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 السمخص 

ىحا البحث مػضػع الَكسَمة )جسع كامل( عشج العخب قبل اإلسبلـ ، كىػ  يتزسغ

لقب أشمق عمى كل شخز جسع ميارات الكتابة كالدباحة كالخماية كنطع الذعخ ،  إذ 

بالبحث كالتقري كل الذخكط كالسػاصفات التي كضعيا العخب في الذخز  يتزسغ

عية كالثقاؼية كالجغخاؼية التي جعمت حتى يدتحق ىحا المقب ، ثع بياف أثخ العػامل االجتسا

مغ ىحه السيارات ؾيسة عميا في السجتسع ، ككحلظ يتتبع أشيخ الكسمة عشج العخب في 

حػاضشيع الجغخاؼية كاالجتساعية ، ثع بياف أثخىع في الحياة العامة بسختمف مجاالتيا 
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Abstract 

This research deals with the subject of the “perfect men” of the 

Arabs before Islam. It was a title which was used to describe any 

man who had all the skills of writing, swimming, using weapons 

and composing poetry. This research goes through all the conditions 

and characteristics that were set by the Arabs to decide whether 

someone deserved this title or not. Then this research explains the 

influence of the social, cultural and geographical factors that made 

these skills a high value in the society. It takes the most famous 

“perfect men” of the Arabs in their geographical and social 

environments. Then it shows there effect on the public life with its 

different political, military, economic, social and intellectual fields. 
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تذكل السشطػمة الؿيسية في عرخ ما قبل اإلسبلـ رافجًا ميسًا مغ شأنو التأصضل لحخكة 

داؿ يدخخ بالسػضػعات البكخ التي يكتاريخو الحؼ الاإلنداف العخبي في مدضخة تكػيغ حزارتو 

تحتاج لمبحث كالجراسة ، فسا أف تترفح كتب التخاث بجسيع أصشافيا كتجقق في تاريخ تمظ السجة 

تجج معضشًا ال يشزب مغ السػضػعات التي تثضخ انتباىظ كتذجؾ إلضيا، كلعل مغ بضشيا مػضػع 

إضاءة ميسة نصل مغ خبلليا عمى تمظ السجة،  الكسمة )جسع كامل( الحؼ يسكغ أف يعج نافحة

غضخ أف تشاثخ مادتيا في بصػف تمظ الكتب يذكل صعػبة أماـ الباحث  في جسع شتاتيا 

  ٓكترشيفيا كدراستيا كتحمضميا

كالكامل :ىػ الذخز الحؼ يجسع  بضغ الكتابة كالدباحة كالخماية كالذعخ كقج أشمق عمى 

يخ العخب قبل اإلسبلـ  ، األمخ الحؼ تصمب الػقػؼ عمى مجسػعة قمضمة مغ الذخريات في تار 

أسباب ىحه القمة ، ككحلظ الخرائز كالرفات التي جعمتيع يتسضدكف عغ غضخىع ؛ ألفَّ كساؿ 

بيا عغ غضخه ، ثع بياف أىسضتيا كؾيستيا العميا عشج  امتازالذيء يكػف بطيػر خاصضتو التي 

السيارات حتى ُيصمق عميو لقب الكامل، ثع بياف السجتسع  بحضث ما أف يجسع الذخز بضغ تمظ 

  ٓأثخىع في الحياة العامة بجسيع جػانبيا الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية كالفكخية 

 
 
 
 

 ة في المغة واالصطالح سم  اواًل : الك  
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ىػ التاـ  :، كالكامل(ٔ) سَمة : جسع كامل كمرجرىا َكسَل كسااًل كُكسػاًل فيػ كامل ككسضلالكَ 
كالكساؿ : ىػ التساـ الحؼ يجدء مشو اجداؤه ، كأكسمت الذيء أجسمتو  ،( ٕ)الحؼ كسمت أجداؤه

ل : الكامل ( ، كالسكسّ ٖ" )السائجة/ اْلَضْػـَ َأْكَسْمُت َلُكْع ِديَشُكعْ  كسا في قػلو تعالى : " (ٖ) كأتسستو
 .(ٗ) الحؼ اكتسمت صفاتو

فقج أشمق العخب لقب الكامل عمى الذخز الحؼ يجضج القخاءة كالكتابة  أما اصصبلحًا :
 .(٘)الذعخ ككالدباحة كالخماية 

 ثانيًا : شروط ومهاصفات الكامل
نيع كضعػا مجسػعة مغ ألع يصمق العخب قبل اإلسبلـ لقب الكامل جدافًا ، إذ يبجك 
ف تمظ الذخكط أالمقب ، ك  السعايضخ كالذخكط التي يجب أف تتػفخ في الخجل حتى يدتحق ىحا

كانت مغ األىسية بسكاف ، إذ ال تجتسع جسيعيا في شخز كاحج إال لقمة مغ الشاس ، كلعل تمظ 
القمة تعػد لعػامل ثقاؼية كاجتساعية كجغخاؼية ػػػػػػ ستتزح مغ خبلؿ البحث ػػػػػ شغت عمى حياة 

لرعػبة ، ما استػجب دراسة كل في غاية ا اً العخب قبل اإلسبلـ كجعمت الجسع بضشيا جسيعًا أمخ 
  ٓألف فقجاف الذخز ألؼ مشيا يدقط عشو لقب الكامل ؛شخط مشيا عمى حجة 

  ،تكاد تجسع السرادر عمى ثبلثة شخكط أساسية لمكامل كىي: القخاءة كالدباحة كالخمايةإذ 
ة دكف أف تزيف عمضيا أؼ شخكط كمػاصفات ثانػية أخخػ " كاف الكامل عشجىع في الجاىميمغ 

الفخج األصفياني انفخد  اف أبأ، إال (ٙ) كأكؿ اإلسبلـ الحؼ يكتب بالعخبية كيحدغ العـػ كالخمي "
بإضافة شخط رابع كىػ الذعخ كجعمو في مقجمة الذخكط بقػلو :" الخجل عشج العخب إذا كاف 

الذعخ نطع ف السقرػد ىػ القجرة عمى أكيبجك  (ٚ)شاعخًا شجاعًا كاتبًا سابحًا راميًا سسػه الكامل"
الذعخ مغ صفات الكساؿ  ألفَّ  ؛كليذ الذيخة كالشبػغ ، كمع ذلظ يسكغ إضافتو لمذخكط الدابقة 

  ٓ(ٛ) عشج العخب
القخاءة كالكتابة : لعل مغ أىع الذخكط التي قجمتيا السرادر في مػاصفات الكامل ىي -ٔ

 (ٜ)"كانت الكتابة في العخب قميبلً " ك القخاءة كالكتابة ، معممة ذلظ بقمة القخاءة كالكتابة عشج العخب 

كالشظ (ٓٔ) "لجاىمية نفخ ذك عجد كانػا يكتبػف كإف الحيغ يقخؤكف كيكتبػف معجكدكف " كمغ أىل ا
حج أف يشكخ ىحه الحؿيقة ، كلكغ يجب أف نذضخ في الػقت نفدو إلى أفي ذلظ فبل يدتصيع 

بالقمة التي تزفي عمى السجتسع صفة الجيل كاألمية السصمقة كسا  تنيا ليدأحؿيقة أخخػ كىي 
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ألف األمية الػاردة في التعبضخ  ؛السدمسضغ ( ٕٔ)كالسؤرخضغ (ٔٔ)ذىب إلى ذلظ بعس السفدخيغ

مغ بضشيا العخب  ،متعجدة يمعان لياال تعشي عجـ السعخفة بالقخاءة كالكتابة فقط ، كإنسا ( ٖٔ)القخآني
خ القخشبي في ركايتو عغ ابغ عباس ، إذ قاؿ :" األمضػف العخب كميع مغ جسيعيع، حدب ما ذك

أك قج تعشي مغ ال كتاب ليع مغ مذخكي العخب حدب رأؼ  (ٗٔ)كتب مشيع كمغ لع يكتب"
، كقج أفاض الخاغب  (٘ٔ): " األمضضغ الحيغ ال كتاب ليع مغ مذخكي العخب " إفَّ  الصبخؼ إذ قاؿ

، ىحا مغ (ٙٔ)األصفياني في ذكخ كل السعاني الستعمقة بسعشى األمية الػاردة في القخاف الكخيع
جية كمغ جية أخخػ فالشرػص السبثػثة في بصػف السرادر تذضخ إلى معخفة العخب بالقخاءة 

، كرغع ذلظ فيي (ٚٔ)كالكتابة ، كقج جسع الجكتػر جػاد عمي شاردىا ككاردىا كفرل فضيا بإسياب
معخفة محجكدة ججًا ، إذ كانت القخاءة كالكتابة في الخاصة كفي أصحاب السػاىب كالقابميات التي 

، كىحا ما ندتذفو مغ اإلشارات التي تحجثت عغ (ٛٔ)تجفعيع مػاىبيع كنفػسيع لمتعمع كالتثقف
اء السجتسع ، فمػ تتبعشا نيا اقترخت عمى الشخبة مغ أبشأبجاية الكتابة بالخط العخبي ، فقج ذكخت 

