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 المقدمة
 الصالة، والحمد هلل الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا     

 هللا والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، النبي األمي الذي أرسله

 .شاهدا  ومبشرا  ونذيرا ، وداعيا  إلى هللا بإذنه وسراجا  منيرا  

ت اسالضرورية من بين الدرتعد دراسة القبائل من الدراسات المهمة وا   

في  لقبائلك االتأريخية األخرى ، وتأتي تلك األهمية من النشاط الذي أدَّته تل

 أحداث التأريخ العربي اإلسالمي ،ال سيما وأنها أنجبت رجال رسموا

نا ، من هنانتاريخا  حافال  في البطوالت وأصبحوا قادة بارزين يُشار لهم بالب

تى حية :)أثر قبيلة دوس في الفتوحات اإلسالمسومتبرز أهمية العنوان المو

ا ، ألنهخرى، وألهمية القبيلة بين القبائل العربية األنهاية العصر الراشدي(

هم وارضمت جمعا  مباركا  من الصحابة والتابعين، لذلك تطلب منا بيان أد

 .العسكرية في الجهاد في سبيل هللا تعالى ونصرة اإلسالم والمسلمين

 م البحث الى مبحثين، تضمن المبحث األول: نسب قبيلة دوسوقد قس   

مية سالوإسالمها، وأشتمل المبحث الثاني على دور القبيلة في الفتوحات اإل

ة ائمحتى نهاية العصر الراشدي، ثم ختم البحث بأهم النتائج , ومن ثم ق

 للمصادر والمراجع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول: نسب قبيلة دوس وإسالمها

 الً: أو

 تسميتها ونسبها:
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، ودَْوس: مصدر دُْست الشيء (1))دََوَس( الدال والواو والسين أصيل        

ياس ، وهذه الياء واو  (2)أَدُوسه دوسا    ودُست الطَّعام دَوسا   ،واالسم الد ِّ

، والدَّْوُس: شدة وطئه الشيء باألقدام وقوائم (3)انقلبت النكسار ما قبلها

 .(5)الدَّْوُس: الذُّلُّ ،ويقال: (4)الد واب

عب  كن  بأما عن نسب القبيلة فهو دوس بن عدثان بن عبد هللا  بن زهران    

بن الغوث بن نبت بن  (6)بن الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن األزد

،وأليه تنسب قبيلة  (7)زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

، تبين من (8)د العربية التي سكنت اليمندوس من البطون الكبيرة لقبائل األز

خالل سلسلة النسب هذه أن قبيلة دوس تنسب الى رجل أسمه دوس بن 

 عدثان، وأنها من القبائل القحطانية ولم تختلف كتب النسب في ذلك.

نم غأما بالنسبة لذرية دوس فلم تذكر المصادر لدوس سوى ولدين هم:    

غنم بن دوس، فصار من ذرية  وأغلب البطون تفرعت من ذريةومنهب 

 . (9)دوس بن عدثان بطون كثيرة

 ثانياً: إسالمها:

يبدو أن إسالم قبيلة دوس لم يكن في وقت مبكر من الدعوة       

ول اإلسالمية،إال إنها في الوقت نفسه سبقت الكثير من القبائل في دخ

لقبائل ام(الذي توافدت فيه 630هـ/9اإلسالم فكان دخولها قبل عام الوفود )

الى الرسول)صلى هللا عليه وسلم(معلنة إسالمها بعد فتح مكة 

م(،فقد أشارت المصادر الى أن قدوم الوفد الدوسي الى 629هـم/8)

فتح ب الرسول)صلى هللا عليه وسلم(،لما كان )صلى هللا عليه وسلم( منشغال  

ريخ ،أي أن دخولهم اإلسالم كان في السنة السابعة للهجرة، وهو تا(10)خيبر

 (.11)فتح خيبر

ثم أن دخولها اإلسالم لم يكن دفعة واحدة كقبيلة بأجمعها بل نجد دخول    

شخصيات معدودة من القبيلة لإلسالم في وقت مبكرمن الدعوة ،قبل مجيء 

الوفد الدوسي الى الرسول)صلى هللا عليه وسلم(، ومن تلك الشخصيات 

ضي هللا عنه(، حليف الصحابي الجليل معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي )ر

،ويبدو أنه أول من أسلم (12)بني عبد شمس بن مناف بن قصي قبل اإلسالم

،و الصحابي سليم أبوكبشة (13)من قبيلة دوس،فقد ذكر أنه أسلم بمكة قديما  

، وهومن موالي (14)الدوسي )رضي هللا عنه(،من مولدي أرض دوس

 عليه رسول هللا)صلى هللا عليه وسلم(،أبتاعه الرسول)صلى هللا

، والصاحبي أبو أروى (16)،هاجر الى المدينة مع المسلمين(15)وسلم(،فأعتقه
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، سوى أنه ( 17)الدوسي)رضي هللا عنه(،الذي ال  يعرف أسمه ونسبه الكامل

أشتهر بكنيته بـ)أبو أروى الدوسي(،وهو من األزد من بني دوس بن 

 .(18)عدثان

 عوةوقت مبكر من الد ومن بين أبرز أفراد القبيلة الذين أسلموا في   

 اإلسالمية، الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة )رضي هللا

،   وفي إسالمه ودعوته ألهله وقبيلته قصة (19)عنه( من بني سليم بن دوس

يه مشهورة،فقد ذكر أنه قدم مكة ذات يوم وكان رسول هللا)صلى هللا عل

بين ا وأنك قد قدمت الين وسلم( قد بُعث، فلقيه رجال من قريش فقالوا له:

وا أظهرنا هذا الرجل، وقد شتت أمرنا وسفه أحالمنا وفرق بيننا، وأخذ

 .(20)يحذروه النبي)صلى هللا عليه وسلم(

وما ت يقال: ))وهللا مازالوا بي حتى خشيت لقائه أو سماع كالمه، فغدو   

سلم( وه الى المسجد وقد حشوت أذني كرسفا *، فأذا رسول هللا)صلى هللا علي

 لبيي ققائما  يصلي عند الكعبة،فوقفت قريبا  منه فسمعت بعض قوله،فوقع ف

فمكثت حتى انصرف النبي)صلى هللا عليه وسلم( إلى بيته، فاتَّبعته حتى (،21)

 ،فوهللاكذاوإذا دخل بيته دخلت عليه، قال: يا محمد، إنَّ قومك قالوا لي كذا 

فونني أمرك، ثم أبى هللا  ِّ  ليَّ عإال أن يسمعنيه، فاعرض ما بَرحوا يخو 

سالم، وتال عليه القرآن ال: ، قأمرك؟ فعرض)صلى هللا عليه وسلم(عليه اإلِّ

ت، سلمفوهللا ما سمعت قوال  قط أحسن منه، وال أمرا  أعدل منه، قال: فأ

 .(22)وشهدت شهادة الحق((

 يلتهإسالم قب   فكان الطفيل بن عمرو الدوسي)رضي هلل عنه(  سببا  في   

فلبث)رضي هللا عنه(يدعوهم (، 23)ث عاد من حينها يدعوا قومه لإلسالمحي

ى )صل،لكنهم رفضوا ماجاء به، ولم يقبلوا منه،فعاد بعد حين الى الرسول

أبت ت وهللا عليه وسلم( وهو بمكة، وقال له: يارسول هللا،أن دوسا  قد عص

هد إاللهم :)قالفأدعِّ عليهم،فأستقبل )صلى هللا عليه وسلم( القبلة ورفع يديه و

،فرجع يدعو قومه، فمكث فيهم وقتا  طويال  وقد (24)دوسا  وآتِّ بهم، ثالث(

ت أبطأوا عليه،فهاجر)صلى هللا عليه وسلم( وأصحابه الى المدينة،ومض

 .(25)بدرا ، واحدا ،و الخندق، والطفيل)رضي هللا عنه(على حاله يدعوهم

سبحانه -القوم،كتب هللا وبعد ذلك الوقت الطويل من الدعوة والصبر على   

دعوة رسوله  -تعالى-له الظفر والنجاح في دعوته،وقبل هللا -وتعالى

الكريم)صلى هللا عليه وسلم(،وهدى القوم لإلسالم، فأسلم الدوسيين، فما كان 

من الطفيل)رضي هللا عنه( اال أن يحمل القوم ويقودهم الى الرسول)صلى 
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ر والفالح،وما جناه من ثمار تلك الدعوة هللا عليه وسلم( ليقدم له بشائر الخي

 .(26)المباركة التي تحققت بدعوة رسوٍل كريم،وقبول رٍب عظيم

لى ل)صنزل الطفيل)رضي هللا عنه(المدينة مع أبناء قبيلته،وكان الرسو   

وقد أستقبلهم الرسول )صلى (،27)هللا عليه وسلم( في فتح خيبر، فساروا اليه

لناس اسن ليق بهم،ورحب بهم قائال :)مرحبا  بأحهللا عليه وسلم(أستقباال  ي

،فبايعوا الرسول)صلى هللا عليه (28)وجوها  وأطيبهم أفواها  وأعظمهم أمانة (

يه عل وسلم( وهم يتقدمون رجال  رجال ،وطلب الدوسيون من النبي)صلى هللا

 وسلم(،أن يجعلهم على ميمنته ويجعل شعارهم)يا مبرور(، فأجاب )صلى

 .(29)رورلم( طلبهم، فشعار األزد كلها في جميع المعارك، يامبهللا عليه وس

 الثاني: أثر قبيلة دوس في الفتوحات اإلسالمية

 أوالً: أثرها في الفتوحات في عصر الرسالة:

ن لرغم مى المع أسم الدوسيين في الفتوحات اإلسالمية منذ بدايتها، فعل      

مصادر ال ابعة للهجرة؛ أال أنتأخرهم في دخول لإلسالم نسبيا  في السنة الس

ي ة فأوردت من اإلشارات التي بينت مشاركة المسلمون األوائل من القبيل

 المعارك األولى في اإلسالم، السيما الصحابي معيقيب بن أبي فاطمة

ندق الخوالصحابي أبو كبشة الدوسي)رضي هللا عنهم(،أذ  شهدا بدرا  وأحد و

وشارك الصحابي ،(30)عليه وسلم( والمشاهد كلها مع الرسول)صلى هللا

( سلموالجليل أبو أروى الدوسي)رضي هللا عنه( مع الرسول)صلى هللا عليه 

ه م(، أذ روي عن623هـ/2على بني سليم وغطفان)-قرارة الكدر–في غزوة 

 لمافقوله: كنت في السرية وكنت ممن يسوق النعم، وكانت خمسمائة بعير، 

 ن المدينة، قسم ا)صلى هللا عليهكنا بصرار على بعد ثالثة أميال م

ل لك وسلم(علينا الغنائم، فأخرج خمسها وقسم الباقي على المسلمين فكان

 .(31)رجل بعيرين

ت وحاوكان للطفيل بن عمرو الدوسي)رضي هللا عنه(دور  كبير  في الفت   

يه أل اإلسالمية فبعد أن أتم مهمة دعوة قبيلته لإلسالم و نجح بها،أوكل

رض  عليه وسلم(مهمة أخرى،أذ بعثه على رأس سرية الى أالنبي)صلى هللا

ي فدوس في السراة لهدم صنم ذو الكفين أحد األصنام التي عبدتها دوس 

،فخرج الطفيل)رضي هللا (32)الجاهلية في شوال من السنة الثامنة للهجرة

 عنه(مسرعا ،سامعا  طائعا ،فنزل أرض دوس فقام بحرق صنم ذو الكفين

ن نار في وجهه ،وكان مصنوعا  من الخشب،وشتت عباده،وكاوأخذ يحثي ال

 :(33)ينشد ويقول



 

هـ  1439جمادي األولى   -الثاني( العدد 25المجلد )                                   

 م 2018شباط 

 

 

مجلة جامعة 

 تكريت

 ةللعلوم الإنساني

6 

 يَا ذَا اْلَكفَّْينِّ لست من عبادكا

 ميالدنا أقدم من ميالدكا

 إِّن ِّي حشوت النَّار فِّي فؤادكا

ستنفر ن يوكان النبي)صلى هللا عليه وسلم(قد أمر الطفيل)رضي هللا عنه( أ  

 م(، فما كان من الطفيل)رضي هللا629/ه8قومه ويأتي بهم لفتح الطائف )

وي ا من ذانوعنه( أال وتلبية نداء اإلسالم فحشد أربعمائة مقاتال  من قومه وك

 فوااأليمان والتصديق فسار بهم الى الطائف ومعهم دبابة ومنجنيق، فوا

،فقال (34)رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام

يه وسلم(: يامعشر األزد من يحمل رايتكم؟ فقال لهم)صلى هللا عل

هو الطفيل)رضي هللا عنه(:من كان يحملها في الجاهلية يحملها اليوم و

 .(35)النعمان بن الراوية، فقال: أصبتم

ا فخاض المسلمون المعركة وقد أستعصت عليهم الطائف، فنصبوا عليه   

ر الى لهم الظفالمنجنيق وضربوها،وأستبسل المسلمون حتى كتب هللا تع

،فكانت تلك المعركة أولى المعارك التي شارك فيها (36)والنصر بفضله

 الدوسيين كقبيلة بعد إسالمهم.

