تمياال بااغ أيبااظ ات 714ى ا 6616مل ،ال اػافي بالػئيااات ،تحقيااق:

أحسج اررناؤوا ،تخكي مرصفى ،دار إحياء التخاث ،ابيخوت6666 ،لن

44ن الصب اخنااي ،سااميسان بااغ أيااػب ب ااغ مصيااخ المخسااي ات 166ىا ا 6666مل ،السعجااع ال بي ااخ،
تحقيق :حسجد عبج السجيج ،ا ،6م تبة العمػم والح ع ،االسػ ل6968 ،ل

46ن الصبااخد ،أبااػ جعفااخ

بااغ جخيااخ ات 666ىا ا 966مل ،تاااريخ الخساال والسمااػي ،مخاجعااة:

جقي جسيل العصار ،ا ،6دار الف خ ،ابيخوت6666 ،ل

41ن العػتبي ،أبػ السشحر سمسة بغ مدمع بغ إبخاليع الرحارد ات 666ىا 6667مل ،االنداب،
تحقيق:

احدان الشز ،ا ،4ادنم6661 ،لن

47ن القدويشي ،زكخيا بشع حسج بغ محسػد ات 186ىا 6686مل ،ل ار البالد واتبار الئباد ،دار
ادر ،ابيخوت ،دنتلن

48ن القمقذاااشجد ،أبا ااػ الئبا اااس احساااج ات 866ىا ا ا 6468مل ،نيايا ااة االرب فاااي معخفا ااة اندا اااب
العخب ،تحقيق :إبخاليع االبيارد ،ا ،6االقاىخة6969 ،لن

49ن القمقذشجد ،قالئج الجسان في التعخيف بكبائل عخب عسان ،تحقيق :اباخاليع االبياارد ،ا،6
دار ال تاب المبشاني ابيخوت6986 ،لن

66ن ال مب ااي ،أب ااػ السش ااحر ىذ ااام ب ااغ

با اغ الد ااائ

ات 664ى ا ا 869مل ،ندا ا

مع ااج وال اايسغ

ال بيخ ،تحقيق :ناجي حدغ ،م تبة الشيزة العخبية ،عالع ال ت  ،ابيخوت ،دنتلن

66ن ال ااػفي ،أحس ااج با ااغ اع ااثع ات 664ىاا ا 961مل ،الفت ااػح ،تحقيا ااق :عم ااى شا اايخد ،ا ،6دار
ارضػاء ،بيخوت ،البشان6996 ،لن

66ن الساااوردد ،أبااػ الحدااغ عمااي بااغ
اليالل ،ابيخوت6469 ،ىالن

بااغ حبي ا

ات 466ىا ا 6668مل ،أعااالم الشبااػة ،دار

66ن اليسجاني ،الحدغ بغ أحساج باغ يعقاػب ات 664ى ا 946مل،
عمي االكػ  ،ا ،6م تبة الخشاد ،ا شعاء6986 ،لن
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باغ عساخ ات 667ى ا 866مل ،السغاازد ،تحقياق :مارساجن جػشاغ ،ابياخوت،

64ن الػاقجد،
دنتلن

66ن اليعقااػبي ،أحسااج بااغ إسااحاق بااغ جعفااخ بااغ وى ا
اليعقػبي ،دار

بااغ واض ا ات696ىا ا 964مل ،تاااريخ

ادر ،ابيخوت ،دنتلن

ادلراجع

6ن الحااجيثي ،ن ادار عبااج المصيااف  ،االمااة والجولااة فااي سياسااة الشبااي ا ل والخمفاااء ال اخشااجون،
ابغجاد6987 ،ملن

6ن الحسجاني ،عبج الفتاح عبج هللا محسػد  ،قبيمة تثعع ودورىا في التاريخ العخبي مشح ماا قبال
اإلسالم وحتى نياية العرخ الخاشجد ،أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ،جامعة البرخة ،كمياة

اآلداب6998 ،من

6ن الجسيمااي ،تزاايخ عباااس  ،قبيمااة ق اخير وأ خىااا فااي الحياااة العخبيااة قباال اإلسااالم ،السجسااع
العمسي العخاقي ،ابغجاد6666 ،لن

4ن سااسار ،سااعػد عبااػد  ،الجيانااة الػ شيااة عشااج العااخب قباال اإلسااالم مااغ تااالل كت ا
الذخيف ،مجمة ابحاث ميدان ،العجد 6666 ،9ن

6ن الرااالحي الذااامي،

بااغ يػسااف الرااالحي الذااامي ات 946ى ا 6666مل ،ساابل اليااج

والخشاد في سيخة تيخ الئباد ،تحقيق :عادل أحساج عباج السػجاػد ،عماي

دار ال ت

الحااجيث

العمسية ،ابيخوت6996 ،لن

معاػر ،ا،6

1ن عمي ،اسعج عبج العديد  ،دراسة في االحاػال االجتساعياة والف خياة واالقتراادية ماغ تاالل

ااحي البخ ااارد ومد اامع ،رس ااالة ماجد ااتيخ غي ااخ مشذ ااػرة ،جامع ااة البرا اخة ،كمي ااة اآلداب،

6661من

7ن العسااخد ،أكااخم ضااياء  ،الداايخة الشبػيااة الرااحيحة ،م تبااة العمااػم والح ااع ،االسجيشااة السشااػرة،
6994لن

8ن السباركفػرد،

في الجيغ الخحسغ  ،الخحيق السختػم ،دار اليالل ،ابيخوت ،دنتلن
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