ركاية الببلذرؼ التي تحجثت عغ الكيؽية التي انتقمت فضيا الكتابة كالخط العخبي بضغ مشاشق 
ف ُعمّية القـػ ىع مغ تػلى أالجديخة العخبية  كإف كاف يغمب عمضيا الصابع القرري  لػججنا 

ى ىجاء الدخيانية ، نو اجتسع ثبلثة أشخاص مغ شي فقاسػا ىجاء العخبية عمأإذ ذكخ  ،ذلظ
ليذغل ( ٕٓ)ثع انتقل الخط إلى الحضخة( ٜٔ)فػضعػا الخط العخبي، فتعمسو مشيع قـػ مغ أىل األنبار

شقضق ( ٕٕ)، كإلى ىشاؾ كاف يتخدد بذخ بغ عبج السمظ(ٕٔ)حضدًا في التعميع بجانب المغة الفارسية
لى مكة كالصائف نقل خبختو في ، فتعمع الخط العخبي ، كلسا كاف يتاجخ إ(ٖٕ)حاكع دكمة الجشجؿ

كأبػ ؾيذ ( ٕٗ)مجاؿ الخط إلى ىشاؾ إذ عمع شخرضتضغ مغ كجياء مكة ىع أبػ سؽياف بغ أمية
ثع كاصل ( ٕٙ)كشخرية مغ أىل الصائف كىػ غيبلف بغ سمسة الثقفي (ٕ٘)بغ عبج مشاؼ بغ زىخة

، كبغس الشطخ (ٕٚ)رحمتو إلى ديار مزخ كببلد الذاـ كفي كل محصة يتعمع مشو أحج األشخاص
ف الكتابة انتقمت مع التجارة كبضغ أعغ شبيعة ىحه الخكاية ، فإنيا تذضخ إلى أمخ ميع كىػ 

كىحا يعكذ حاجتيع إلضيا لتجكيغ تجارتيع كحداباتيع ، كىحه الحاجة تجعمشا ندجل  ،التجار
ى مكة ، كػنيا تحفطًا عمى ركاية الببلذرؼ كلػ مغ زاكية السجة التي دخل فضيا الخط العخبي إل

ف ابغ الشجيع أشار إلى معخفة العخب بالخط أال سيسا ك ك مجيشة تجارية تحتاج إلى التجكيغ كثضخًا ، 
، كميسا يكغ مغ أمخ فقج انحرخ التعميع في بجاياتو األكلى (ٕٛ)العخبي في مجة زمشية متقجمة ججاً 
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كيثخب كالصائف كاليسامة  في الصبقة العميا مغ أبشاء السجتسع السيسا سكاف الحػاضخ مثل مكة
ججًا ؾياسًا لعجد الدكاف ، ففي مكة مثبًل قجـ  كيكتبػف قميبلً  يقخؤكف كغضخىا ، ككاف عجد الحيغ 

كيكتبػف قائبًل : " دخل اإلسبلـ كفي قخير سبعة عذخ  يقخؤكف الحيغ  بأسساءالببلذرؼ قائسة 
 بػصفوعمي عمى ىحا الخقع ، كعمى الخغع مغ اعتخاض الجكتػر جػاد  (ٜٕ)رجبًل كميع يكتب "

ال تتشاسب مع حجع كأىسية مكة ( ٖٓ)ضافات التي ذكخىا عمى ىحا العجدججًا ، إال أف اإل قميبلً 
التجارية ،نعع ربسا في السجة التي سبقت مبعث الخسػؿ   بقمضل انتذخت الكتابة بضغ

ف الخسػؿأالصبقة الػسصى كالفقضخة ، بجلضل    شمب مغ أسخػ قخير في معخكة بجر
الحيغ يعخفػف القخاءة كال يسمكػف فجاء أنفديع أف يعمع كل كاحج مشيع عذخة مغ أشفاؿ السدمسضغ 

  ٓ(ٖٔ)في السجيشة
تاب في األكس كالخدرج قميبًل ككاف كفي يثخب لع يختمف الحاؿ كثضخًا ، فقج " كاف الكُ 

مسو الربياف بالسجيشة في الدمغ األكؿ ، فجاء بعس الضيػد قج عمع كتاب العخبية ، ككاف تع
ف ييػد يثخب كانػا يكتبػف أكمغ ىحا الشز يطيخ  (ٕٖ)اإلسبلـ كفي األكس كالخدرج عجة يكتبػف"

مغ أيغ تعمع الضيػد الكتابة بالعخبية  ، لكغ لع يحكخ أحج  (ٖٖ)نيع كانػا يعمسػنيا لمعخبأبالعخبية ك 
كال الغاية التي تجفعيع لتعميع صبياف العخب، الميع ( ٖٗ)بالمغة العبخانيةال سيسا كإف كتابيع التػراة ك 

السيسا ك أك بيجؼ التقخب لدعساء األكس كالخدرج الستحالفضغ معيع ،  مغ أجل الكدبف كاف أإال 
ف القائسة التي قجميا الببلذرؼ لمحيغ يقخؤكف مغ أىل يثخب كانػا مغ سادات األكس كالخدرج أك 

لحلظ فالكتابة في يثخب كانت قمضمة ججًا مقترخة عمى ساداتيا ، أما عامة ( ٖ٘)يػرة كبضػتاتيع السذ
ف الشبيألحلظ كسا ذكخنا آنفًا  (ٖٙ)الشاس فاف " أىل السجيشة ال يكتبػف "   شمب مغ بعس

  ٓاألسخػ تعميع أشفاؿ السدمسضغ القخاءة كالكتابة مقابل حخيتيع 
لستشقمة ، فضبجك أف شبيعة حياتيع القاسية التي فخضتيا أما سكاف البػادؼ مغ ؾبائل البجك ا

عمضيع الطخكؼ السشاخية لذبو الجديخة العخبية ، التي تسضدت بالتصخؼ السشاخي كالشجرة في مػارد 
الساء كالكؤل ، كمغ ثع الحخكب كالغارات السدتسخة لبلستحػاذ عمى ىحيغ السػرديغ ، قج جعمت 

ًا في تعمع القخاءة أقل حّز  بأنيعخمجكف  ة ، لحلظ كصفيع ابغفخصيع في القخاءة كالكتابة قمضم
كالكتابة بقػلو : " كليحا نجج أكثخ البجك أمضضغ ال يكتبػف كال يقخؤكف، كمغ قخأ مشيع أك كتب 

تتجمى  أىسية القخاءة كالكتابة عشج العخب  كمغ ىشا (ٖٚ)ؼيكػف خصو قاصخًا أك قخاءتو غضخ نافحة "
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ؾيسة ثقاؼية كاجتساعية عالية في مجتسع تذكل ؼيو الفئة الستعمسة ندبة  ػصفياقبل اإلسبلـ ب

ضئضمة ججًا كىي فئة يذار ليا بالبشاف ، لحلظ فالحؼ يقخأ كيكتب قج أضاؼ رقسًا كبضخًا لخصضجه 
  ٓالذعخ استحق لقب الكامل  كنطعذا عدزه بسيارات أخخػ مثل الدباحة كالخماية إاالجتساعي ك 

ج الدباحة مغ أجسل كأبيج الخياضات ، فيي تحقق ىجفضغ في آف كاحج ، الدباحة : تع -ٕ 
نيا تحسل جانبًا تخكيحيًا ميسًا أاألكؿ ىي مغ السيارات التي تشسي القػة البجنية لمدباح ، كالثاني 

كىي الذخط الثاني مغ شخكط الكامل التي ( ٖٛ)متسثبًل بالستعة كإزالة التػتخ كاليسـػ عغ اإلنداف
امتبلؾ ميارتيا كإتقاف فشػنيا ، ككضعيا بيحه السختبة يػضح أىسضتيا عشج العخب  تػجب عميو

دكف انتذارىا مغ كرغبتيع األكضجة في تعمع شخقيا ككسائميا ، بضج أف ىشاؾ صعػبات تحػؿ 
في ذلظ ، فذبو الجديخة العخبية متشػعة  أبمغ األثخكتػسعيع فضيا ، كلعل لمعػامل الجغخاؼية 

ىزبة شاسعة تشحجر تجريجيًا مغ الغخب إلى الذخؽ  بأنيايرفيا البعس التزاريذ ، إذ 
،أما مشاخيا فيػ مغ أشج السشاشق (ٜٖ)تتخمميا الجباؿ كتقصعيا األكدية كتحػؼ الرحارؼ الػاسعة

العخبية ججبًا كأقداىا تصخفًا ما عجا بعس االعتجاؿ الشدبي في مختفعات اليسغ كُعساف كفي 
كبالخغع مغ كقػعيا بضغ البحار إال أف آثارىا أضضق ( ٓٗ)داء كنجج كاليسامةالػاحات السبثػثة باإلح

لحلظ نجج ( ٔٗ)مغ أف تكفي لكدخ حجة ىحا الجفاؼ في ىحا األقميع اآلسضػؼ قمضل األمصار
الػصف الجغخافي التاريخي لبعس مشاشقيا يشصبق مع ىحه الحؿيقة ، فالخسػؿ    كصف

بأنو " بمج الججب  كأبػ الفخج األصفياني كصف الحجاز( ٕٗ) السجيشة بأنيا "أقل أرض هللا مصخًا "
كذىب  (ٗٗ)ككحلظ كصفو السدعػدؼ بأنو بمج " محل قحط ججب ضشظ"  (ٖٗ)"كالفقخ كالزضق