قاتل مئة نالحظ قدوم عدد كبير من الدوسيين لفتح الطائف  فالعدد أربعما   

ن ة ميدل على أقبال الدوسيين على اإلسالم بشكل كبير السيما وأن الفتر

فتح الطائف سنة واحدة،وما نالحظه أيضا  أن مجيء الوفد الى 

م الرسول)صلى هللا عليه وسلم( خاطب الدوسيين بإسم األزد ،وهو األس

كل لرف شالجامع لجميع بطون األزد،تثمينا  لدورهم وأعظاما  لشأنهم،أذ هم 

بما ،وراألزد بموقفهم هذا حيال رسول هللا)صلى هللا عليه وسلم( ولمسلمين

، ألماتذكر الكثير من الشخصيات الدوسية بأسم القبيلة  ذلك جعل المصادر

ها د اوذلك مما يحرمنا من الكثير المعلومات عن األدوار المشرفة التي أ

 أبناء تلك القبيلة في خدمة اإلسالم.

 

 

 ثانياً: أثر قبيلة دوس في الفتوحات في العصر الراشدي

 م(: 634هـ/13محاربة المرتدين)-1

ي)صلى هللا عليه وسلم( أرتد ت القبائل بألوان مختلفة من بعد وفاة النب     

، وقال بعضهم: انقضت (37)الرد ة، فقالت فرقة منهم: لو كان نبيا  ما مات

،فندب الخليفة أبوبكر الصد يق)رضي (38)النبوة بموته، فال نطيع أحدا بعده
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هللا عنه(،المسلمون للقتال، وعين عليهم الصحابي الجليل، خالد بن 

د)رضي هللا عنه(،وأمره أن يسير في ضاحية مضر فيقاتل من ارتد، ثم الولي

 .(39)يسير الى اليمامة

،بل دينلم تشر المصادر الى مشاركة الدوسيين كقبيلة في محاربة المرت    

هناك أشارات الى مشاركة شخصيات منهم وكان لهم دور بارز ومشرف 

قد لة،فاألزد على القبيفي القتال،ربما يكون السبب في ذلك الى غلبة أسم 

ادر لمصيكون هناك الكثير من الشخصيات الدوسية  الذين لم تذكر أسمائهم ا

 فاع عنالدقاتلوا تحت راية األزد،علما  أن الدوسيون لهم السبق في الجهاد و

ة الدين،وأنهم عاهدوا الرسول)صلى هللا عليه وسلم( على الطاعة وخدم

 هللا عليه وسلم(. اإلسالم في وقت مبايعتهم إياه)صلى

ي )رضوممن ساَر مع المسلمين لقتال المرتدين الطفيل بن عمرو الدوسي   

هم لجل هللا عنه(،فقد خرج مع المسلمين لقتال طليحة*, وقد كتب هللا عز و

ثم ساَر (،40)النصر وطهروا أرض نجٍد كلها وأعادوها الى حضيرة اإلسالم

ة ليفسيلمة الحنفي*،وأمر الخالمسلمون الى أرض اليمامة، إذ خرج فيها م

الى  سيرأبوبكر)رضي هللا عنه(،القائد خالد بن الوليد)رضي هللا عنه( بالم

وع لرجاليمامة بعد أكمال تطهير نجد،وأوصاه بدعوة أهل اليمامة للسلم وا

 .(41)عن رأيهم قبل القتال

يل لطففساَر خالد)رضي هللا عنه( وفي جيشه جمعا  من الصحابة، وكان ا   

للجهاد  -عمرو-ضي هللا عنه( من أولئك الصحابة وقد صحب معه أبنه)ر

 ؤيامع المسلمين،وفي طريقهم الى اليمامة رأى الطفيل)رضي هللا عنه( ر

 قد في منامه،فقال ألصحابه: أني رأيت رؤيا فأعبروها لي،رأيت أن رأسي

حلق وأنه خرج من فمي طائر ،وأن أمرأة  لقيتني وأدخلتني في 

ت أن أبني عمرو يطلبني طلبا  حثيثا  ثم حبس عني،فقال فرجها،ورأي

ي لق رأسحما المسلمون: خيرا ،قال:أما وهللا أني قد أولتها،قالو:ماذا؟ قال: أ

ي لتنفوضعه، وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي،وأما المرأة التي أدخ

أني فرجها، فاألرض تحفر لي فأدفن فيها، وأما طلب أبني أياي ثم حبسه،

 .(42)راه يجتهد في طلب الشهادة فيصيبه ما أصابنيأ

اتلوا وق فلما ألتقى الجيشان أستبسل الطفيل وأبنه عمرو)رضي هللا عنهم(   

ق رفيقتال األبطال، وتحققت رؤياه)رضي هللا عنه(،فسقط شهيدا  ولحق بال

وجرح ه ،األعلى، بعد أن خدم اإلسالم وقدم له الكثير،مما يعجز التعبير عن

 .(43)جراحا  شديدة وقطعت يده،لكن شفي بعدهاأبنه 
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 أثر القبيلة في فتوح العراق:-2

لى ( إبعد أنتهاء حروب الردة كتب الخليفة الصديق)رضي هللا عنه        

ى وجه إلالتخالد بن الوليد )رضي هللا عنه(، وكان آنذاك في اليمامة، يأمره ب

ارت الجيوش نحو ،فس(44)العراق لمحاربة الفرس على أن يبدأ باألبلة

ى ال العراق،رغم كره القبائل التوجه الى جبهة العراق وتفضيلهم التوجه

س جبهة الشام وقتال الروم بدال  من الفرس،وذلك لماعرف عن شدة الفر

 .(45)وسوء معاملتهم لألسرى

وح ولم نجد أشارات واضحة لدور قبيلة دوس في البدايات األولى لفت   

وا في اركت تبين دور أفراد من القبيلة كانوا قد شالعراق، ولكن هناك أشارا

ي تلك فتوح،فمن تلك األشارات ما يبين مشاركة عمرو بن الطفيل الدوس

 تحتبفتح العراق وأنه كان مع القائد خالد بن الوليد)رضي هللا عنه( و

 .(46)أمرته

ي فوأيضا  ماذكر في تراجم أفراد من قبيلة دوس يدل على مشاركتهم    

 فيلعراق،فقد ذكر أبن عساكر في ترجمة عبدهللا بن عمرو بن الطفتوح ال

 أنه قدم مع أبيه في جند خالد بن الوليد من العراق الى ))الدوسي،

،وما ذكره أبن األثير في ترجمة كعب بن سور الدوسي)رضي هللا (47)((الشام

 .((وله فِّي قتال الفرس أثر كبير )):(48)عنه(،قوله

د فراالمصادر في األقتصار على مشاركة هوالء األالنتفق مع ما ذكرته    

فربما فقط من قبيلة دوس في المعارك األولى في قتال الفرس لفتح العراق،

ن لما  أم،عهناك الكثيرون من القبيلة كانوا قد شاركوا ولم تشر المصادر اليه

ي فمن الخليفة أبوبكر الصديق )رضي هللا عنه(،كان قد عول على قبائل الي

 رفضهالفرس بعد أن رفضت الكثير من القبائل التوجه لتلك الجبهة،وقتال 

لى عبت االستفتاح بأهل الردة مما يجعله يعتمد بالدرجة األساس على من تث

اإليمان وعلى حديثي العهد باإلسالم السيما أهل اليمن ومنهم 

،ودوس من القبائل اليمنية الكبيرة التي ضمت رجال أبطال باعوا (49)دوس

 هم في سبيل العقيدة والجهاد في سبيل هللا.أرواح

يبدوا أن مشاركة الدوسيين في فتوح العراق لم تقتصر على الرجال    

فقط،بل كان لنساء القبيلة دور في تلك الفتوح أيضا ،فقد ورد في ذكر ترجمة 

حزانة بنت خالد بن جعفر بن قرط الدوسية،أنها حضرت فتوح العراق مع 

وقد حضرت فتح (50)ضت معه المعامع والمعاركسعد بن أبي وقاص وخا
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الحيرة حينما استشهد من المسلمين خمسمائة وثالثون فارسا  فقالت ترثيهم 

 :(51)في أبيات منها

 فيا عين جودي بالدموع السواجم. ... فقد شرعت فينا سيوف االعاجم.

 .فكم من حسام في الحروب وذابل. ... وطرف كميت اللون صافي الدعائم

 لى سعد وعمرو ومالك. ... وسعد مبيد الجيش مثل الغمائم.حزنا ع

ة عركوهناك أشارة واضحة الى مشاركة الدوسيين في قتال الفرس بعد م    

م(،وكان ذلك في زمن الخليفة عمر بن الخطاب)رضي 637ه/16جلوالء )

ن هللا عنه(، وذلك لما وصل الخبر الى الخليفة عمر)رضي هللا عنه(،أ

وفارس جمعا  من المجوس من جهة الملك يزدجر بن بشواطئ سيراف* 

كسرى، فخشي عمر أن تقوى شوكتهم، فكتب إلى عثمان بن أبي العاص 

عامله على عمان،بأن سر وأقطع البحر إلى كسرى بفارس،فندب عثمان 

ة أهل عمان فخرج له الفان وستمائة من األزد،وكان الدوسيين في مقدم

ن بيد حان بن مالك بن فهم بن مالك بن زقبائل األزد ويقودهم صبرة بن سي

، فركب بهم البحر حتى قدموا الفرس،فخرج  (52)جعفر الجهضمي الدوسي

هم أمير كرمان بأمر يزدجرد في أربعين ألف رجل من رجاالت العجم،فلقي

فقتل هللا  بجزيرة القسم، واسمها جاش وعربوها، فاقتتلوا فيها قتاال شديدا ،

وا ركون، وسارت األزد من فورها ذلك، حتى قدمقائد العجم وانهزم المش

أرض العراق، ونزلوا البصرة وخط لهم الخليفة عمر)رضي هللا 

نى عنه(الخطة في موضع البصرة،وأمرهم ببناء منازلهم وستر ذراريهم،وب

 .(53)لهم مسجدا  

 

 

 م(:640ه/19-م633ه/12أثر القبيلة في فتوح الشام)-3

أعاد وين رضي هللا عنه( القضاء على المرتدبعد أن أتم الخليفة أبوبكر)    

لى إالعرب الى الطاعة،وفتح مايمكن فتحه من العراق،عزم أن يبعث جيشه 

 الشام وصرف وجهه لقتال الروم،وتمت خطة التحرك نحو بالد الشام في

 السنة الثانية عشرة للهجرة، بعد مشاورات أجراها أبو بكر مع كبار

،وبعد (54)فجمعهم في المسجد وقام فيهم خطيباالصحابة من أهل الحل والعقد 

 (55)نزوله المنبر كتب الكتب إلى ملوك اليمن وأهل مكة يدعوهم للجهاد

 (.56)  َّ  جم جم ىن من جم جم جم جمجم جم جم  جم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ ،ويذكرهم بقوله تعالى
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وجاءت فما مرت األيام حتى أقبلت جيوش المسلمين تتقاطر على المدينة،   

لهمم ة ااتملك من أسلحتها وأموالها ومعها ذراريها مرفوعكل قبيلة حاملة م

ا إن متى تواقة للجهاد في سبيل هللا،وكانت قبيلة دوس في مقدمة القبائل ال

 جاءها كتاب الصديق )رضي هللا عنه(،حتى بادرت باإلستعداد والرحيل

ينة  لمدلتلبية نداء اإلسالم،فنزلت دوس واألزد كلها في جموع كثيرة على ا

ل دمها الصحابي الجليل جندب بن عمرو الدوسي)رضي هللا عنه(،فتهلهيق

 .(57)وجه الصديق)رضي هللا عنه(

أول ت،فثم شرع)رضي هللا عنه(،في تولية األمراء وعقد األلوية والرايا   

عقد ق،ولواء عقده ليزيد بن أبي سفيان)رضي هللا عنهم(،وجعل له نيابة دمش

رضي هللا عنه( وجعل له نيابة لواء آخر ألبي عبيدة بن الجراح)

حمص،وبعث عمرو بن العاص)رضي هللا عنه( على جند آخر وجعل له 

ن نيابة فلسطين،وكل أمير يسلك طريقا  يختلف عن اآلخر لما في ذلك م

 .(58)مصلحة الجيش

 كر)رضيبوبسارت الجيوش الُمعد ة كال  باألتجاه الذي حدده لهم الخليفة أ   

يش الج المصادر ما يبين تحت راية أي قائد من قادةهللا عنه(،ولم نجد في 

ات خصيالسالفة الذكر خرج الدوسيين، أال أننا وجدنا ذكر أسماء لبعض الش

هللا  م(، منهم: عبد634هـ/13الدوسية الذين أستشهدوا في معركة أجنادين)

، لكن المعركة تلك جرت بعد قدوم خالد بن (59)بن عمرو بن الطفيل الدوسي

 هللا ي هللا عنه( بجيشه من العراق بأمر الخليفة ابوبكر )رضيالوليد)رض

،وأختلطت أكثر الجيوش اإلسالمية التي خرجت من المدينة،هذا ما (60)عنه(

يضلل معرفة مع أي جيش من الجيوش خرج الدوسيين من المدينة الى 

 الشام.