عبج سع مكة كججبيا كقمة مائيا بقػلو : " كقاؿ اياقػت الحسػؼ إلى أبعج مغ ذلظ عشجما ربط بضغ 
، إذف ىحه (٘ٗ)"ة مغ مظ الثجؼ أؼ مرو لقمة مائياهللا الفقضخ إليو كججت إنيا سسضت مك

الطخكؼ السشاخية القاسية حخمت الجديخة العخبية مغ األنيخ كالبحضخات كالسدتشقعات الجائسة 
كالكبضخة ، كمسا ال شظ ؼيو فاف ذلظ يشعكذ عمى الدباحة كيجعميا في نصاؽ ضضق ، كقج ذىب 

حج الباحثضغ إلى أبعج مغ الدباحة عشجما ربط بضغ بضئة العخب الرحخاكية كخػفيع مغ السياه ، أ
بقػلو : " إف الستأمل لعشرخ الساء يجج إف ىشاؾ رديفًا ارتبط بو كىػ عامل الخػؼ كالقمق ، أما 
 لكػنو مجيػاًل كىػ يذضخ إلى شبيعة الشفذ البذخية في خػفيا مغ السجيػؿ عغ شبيعة الفخد

العخبي الحؼ نذأ كتخبى في بضئة صحخاكية ال يجرؾ مغ الساء إال جانبًا كاحجًا كىػ ضخكرة 
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مبلزمتو الستسخار الحياة ، أك بجػانب أخخػ تتعمق بالساء بػصفو عشرخًا مجمخًا ، أك لكػنو مغ 
كشبعًا يقرج الباحث  بحلظ البحار   (ٙٗ)شبيعة تختمف كل االختبلؼ عغ البضئة الرحخاكية"

فعمى ألنيخ الكبضخة ، كإال فسياه األكدية كالعضػف كالغجراف كالبخؾ كانت مألػفة عشج العخب ، كا
السشاخ كتصخفو ، كاف في بعس األكقات يجػد عمضيع بإمصار غديخة  تذكل سضػاًل  قدػة الخغع مغ

جارفة كخضخ مثاؿ عمى ذلظ سضػؿ مكة السكخمة التي كانت في بعس األحياف تمحق أضخارًا 
، (ٛٗ)ككانت تمتقي بذبكة كاسعة مغ األكدية ثع تشحجر إلى البحخ (ٚٗ)غة بالكعبة السذخفةبال

ككحلظ الحاؿ مع سضػؿ يثخب إذ ذكخ لشا ابغ شبة مشطػمة األكدية في السجيشة السشػرة التي كانت 
ا ككاف جدء مغ مياه تمظ األمصار يشحجر عمى م( ٜٗ)تتجسع فضيا مياه الدضػؿ ثع تشحجر إلى البحخ

، مشيا عمى في مشاشق مختمفة مغ شبو الجديخة العخبيةيبجك نحػ السشخفزات ؼيذكل الغجراف 
كغجيخ دارة ( ٔ٘)الحؼ شيج يػمًا بضغ بشي عبذ كذبياف( ٓ٘)سبضل السثاؿ ال الحرخ غجيخ قميي

 التي شيجت يـػ اليباءة( ٗ٘)كبخكة اليباءة ( ٖ٘)الحؼ كرد ذكخه في معمقة أمخكء الؿيذ( ٕ٘)جمجل
مػاضع أخخػ خاضت الؿبائل العخبية حخكبًا شخسة مغ  فزبًل عغ( ٘٘)بضغ بشي عبذ كذبياف

، أما مياه األمصار الستجسعة في السشخفزات الرغضخة فكانت تتذكل (ٙ٘)عمضيا االستحػاذأجل 
( ٚ٘)ككانت السكاف السشاسب الحؼ يقرجه الرغار لمدباحة كالمعب صغضخة أما عمى شكل غجراف

  ،كانت ىي األخخػ تؤدؼ نفذ الغخض( ٛ٘) خة كاف يصمق عمضيا العخب أسع )الدلف(أك بخؾ صغض
حتى أف أحج الباحثضغ اعتقج أف )الدلف( ىي األماكغ األكلى التي ُتييأ األشفاؿ لتعمع الدباحة 
بقػلو : " كانػا يمعبػف بالبخكة قافديغ إلضيا مغ أماكغ ممذ مشحجرة كيعضجكف ذلظ مخات عجيجة 

"ؼيذعخكف  مدتذيجًا بقػؿ لبضج  ( ٜ٘)بالحبػر كالدعادة ، كىحه المعبة كانت تعضشيع عمى تعمع العـػ
 :(ٓٙ)بغ ربيعة

ي  قتُبها الس حزومُ                 أنها       ز لٌف و ألق  ّتى ت حّيرِت الّدباُر ك   (ٔٙ) ح 
، لكغ (ٕٙ)لمدباحةكلعل العخب كانػا يدتعضشػف بالقخب السشفػخة باليػاء في تعميع صغارىع 

ألف درجة  ؛ف ديسػمة ىحه السياه كاستسخارىا يعتسج باألساس عمى كسضتيا أالسذكمة في ذلظ 
ىا في أعساؽ التخبة ما جعل تعمع الدباحة أمخًا دالحخارة كشبيعة التخبة تعسل عمى تبخخىا كنفا

أضاؼ إلى رصضجه صعبًا في تاريخ العخب قبل اإلسبلـ ، لحلظ مغ يجضج ىحه السيارة يكػف قج 
  ٓالذخري سسة يفتقج إلضيا الكثضخ مغ أقخانو 
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الخماية : لع يزع العخب شخط الححؽ في الخمي بالقػس مغ شخكط الكامل اعتباشًا ، كلع  -ٖ  

يفزمػا ىحا الدبلح عمى مغ سػاه مغ األسمحة جدافًا ، فعشاصخ الفخكسية لجييع أربعة كسا 
كالفخكسية أربعة أنػاع أحجىا ركػب الخضل كالكخ كالفخ بيا ، حجدىا ابغ ؾيع الجػزية بقػلو : " 

إال أنيع اختاركا   (ٖٙ)"الخمح ، الخابع السجاكرة بالدضػؼالثاني الخمي بالقػس ، الثالث السصاعشة ب
  : الخمي بالقػس مغ بضشيا كذخط مغ شخكط الكامل ، كلعل ذلظ يعػد إلى أمخيغ

فيػ لع يكغ مجخد سبلح ، بل رمدًا تشصػؼ ( ٗٙ) مسضدةاألكؿ : إف لمقػس عشج العخب خرػصية 
ف ىحا الدبلح ىػ أتحتو الكثضخ مغ السعاني الجالة عمى الخجػلة كالذخؼ كالػفاء ، بجلضل 

الزساف الحؼ يخىشو العخبي إذا ما أريج مشو أف يمتـد بتشفضح كعج قصعو عمى نفدو كخضخ مثاؿ 
قػسو عشج كدخػ كزساف لخخكج قػمو مغ أراضي الحؼ رىغ   (٘ٙ)عمى ذلظ ىػ حاجب بغ زرارة

كالحؼ يصالع الذعخ ( ٚٙ) ككحلظ في الجيات فيع يخىشػنيا حتى يتع الجفع بالكامل (ٙٙ)األخضخ
  ٓ(ٛٙ) العخب بيحا الدبلح اعتدازما ال يحريو عغ  األمثمةالجاىمي يجج مغ 

ديط يرشع مسا تجػد بو كالثاني : يعػد لصبيعة ىحا الدبلح ككضيفتو ، فيػ مغ جانب سبلح ب
 (ٓٚ)اإلبلالتي تقػس كاليبلؿ كيثبت فضيا كتخ مغ جمج ( ٜٙ) بضئتيع مغ أنػاع مغ األشجار المضشة

لحلظ كاف ىحا الدبلح أكثخ انتذارًا كفي متشاكؿ أيجؼ الجسيع ، فكاف العخبي يستمظ قػسًا كلػ لع 
كمغ جانب آخخ فيػ سبلح حضػؼ يدتخجـ ألغخاض جسة في الحخب ( ٔٚ) يستمظ رمحًا أك سيفاً 

كالرضج كالدباؽ ؛ كمغ جانب ثالث فيػ سبلح يحتاج إلى ميارة عالية كدقة في الترػيب ربسا 
كاف باستصاعة الجسيع تعمع ركػب الخضل كالسجاكرة بالدضػؼ  فإذا ، إتقانياال يدتصيع الجسيع 

الخمي يحتاج إلى ميارات عالية في الجقة كالترػيب ألنو  فيالححؽ  كالسصاعشة بالخماح ، إال أف
يكػف مغ مدافات مختمفة كليذ مغ مدافة معخكفة كسا في الديف كالخمح ، لحلظ كانػا يتجربػف 

 (ٖٚ)سػف كثضخًا مغ السدابقات لكدب الخىاف الستفق عميوكيشطّ ( ٕٚ)عمى اكتداب ميارتو بجقة عالية