 ولىومهما يكن من أمر فمن المؤكد مشاركة الدوسيين في المعارك األ   

هي فتوح الشام في المدة بين الخروج من المدينة حت وقعة أجنادين، ول

بذلك نالت الشرف الكبير،فهم من الصفوة من عباد هللا ببشرى رسول 

 بالده من هللا)صلى هللا عليه وسلم(،القائل:)عليكم بالشام فإنها صفوة هللا

أهله وام يسوق إليها صفوته من عباده، عليكم بالشام فإن هللا تكفل لي بالش

 .(61)فمن أبى فليلحق بيمنه(

وكان بروز الدور الواضح لقبيلة دوس في فتوح الشام في معركة    

م(،فبعد مقدم خالد بن الوليد)رضي هللا عنه( 636هـ/15اليرموك الشهيرة )

من العراق الى الشام بتسعة ألف فارس وضمه الى الجيش اإلسالمي في 
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، فكان خالد وأبو عبيدة (62)عشرون ألفا  الشام الذي كان عدده حوالي سبعة و

)رضي هللا عنهم( يصولون ويجولون بالفتوحات الموفقة، فبينما هم كذلك 

حتى جاءهم نبأ موت الخليفة أبوبكر الصديق)رضي هللا عنه(، فلما صار 

األمر إلى عمر بن الخطاب)رضي هللا عنه(،حاصروا دمشق ستة أشهر 

علبك وغيرها من المناطق حتى افتتحوها صلحا  وكذلك حمص وب

 .(63)األخرى،ثم كانت وقعة اليرموك

 من واتصلت األخبار إلى الملك هرقل أن المسلمين قد فتحوا مافتحوا   

نه م ألالمدن واألصقاع، وأقام ينتظر الجيوش والعساكر من أقصى بالد الرو

ام قد كان كاتب كل من يحمل الصليب للقدوم إليه،فما مضى عليه إال أي

ل حتى صار أول جيوشه عنده بانطاكية وآخرها في رومية قالئ

،وعبأ المسلمون قوتهم، وتجهزوا بجهازهم، واختار القائد (64)الكبرى

ا لتجمع القوات لما فيه مصلحة  خالد)رضي هللا عنه( اليرموك مركز 

للمسلمين،وقد أعتمد المسلمون ألول مرة نظام الكراديس في 

حممة الدوسي)رضي هللا عنه(أميرا   ،وكان جندب بن عمرو بن(65)الحرب

 على رأس كردوس من الكرراديس التي نظمها خالد بن الوليد)رضي هللا

،وكان الحارث بن عبدهللا بن وهب الدوسي من مستشاري القائد (66)عنه(

وقلما خالد بن الوليد)رضي هللا عنه(في هذه المعركة وغيرها من المعارك،

 .(67)ه( ثقة برأيهيفارقه وللقائد خالد)رضي هللا عن

رت وبعد أن أستكمل كال الجيشين أستعداداتهم وحانت ساعة الحسم،دا   

 الحرب رحاها، وكانت من المعارك العصيبة على المسلمين وذلك لكثرة

ال عدد األعداء مقارنة بالمسلمين، وقد أستبسل الدوسيين أشد األستبس

))حملت دوس على : (68)وقاتلوا قتال األبطال فقد ذكر أبن أعثم الكوفي

المشركين مع أبي هريرة، فحملت حملة ودارت الحرب كما تدور 

:))وأستحر قتال األزد،وأستشهد (69)الرحى((،وذكر أبن عساكر في قوله

ي فزد منهم مالم يستشهد من القبائل األخرى((،وكانت دوس تقاتل بأسم األ

 المعركة.

نادي به،ودوس أيضا  وكل قبيلة من القبائل كانت تقاتل تحت شعارها وت   

شأنها شأن القبائل األخرى،كانت تنادي بشعارها الذي سماه لهم رسول 

،وكان (70)هللا)صلى هللا عليه وسلم(،فهي تقاتل وتنادي: يامبرور يامبرور

لرؤوس الدوسيين الدور الكبير في القتال وتحريض المسلمين ورفع 

،فكان عمرو بن الطفيل معنوياتهم وذلك بترغيبهم بما وعدهم هللا في اآلخرة
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الدوسي يصول ويجول ضربا  بالمشركين وهو ينادي: يا معشر األزد ال 

 :(71)يؤتين المسلمين من قبلكم وأخذ يضرب بسيفه قدما وهو يقول

 قد علمت دوس ويشكر تعلم * أني أخو البيض ليوم مظلم

 وأعزل الشكيم شد األيهم * كنت عزيزا في الوغا ضيغم

 بن هد)رضي هللا عنه(،فتحقق بذلك رؤيا أبيه الطفيلفقاتل حتى أستش   

 ل هللاعمرو )رضي هللا عنه(،بأن يجتهد أبنه عمرو في طلب الشهادة في سبي

 ،فهاهو يجتهد في قتال الروم طالبا  للشهادة فنالها.(72)حتى ينالها

 وهذا جندب بن عمرو الدوسي)رضي هللا عنه(،ثبت وهو يقاتل الروم   

م واإلث عدوو يقول: يا معشر األزد إنه ال ينجو من القتل والرافعا  رآيته وه

يا معشر  إال من قاتل،أال وإن المقتول شهيد،والخائب من تولى،ثم أخذ يقول:

عنه  األزد، إنه ال يمنع الراية إال األبطال، فقاتل حتى أستشهد)رضي هللا

و أحد ،وبرز أبو هريرة)رضي هللا عنه( إلى األزد يعاونها وه(73)وأرضاه(

ز عالرؤوس من األزد فجعل يقول: سارعوا إلى الحور العين وجوار ربكم 

ل مث وجل في جنان النعيم ،ما أنتم إلى ربكم في موطن أحب إليه منكم في

 .(74)هذا الموطن، أال وإن للصابرين فضلهم، فطافت به األزد

ون لتقيوقد أستمرت المعركة للمسلمين تارة وللروم تارة  أخرى، وأخذو    

حت مرة بعد أخرى حتى أباد المسلمون الروم بالقتل، وهرب البقية من ت

،ولما بلغ هرقل هزيمة (75)الليل، فكتب هللا تعالى للمسلمين النصر والثبات

الروم وهو بحمص هرب وجعل حمص بينه وبين المسلمين،فلما فرغ 

ب بلساالمسلمين من اليرموك قصدوا ماتبقى من الشام،فكانت وقعة اليرموك 

 .(76)المباشر لفتح الشام وهو ماتحقق بعدها

ا  هم أثرلان نالحظ أن الدوسيين أد وا دورا  كبيرا  في معركة اليرموك، وك    

 ؤوسبارزا ،إذ ركزت المصادر على الخطابات التحريضية التي نادى بها ر

سباب ن أالدوسيين والتي كانت تحفز المقاتلين وتزيد من معنوياتهم،فكانت م

والثبات في ساحات الوغى،ونالحظ أيضا  أن كل من عمرو بن  الصبر

كر ذالطفيل وجندب بن عمرو)رضي هللا عنهم( ، يخاطبون بأسم األزد دون 

ر لدواأسم دوس، وهذا ما نوهنا له سابقا ،فربما كان سببا  في عدم بروز 

م الواضح لقبيلة دوس في كثير من المعارك،حيث غلب أسم األزد على أس

 تبارها بطن من بطونها.دوس بأع

وفي جبهة الشام أيضا ،لمع أسم بطل من أبطال الدوسيين أثناء قيام    

م(،وأسمه جميل بن سعيد 640هـ/19المسلمين  بفتح قلعة رأس العين*)
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الدوسي)رضي هللا عنه(،وكان المسلمين بقيادة عياض بن غنم قد حاصرو 

ها وهي في آخر القلعة ومعهم جميل ومعه أمه العجوز وقام بتوديع

الجيش،فقال لها: يا أماه اريد أن أجاهد هذا اليوم في هللا حق جهاده،فدعت له 

،فخرج وكان يجيد الرمي بالنبل،فجعل يضرب البطارقة فما يصيب أال 

الفؤاد والحدقة فقتل ثالثين بطريقا ،فخاف عليه أصحابه وأخذوا يدعوه 

 جم جم مخ  جم  ُّٱ سمعوا قوله تعالىلألختباء من ضرب المنجنيق، فقال:يا قوم ألم ت

 جم هل مل خلحل جل جم جم جم جمجم جم جم  جم جم جم جم جمجم جم جم جم جم جم  جم جم جمجم جم جم مس جم

  (77)َّ َّ حن جن مم  خم حم

ويتقدم ويقول:وأشوقاه إلى (78)، فرمى رجال  من الذين يسحبون الحبال فقتله

فرماه  ال،الشهادة وإن أصل إلى دار العلم والشهادة، فبينما هو على تلك الح

د ن أعداء هللا بحجارة المنجنيق فأصابه،وكان )رضي هللا عنه(قعدو م

ن اب قصده أيضا  بنبله فوقعت في صدره فقتله،فالتفت )رضي هللا عنه(إلى

ذه هها عم له اسمه رافع بن خالد الدوسي، وقال له: بلغ أمي السالم وأنشد

 :(79)االبيات وجعل يقول

 د لقيت حماميايا رافعاً إال حملت رسالتي. ... تخبر أني ق

 وإن جئت أمي رافعاً وعشيرتي. ... فخصهم مني بكل سالم

 وإن سألت عني العجوز فقل لها. ... قتيل حجار ال قتيل سهام

 طريحا بباب الحصن لما تطايرت. ... من الحجر الصلد االصم عظامي

 ولست ابالي أن قتلت النني. ... أرجي بقتلي في الجنان مقامي

بعد  ضعهحزنا  شديدا  فأمر القائد عياض بدفنه في مو فحزن عليه القوم    

ي أن صلوا عليه،ولما بلغ أمه الخبر صبرت صبر الكرام، وقالت: يا بن

عشت سعيدا  ومت شهيدا  وسلكت طريق آبائك فرحمك هللا وآنس غربتك 

 .(81) َّ َّ  جم جم جم جم ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ وأخذت تتلو قوله تعالى:(،80)ونفعني بك يوم القيامة

ات توحيبدوا أن نساء دوس شاركنَّ في الفتوحات اإلسالمية وال سيما ف   

 الشام، فمجيء أم جميل العجوز مع أبنها وكانت في مؤخرة الجيش،فمن

ي فما الطبيعي أن يكون معها نساء أخريات شاركنَّ الرجال في الحرب،السي

بق لساا تضميد الجرحى وتقديم الطعام وحتى القتال ،وبما أن قبيلة دوس له

 في المشاركة فقد تكون النساء شاركن أيضا .

وفي السنة الثالثة لخالفة عثمان بن عفان)رضي هللا    

م(،أرسل والي الشام معاوية بن ابي سفيان جيشا  قوامه 646ه/26عنه()

أربعة آالف رجل لفتح جزيرة أرواد*،وعين على الجيش القائد جنادة بن 
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، خرج جنادة حتى وصل الى (82)ر اليهاأبي أمية الدوسي، وأمره بالمسي

الساحل فعبأ أصحابه في المراكب وكانت عشرون مركبا  ومعهم دليال  من 

أهل الجزيرة،ولما قاربوا الجزيرة أمرهم الدليل بالرسو قربها حتى حلول 

الليل،فما أن حل الليل حت باغتهم المسلمين وهم نائمون وقتلوا منهم منهم 

في البيوت،فأقرهم القائد جنادة في جزيرتهم على من قتل وأتقى الباقون 

صلح بمال أخذه منهم وجعل الجزية عليهم وغنم الغنائم،وعاد من فوره الى 

الوالي معاوية سالما  غانما  مقدما  له بشائر النصر والفالح،فأخرج معاوية 

الخمس وأرسله الى الخليفة عثمان)رضي هللا عنه(،وقسم الباقي على 

 .(83)المسلمين

 م(:639هـ/18دور القبيلة في فتوح مصر)-2

أضحى فتح مصر ضرورة بعد فتح بالد الشام، ففضال  عن الوازع     

ص خليالديني الذي أملى على المسلمين نشر الرسالة اإلسالمية السمحة وت

الناس في جميع بقاع األرض من الظلم والطغيان،فقد أرتبط فتح مصر 

تصادية، وذلك بما لديها من أيضا  بأهميتها العسكرية و االق

خصائص)ستراتيجية(وعسكرية ، وما توفره من إمكانات على جانب كبير 

 (.84)من األهمية 

 ي هللافبعد أن أجمع أمر المسلمين السير الى مصر عقد الخليفة عمر)رض   

، وكان الدوسيون في (85)عنه( لعمرو بن العاص، على أربعة آالف رجل

في فتوح مصر مع أبناء عمومتهم من  مقدمة القبائل التي شاركت

 في األزد،يتضح ذلك من ورود أسماء العديد من فرسان دوس الذين شاركوا

بي أمعارك فتح مصر منهم: أبوهريرة،وأبنيه عبدهللا ومحمد، وجنادة بن 

ي أمية وأبوفاطمة عبدهللا بن أنيس،وسنان بن نوفل الدوسي وغيرهم)رض

 لبيان أدوارهم خالل األحداث.هللا تعالى عنهم أجمعين(،سنأتي 

ء رماسار عمرو إِّلى مصر في سنة تسع عشرة فنزل العريش ثمَّ أتى الف   

وبها قوم مستعدون للقتال فحاربهم فهزمهم وحوى عسكرهم ومضى قدما 

الُوا: نهم قَ أل إِّلَى الفسطاط وكان اسم المدينة اليونة فسماها المسلمون فسطاطا  

، وكانت قبيلة دوس من القبائل التي شاركت ( 86)مَهذَا فسطاط القوم ومجمعه

ة بيلبفتح الفسطاط،فقد ذكر المقريزي:))بعد أن فتحت الفسطاط أخطت كل ق

 من قبائل  العرب خطة بها،وكان في صحبت القائد عمرو بن العاص قوم

 .(87)من قريش واألنصار وأشجع وثقيف ودوس...((
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ند عهم عياالتهم وذراريهم ويبدُ أن الدوسيون كانوا قد أصطحبوا مع   

ا زلوالتوجه لفتح مصر والشام،فقد ذكر الواقدي،))أن عياالت الدوسيين ن

ور حلة على ساحل الرملة مع طائفة من بجيلة وفي جملتهم ضرار بن االز

وهو مريض وأخته خولة معه تمرضه،وأن سبب نزولهم هناك لكثرة 

، وقد تعرضت تلك (88)المرعى وفي مأمن من الروم وغيرهم من األعداء((

العياالت الى األسر من قبل جنود المقوقس،في الوقت الذي كان فيه 

في  م(،حيث شارك الدوسيين641هـ/20المسلمين منشغلين بفتح األسكندرية)

تب المعركة وفي مقدمتهم الصحابي الجليل أبو هريرة)رضي هللا عنه(،وك

مقوقس ال ر، خاللها أمرهللا تعالى للمسلمين الفتح بعد تسعة أشهر من الحصا

 احلقد جنده أن يكبسوا سواحل بالد الشام على المسلمين، فخرجوا إلى س

هذه  قالوا:فد الرملة فوجدوا بالليل نيرانا  كثيرة فسألوا من كان خبيرا  بالبال

ي جنح فبط نيران المسلمين النازلين ههنا، فما فطن القوم إال وقد كبسهم الق

من ف فقتلوا منهم رجاال وأخذوا منهم أسارى والليل ووضعوا فيهم السي

 كانوجملتهم ضرار وأخته وأخذوا ما قدروا على حمله وأتوا بهم المراكب 

ق جملة األسرى ألف ومائة،أال أن المسلمين سارعوا في تخليصهم وأطال

صراحهم بعد أن قتلوا من الروم خلق كثير،وكان ممن كان مع األسرى 

 .(89)ضي هللا عنه(وحيان أبن عم أبي هريرة)ر

 نهمأن ماذكره الواقدي في عدد األسرى الذين أسرهم جنود المقوقس أ   

 في كانوا مائة الف، وأغلبهم من دوس،فعلى الرغم من المبالغة الواضحة

شارة أيه فالعدد وهو ما أتسم به كتاب)فتوح الشام(المنسوب للواقدي(إال أنه 

أنهم ي ففتوح مصر والشام،بالتال على كثرة نسبة الدوسيين الذين شاركوا في

م كانوا يشكلون جزء مهم في الجيش اإلسالمي وال يمكن األستغناء عنه

في  اعةوفيهم رجال نعم الرجال شهدت لهم المعارك السابقة بالبسالة والشج

 القتال.

وفي فتح أهناس وهي كورة حصينة من كور مصر على غربي النيل    

رك الدوسيون في فتحها، وكان أبو ،شا(90)ليست ببعيدة عن الفسطاط

هريرة)رضي هللا عنه( في المقدمة  الى جانب القائد خالد بن الوليد)رضي 

هللا عنه(وكان قد قدم مصر وشارك المسلمين في فتحها،فقد تولى قيادة 

الجيش في فتح أهناس،وكانوا قد عرضوا على الروم اإلسالم أو الجزية أو 

الصباح اليوم الثاني حتى أستعد الطرفين الحرب،فأختاروا الحرب،فما حل 

، وقد دارت الحرب رحاها من الصباح حتى قربت الشمس الى (91)للقتال
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المغيب وكان المسلمون قد قاتلوا قتاال  شديدا  وحملوا على األعداء وقتلوا 

منهم مقتلة عظيمة،فهرب الروم وتحصنوا في المدينة،فضرب عليهم 

حتى كتب هللا لهم النصر والفتح ودخلوا المسلمين الحصار ثالثة أشهر، 

المدينة عنوة  وقتلوا من قتلوا وأسروا البقية،وغنموا غنائم كثيرة،فبعثوها الى 

 .(92)الخليفة عمر بن الخطاب )رضي هللا عنه(

حها فت أقام القائد خالد بن الوليد)رضي هللا عنه(في أهناس بعد اتمام   

 عدي بن حاتم وقيس بن الحرث وأرسل جيشا  من المسلمين بأمرة كل من

هنسا البولفتح البهنسا،ويتبعهم القائد عياض بن غانم األشعري بقوة كبيرة، 

كورة أخرى من كور مصر الحصينة وهي على الصعيد األدنى غربى 

،وفي طريقهم اليها مرو بقرية معروفة اآلن  ببني صالح ،فبينما هم (93)النيل

 عن ستة صلبان تحت كل صليب ألفسائرون إذا بالغبار قد طلع وانكشف 

ب فلما رآهم المسلمون لم يمهلوهم دون أن حملوا عليهم، وقاتلت أصحا

 كانورسول هللا)صلى هللا عليه وسلم( قتاال شديدا  وصبروا صبر الكرام 

ل عدو هللا الوي بن أرمياء صاحب شيزا فارسا  شديدا  فجال وصال وقت

ن بلمين من بني دوس يسمى سنان الرجال فعندها برز إليه فارس من المس

 مار بنه عنوفل الدوسي أال أنه لم يتمكن منه،فَقُتل سنان شهيدا ، فخرج إلي

 ياسر فتمكن منه برمح في صدره فسقط عدو هللا يخور في دمه وعجل هللا

 .(94)بروحه إلى النار

ل لحافغضب الروم لذلك وحملوا على المسلمين حملة رجل واحد فأشتد ا    

لف أمين وكاد ينزل بهم، فإذا بغبرة قد الحت وانكشف الغبار عن بالمسل

فارس في الحديد غواطس عليهم الدروع الداودية وعلى رؤوسهم البيض 

وكان من العادية المجلية معتقلين بالرماح الخطية راكبين الخيول العربية،

ما بين هوالء الفرسان محمد بن أبي هريرة الدوسي)رضي هللا عنهم(، فل

وا ا أخوانهم كبروا وكبر الجميع لتكبيرهم وحملوا على الروم فأخذرأو

ققوا وح يقتلون بهم حتى ولوا األدبار وأسر،منهم ثالثة آالف وهرب الباقون

 .(95)بفضل هللا النصر

ولما أقترب المسلمين من مدينة البهنسا الحصينة أستعد البطليوس وحشد    

الح،وكان القائد عياض قد جيشا  عرمرم وجهزه بكل مايملك من قوة وس

التحق بالجيش القادم لفتح البهنسا وأنظم اليهم وتولى قيادة كافة الكتائب،ولما 

وصلوا البهنسا أجتمع القائد عياض بكبار الفرسان وذوي الرأي السيما 
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أباذر الغفاري وأبوهريرة الدوسي ومعاذ بن جبل)رضي هللا 

 .(96)وزيع الكتائبعنهم(وغيرهم،وأستشارهم حول طريق القتال وت

 وكان من فرسان دوس الذين شاركوا في فتح البهنسا باألضافة الى   

 أبوهريرة )رضي هللا عنه(،عبد هللا بن عمرو الدوسي وسعيد بن زبير

د ن قالدوسي، وشداد بن أوس الدوسي، وأبو فاطمة الدوسي،وكان المسلمو

قتا  وون عانوا فتح فتح البهنسا وذلك لحصانتها وعظم أسوارها ،فبقي المسلم

ن طويال  في مناوشة الروم ويقتل بعضهم بعضا ،حتى كتب هللا للمسلمي

خل ن دالفتح،بعد أن تسلل عدد من الرجال السور وفتحوا الباب،وكان أول م

م ل بن حسنة ثالمدينة ضرار بن األزور،ثم الزبير بن العوام ثم شرحبي

ر ذبو أالقعقاع بن عمرو التميمي ثم مالك االشتر ثم عبادة بن الصامت ثم 

دوسي ال الغفاري ثم أبو هريرة الدوسي ثم ابنه عبد الرحمن ثم شداد بن اوس

وتبعهم المسلمين يتلوا بعضهم بعضا ، فخرجت الروم وقاتلت قتاال  

 لما رأى البطليوسشديدا ،وأستبسل المسلمون وفتحوا جميع األبواب و

ن ل موجمعه ولوا االدبار وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون وينهبون وقت

مون مسلالروم نحو ثالثين ألفا بوسط البلد وأسر منهم عشرون ألفا وحقق ال

، فأقام المسلمون شهرا  في البهنسا وأختطت كل قبيلة (97)نصرا  مؤزرا  

روا البالد ،واختط   دار  نه(ع أبو فاطمة)رضي هللا خطتها وبنو المساجد وعم 

، وهي التى فيها أصحاب الحمائل اليوم الدوسى 
(98). 

رقا  ت شأن مشاركة الدوسيين في تلك الفتوح الكبيرة وعلى مختلف الجبها   

ينه را  لدنش وغربا ، يبين لنا مدى حرص أبناء لقبيلة على الجهاد في سبيل هللا

لى ألمر ربهم عز وجل،وسيرا  عوأعالء  لرايته سبحانه وتعالى منفذين 

 خطى رسوله الكريم محمد)صلى هللا عليه وسلم(فهو القدوة الحسنة في

جنة ال الدفاع عن الدين ونشر دين هللا المستقيم، محفزا  ومحرضا :)إن في

ين بما كمائة درجة أعدها هللا للمجاهدين في سبيل هللا ،ما بين الدرجتين 

 .(99)السماء واألرض(
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 الخالصة

لى اقبيلة دوس مبن القبائل القحطانية التي سكنت اليمن،وهي تنسب  -1

رجل أسمه دوس بن عدثان بن عبد هللا  بن زهران بن  كعب  بن 

 الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن األزد.

تميزت قبيلة دوس بكثرة تفرعاتها حتى أنها ضمت أكثر من عشر  -2

رسموا تاريخا  المعا  في  بطون،ومنهم أشراف وفرسان بارزين

 العصر اإلسالمي.

رى، ألخايعد دخول القبيلة في حظيرة اإلسالم مبكرا  مقارنة بالقبائل  -3

ي فناهيك عن الحالت الفردية التي سبقت القبيلة ودخلت اإلسالم 

 بدايات الدعوة، وكانت مواقفها إيجابية في اإلسالم.

نب جلى حات اإلسالمية اكان للقبيلة وأبنائها األثر البارز في الفتو -4

النبي)صلى هللا عليه وسلم(،والخلفاء الراشدين، وعلى مختلف 

الجهات السيما الشام ومصر، وضمت فرسان وقادة باعوا أروحهم 

 فداء  للعقيدة ونشر الدين الحنيف.
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 الهوامش :
                                                

هررررـ(،معجم مقرررراييس 395(الرررررازي، احمررررد بررررن فررررارس بررررن زكريررررا)ت:(1

اللغرررررررة، ترررررررح: عبرررررررد السرررررررالم محمرررررررد هرررررررارون، دار الفكرررررررر للطباعرررررررة 

 .213،ص2م(،ج1979-والنشر)د،م

، ترررررح : زهيررررر عبدالمحسرررررن سرررررلطان، 2الرررررازي، مجمرررررل اللغررررة ،ط( (2

 .339،ص1(، ج 1986 -سالة)بيروتمؤسسة الر

هررررررـ(،ا 321أبررررررن دريررررررد، ابرررررروبكر محمررررررد بررررررن الحسررررررن األزدي)ت:( (3

،تح:عبدالسررررررررالم محمرررررررد  هررررررررارون، مكتبرررررررة الخررررررررانجي 3ألشرررررررتقاق، ط

 .496د،ت(،ص-)القاهرة

هرررـ(؛تهذيب اللغرررة، ترررح: 370األزهرررري الهرررروي، محمرررد برررن احمرررد)( (4

-محمررررررررد عرررررررروض مرعررررررررب، دار احيرررررررراء التررررررررراث العربي)بيررررررررروت

 .31،ص13(،ج2001

الزبيدي،محمررررررررررررررررررد بررررررررررررررررررن محمررررررررررررررررررد بررررررررررررررررررن عبرررررررررررررررررردالزاق ( (5

هرررررررـ(،تاج العرررررررروس مرررررررن جررررررروهر القررررررراموس،تح: 1205الحسررررررريني)ت:

 .95،ص16مجموعة محققين، دار الهداية،ج

هرررـ(،نسب 204الكلبررري، أبرررو المنرررذر هشرررام برررن محمرررد برررن السرررائب)ت:( (6

-معررررد والرررريمن الكبيررررر،تح: د.نرررراجي حسررررن، مكتبررررة النهظررررة العربيررررة)د م

؛ أبرررن حرررزم األندلسررري،ابو محمرررد علررري برررن احمررررد 487،ص2م(،ج1988

هرررررررـ(، جمهررررررررة انسررررررراب العرب،تح:لجنرررررررة مرررررررن 456برررررررن سرررررررعيد )ت:

 .377م(، ص1983-العلماء،دار الكتب العلمية)بيروت

الصررررحاري، العالمررررة أبرررري المنررررذر سررررلمة بررررن مسررررلم العرررروتبي)ت:ق ( (7

-،تح:د.محمرررررررررد إحسررررررررران الرررررررررنص،د مرررررررررط)د م4هرررررررررـ(،األنساب،ط5-6