يدتصيع أف يرضب الزب في أؼ  إذ بذكل مجىر ا الدبلححتى ححؽ بعزيع في استخجاـ ىح
الخمي بالقػس  إتقافف إ، كبحلظ ف(ٗٚ) مقجرتو عمى ذلظ إضيارجدء مغ أجداء جدسو ؼيسا لػ أراد 

يعج مغ كساالت الذخرية العخبية قبل اإلسبلـ التي تحقق ذاتو سػاء كاف ذلظ في الحخب أـ 
 ٓمغ شخكط الكامل  اً شخشبػصفو الدباؽ أـ الرضج ، لحلظ تع اختيارىا 
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عطيسًا ، فقج كانػا يعتشػف بو  شئشاً الذعخ : الذعخ ديػاف العخب كقج بمغ عشجىع مغ السشدلة  -ٗ 
، فيػ السػجو ألىػائيع  اً ، كيحخصػف عمى ركايتو كتشاقمو كحفطو أيسا حخص أيسا اعتشاءً 

  ،جضجاً  كأتقشػهكمذاعخىع كالسرػر آلماليع كآالميع ، فيػ عمسيع الحؼ اخترػا بو كخبخكه شػيبًل 
( بقػلو : " كاف الذعخ عمع قـػ لع يكغ ليع عمع كسا كصف ذلظ الخميفة عسخ بغ الخصاب)

كعمى ( ٙٚ) حياتيع "كزاد عمى ذلظ شػقي ضيف بقػلو : " فيػ كل عمسيع ككل ( ٘ٚ)أصح مشو "
ف ذلظ يعكذ أىسية الذعخ في حياة العخب كاىتساميع بو ، إف في الػصف، سبالغةالمغ  الخغع

ككيف ال يكػف ذلظ كىػ يدجل مآثخىع كمثالبيع كأندابيع كأياميع كأخبارىع ، كسا كصفو بحلظ 
ندابيا مقضجًا كألخبارىا ابغ قتضبة بقػلو : إف هللا "جعمو لعمـػ العخب مدتػدعًا كآلدابيا حافطًا كأل

 ٓ(ٚٚ)ديػانًا ال يخث عمى الجىخ كال ُيبضج عمى مخ الدماف " 
ف لمذاعخ أفإذا كاف ىحا االىتساـ بالذعخ ! فسا ضشظ بالذاعخ الحؼ انذجه؟ ببل شظ 

في حياة العخب قبل اإلسبلـ ، إذ " كاف الذاعخ  يؤديونًا فخيجًا كنفػذًا كبضخًا كدكرًا محػريًا كاف أش
في الجاىمية ُيقجـ عمى الخصضب بفخط حاجتيع إلى الذعخ الحؼ يقضج عمضيع مآثخىع كيفخع شأنيع 

غ كثخة عجدىع كييابيع شاعخ كييػؿ عمى عجكىع كمغ غداىع كييضب مغ فخسانيع كيخػؼ م
ذ القبضمة مثل حشا الفاخػرؼ بقػلو : " ، ال بل رفع البعس مكانة الذاعخ فػؽ رئي(ٛٚ) "غضخىع

كاف الذاعخ أحيانًا أعطع سمصانًا مغ رئيذ القبضمة نفدو ، ُييتجػ بشبخاس كحيو كُيفدع إلى رأيو 
في السذاكل كمعزبلت األمػر ، فكمستو فػؽ كل كمسة ، كقػلو أمزى مغ الدشاف كحكسو نافح 

 كبضخًا إذا نبغ لجييع شاعخ كتتمقى التياني لحلظ كانت القبضمة تحتفل احتفاالً  ؛(ٜٚ) كحكع الذخع"
كانت القبضمة مغ العخب إذا كالتبخيكات كتؿيع الػالئع الكبضخة حدب ما ذكخ ابغ رشضق بقػلو : " 

كسا  (ٓٛ)نبغ فضيا شاعخ أتت الؿبائل فيشأتيا، كُصشعت األشعسة، كاجتسع الشداء يمعبغ بالسداىخ
كالػلجاف؛ ألنو حساية ألعخاضيع، كذبٌّ عغ أحدابيع، يرشعػف في األعخاس، كيتباشخ الخجاؿ 

كتخمضج لسآثخىع، كإشادة بحكخىع، ككانػا ال ييشئػف إال بغبلـ يػلج، أك شاعخ يشبغ فضيع، أك فخس 
فإذف ىػ )كسضمة األعبلـ( التي تػجو الخأؼ العاـ في القبضمة تجاه القزايا األساسية ( ٔٛ) تشتج"

لحخب كالرمح كمياجسة الخرـػ كالخد عمى شعخائيع كدحس التي تخريا مغ قبضل الحمف كا
   ٓ ، كنذخ مكاـر القبضمة كبصػالتيا كأمجادىا أقاكيميع
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ف الجاحع حاكؿ أف يتعخؼ عمى األسباب التي تجعل البعس يشبغ أكمغ الججيخ بالحكخ 

، ثع خمز دراسة أثخ البضئة  كنػع الصعاـ  عبخبالذعخ في ؾبائل معضشة دكف غضخىا مغ  الؿبائل 
إفَّ ذلظ القمضَل يجؿُّ عمى شْبٍع في الذعخ إلى أنيا غخيدة فصخية تػلج مع اإلنداف ، بقػلو : "

اغل كالِغَشى عغ الشَّاس كإنََّسا   عجضب كليذ ذلظ ِمغْ  ِقَبِل رداءة الِغحاء كال مغ ِقمَّة الِخرب الذَّ
  ٓ(ٕٛ) "ذلظ عغ َقْجر ما َقَدَع ّللّا ليع مغ الحطػظ كالغخائدِ 

في ضػء ما تقجـ تتبضغ لشا أىسية الذعخ عشج العخب قبل اإلسبلـ كحتى يدتحق الخجل 
لقب الكامل ال بج أف تكػف لو ميارة في ىحا الفغ ، لكغ يبجك أف السقرػد مغ ذلظ ىػ القجرة 
عمى نطع الذعخ كليذ الشبػغ كالذيخة ، كىحا ما سشكتذفو مغ خبلؿ سياؽ البحث ، إذ كانت 

 ٓات شعخية لبعس الكسمة الحيغ كقعت أسساؤىع بضغ أيجيشا كليذ لمجسيع ىشاؾ مقصػع
بعس السرادر قج ألحقت مػاصفات  أفنختع شخكط الكسمة ال بج أف نذضخ إلى  أفكقبل 

ف أحتى ( ٖٛ) ال بج أف يتحمى بيا الكامل مغ قبضل الذجاعة كالذخؼ كالشدب ككساؿ الجدع
مغ شخكط الكامل ال يدتحق مغ ال تتػفخ ؼيو ىحه الجكتػر جػاد عمي عجىا شخشًا أساسيًا 

  ٓ(ٗٛ) حًا راميًا شاعخاً االسػاصفات ىحا المقب كإف كاف كاتبًا سبّ 
 ثالثًا : أشهر الكسمة في تاريخ العرب قبل اإلسالم

ثسة شخريات قمضمة ججًا في تاريخ العخب قبل اإلسبلـ حرمت عمى ىحا المقب ، كقج 
ف ىشاؾ قائستضغ جسعتيع عخضًا أكردت أسساؤىع مبثػثة في بصػف السرادر الستشػعة ، إال 

كليذ عغ قرج ، األكلى : تتعمق بأربعة أخػة ذكخىع مجسػعة مغ السؤرخضغ يتقجميع ابغ حبضب 
، (٘ٛ) اء  مغ العخب كالسشجبات مشيغ ،  كمغ بضشيغ فاشسة بشت الخخشبفي أخبار أشخاؼ الشد

كؾيذ ( ٚٛ) كعسارة الػىاب( ٙٛ) إذ قاؿ : " كلجت الكسمة مغ بشي عبذ كىع الخبيع الكامل
ف فاشسة قج أنجبت سبعة أبشاء إال أف أ، كمغ الججيخ بالحكخ  (ٜٓ)"(ٜٛ)كأنذ الفػارس (ٛٛ)الحفاظ

، كالقائسة الثانية : ذكخىا الببلذرؼ عشجما قجـ  إحرائية بالحيغ (ٜٔ) الكسمة مشيع أربعة فقط
يقخؤكف كيكتبػف في يثخب ثع خرز الكسمة مشيع بقػلو : " ككاف الكسمة مشيع ػػػػ كالكامل مغ 

( ٜٗ) كأسضج بغ حزضخ( ٖٜ)كسعج بغ عبادة (ٕٜ) يجسع إلى الكتابة الخمي كالعـػ ػػػػ رافع بغ مالظ

، ككاف مغ جسع ىحه األشياء في الجاىمية مغ أىل (ٜٙ) كأكس بغ خػّلي( ٜ٘) بيكعبج هللا بغ أُ 
، ككاف ابغ سعج قج ذكخ لقب الكامل لكل  (ٜٜ)"(ٜٛ) كحزضخ الكتائب(ٜٚ) يثخب سػيج بغ الرامت
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كليذ مغ (ٓٓٔ)شخز في ىحه القائسة ،لكغ بذكل متفخؽ حدب تدمدل التخاجع في كتابو 
كعجا  (ٔٓٔ) قج نقميا عشو كػنو اعتسج عميو كثضخًا في كتابو فتػح البمجاف السدتبعج أف يكػف الببلذرؼ 

ىحه األسساء لع نعثخ في السرادر التي كقعت بضغ أيجيشا عغ أؼ شخز آخخ لقب بيحا المقب ، 
ف العخب لع ُيشجبػا إال ىحا العجد القمضل مغ الكسمة ! أ، فيل يعقل  االستغخابكىحا األمخ يثضخ 

صفات كالذخكط لع تجتسع إال في أكلئظ األشخاص فعبًل؟ كلئلجابة عغ ىحه ف تمظ السػاأك 
 أف نذضخ إلى أمخيغ : الدؤاؿ البج

األكؿ : إف ركاة األخبار عمى ما يبجك قج ركدكا عمى الذخريات الفاعمة في تاريخ العخب التي  
ضل أف الكسمة كانت عمى شأف كبضخ في السجتسع أما عامة الشاس فمع تحع بحلظ االىتساـ ، بجل

أف نتعخؼ عمى الحيغ كردت إلضشا أسسائيع ىع مغ ُعمّية القـػ كأشخافيع ، كالثاني : يجب 
في اكتداب ىحا المقب، كمغ نطخة بديصة  كأثخىاالحػاضغ الجغخاؼية كاالجتساعية ليحه األسساء 

عبذ قبل  نيا تشحرخ في مشصقتضغ في شبو الجديخة العخبية ، األكلى: في ديار بشيأليا يطيخ 
، كبالخغع مغ صعػبة تحجيج مشازؿ الؿبائل العخبية كػنيا (ٕٓٔ)تذتتيع حخب داحذ كالغبخاء أف

بجكية متشقمة تبعًا لمساء كالكؤل كبدبب الحخكب كالغارات ، إال أف البكخؼ قج حجده بقػلو : " ماكاف 
ككانت مشازؿ بشي عبذ ؼيسا ( ٖٓٔ) كاد غمب عميو الساء فدسي ماكاف كىػ ؼيسا بضغ الخبحة كالشقخة

ف السحيط الجغخافي أكلعل ىحا يعشي  (٘ٓٔ) كالشقخة كماكاف كالخبحة ىحه مشازليع "( ٗٓٔ) بضغ أبانضغ
كفخ ليع عشرخ الساء الحؼ يسكغ أف يدتخجـ في تعمع الدباحة أحج الذخكط األساسية لمكامل ، 

 التي حزي بيا الكسمة العبدضػف ،كإذا أضفشا إلى ذلظ التشذأة االجتساعية كالخعاية الخاصة 
مغ قػؿ أميع : " أما وهللا ما حسمت كاحجًا مشيع تزعًا كال كلجتو يتشًا كال  كىحا ما ندتذفو

ف ىحه األسخة كانت حخيرة أشج أأدركشا ( ٙٓٔ)أرضعتو غيبًل كال مشعتو ؾيبًل كال أبتو عمى ماقة " 
 ٓدماف الحخص عمى تعميع أبشائيا كل معارؼ كميارات ذلظ ال

أما السشصقة الثانية : فكانت في يثخب كىع األكثخية كسا شاىجنا ذلظ في قائسة الببلذرؼ ، 
كىحا األمخ يثضخ تداؤالت عجيجة ، أىسيا لساذا انفخدت يثخب بالشرضب األكفخ مغ الكسمة؟ فيل 

دية التي ف الطخكؼ الجغخاؼية كاالجتساعية التي حبتيع باألكدية كالسياه ككجػد الجالية الضيػ أ
قج كفخ شخشضغ أساسضضغ مغ شخكط الكامل كىي القخاءة ( ٚٓٔ)احتخؼ بعزيا التعميع بالعخبية 

كالدباحة؟ يبجك أف التشذئة االجتساعية لبعس األسخ الستشفحة  كانت تحخص عمى أف يبمغ أبشائيا 
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الذعخ ، ثع مخاتب الكساؿ االجتساعي مغ خبلؿ تعمع القخاءة كالكتابة كالدباحة كالخماية كنطع 

تأتي العػامل السداعجة عمى ذلظ مغ كجػد السعمسضغ لمقخاءة كالكتابة ، كالسياه السشاسبة لتعمع 
 ٓالدباحة ، كالتجريب عمى الخمي كنطع الذعخ

لكغ يبقى الدؤاؿ الُسمح ، كىػ لساذا لع تحكخ لشا السرادر كامبًل كاحجًا في مشاشق الجديخة 
كفضيا سادات العخب كشجعانيع كأشخافيع كقائسة شػيمة مغ الحيغ العخبية األخخػ كال سيسا مكة؟ 

ف ضخكؼ مكة البضئية كقمة مياىيا كاعتسادىا عمى اآلبار بذكل أ، ىل (ٛٓٔ)يقخؤكف كيكتبػف 
قج حخميا مغ شخط أساس مغ شخكط الكامل كىػ الدباحة ، حتى أف السرادر ( ٜٓٔ)رئيذ

ذكخت أف الخسػؿ  أـ (ٓٔٔ)كإنسا تعمسيا في شفػلتو في يثخب لع يتعمع الدباحة في مكة ،
أف الخكاة لع يعضخكا ليحا المقب كثضخًا مغ االىتساـ فأسقصػه مغ أسساء بعس الذخريات ، حؿيقة 
ليذ في أيجيشا ما نخجح بو أؼ مغ ىحه االحتساالت ، لكغ يبجك أف ىحا المقب لع يكغ أشبلقو 

فضيا الخسػؿ مػغبًل في القجـ كربسا ساد في السجة التي كلج   أك قبميا بقمضل كخرػصًا
في يثخب كىحا الخأؼ مبشي عمى قخيشتضغ ، األكلى : إف بعس الشرػص أشارت صخاحة إلى أف 

يكتب ىحا المقب قج أشمق في الجاىمية كأكؿ اإلسبلـ " كالكامل في الجاىمية كأكؿ اإلسبلـ الحؼ 
( قج أعصى اإلشبلؽ لمفطة )الجاىميةالشز ف أ، مغ الػاضح ( ٔٔٔ)" بالعخبية كيحدغ العـػ كالـخ

لكغ كيبجك أف السقرػد ىػ السجة القمضمة التي سبقت البعثة الشبػية ، كما يعزج ذلظ ىػ القخيشة 
نشا إذا دققشا في السجة التي عاش بيا أصحاب ىحا المقب لػججناىا تقخيبًا مجة أكالثانية : كىي 

مغ أدرؾ الخسػؿ  زمشية كاحجة ال سيسا في يثخب، فيع ما بضغ    كلع يعتشق اإلسبلـ مثل
سػيج بغ الرامت كحزضخ الكتائب ، كما بضغ مغ اعتشق اإلسبلـ كىع باقي الكسمة مغ أىل 

يثخب، فأما سػيج  فقج التقى بالخسػؿ   كأما حزضخ فقج قتل في حخب ( ٕٔٔ)في مكة
كىحا دلضل قاشع عمى أف الجسيع عاش ( ٗٔٔ)التي كاف سببيا مقتل سػيج بغ الرامت( ٖٔٔ)بعاث

في مجة زمشية كاحجة ، كحتى الكسمة مغ بشي عبذ لع يعيذػا في مجة شػيمة قبل البعثة فقج كفج 
عمى الخسػؿ(٘ٔٔ)االبغ األكبخ لمخبيع بغ زياد كىػ الحارث  

مسا يجؿ عمى أف  (ٙٔٔ)
 ٓسجة التي قبميا بقمضلالخبيع كأخػتو الكسمة قج عاشػا في بجاية حياة الخسػؿ أك في ال

 رابعًا : أثخ الكسمة في الحياة العامة
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تعجدت األدكار التي أّداىا الكسمة في تاريخ العخب قبل اإلسبلـ ، كيطيخ ذلظ جميًا في 
ضػء تتبع الشرػص التي بضشت أف ليع مداىسات كاضحة في مختمف مجاالت الحياة ، لكشيع 

ىع مغ شخز إلى آخخ  تبعًا لمطخكؼ السحيصة بكل لع يكػنػا عمى حج سػاء كقج اختمفت أدكار 
كاحٍج مشيع كالسسضدات الذخرية التي يتستع بيا ، كبعج جسع كدراسة ما جادت بو السرادر عمضشا 

 مغ أخبارىع يسكغ بياف أثخىع في الحياة العامة عمى كفق اآلتي : 
الدياسي : كاف أكثخ الكسمة يتستعػف بسػاقع ؾيادية في ؾبائميع كمجتسعاتيع ،  السجاؿفي  -ٔ

أك مغ رجاليا كالذخريات السؤثخة  ،أك زعيع بصغ مغ بصػنيا ( ،رئيذ)فيع ما بضغ زعيع قبضمة 
كىحا جعميع يحتمػف مػقع الرجارة في إدارة األمػر الدياسية ، فالخبيع بغ زياد العبدي   ،فضيا

اء بشي عبذ كقادتيا السذيػريغ حتى قضل ؼيو : " لع ييخب مشظ مغ لجأ إليظ كلع كاف مغ زعس
( ٛٔٔ)كحزضخ الكتائب كاف زعيع قبضمة األكس بجسيع بصػنيا ،(ٚٔٔ)يدتغغ عشظ مغ استعاف بظ"