 .249،ص1م(،ج2006

؛ ابرررن االثير،ابرررو الحسرررن علررري برررن 487أبرررن الكلبررري، نسرررب معرررد،ص( (8

ابرررررررررررري الكرررررررررررررم محمررررررررررررد بررررررررررررن محمررررررررررررد بررررررررررررن عبررررررررررررد الكررررررررررررريم 
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هرررررررـ(،اللباب فررررررري تهرررررررذيب األنسررررررراب ،دار صرررررررادر 630الشررررررريباني)ت:

 .513د ت(، ص-)بيروت

؛ أبررررررن حررررررزم، جمهرررررررة 487،ص2أبررررررن الكلبرررررري، نسررررررب معررررررد،ج( (9

 .379أنساب،ص

ملك بررررن هشررررام بررررن ايرررروب الحميررررري ابومحمررررد أبررررن هشررررام،عبدال( (10

هررررررـ(،السيرة النبويررررررة، تررررررح: مصررررررطفى السررررررقا  213جمررررررال الرررررردين )ت:

-وابررررررررراهيم األيبرررررررراري، مكتبررررررررة مصررررررررطفى البررررررررابي وأوالده)مصررررررررر

؛ أبررررررن عسرررررراكر، علرررررري بررررررن الحسررررررن بررررررن هبررررررة  385،ص1م(،ج1955

هررررررـ(،تاريخ دمشررررررق،تح:عمرو بررررررن غرامررررررة العمررررررروي،دار 571هللا)ت:

؛أبرررررن كثيرررررر، أسرررررماعيل برررررن عمرررررر 12،ص25(،ج1995-الفكر)بيرررررروت

هررررررـ(، البدايررررررة والنهايررررررة، تررررررح: علرررررري 774بررررررن كثيررررررر الدمشررررررقي )ت:

 .124، ص3م(،ج1988-شيري،دار أحياء التراث العربي)بيروت

هررررررررـ(،فتوح 279البالذري،أحمررررررررد بررررررررن يحيررررررررى بررررررررن جررررررررابر)ت:( (11

 .32م(، ص1988-البلدان،دارالهالل)بيروت

أحمرررد برررن حبررران برررن معررراذ برررن  أبرررن حبررران، محمرررد برررن حبررران برررن( (12

-َمْعبرررررررررررررردَ،الثقات، دائرررررررررررررررة المعررررررررررررررارف العثمانية)حيرررررررررررررردر آبرررررررررررررراد

أبررررررررن كثير،التكميررررررررل فرررررررري الجرررررررررح والتعررررررررديل ؛404،ص3(،ج1973

 ومعرفة الثقات

-والضرررررررعفاء مرررررررن المجاهيل،تح:شرررررررادي محمرررررررد،مركز النعمررررررران)اليمن 

 .126، ص1م(، ج2011

أبررررررررررررن سررررررررررررعد، أبوعبرررررررررررردهللا محمررررررررررررد بررررررررررررن سررررررررررررعد بررررررررررررن ( (13

هرررررـ(،الطبقات الكبررررررى، تح:محمرررررد عبررررردالقادر عطرررررا، دار 230منيرررررع)ت:

؛العسررررررررقالني،أحمد بررررررررن 88،ص4م(،ج1990-الكتررررررررب العلميررررررررة)بيروت

هرررـ( ،تهرررذيب التهرررذيب، مطبعرررة دائررررة المعرررارف 852علررري برررن محمرررد)ت:

؛ البكجرررررري، مغلطررررراي برررررن 254،ص10هرررررـ(، ج1326-العثمانية)الهنرررررد

مررررال هررررـ(، أك762)ت:  قلرررريج بررررن عبررررد هللا ، أبررررو عبررررد هللا، عررررالء الرررردين

تهررررذيب الكمررررال،تح: أبررررو عبررررد الرررررحمن عررررادل بررررن محمررررد و أبررررو محمررررد 

 .313،ص11م(، ج2001-أسامة بن إبراهيم،مطبعة الفاروق)د م

؛ الررررردينوري، ابرررررو محمرررررد عبررررردهللا 46،ص3أبرررررن سرررررعد،الطبقات،ج( (14

هررررـ(،المعارف، تررررح: ثررررروت عكاشررررة، الهيئررررة 276بررررن مسررررلم بررررن قتيبررررة)

؛ابررررررن أبرررررري حرررررراتم، أبررررررو 148م(.،ص1992-قاهرةالمصرررررررية العامررررررة)ال
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محمررررد عبررررد الرررررحمن بررررن محمررررد بررررن إدريررررس بررررن المنررررذر التميمرررري)ت: 

-هررررررـ(، الجررررررررح والتعررررررديل،دار إحيررررررراء التررررررراث العربي)بيرررررررروت327

 .209، ص4م(،ج1952

أبررررن خيرررراط العصررررفري،أبو عمرررررو خليفررررة بررررن خيرررراط بررررن خليفررررة ( (15

اء هررررررررررـ(،تاريخ خليفررررررررررة ،تررررررررررح: أكرررررررررررم ضرررررررررري240البصررررررررررري )ت: 

؛ أبرررررن حبيرررررب، 156هرررررـ(،ص 1397-العمري،مؤسسرررررة الرسرررررالة)بيروت

محمرررررررررد برررررررررن حبيرررررررررب برررررررررن أميرررررررررة برررررررررن عمررررررررررو الهاشرررررررررمي،)ت: 

-وتهررررـ(،المحبر،تح: إيلررررزة ليخررررتن شررررتيتر،دار اآلفرررراق العربيررررة)بير245

؛ أبررررررررررررررن العمراني،محمررررررررررررررد بررررررررررررررن علرررررررررررررري بررررررررررررررن 128د ت(،ص

 ارهررررـ(،األنباه فرررري ترررراريخ الخلفاء،تح:قاسررررم السررررامرائي،د580محمررررد)ت:

 .47م( ،ص2001-اآلفاق)القاهرة

محمررررد بررررن مكرررررم  ؛أبررررن منظررررور،36،ص3أبررررن سررررعد،الطبقات،ج( (16

بررررن علرررررى، أبررررو الفضل،مختصرررررر ترررراريخ دمشرررررق، تح:روحيررررة النحررررراس 

 ؛315،ص2م(،ج1984-وريرررراض عبررررد الحميررررد مررررراد،دار الفكر)دمشررررق

 748الرررذهبي، شرررمس الررردين ابرررو عبررردهللا محمرررد برررن أحمرررد برررن عثمررران)ت:

الم سرررالم ووفيرررات المشررراهير واألعرررالم، ترررح: عمرررر عبدالسرررهرررـ(،تاريخ األ

 72،ص2م(.،ج1993-تدمري، دار الكتاب العربي)بيروت

أبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن أبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري حرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراتم،الجرح ( (17

؛أبوالمحاسن،شررررمس الرررردين محمررررد بررررن علرررري بررررن 335،ص9والتعررررديل،ج

هرررـ(،األكمال مرررن لررره روايرررة فررري مسرررند األمرررام 765الحسرررن برررن حمرررزة)ت:

ي أمررررين قلعجرررري، جامعررررة الدراسررررات أحمررررد مررررن الرجررررال، تح:عبرررردالمعط

؛ العسرررررررررررررررقالني، األصرررررررررررررررابة، 482د ت(،ص -االسالمية)باكسرررررررررررررررتان

 .8،ص7ج

أبررررن بريرررردة،أبوالفتح محمررررد بررررن الحسررررين بررررن أحمررررد بررررن عبررررردهللا ( (18

هررررررررـ(،أسماء مررررررررن يعرررررررررف بكنيته،تح:أبوعبرررررررردالرحمن 374األزدي)ت:

؛ الحرررررررررررررررررررررراكم، 31م( ،ص1989-أقبررررررررررررررررررررررال،دار السررررررررررررررررررررررلفية)الهند

( ،األسررررماء والكنى،تح:يوسررررف محمررررد الرررردخيل،دار هررررـ378أبوأحمررررد)ت:

؛ الررررررررذهبي، 84، ص2م(،ج1994-الغربرررررررراء األثرية)المدينررررررررة المنررررررررورة

س المقتفرررى فررري سررررد الكنرررى، تح:محمرررد صرررالح عبرررد العزيرررز المرررراد،المجل

 .83،ص1هـ(،ج1408-العلمي بالجامعة اإلسالمية )المدينة المنورة
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أبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررن حرررررررررررررررررررررررررررررررررررررزم األندلسررررررررررررررررررررررررررررررررررررري،جمهرة ( (19

 .247،ص9لسمعاني،األنساب،ج؛ا382أنساب،ص

أبرررونعيم األصررربهاني، أحمرررد برررن عبرررد هللا برررن أحمرررد برررن إسرررحاق برررن ( (20

هررررـ(،تح: عررررادل بررررن يوسررررف 430موسررررى بررررن مهررررران األصرررربهاني )ت: 

؛ 1561،ص3م(،ج1998-العرررررررررررزازي،دار الررررررررررروطن للنشرررررررررررر)الرياض

المرررررررراوردي، أبررررررررو الحسررررررررن علرررررررري بررررررررن محمررررررررد بررررررررن محمررررررررد بررررررررن 

-دار الهالل)بيرررررررررررررررروتهرررررررررررررررـ(،أعالم النبررررررررررررررروة، 450حبيرررررررررررررررب)ت:

؛ الجرررروزي، جمررررال الرررردين ابررررو الفرررررج ،عبرررردالرحمن 133هررررـ(،ص1409

هرررـ(، المنرررتظم فررري تررراريخ األمرررم والملررروك،  597برررن علررري برررن محمرررد)ت:

تح:محمرررررد عبررررردالقادر عطرررررا و مصرررررطفى عبررررردالقادر عطرررررا، دار الكترررررب 

؛أبرررررررررررررررررن األثير،أسرررررررررررررررررد 153،ص4م(.، ج1992-العلميرررررررررررررررررة)بيروت

 .77،ص3الغابة،ج

د الفيرررروز آبرررادي، مجرررد الررردين أبرررو طررراهر محمررر قطن.ينظرررر:*الكرسرررف: ال

هررررررـ(، القرررررراموس المحرررررريط، تررررررح: محمررررررد نعرررررريم 817بررررررن يعقرررررروب )ت: 

م( 2005-العرقسوسررررري، مكترررررب الترررررراث فررررري مؤسسرررررة الرسرررررالة)بيروت

 .848،ص

،أبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن 153،ص4الجرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروزي،المنتظم،ج( (21

، 3،الذهبي،سرررررررررررير أعرررررررررررالم النررررررررررربالء، ج382،ص2هشام،السررررررررررريرة،ج

ي،محمررد يوسررف بررن محمرررد بررن اليرراس بررن محمررد برررن ؛الكانررد هلو209ص

-أسرررررررررررررررررررررررماعيل،حياة الصحابة،مؤسسرررررررررررررررررررررررة الرسرررررررررررررررررررررررالة)بيروت

 . 236،ص1م(،ج1999

أبوالقاسرررررررررررم األصررررررررررربهاني، أسرررررررررررماعيل برررررررررررن محمرررررررررررد برررررررررررن ( (22

هرررررررررـ(،دالئل النبوة،تح:محمرررررررررد محمرررررررررد حرررررررررداد،دار 535الفضرررررررررل)ت:

؛السهيلي،أبوالقاسرررررررم عبررررررردالرحمن 213هرررررررـ(،ص1409-طيبرررررررة)الرياض

هرررـ(، الرررروض األنرررف فررري شررررح السررريرة  581برررن أحمرررد)ت:برررن عبررردهللا 

ترررراث النبويرررة ألبرررن هشرررام، ترررح: عمرررر عبدالسرررالم السرررالمي ،دار أحيررراء ال

؛ أبرررررررررررررررررن األثير،أسرررررررررررررررررد 227،ص3م(.،ج2000-العربي)بيرررررررررررررررررروت

؛أبررن سرريد الناس،محمررد بررن محمررد بررن محمررد بررن أحمررد 77،ص3الغابررة،ج

لمغرررررازي هرررررـ(،عيون األثرررررر فررررري فنرررررون ا734الربعررررري أبرررررو الفرررررتح)ت:

-والشرررررررمائل والسرررررررير،تح:أبراهيم محمرررررررد رمضررررررران،دار القلم)بيرررررررروت

 .162،ص1م(، ج1993
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أبرررررررن عبرررررررد البر،أبررررررروعمر يوسرررررررف برررررررن عبررررررردهللا برررررررن محمرررررررد ( (23

هررررـ(،األستيعاب فرررري معرفررررة األصررررحاب، تحررررـ: علرررري 463القرطبرررري)ت:

؛ 759-758،ص2م(،ج1992-محمرررررررررد البجررررررررراوي، دار الجيرررررررررل)بيروت

يرة،تح: أحسرررررررران عبرررررررراس، دار أبررررررررن حررررررررزم األندلسرررررررري،جوامع السرررررررر

؛أبررررن خلرررردون، عبرررردالرحمن بررررن محمررررد 67(،ص1900-المعارف)مصررررر

ي فرررهرررـ(،ديوان المبتررردأ والخبرررر 707برررن محمرررد واي الررردين األشررربيلي )ت:

تررررراريخ العررررررب والعجرررررم والبربرررررر ومرررررن عاصررررررهم مرررررن ذوي الشرررررأن 

-،دار الفكر)بيرررررررررررررررررررررررررروت2األكبر،تح:خليرررررررررررررررررررررررررل شرررررررررررررررررررررررررحادة،ط