بشو أسضج بغ حزضخ الحؼ " اككرث الدعامة مشو  ،(ٜٔٔ)كيستمظ حرشًا كبضخًا في يثخب يدسى كاقع
كسعج بغ عبادة  (ٕٓٔ)قػمو في الجاىمية كاإلسبلـ يعج مغ عقبلئيع كذكؼ رأييع "كاف شخيفًا في 

، أما عبج هللا بغ ُأبي فكاف مغ أشخاؼ يثخب (ٕٔٔ)زعيع قبضمة الخدرج الحؼ بضجه مقالضج أمػرىا
، لع تجتسع األكس كالخدرج اثشافال يختمف عميو في شخفو مغ قػمو ( ٕٕٔ)كزعيع " بشي الحبمى

ف أحتى ذكخ ابغ خمجكف  (ٖٕٔ)جه عمى رجل مغ أحج الفخيقضغ حتى جاء اإلسبلـ "قبمو كال بع
كبالخغع مغ ( ٕٗٔ)الشداع ؼيسا بضشيع أرادكا أف يشربػه زعيسًا عمضيع سئسػااألكس كالخدرج بعج أف 

جاءت لتبخيخ مػقفو الدمبي مغ الجعػة اإلسبلمية ، إذ جاء  ككأنيامبالغة الخكاية كػنظ تذعخ 
هللا لقج جاءنا هللا بظ كإنشا لششطع لو الخخز  عمى لداف سعج بغ عبادة " يا رسػؿ هللا أرفق بو فػ

رعػبة ل عكذ ذلظ الػاقع يذضخ إلىغضخ أف  (ٕ٘ٔ)ف قج سمبتو ممكًا"أنو لضخػ أهللا  لشتػجو، فػ
ف الخجل كاف أمػقفو ىحا ال يسشع  لكغلسشافدة الذجيجة بضغ القبضمتضغ ، تحقضق ىحا األمخ بدبب ا

يتستع بسػاصفات ؾيادية كمكانة سياسية ميسة ، إذ لػالىا ما قخر الكثضخ مغ ييػد بشي قضشقاع 
تحت زعامتو كحسايتو ، ككاف عجد السقاتمضغ فضيع حدب تعبضخه "  كاالنزػاءالتحالف معو 

حج بصػف الخدرج( أأما رافع بغ مالظ فدعيع بشي زريق ) (ٕٙٔ)دارع " أربعسائة حاسخ كثبلثسائة
حتى أف الخسػؿ  كأكس بغ خػّلي كاف مغ الذخريات السخمػقة ( ٕٚٔ)جعمو نقضبًا عمضيع
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في يثخب ، كصاحب الكمسة السؤثخة ، لحلظ اختاره األنرار مغ بضشيع لبلشتخاؾ في تغدضل 

الشبي  كدفشو(ٕٔٛ)ٓ  
الكسمة يستمكػف عبلقات كثيقة مع ممػؾ  كزعساء ؾبائل مؤثخة ، إذ يأتي في ككاف بعس 

مقجمتيع الخبيع بغ زياد العبدي الحؼ كاف لو عبلقات شضبة مع ممظ السشاذرة الشعساف بغ 
 ف ممػؾ السشاذرة لع يكغأإذ كاف يحزى بسكانة متسضدة عشج ىحا السمظ ، ال سيسا ك ( ٜٕٔ)السشحر

السمػؾ أحج  مشيع إال نفخ معجكدكف مغ كافج  يأتمتاحًا لؤلشخاص العاديضغ ، إذ " لع  المقاء بيع
ككاف  ...الشعساف أتىأك مياد أك تاجخ أك ذك حمة أك مراىخة ، كمغ أتاىع الخبيع بغ زياد فأنو 

، ككحلظ يجعػه لصعامو كيسضده مغ بضغ (ٖٓٔ) بو" الشعساف يحبو كيقخبو كإذا خمى عمى شخابو دعا
ال ثالث ليسا كالجار كالسجمذ مسمػءة مغ  يأكبلفل الحزػر فكانا في بعس األحياف " ك

بل "غمب عمى حجيثو ( ٕٖٔ) ككاف الخبيع يتقجـ عمى مغ سػاه في مجمذ الشعساف (ٖٔٔ)"الػفػد
كالػفج   (ٖٗٔ) لحلظ استغل الخبيع ىحه العبلقة لئليقاع بخرسو عامخ بغ مالظ( ٖٖٔ) "كمجمدو

السخافق لو ، فعسج عمى تذػيو صػرتو أماـ الشعساف لعجاكة قجيسة كانت بضشيع " ككاف الخبيع إذا 
، كقج أفاضت كتب األدب في ذكخ ىحه الحادثة ، (ٖ٘ٔ) خمى بالشعساف شعغ فضيع كذكخ معائبيع "

حخ كيذػش يقمب الدحخ عمى الدا أفستصاع االسخافق لمػفج   ف الذاعخ لبضج بغ ربيعةأككيف 
 ٓ(ٖٙٔ) سمظالعبلقة بضغ الخبيع كالشعساف بغ السشحر مغ خبلؿ قرضجة انذجىا في مجمذ ال

كمغ كاف يتستع بعبلقات خارجية أيزًا عبج هللا بغ ُأبي ، إذ كانت لجيو عبلقات شضبة مع 
يأخح  أفلحلظ  شمب مشو بعس السدمسضغ  ؛زعساء مكة ، ككاف صاحب مكانة كحزػة عشجىع 

، ككحلظ سعج بغ عبادة كانت لجيو (ٖٚٔ)ًا مغ مذخكي قخير بعج انكدارىع في معخكة أحجليع أمان
  ٓ(ٖٛٔ) عبلقات متسضدة مع بعس أشخاؼ قخير

الفتغ التي  إخسادككاف بعس الكسمة سباقًا إلى فس الشداعات كالخرػمات كمحاكلة 
تشذب بضغ ؾبائميع كالؿبائل األخخػ كتغمضب العقل عمى الدبلح ، مثل الخبيع بغ زياد العبدي 

عمضيع  (ٜٖٔ)الفتشة بضغ قػمو كبشي ذبياف عشجما أغار ؾيذ بغ زىضخ العبدي إخسادالحؼ حاكؿ 
ؼ بغ بجر فأرسل الخبيع إلضيع مباشخة كدفع مغ مالو الخاص " دية عػ  (ٓٗٔ) كقتل عػؼ بغ بجر

، كحتى في خزع الحخب السذتعمة بضشيع )حخب (ٕٗٔ) متمية أؼ تتمػىا أكالدىا "( ٔٗٔ) مائة عذخاء
داحذ كالغبخاء( كاف يدتغل أؼ فخصة مسكشة لمدبلـ ، فسثبًل عشجما التقت عبذ كذبياف 
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قائبًل  : " كأكصاه كأرسل إليو رسػاًل ( ٗٗٔ) نطخ الخبيع بغ زياد إلى حرضغ بغ ضسزع (ٖٗٔ)بقصغ
كبالخغع مغ فذل السحاكلة  (٘ٗٔ) الدبلـ" يقع إلى حرضغ فشاشقو كتأنو ففي لدانو حبدة كاقخأه مش

الحخب  أنيكت أفلمحضمػلة دكف كقػع مديج مغ القتاؿ ، كبعج  لكغ ذلظ يعشي إنو لع يجخخ كسعاً 
ب ما ذكخ الجانبضغ قخر أف يذكل كفج كيدضخ إلضيع لغخض الرمح كلػ كمفو ذلظ حياتو حد

 أناسبقػلو : " لسا انرخؼ الخبيع ػػ ككاف يدسى الكامل ػػ أتى بشي ذبياف كمعو  الطبيالسفزل 
فػقفػا عميو كقالػا ىل أحددت ( ٙٗٔ) مغ بشي عبذ فأتى الحارث بغ عػؼ بغ أبي حارثة السخؼ 

ركباف الدمع قاؿ كمغ انتع قالػا بشػ عبذ ركباف السػت ، قاؿ بل أنتع ٓٓٓلشا الحارث بغ عػؼ 
  ٓكقج تع عقج الرمح بضغ القبضمتضغ بجيػد الخبيع بغ زياد  (ٚٗٔ) مخحبًا بكع "

كشبيو بسػقف الخبيع ىحا مػقف سػيج بغ الرامت في الحخب التي انجلعت بضغ األكس 
كاستسخت عذخيغ عامًا كقج أنيكت الجانبضغ " قاؿ ليع سػيج بغ ( ٛٗٔ) كالخدرج )حخب سسضخ(

ؼيقتل بعزكع  أخػتكعال تؿيسػا عمى حخب ٓٓٓاؿ لو الكامل في الجاىمية الرامت ككاف يق
كفعبًل تع الرمح بجيػده ( ٜٗٔ) بعس الحسل " أنفدكعف حسمتع عمى إبعزًا كيصسع ؼيكع غضخكع ك 

 ٓكرغبتو األكضجة في الدمع
عغ قتل الخىغ (ٓ٘ٔ) أما عبج هللا بغ ُأبي فقج حاكؿ ثشي عسخ بغ الشعساف البياضي

كبشػ الشطضخ عشج الخدرج كزساف لعجـ  قخيطةة مغ الغمساف الرغار ( رىشيع بشػ مجسػع)
، كقج رفس عسمية القتل ككصفيا بالبغي قائبًل : " ىحا بغي كأثع كنيى (ٔ٘ٔ)تحالفيع مع األكس