لي الحسرررررررررررررررررررين برررررررررررررررررررن ؛ الغسررررررررررررررررررراني،أبوع415،ص2م(.،ج1988

هررررررررـ(،ألقاب الصررررررررحابة والتررررررررابعين فرررررررري المسررررررررندين 498محمررررررررد)ت:

الصرررررررررررحيحين،تح:محمد زيرررررررررررنهم محمرررررررررررد ومحمرررررررررررود نصرررررررررررار، دار 

 .56د ت(،ص-الفضيلة)القاهرة

أبرررن حنبرررل،أبو عبرررد هللا أحمرررد برررن محمرررد برررن حنبرررل برررن هرررالل برررن ( (24

هرررررـ(،فضائل الصرررررحابة، ترررررح: وصررررري هللا محمرررررد عبررررراس، 241أسرررررد)ت: 

؛ الشرررررافعي، احمرررررد 884،ص2م(، ج1983-لة )بيرررررروتمؤسسرررررة الرسرررررا

هررررـ(،المسند، تررررح: مرررراهر ياسررررين فحررررل، 600بررررن محمررررد بررررن ابررررراهيم)ت:

 .61،ص4م( ،ج2004-شركة غراس )الكويت

؛المقريزي،احمررررد بررررن علرررري بررررن 181،ص4أبررررن سررررعد،الطبقات،ج( (25

ا هرررررـ(، إمترررراع األسررررماع بمررررر 845عبرررردالقادر،ابوالعباس تقرررري الرررردين )ت:

د وال واألمرررروال والحفرررردة والمتاع،تح:محمررررد عبدالحميرررررللنبرررري مررررن األحرررر

-النميسررررررررررررررررررررررررررررررررري، دار الكترررررررررررررررررررررررررررررررررب العلميررررررررررررررررررررررررررررررررررة)بيروت

؛السررررريوطي، عبررررردالرحمن برررررن ابررررري بكرررررر جرررررالل 358،ص4م(،ج1999

-هرررـ(. الخصرررائص الكبررررى، دار الكترررب العلميرررة )بيرررروت911الررردين)ت:

 .225، ص1د ت(،ج

المررررررراوردي،أبو الحسرررررررن علررررررري برررررررن محمرررررررد برررررررن محمرررررررد برررررررن ( (26

-هررررررررررـ(، أعررررررررررالم النبررررررررروة، دار الهررررررررررالل )بيررررررررررروت450حبيرررررررررب)ت:

 .210،ص3؛ الذهبي،سير أعالم، ج133هـ(،ص1409

أبرررررررررو القاسرررررررررم األصررررررررربهاني، أسرررررررررماعيل برررررررررن محمرررررررررد برررررررررن ( (27

هرررـ(،سير السرررلف الصرررالحين،تح: د. كررررم برررن حلمررري برررن 535الفضرررل)ت:

؛الجرررررررررروزي، صررررررررررفة 463د ت(، ص-فرحررررررررررات،دار الرايررررررررررة)الرياض

-د قلعجرررري، دارالمعرفررررة)بيروتالصررررفوة، تررررح: محمررررد فرررراخوري ومحمرررر
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؛ أبرررررررن عسررررررراكر،علي برررررررن الحسرررررررن برررررررن هبرررررررة 206، ص1م(،ج1979

هرررررررررررررررررررـ(،تاريخ دمشرررررررررررررررررررق،تح:عمرو العمرررررررررررررررررررروي،دار 571هللا)ت:

 .12، ص25(،ج1995-الفكر)بيروت

الطبرانررررررري، سرررررررليمان برررررررن أيررررررروب برررررررن مطيرررررررر اللخمررررررري، ابرررررررو ( (28

ة ،مكتبررر2هرررـ(،المعجم الكبيرررر، ترررح: حمررردي عبدالمجيرررد،ط 360القاسرررم)ت:

؛الررررررررررررذهبي،ميزان 222،ص2م(،ج1938-لعلرررررررررررروم والحكم)الموصررررررررررررلا

-األعترررررردال، ترررررررح: علررررررري محمرررررررد البجررررررراوي ، دار المعرفرررررررة )بيرررررررروت

 .206،ص3م(،ج1963

؛أبررررررن منظررررررور، مختصررررررر 602،ص1الجوزي،صررررررفة الصررررررفوة،ج( (29

تررراريخ دمشرررق، ترررح: روحيرررة النحررراس وريررراض عبرررد الحميرررد مرررراد، دار 

 .181، ص11م(، ج1984-الفكر)دمشق

؛أبررررررن حجرالعسررررررقالني، 194،ص2هبي، ترررررراريخ األسررررررالم،جالررررررذ ((30

؛ األصررررررررررررابة فرررررررررررري تمييررررررررررررز  254، ص10تهررررررررررررذيب التهررررررررررررذيب، ج

الصررررررحابة،تح:عادل أحمررررررد عبرررررردالموجود وعلرررررري محمررررررد عرررررروض،دار 

؛ الجرررررروزي،المنتظم، 153،ص6هررررررـ(، ج1415-الكتررررررب العلميررررررة)بيروت

 ؛ الررردواداري،ابو بكرررر برررن عبررردهللا برررن أيبك،عيسرررى الحلبررري152، ص4ج

 .141،ص3( ،ج1994-اعة )د مللطب

؛ الصررررررررفدي، صررررررررالح 1596،ص4أبررررررررن عبدالبر،األسررررررررتيعاب،ج( (31

ح: ترررهرررـ(،الوافي بالوفيرررات،  764الررردين خليرررل برررن أيبرررك برررن عبررردهللا )ت:

أحمررررررد األرنرررررراؤوط وتركرررررري مصررررررطفى، دار أحيرررررراء التررررررراث العربرررررري 

؛ التكميررررررررل فرررررررري الجرررررررررح والتعررررررررديل 62،ص14م(،ج2000-)بيررررررررروت

فاء مررررن المجاهيررررل، تررررح: شررررادي محمررررد سررررالم، ومعرفررررة الثقررررات والضررررع

 .15،ص3م(.،ج2011-مركز النعمان الدراسات األسالمية)اليمن

؛السررررررررررررررررررهيلي،الروض 385،ص1أبررررررررررررررررررن هشام،السرررررررررررررررررريرة،ج ((32

العمري،أكررررررررررررررم ضياء،السررررررررررررريرة النبويرررررررررررررة . 229،ص7األنرررررررررررررف،ج

م(، 1994-الصررررررررررررحيحة،مكتبة العلرررررررررررروم والحكم)المدينررررررررررررة المنررررررررررررورة

محمد،السرررررررريرة النبويررررررررة)عرض  ؛الصررررررررالبي،علي محمررررررررد488،ص2ج

 . 803م(،ص2008-وقائع وتحليا أحداث(،دار المعرفة )بيروت

؛إسررررررررررررررماعيل 385،ص1أبررررررررررررررن هشام،السرررررررررررررريرة النبويررررررررررررررة،ج( (33

؛النجررردي ،محمرررد برررن عبررردالوهاب برررن 214األصررربهاني،دالئل النبررروة، ص
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سليمان،مختصررررررررر سرررررررريرة الرسول)صررررررررلى هللا عليرررررررره وسررررررررلم(،وزارة 

 .214هـ(،ص1418-السعوديةالشؤون اإلسالمية)المملكة 

*دبابة:آلرررررة حربيرررررة مؤلفرررررة مرررررن عررررردة ألرررررواح سرررررميكة يحتمررررري وراءهرررررا 

ي المحررررراربون مرررررن السرررررهام والحجرررررارة؛  ،رينهرررررارت بيتر،تكملرررررةآن دُوزِّ

المعرررررررررررراجم العربية،تر:محمررررررررررررد سررررررررررررليم النعيمرررررررررررري،وزارة الثقافررررررررررررة 

؛المنجنيق:آلررررررة قديمررررررة مررررررن آالت  33،ص2م(،ج2000-واالعالم)بغررررررداد

ى ناريَّرررة علرررى األسررر الحصرررار كانرررت وار ترمرررى بهرررا حجرررارة ثقيلرررة، أو كرررر 

عبررررررررررد الحميد،أحمررررررررررد مختررررررررررار،معجم اللغررررررررررة العربيررررررررررة  فتهرررررررررردُمها؛

 .2127،ص3م(،ج2008-المعاصرة،عالم الكتب)بيروت

هرررـ(،المغازي، ترررح: 702الواقررردي،  محمرررد برررن عمرررر برررن واقرررد)ت: ((34

؛أبررررررن 923،ص3م(.،ج1984-مارسررررردن جرررررونس، عررررررالم الكترررررب)بيروت

لناس،محمرررررد برررررن محمرررررد برررررن محمرررررد برررررن أحمرررررد الربعررررري أبرررررو سررررريد ا

هررررررـ(، عيررررررون األثررررررر فرررررري فنررررررون المغررررررازي والشررررررمائل 734الفررررررتح)ت:

م( ، 1993-والسررررررررير،تح:أبراهيم محمررررررررد رمضرررررررران،دار  القلم)بيررررررررروت

؛ برررردر الرررردين الحلبرررري، الحسررررن بررررن عمررررر بررررن الحسررررن بررررن 249،ص2ج

 هررررررـ(،المقتفى مررررررن سرررررريرة المصطفى)صررررررلى هللا عليرررررره779حبيررررررب )ت:

-وسررررلم(، تررررح: مصررررطفى محمررررد حسررررين الررررذهبي، دار الحررررديث )القرررراهرة

؛ الزرقرررررراني ،أبوعبرررررردهللا محمررررررد بررررررن عبرررررردالباقي بررررررن 211م(،ص1996

يوسف،شرررررح الزرقرررراني علررررى المواهررررب اللدنيررررة بررررالمنح المحمديررررة،دار 

 .4،ص4م(،ج1996-الكتب العلمية)بيروت

؛ الشررررررررررامي، محمررررررررررد يوسررررررررررف 932،ص3الواقرررررررررردي،المغازي،ج( (35

هررررـ(،سبل الهرررردى والرشرررراد فرررري سرررريرة خيررررر العبرررراد،  942ي)ت:الصررررالح

تح:عرررررادل أحمرررررد عبرررررد الموجرررررود وعلررررري محمرررررد عررررروض، دار الكترررررب 

؛ الجميلرررررررررري، السرررررررررريد،غزوات 210،ص6م(،ج1993-العلميررررررررررة)بيروت

-الرسول)صررررررررررررررررلى هللا عليرررررررررررررررره وسررررررررررررررررلم(،دار الهالل)بيررررررررررررررررروت

 .141هـ(،ص1416

أبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن ( (36

؛المبررررررراركف927ص،3؛الواقررررررردي،المغازي،ج483،ص2هشام،السررررررريرة،ج

د  -وري،صررررررررفي الرررررررررحمن، الرحيررررررررق المخترررررررروم،دار الهالل)بيررررررررروت

 .385ت(،ص



 

هـ  1439جمادي األولى   -الثاني( العدد 25المجلد )                                   

 م 2018شباط 

 

 

مجلة جامعة 

 تكريت

 ةللعلوم الإنساني

26 

                                                                                                                                       

أبوالربيررررررررررع الحميري،سررررررررررليمان بررررررررررن موسررررررررررى بررررررررررن سررررررررررالم ( (37

هررررـ(،األكتفاء بمررررا تضررررمنه مغررررازي رسررررول هللا)صررررلى  624الكالعرررري)ت:

-يرررررروتهللا عليرررره وسرررررلم(والثالثة الخلفرررراء، دار احيررررراء التررررراث العربي)ب

 .89،ص2هـ(.،ج 1420

هرررـ(،الخميس 966الرررديار بكري،حسرررين برررن محمرررد برررن الحسرررن)ت:( (38

  .201،ص2د ت(،ج -في أحوال أنفس النفيس،دار صادر )بيروت

هررررررـ(،المعرفة 277الفسرررررروي،يعقوب بررررررن سررررررفيان بررررررن جرررررروان)ت:( (39

-والتررررررررررراريخ،تح:أكرم ضرررررررررررياء العمري،مؤسسرررررررررررة الرسرررررررررررالة)بيروت

 .290،ص3م(،ج1981

 بررن خزيمررة، مررن مرردعي النبرروة *طليحررة بررن خويلررد األسرردي مررن بنرري أسررد

بعرررررررررررررد وفررررررررررررراة النبي)صرررررررررررررلى هللا عليررررررررررررره وسرررررررررررررلم(،ينظر: أبرررررررررررررن 

 .202،ص2األثير،الكامل،ج

؛ البيهقرررري، أحمررررد بررررن الحسررررين بررررن 385ص1أبررررن هشام،السرررريرة،ج( (40

هررررـ(، دالئررررل النبرررروة ومعرفررررة أحرررروال 458علرررري بررررن موسررررى الخرسرررراني)

، 5هررررررـ(،ج1405 -صرررررراحب الشررررررريعة، دار الكتررررررب العلميررررررة )بيررررررروت

 .1562،ص3؛أبونعيم األصبهاني معرفة الصحابة،ج362ص

* مسررريلمة الكرررذاب برررن ثمامرررة برررن كثيرررر برررن حبيرررب برررن الحرررارث برررن عبرررد 

الحرررررارث برررررن عررررردي،من بنررررري حنيفرررررة، أدعرررررى النبررررروة فررررري قومررررره،ولقب 

بررررررررررررررررـ)رحمن اليمامررررررررررررررررة(،ينظر:أبن حررررررررررررررررزم األندلسرررررررررررررررري،جمهرة 

 .405؛ الدينوري،المعارف،ص310أنساب،ص

الرررردة مررررع نبرررذة مررررن فتررروح العررررراق، ترررح: يحيررررى الواقررردي، كترررراب ( (41

 .113م(، ص1990-الجبوري، دار الغرب اإلسالمي )بيروت

؛إسرررررررماعيل األصررررررربهاني،دالئل 385،ص1أبرررررررن هشام،السررررررريرة،ج( (42

 .76،ص2؛أبن كثير،السيرة، ج215النبوة،ص

أبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن ( (43

؛أبرررررررررررن 154،ص4؛الجررررررررررروزي،المنتظم،ج181،ص4سرررررررررررعد،الطبقات،ج

الكانرررررررررررررررررررررررررررررررررررررردهلوي،حياة ؛ 220، ص2األثير،الكامررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل،ج

 .196،ص3الصحابة،ج

مدينرررة خصررربة إلرررى الغررررب مرررن دجلرررة، يررردور حولهرررا النهرررر عنرررد  *األبلرررة:

البصررررة ترتفرررع منهرررا المناديرررل والعمرررائم األبليرررة؛مؤلف مجهرررول )ت بعرررد 
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تح:السررريد يوسررررف  حررردود العررررالم مرررن المشررررق إلررررى المغررررب، هرررـ(،372

 .160ه(،ص1423-الهادي،دار الثقافة)القاهرة

لطبرررررري، محمرررررد برررررن جريرررررر برررررن يزيرررررد برررررن كثيرررررر برررررن غالرررررب ا( (44

هررررررررررررـ(،تاريخ األمررررررررررررم والملرررررررررررروك، دار الكتررررررررررررب  310اآلملرررررررررررري)ت:

 .309،ص2هـ(،ج1407-العلمية)بيروت

 .383المصدر نفسه،ص ((45

؛ 196، ص2أبوالربيرررررررررررررررررررررع الحميري،األكتفررررررررررررررررررررراء،جالكالعي،( (46

-الواقرررررررررررررردي، فترررررررررررررروح الشررررررررررررررام، دار الكتررررررررررررررب العلميررررررررررررررة)بيروت

 .231،ص2ديار بكري، تاريخ الخميس،ج؛ ال22،ص1م(،ج1997

 .237،ص31أبن عساكر،تاريخ دمشق،ج( (47

 .453،ص4أبن األثير،أسد الغابة،ج( (48

 .383،ص2الطبري،تاريخ،ج( (49

العاملي،زينرررب بنرررت علررري برررن الحسرررين برررن عبيدهللا،الررردرر المنثرررور ( (50

-فرررررري طبقررررررات ربررررررات الخرررررردور، المطبعررررررة األميريررررررة الكبرى)مصررررررر

 .183هـ(،ص1312

 .174،ص2الواقدي،فتوح،ج ((51

هررري مدينرررة كبيررررة حرررارة، طيبرررة الهرررواء، يجتمرررع بهرررا التجرررار، و *سررريراف:

 .145فرضة فارس؛مؤلف مجهول،مصدر سابق،ص

 .626-625،ص2الصحاري،األنساب،ج( (52

 .629،ص2المصدر نفسه،ج( (53

طقرررررروش، محمررررررد سررررررهيل، ترررررراريخ العرررررررب قبررررررل اإلسررررررالم، دار ( (54

 .145م(.،ص2009-النفائس)بيروت

 .5،ص1الواقدي فتوح الشام،ج( (55

 (.41سورة التوبة،اآلية)( (56

 .7،ص1الواقدي،فتوح الشام،ج( (57

 .6،ص7ابن كثير،البداية والنهاية،ج( (58

 .237،ص31أبن عساكر،تاريخ دمشق،ج( (59

 .334،ص2الطبري،تاريخ،ج( (60

 .55،ص22الطبراني،المعجم الكبير،ج( (61

 .335،ص2الطبري،تاريخ،ج ((62

 .184،ص5قدسي،البدء والتاريخ،جالم( (63
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 .148الواقدي،فتوح الشام،ص( (64

 .254المصدر نفسه،ص( (65

 .316،ص11ابن عساكر،تاريخ دمشق،ج ((66

الزركلررري، خيرالررردين برررن محمرررود برررن محمرررد برررن علررري برررن فرررارس،  ((67

 .156،ص2م(.،ج2002-األعالم، دار العلم للماليين)د م

هرررررـ(،كتاب 314)ت:أبرررررن أعرررررثم الكررررروفي، أبررررري محمرررررد برررررن أحمرررررد( (68

-الفترررررررررررررررررررررررررروح،تح:علي شرررررررررررررررررررررررررريري،دار األضررررررررررررررررررررررررررواء)بيروت

 .201،ص1م(،ج1991

 .152،ص2أبن عساكر،تاريخ دمشق،ج( (69

 .317،ص11المصدر نفسه ،ج( (70

 .108،ص46المصدر نفسه ،ج( (71

 .76،ص2؛أبن كثير، السيرة،ج385،ص1أبن هشام،السيرة،ج( (72

 .153،ص2أبن عساكر،تاريخ دمشق،ج ((73

 .160،ص20سه،جالمصدر نف( (74

اليرررررررافعي،عفيف الررررررردين عبررررررردهللا برررررررن أسرررررررعد برررررررن علررررررري برررررررن ( (75

هررررـ(، مرررررآة الجنرررران وعبرررررة اليقظرررران فرررري معرفررررة مررررا  768سررررليمان)ت:

يعتبررررررررر مررررررررن حرررررررروادث الزمرررررررران،تح: خليررررررررل  منصررررررررور،دار الكتررررررررب 

 .61م(.،ص1997-العلمية)بيروت

 .136،ص1ابن الوردي،تاريخ،ج( (76

بمقربرررة مرررن نصررريبين، وهررري *رأس العرررين: كرررورة مرررن كرررور الجزيررررة و

كلهرررررررررا برررررررررين الجزيررررررررررة والشرررررررررام، وهررررررررري مدينرررررررررة كبيررررررررررة عليهرررررررررا 

 .265سوران،ينظر:أبوعبدهللا الحميري،الروض المعطار،ص

 (.78سورة النساء، اآلية)( (77

الواقرررررررررررررردي،فتوح الجزيرررررررررررررررة والخررررررررررررررابور وديررررررررررررررار بكررررررررررررررر ( (78

-والعراق،تح:عبرررررررردالعزيز فيرررررررراض حرفرررررررروش،دار البشررررررررائر )دمشررررررررق

 .141م(،ص1996

 .136،ص2الواقدي،فتوح الشام،ج( (79

 .142الواقدي،فتوح الجزيرة،ص( (80

 (.156سورة البقرة،اآلية)( (81

*أرواد:اسرررررررررررررررررررررم جزيررررررررررررررررررررررة فررررررررررررررررررررري البحرررررررررررررررررررررر قررررررررررررررررررررررب 

 .162،ص1القسطنطينية،ينظر،الحموي،معجم البلدان،ج
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أبررررن العماد،شررررهاب الرررردين أبرررري الفررررالح عبرررردالحي بررررن أحمررررد بررررن ( (82

أخبررررررررار مررررررررن  هررررررررـ(،شذرات الررررررررذهب فرررررررري1089محمررررررررد الحنبلرررررررري)

-ذهرررررررررررررررررب،تح:محمود األرنررررررررررررررررراؤوط،دار أبرررررررررررررررررن كثير)دمشرررررررررررررررررق

؛ ُكررررررْرد َعلرررررري، محمررررررد بررررررن عبررررررد الرررررررزاق بررررررن 328،ص1م(،ج1986

رررررررد)ت:  م(، 1983-هرررررررـ(،خطط الشرررررررام،مكتبة النوري)دمشرررررررق1372محمَّ

 .101،ص1ج

 .367،ص2أبن أعثم الكوفي،الفتوح،ج( (83

بررررو أبرررن عبرررردالحكم، عبرررد الرررررحمن برررن عبررررد هللا برررن عبررررد الحكرررم، أ( (84

هررررـ(، فترررروح مصررررر والمغرب،مكتبررررة الثقافررررة 257القاسررررم المصررررري )ت: 

 .80هـ(،ص1415-الدينية)القاهرة

 .296طقوش،تاريخ الخلفاء،ص( (85

 1988 -الرررربالذري، فترررروح البلرررردان، دار ومكتبررررة الهررررالل) بيررررروت( (86

 .210م(،ص

 .87،ص2المقريزي،المواعظ واألعتبار،ج( (87

 .68،ص2الواقدي،فتوح الشام ،ج( (88

 .69-68المصدر نفسه،ص ((89

 .284،ص1الحموي،معجم البلدان،ج( (90

 .237-236،ص2الواقدي،فتوح الشام ،ج( (91

 .240-238المصدر نفسه،ص( (92

صرررررررفي الررررررردين، عبرررررررد المرررررررؤمن برررررررن عبررررررردالحق ابرررررررن شرررررررمائل ( (93

هررررررررـ(،مراصد األطررررررررالع علررررررررى أسررررررررماء األمكنررررررررة 739القطيعرررررررري)ت:

 .235،ص1هـ(.،ج1412-والبقاع،دار الجيل)بيروت

 .241،ص2الواقدي،فتوح الشام،ج( (94

 .242،ص2الواقدي،فتوح الشام،ج( (95

 .253المصدر نفسه،ص( (96

 .285-283المصدر نفسه،ص( (97

 .136أبن عبد الحكم، فتوح مصر،ص( (98

هرررـ(، الجرررامع  256البخررراري، أبوعبررردهللا محمرررد برررن أسرررماعيل )ت:( (99

 عليررررره المسرررررند الصرررررحيح المختصرررررر فررررري أمرررررور رسرررررول هللا )صرررررلى هللا

-وسلم(وسرررننه وأيامررره، ترررح: مصرررطفى ديرررب البغرررا، دار أبرررن كثير)بيرررروت

؛البيهقي،السررررنن الكبررررررى،تح: محمرررررد عبرررررد القرررررادر 16، ص4م( ،ج1987
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 \هرررررررررررررررررررـ  1424 -عطرررررررررررررررررررا، دار الكترررررررررررررررررررب العلميرررررررررررررررررررة)بيروت 

 .27،ص9م(،ج2003

 

 

 

 

 
 قائمة المصادر والمراجع

 القران الكريم-

 المصادر األولية:-

الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد  ابن األثير،ابو *

 هـ(630الجزري)ت:

 د ت(.-اللباب في تهذيب األنساب ،دار صادر )بيروت-1

 هـ(314أبن أعثم الكوفي، العالمة أبي محمد بن أحمد)ت: *

 م(.1991-كتاب الفتوح، تح: علي شيري، دار األضواء)بيروت-2

 (هـ 256البخاري، أبوعبدهللا محمد بن أسماعيل )ت:*

 ليهالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول هللا )صلى هللا ع -3

-وسلم( وسننه وأيامه، تح: مصطفى ديب البغا، دار أبن كثير)بيروت

 م(.1987

 هـ(779بدر الدين الحلبي، الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب )ت: *

 المقتفى من سيرة المصطفى)صلى هللا عليه وسلم(، تح: مصطفى محمد-4

 م(.1996-حسين الذهبي، دار الحديث )القاهرة

أبن بريدة،أبوالفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبدهللا  *

 هـ(374األزدي)ت:

-دأسماء من يعرف بكنيته،تح:أبوعبدالرحمن أقبال،دار السلفية)الهن-5

 م(.1989

ت: )ين البكجري، مغلطاي بن قليج بن عبد هللا ، أبو عبد هللا، عالء الد*

 ـ(ه762
 أكمال تهذيب الكمال،تح:أبو عبدالرحمن عادل بن محمد وأبو محمد -6

 م(.2001-أسامة بن إبراهيم ،مطبعة الفاروق)د م

 هـ(279البالذري أحمد بن يحيى بن جابر)ت: *
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 م(.1988-فتوح البلدان، دار الهالل)بيروت-7

 هـ(458البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخرساني) *

 -النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، دار الكتب)بيروتدالئل -9

 هـ(.1405

 -روتالسنن الكبرى،تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية)بي-10

 م(.2003

 597الجوزي، جمال الدين ابو الفرج ،عبدالرحمن بن علي بن محمد)ت:*

 هـ(
ى طفا و مصالمنتظم في تاريخ األمم والملوك، تح:محمد عبدالقادر عط -11

 م(.1992-عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية)بيروت

الجوزي، صفة الصفوة، تح: محمد فاخوري ومحمد قلعجي، دار  -12

 م(.1979-المعرفة)بيروت

ت: ابن أبي حاتم،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي) *

 هـ( 327

 م(.1952-الجرح والتعديل،دار إحياء التراث العربي)بيروت-13

  هـ(378الحاكم، أبوأحمد)ت: *

 األسماءوالكنى،تح:يوسف محمدالدخيل،دارالغرباءاألثرية)المدينة-14

 م(.1994-المنورة

 هـ(354أبن حبان، محمد بن حبان بن احمد)ت: *

 (.1973-الثقات، دائرة المعارف العثمانية)حيدر آباد -15

 هـ(245ي،)ت: أبن حبيب، محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشم *

 د ت(.-المحبر،تح: إيلزة ليختن شتيتر،دار اآلفاق العربية)بيروت-16

 هـ( 852أبن حجر العسقالني، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد)ت:*

 األصابة في تمييز الصحابة،تح:عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد-17

 هـ(.1415-عوض،دار الكتب العلمية)بيروت

 هـ(.1326-دائرة المعارف العثمانية)الهند تهذيب التهذيب، مطبعة-18

 هـ(456أبن حزم األندلسي،ابو محمد علي بن احمد بن سعيد )ت:*

-وتجمهرة انساب العرب،تح:لجنة من العلماء،دارالكتب العلمية)بير-19 

 م(.1983

 (.1900-جوامع السيرة،تح: أحسان عباس، دار المعارف)مصر-20

 هـ(626ياقوت بن عبدهللا الرومي)ت:الحموي، شهاب الدين ابو عبدهللا *
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 .182،ص5م(. ،ج1995-،دار صادر )بيروت2معجم البلدان،ط -21

 )ت:أبن حنبل الشيباني، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل*

  هـ(241
-فضائل الصحابة، تح: وصي هللا محمد عباس،مؤسسة الرسالة)بيروت-22

 م(.1983

مد بن محمد واي الدين األشبيلي أبن خلدون، عبدالرحمن بن مح*

 هـ(707)ت:
 رهمديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاص-23

 م(.1988-،دار الفكر)بيروت2من ذوي الشأن األكبر،تح:خليل شحادة،ط

خليفة بن خياط،أبو عمروخليفة بن خياط بن خليفة العصفري )ت: *

 هـ(240
 1397-ضياء العمري،مؤسسة الرسالة)بيروتتاريخ خليفة ،تح: أكرم -24

 هـ(.