، (ٕ٘ٔ)"غ أشاعو أحج مغ الغمساف كأشمقػىعفمع يقتل ىػ كم... كسعغ قتميع كقتاؿ قػميع مغ األ
  ،ُتطيخ االتجاه العاـ لدياسة بعس الكسمة كمحاكلتيع تجشب الحخب قجر السدتصاع كىحه السػاقف

  ٓلكغ إذا انجلعت الحخب سيكػف ليع مػقف آخخ كىحا ما سيكذفو الجانب العدكخؼ 
العدكخؼ : شغمت الحخب حضدًا كبضخًا في تاريخ العخب قبل اإلسبلـ كاقتخنت أسبابيا  سجاؿال -ٕ

بعػامل اقترادية كجغخاؼية كسياسية كاجتساعية ، كقج كاف نطاميع العدكخؼ يعتسج بالجرجة 
مقاتمضغ ، ككاف سضج القبضمة كفخسانيا ىع مغ يتػلػف الؿيادة بػصفيع األساس عمى أبشاء القبضمة 

كسا مخ بشا  ػػ، كلسا كاف بعس الكسمة مغ سادة الؿبائل كرجاليا البارزيغ ػ(ٖ٘ٔ) ؼ كالتشطيعكاألشخا
ػ لحا كاف دكرىع في الجانب العدكخؼ كبضخًا كميسًا ، كيطيخ ذلظ جميًا مغ خبلؿ تتبع  ػػسابقًا 

 أخبارىع في ىحا السضجاف ، فالكسمة مغ بشي عبذ كىع " الخبيع كعسارة كؾيذ كأنذ كل كاحج
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ككانػا في الذجاعة كاإلقجاـ كالفخكسية " كالحمقة (ٗ٘ٔ) مشيع قج رأس في الجاىمية كقاد جيذًا "

كلعل كثخة الحخكب التي خاضتيا ىحه القبضمة ضج بشي ذبياف ( ٘٘ٔ) السفخغة ال ُيجرػ أيغ أشخافيا "
نب في حخب داحذ كالغبخاء ، أك غضخىا مغ الؿبائل فدح السجاؿ أماميع لمبخكز في الجا

دما ييبجك ميارات ؾيادية ككار  العدكخؼ ، ال سيسا أكبخىع كىػ الخبيع ، إذ كاف يستمظ عمى ما
عشجما سألو الخميفة عسخ بغ الخصاب ( ٙ٘ٔ)قبضمتو ،كىحا ما أشار إليو الحصضئة أبشاءمؤثخة في 

( عغ حخبيع فأجاب: " كاف فضشا الخبيع بغ زياد ككاف ذا رأؼ فكشا ندتذضخه كال )" نخالفو(ٔ٘ٚ) 
، كعمى أغمب الطغ إف ؾيذ بغ زىضخ زعيع بشي عبذ قج أككمو الؿيادة العدكخية لمقبضمة ، كىحا 
ما ندتذفو مغ حجيث ؾيذ معو عشجما استشيزو لحخب بشي ذبياف قائبًل : " إنسا أنا بقػمي 

أنا  كقػلو : إنسا (ٛ٘ٔ)ف حاربتشي خحلشي بشػ عبذ إال أف تجسعيع عمي "أك ٓٓٓكقػمي بظ 
بقػمي كقػمي بظ ، داللة كبضخة ججًا عمى السكانة الؿيادية التي يتستع بيا الخبيع بغ زياد فؿيذ 

تكػف مكانتو كىضبتو بقػمو ، إال الخبيع فأف مكانة بشي عبذ كىضبتيع  مخىػنة بو   اً زعيسبػصفو 
" ثع نيزت  ف الخبيع تػلى ؾيادة بشي عبذ في حخب داحذ كالغبخاءألحلظ ذكخ ابغ عبج ربو  ؛

بشػ عبذ كحمفاؤىع مغ بشػ عبجهللا بغ غصفاف إلى بشي فدارة كذبياف ، كرئيديع الخبيع بغ زياد 
سسو قائجًا لبشي عبذ في بعس معارؾ ك ا،لحلظ يخد  (ٓٙٔ)"(ٜ٘ٔ)كرئيذ بشي فدارة ححيفة بغ بجر

عبذ الخبيع عشجما التقت عبذ كفدارة ، كاف عمى ( ٔٙٔ)صفحات تمظ الحخب ففي يـػ السخيقب
، كفي يػـ قصغ كاف الخبيع الػحضج الحؼ يشادؼ (ٖٙٔ)ككحلظ في يـػ اليبائة( ٕٙٔ)بغ زياد

سسو قائجًا في يـػ ا، كلع يقترخ األمخ عمى حخب بشي عبذ مع بشي ذبياف ، إذ يخد (ٗٙٔ)لمبخاز
عمى  افالتقػ ، عشجما قجـ بشػ عامخ " فجسعػا عمى بشي عبذ بالشتأة ، كقج ُأنحركا بيع (٘ٙٔ) الشتأة

  ٓ(ٚٙٔ) كعمى بشي عبذ الخبيع بغ زياد " (ٙٙٔ)بشي عامخ بغ الصفضل
  ،ف شخرية الخبيع كنفػذه كمكانتو قج غصت عمى أخبارىعأأما أخػة الخبيع الكسمة ، فضبجك 

إال مغ إشارات نادرة تطيخ دكرىع الستسضد في الجانب العدكخؼ ، فعسارة الػىاب قتل في يػـ 
نذ الفػارس قاد أك   ،(ٓٚٔ)قائج  بشي تسيع حدب ما ذكخ السبخد( ٜٙٔ) لؿيط بغ زرارة (ٛٙٔ) جبمة

خح أبشي عبذ ك ( ٔٚٔ) قػمو كاستخد ما سمبو العجك مشيع عشجما " غدا عسخك بغ عسخك بغ عجس
كلحقو الصمب فاقتتمػا قتااًل شجيجًا فقتل أنذ الفػارس بغ زياد العبدي ٓٓٓأبميع كاستاؽ سبضيع 

  ٓ(ٕٚٔ) كابشو كاستخدكا الغشيسة كالدبي "عسخًا 
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حزضخ الكتائب فكاف عمى ما يبجك يتستع بسيارات ؾيادية عالية ، كيتجمى ذلظ في  أما
أف ( ٖٚٔ) شمب سضجىع أبا ؾيذ بغ األسمت أفاتفاؽ بشي األكس عمى اختياره لؿيادتيع بعج 

دػا عميكع مغ قط إال ُىِدمػا فخئِ  يختاركا رجبًل لؿيادتيع في الحخب قائبًل : " ما كشت رئيذ قـػ
"  إف :لحلظ قضل( ٗٚٔ) فرار يمي أمػرىع في حخبيع "ٓٓٓحزضخ الكتائب أحببتع ، فخأسػا عمضيع

إذ قادىع في عجة معارؾ ضج الخدرج مثل  (٘ٚٔ)" فارس األكس في حخكبيع مع الخدرج حزضخ
كاف مشو إال أف  " سا األكس ف ذ انيـدإ( ٛٚٔ) كيـػ بعاث(ٚٚٔ) كفي حخب حاشب (ٙٚٔ)يـػ الدخارة

 ف شأتع ياإبخؾ كشعغ قجمو بدشاف رمحو كصاح كاعقخاه كعقخ الجسل وهللا ال أعػد حتى أقتل ، ف
ككاف مغ نتيجة ىحه السعخكة أف (ٜٚٔ) " ٓٓٓمعذخ األكس أف تدمسػني فافعمػا فعصفػا عميو 

 ٓ(ٓٛٔ) بجخكحو متأثخاانترخ األكس، لكغ حزضخ مات 
العدكخؼ ػػ كلػ في السرادر التي كقعت بضغ  أثخهأما سػيج بغ الرامت فمع يخدنا مغ 

 :(ٕٛٔ) عشجما خاشبو صخخ بغ سمساف البياضي(ٔٛٔ) أيجيشا ػػ إال إشارة كاحجة كذلظ في يـػ الخبيع
 ورهط سهيٍد بّمغا وابن األسمتِ مغا عّشي سهيد بن صامٍت        أال أب            
  ًا به كّل مفمتِ ـــمت مجروحــــوأف        تمشا بــالربيـــع سراتكــــــم ــــبأّنا ق            

 فأجابو سػيج بغ الرامت :
 فقد ذقت حرب األوس فيها ابن األسمتِ    أال أبمغا عّشي صخيرًا رسالًة                    
  (ٖٛٔ) ـــفمتِ الــذي يشــجه إليـــكــم بسُ راتشا              وليــس قتمى سُ م بِ قتمشا سراياكُ           

فتخريز الذاعخ لدػيج بغ الرامت مغ دكف قػمو داللة عمى مكانتو بضشيع ، كجػابو  
    ٓفي القتاؿ  كأثخه الفعاؿدلضل عمى مذاركتو 

ككحلظ الحاؿ مع  سعج بغ عبادة فمع تخدنا إال إشارة كاحجة عغ دكره الؿيادؼ في السعارؾ 
الخدرج ضج األكس بالخغع مغ كػنو زعيع لمقبضمة ، معممة ذلظ بتسارض عبج هللا  التي خاضتيا