 هـ(321أبن دريد، ابوبكر محمد بن الحسن األزدي)ت:*

-هرة،تح:عبدالسالم محمد  هارون، مكتبة الخانجي )القا3األشتقاق، ط-25

 د،ت(.

 الدواداري،ابو بكر بن عبدهللا بن أيبك *

 (.1994-كنز الدرر وجامع الغرر،عيسى الحلبي للطباعة )د م-26

 هـ(276أبن قتيبة، ابو محمد عبدهللا بن مسلم بن قتيبة)*

-المعارف، تح: ثروت عكاشة، الهيئة المصرية العامة)القاهرة-27

 م(.1992

 هـ(966الديار بكري،حسين بن محمد بن الحسن)ت:*

 د ت(. -تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس،دار صادر )بيروت-28

 ـ(ه 748محمد بن أحمد بن عثمان)ت:الذهبي، شمس الدين ابو عبدهللا  *

تاريخ األسالم ووفيات المشاهير واألعالم، تح: عمر عبدالسالم -29

 م(.1993-تدمري، دار الكتاب العربي)بيروت

-ميزان األعتدال، تح: علي محمد البجاوي ، دار المعرفة )بيروت-30

 م(.1963

 ،المجلسالمقتفى في سرد الكنى، تح:محمد صالح عبد العزيز المراد-31

 هـ(.1408-العلمي بالجامعة اإلسالمية )المدينة المنورة

 هـ(395الرازي، احمد بن فارس بن زكريا)ت:*
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عة طبامعجم مقاييس اللغة، تح: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر لل-32

 م(.1979-والنشر)د،م

، تح : زهير عبدالمحسن سلطان، مؤسسة الرسالة 2مجمل اللغة ،ط -33

 (. 1986 -)بيروت

 هـ( 624الكالعي،سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري)ت:*

ة الثاألكتفاء بما تضمنه مغازي رسول هللا)صلى هللا عليه وسلم(والث-34

 هـ(. 1420-الخلفاء، دار احياء التراث العربي)بيروت

 هـ(1205الزبيدي،محمد بن محمد بن عبدالزاق الحسيني)ت: *

د لقاموس،تح: مجموعة محققين، دار الهداية)تاج العروس من جوهر ا-35

 دت(-م

 الزرقاني،أبوعبدهللا محمد بن عبدالباقي بن يوسف*

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية،دار -36

 م(.1996-الكتب)بيروت

 هـ(230أبن سعد، أبوعبدهللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي)ت: *

-روتبدالقادر عطا،دار الكتب العلمية)بيالطبقات الكبرى، تح:محمد ع-37

 م(.1990

 هـ( 581السهيلي،أبوالقاسم عبدالرحمن بن عبدهللا بن أحمد)ت: *

م سالالروض األنف في شرح السيرة النبوية ألبن هشام، تح: عمر عبدال-38

 م(.2000-السالمي ،دار أحياء التراث العربي)بيروت

أحمد الربعي أبو الفتح أبن سيد الناس،محمد بن محمد بن محمد بن *

 هـ(734)ت:
 عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير،تح:أبراهيم محمد-39

 م(.1993-رمضان،دار القلم )بيروت

 هـ(911السيوطي، عبدالرحمن بن ابي بكر جالل الدين)ت:*

 د ت(.-الخصائص الكبرى، دار الكتب العلمية )بيروت -40

 هـ(600راهيم)ت:الشافعي، احمد بن محمد بن اب *

 م(.2004-المسند، تح: ماهر ياسين فحل، شركة غراس )الكويت-41

 هـ( 942الشامي، محمد يوسف الصالحي)ت:*

د وجوسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، تح:عادل أحمد عبد الم-42

 م(.1993-وعلي محمد عوض، دار الكتب العلمية)بيروت

 هـ( 262ري البصري)ت:أبن شبة، ابو زيد عمر بن شبة النمي*
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 1410-نتاريخ المدينة المنورة، تح: فهيم محمد شلتوت، دار الفكر)ايرا-43

 هـ(.

 هـ(6-5الصحاري، العالمة أبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي)ت:ق *

 م(.2006-،تح:د.محمد إحسان النص،د مط)د م4األنساب،ط-44

 هـ( 764الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبدهللا)ت:*

 الوافي بالوفيات، تح: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار أحياء-45

 م(.2000-التراث العربي)بيروت

 هـ(739صفي الدين، عبد المؤمن بن عبدالحق ابن شمائل القطيعي)ت:*

-مراصد األطالع على أسماء األمكنة والبقاع،دار الجيل)بيروت -46

 هـ(.1412

 (هـ 360ر اللخمي، ابو القاسم)ت:الطبراني، سليمان بن أيوب بن مطي*

-،مكتبة العلوم)الموصل2المعجم الكبير، تح: حمدي عبدالمجيد،ط-47

 م(.1938

 ـ(ه 310الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي)ت: *

 هـ(.1407-تاريخ األمم والملوك، دار الكتب العلمية)بيروت-48

 (هـ463 بن محمد القرطبي)ت:أبن عبد البر،أبوعمر يوسف بن عبدهللا *

األستيعاب في معرفة األصحاب،تح:علي محمد -49

 م(.1992-البجاوي،الجيل)بيروت

 أبن عبدالحكم، عبد الرحمن بن عبد هللا بن عبد الحكم،المصري )ت:*

 هـ(257
 هـ(.1415-فتوح مصر والمغرب،مكتبة الثقافة الدينية)القاهرة-50 

 هـ(571ة هللا)ت:أبن عساكر، علي بن الحسن بن هب*

-تاريخ مدينة دمشق،تح: عمر بن غرامة العمروي،دار الفكر)بيروت-51

1995.) 

 هـ(580أبن العمراني،محمد بن علي بن محمد)ت:*

-ةاهراألنباه في تاريخ الخلفاء، تح:قاسم السامرائي،دار اآلفاق)الق-52

 م(.2001

بلي أبن العماد،شهاب الدين أبي الفالح عبدالحي بن أحمد الحن *

  هـ(1089)
شذرات الذهب في أخبار من ذهب،تح:محمود األرناؤوط،دار أبن -53

 م(.1986-كثير)دمشق
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 هـ(498الغساني، أبوعلي الحسين بن محمد)ت:* 

 ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين الصحيحين،تح:محمد زينهم-54

 د ت(-محمد ومحمود نصار، دار الفضيلة)القاهرة

 هـ(817د الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )ت: الفيروز آبادي، مج *

القاموس المحيط، تح: محمد نعيم العرقسوسي،مؤسسة الرسالة -55

 م(.2005-)بيروت

 هـ(535أبوالقاسم األصبهاني، أسماعيل بن محمد بن الفضل)ت: *

 هـ(.1409-دالئل النبوة،تح:محمد محمد حداد،دار طيبة)الرياض-56

رم بن حلمي بن فرحات،دار سير السلف الصالحين،تح:ك-57

 د ت(.-الراية)الرياض

 هـ(774أبن كثير،أبوالفداء أسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت: *

-البداية والنهاية،تح:علي شيري،دار أحياء التراث العربي)بيروت-58

 م(.1988

التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء من -59

كز النعمان للبحوث والدراسات المجاهيل،تح: شادي محمد،مر

 م(.2011-األسالمية)اليمن

 هـ(204ابن الكلبي، أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب)ت:*

-نسب معد واليمن الكبير، تح: د.ناجي حسن، مكتبة النهظة)د م-60

 م(.1988

 هـ(450الماوردي،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب)ت: *

 هـ(.1409-هالل )بيروتأعالم النبوة، دار ال-61

أبوالمحاسن،شمس الدين محمد بن علي بن الحسن الحسيني  *

 هـ(765)ت:
طي لمعاألكمال من له رواية في مسند األمام أحمد من الرجال،تح: عبدا-62

 د ت(. -أمين قلعجي،منشورات جامعة الدراسات االسالمية)باكستان

 845ي الدين )ت:المقريزي،احمد بن علي بن عبدالقادر،ابوالعباس تق*

 هـ(
إمتاع األسماع بما للنبي من األحوال واألموال والحفدة  -63

-والمتاع،تح:محمد عبد الحميد النميسي، دار الكتب العلمية)بيروت

 م(.1999

 هـ(711ابن منظور،محمد بن مكرم بن علي بن جمال الدين)ت:*
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-مختصر تاريخ دمشق، تح: روحية النحاس،دار الفكر )دمشق-64

 (.م1984

 هـ(430أبونعيم األصبهاني، أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق)ت:  *

-معرفة الصحابة،تح: عادل بن يوسف العزازي،دار الوطن)الرياض-65

 م(.1998

 هـ(702الواقدي،  محمد بن عمر بن واقد)ت: *

 م(.1984-المغازي، تح: مارسدن جونس، عالم الكتب)بيروت-66

 م(.1997-لعلمية)بيروتفتوح الشام، دار الكتب ا-67

ب لغركتاب الردة مع نبذة من فتوح العراق، تح: يحيى الجبوري، دار ا-68

 م(.1990-اإلسالمي )بيروت

فتوح الجزيرة والخابور وديار بكر والعراق،تح:عبدالعزيز فياض -69

 م(.1996-حرفوش،دار البشائر )دمشق

 هـ(370الهروي، محمد بن احمد االزهري) *

، تح: محمد عوض مرعب، دار احياء التراث تهذيب اللغة-70

 (2001-العربي)بيروت

 هـ( 213أبن هشام،عبدالملك بن هشام بن ايوب الحميري ابومحمد )ت:*

ى السيرة النبوية،تح:مصطفى السقا وابراهيم األيباري،مكتبة مصطف-71

 م(.1955-البابي وأوالده )مصر

 ـ(ه 768سليمان)ت: اليافعي،عفيف الدين عبدهللا بن أسعد بن علي بن *

ح: ن،تمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزما-72

 م(.1997-خليل  منصور،دار الكتب العلمية)بيروت

 (هـ277أبويوسف الفارسي،يعقوب بن سفيان بن جوان)ت: *

-المعرفة والتاريخ،تح:أكرم ضياء العمري،مؤسسة الرسالة)بيروت-73

 م(.1981

 لثانوية:المراجع ا

 الجميلي، السيد *

 هـ(.1416-غزوات الرسول)صلى هللا عليه وسلم(،دارالهالل)بيروت-1

 الزركلي، خيرالدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس *

 م(.2002-األعالم، دار العلم للماليين)د م -2

 الصالبي،علي محمد محمد *
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-ة )بيروتالسيرة النبوية)عرض وقائع وتحليا أحداث(،دار المعرف-3

 م(.2008

 طقوش، محمد سهيل *

 م(.2009-تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار النفائس)بيروت -4

 العاملي،زينب بنت علي بن الحسين بن عبيدهللا *

الدرر المنثور في طبقات ربات الخدور، المطبعة األميرية -5

 هـ(.1312-الكبرى)مصر

 العمري،أكرم ضياء *

 م(.1994-بة العلوم والحكم)المدينة المنورةالسيرة النبوية الصحيحة،مكت-6

 الكاند هلوي، محمد يوسف بن محمد بن الياس بن محمد بن أسماعيل *

 م(.1999-حياة الصحابة، مؤسسة الرسالة)بيروت-7

د)ت:  *  هـ(1372ُكْرد َعلي، محمد بن عبد الرزاق بن محمَّ

 م(.1983-خطط الشام، مكتبة النوري)دمشق-8

 الرحمن المباركفوري،صفي *

 د ت(. -الرحيق المختوم، دار الهالل)بيروت-9

 النجدي ،محمد بن عبدالوهاب بن سليمان *

مختصر سيرة الرسول)صلى هللا عليه وسلم(،وزارة الشؤون -10

 هـ(.1418-اإلسالمية)السعودية

 
 