إذ " جسعت األكس كحذجت بأحبلفيا كأرسمػا عمضيع أبا ؾيذ بغ ( ٗٛٔ)بغ ُأبي في حخب مداحع
كذلظ ألف عبج هللا بغ ُأبي  ؛كبمغ ذلظ الخدرج فخخجػا يػمئح كعمضيع سعج بغ عبادةٓٓٓاألسمت 

كالسبلحع عمى ىحه الخكاية كأنيا تقجـ عبج هللا بغ ُأبي قائجًا ( ٘ٛٔ)كاف مخيزًا أك متسارضًا " 
 اعتسادعدكخيًا لمخدرج ك سعج بغ عبادة لمدعامة الدياسية لمقبضمة ، كال ضضخ في ذلظ ، إال أف 
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الخسػؿ   كىػ صاحب راية األنرار في عميو بعج اإلسبلـ كتكميفو بؿيادة األنرار "

  ٓنو  كاف يستمظ ميارات عالية في الؿيادة العدكخية أيجؿ عمى  (ٙٛٔ)السذاىج كميا"
ف الخجل كاف يستمظ مغ السؤىبلت العدكخية كفغ الؿيادة ما أعبج هللا بغ ُأبي  فضبجك  أما

يـػ الدخارة كيـػ جعل قػمو يقمجكنو الؿيادة في معطع السعارؾ التي خاضػىا ضج األكس ، مثل 
كاف يستمظ رؤية عدكخية مغ خبلؿ تػضيف شبيعة ك ، (ٛٛٔ)كيـػ معبذ كمزخس( ٚٛٔ)الحجائق

السكاف في رسع الخصط العدكخية ، كقج قجـ ىحه الخؤية عمى شكل استذارة لمخسػؿ  قبل
هللا ما خخجشا مشيا عمى عجك  فػ ،حج بقػلو : " يا رسػؿ هللا أقع بالسجيشة ال تخخج إلضيع أمعخكة 

ف أقامػا أقامػا بذخ إال أصاب مشا كال دخميا عمضشا إال أصبشا مشو ، فجعيع يا رسػؿ هللا فإقط 
محبذ كإف دخمػا قاتميع الخجاؿ في كجػىيع كرماىع الشداء كالربياف مغ فػقيع كإف رجعػا 

ف الجغخاؼية في الجانب فالخجل كاف يعخؼ جضجًا كيف يػض (ٜٛٔ)رجعػا خائبضغ كسا جاءكا "
 ٓالعدكخؼ كىحا يعكذ قجراتو العدكخية العالية 

السجاؿ االقترادؼ : شحيحة ىي الشرػص التي تشاكلت الجانب االقترادؼ في حياة  -ٖ
كتمظ الذحة ال تعشي ضعف الجانب االقترادؼ لجييع ، فالشتف القمضمة التي كردتشا عغ  ،الكسمة

الشذاط االقترادؼ عشجىع قج اختمف باختبلؼ بضئاتيع ،  بعزيع يطيخ مغ خبلؿ دراستيا أف
فمسا كانت قبضمة بشي عبذ قبضمة بجكية تتجػؿ في البػادؼ ، كاف الشذاط االقترادؼ لمخبيع بغ 
زياد ىػ تخبية اإلبل  لكػنو الحضػاف الحؼ اقتخف اسسو بالرحخاء ، إذ إنو مؤىل لمعير بيا كلجيو 

ضخكفيا الرعبة ؛ لحا أصبحت اإلبل الحضػاف السسضد عشج العخب قابمية فحة عمى تحسل كعػرتيا ك 
كيبجك أف أعجاده عشج الخبيع بغ زياد كانت كبضخة ججًا ، ( ٜٓٔ)كمرجر مغ مرادر الثخكة عشجىع

بحضث أنو أدػ دية عػؼ بغ بجر الحؼ قتمو ؾيذ بغ زىضخ العبدي ، بسائة عذخاء متمية ، أؼ 
فعو ليحا العجد كبيحه السػاصفات داللة عمى أنو يستمظ مشيا ثخكة ، فج( ٜٔٔ)حػامل كيتمػىا أكالدىا

  ٓشائمة ججاً 
أما الكسمة الحيغ استػششػا يثخب كعاشػا الحياة السدتقخة فقج تشػع نذاشيع االقترادؼ ما 
بضغ الدراعة كالتجارة ، مثل سعج بغ عبادة الحؼ كاف يستمظ السدارع الكبضخة مغ الشخضل كيسارس 

يو عبلقات تجارية مع بعس تجار مكة ، إذ كاف يقـػ بتأمضغ تجارتيع في يثخب كيقجـ التجارة كلج
فأدػ ذلظ إلى أف تتكجس لجيو الثخكة  كىحا ما ندتذفو مغ قػلو ( ٕٜٔ)ليع كافة التدييبلت البلزمة
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لمخسػؿ   يا رسػؿ هللا ليذ في قػمي رجل أكثخ عحؽ كال فع بئخ مشي مع الثخكة " :
حتى إف السرادر ذكخت أف  لجيو مػضف يجيخ حداباتو السالية  (ٖٜٔ)كالجمج كالعجد كالحمقة "

الحؼ نطع عسمو في صخؼ األمػاؿ اعتسادًا عمى الكتب السػقعة مغ سعج بغ ( ٜٗٔ)ُيدسى ندصاس
بغ حزضخ كاف لو بدتاف مغ الشخضل ؾيسة غمتو في الدشة الػاحجة ألف  ، كأسضج(ٜ٘ٔ)عبادة فقط

كسػيج بغ الرامت كاف جل نذاشو االقترادؼ يعتسج عمى زراعة الشخضل ، بضج أنيا  ،(ٜٙٔ)درىع
عمى ما يبجك لع تكغ بتمظ السدارع الكبضخة ؛ ألنو كاف يقتخض الساؿ كيدجده مغ غمتيا كىحا ما 

 قاؿ : ذكخه صخاحة في شعخه إذ 
ٍم             م ْيُكْم ِبس ْغر  ْيِشي ع  ا د  م  ر اِوحِ           أِديُن و  مِّ اْلِجال ِد اْلق  م ى الذُّ ل ِكْن ع   (ٜٚٔ) و 
كقج شخح ابغ مشطػر معشى ىحا البضت مغ الذعخ قائبًل : " كىحا بقػلو مخاشبًا قػمو إنسا  

فمػ كانت  (ٜٛٔ)آخح الجيغ عمى أف ُأديو مغ مالي كما يخزؽ هللا مغ ثسخه كال أكمفكع قزاءه عشي "
  ٓثخكة الخجل كبضخة ما اضصخ لبلقتخاض كمغ ثع تدجيج الجيغ

أنو كاف يجسع الساؿ بذتى الػسائل ، كمشيا إجبار جػاريو أما عبج هللا بغ ُأبي  فضبجك 
عمى مسارسة البغاء بػية الحرػؿ عمى الساؿ ، كىحا ما ذكخه بعس السفدخيغ  في تفدضخ قػلو 

ْنيَ  " :تعالى ًشا لَِّتْبَتُغػا َعَخَض اْلَحَياِة الجُّ ( ٖٖ")الشػر/ اَكال ُتْكِخُىػا َفَتَياِتُكْع َعَمى اْلِبَغاء ِإْف َأَرْدَف َتَحرُّ
يكخىيغ عمى البغاء ٓٓٓإذ قاؿ الفخخ الخازؼ : " كاف لعبج هللا بغ ُأبي السشافق ست جػار 

، كيبجك أف ىحه صػرة كاحجة  (ٜٜٔ)"ٓٓٓكضخب عمضيغ ضخائب فذكت اثشتاف مشيغ لخسػؿ هللا
مغ صػر جسع الساؿ لجيو ، ألف مكانتو في يثخب كامتبلكو لحرغ مغ أكبخ حرػنيا كىػ 

   ٓيجؿ عمى أف مرادر تسػيمو كانت متعجدة كلعميا مغ التجارة كمدارع الشخضل ( ٕٓٓ)غ مداحعحر
ًا مغ الجانب االقترادؼ في مجاؿ طاالجتساعي :الجانب االجتساعي  ليذ أكثخ ح سجاؿال -ٗ

الخكايات ، ككل ما كرد عشو إشارات تحكخ عخضًا في أخبار بعس الكسمة ، كلسا كانت مكاـر 
خبلؽ ػػػ مغ قبضل إكخاـ الزيف كإشعاـ الصعاـ كإغاثة السميػؼ كمداعجة السحتاجضغ ػػػ مغ األ

مآثخ العخب السذيػرة فقج حخص بعس الكسمة عمى التحمي بيا ، كىحا ما ندتذفو مغ أخبارىع 
نذ أ، ك (ٕٔٓ)كأكصافيع ، فالخبيع بغ زياد كاف  " ال ُتعج مآثخه كال تخذى في الجيل بػادره" 

، كعسارة الػىاب " ال يشاـ لضمة يخاؼ كال يذبع  (ٕٕٓ)رس " إذا ُسأؿ أرضى كإذا قجر أغزى "الفػا
داللة عمى إيثاره لزضػفو ، لحلظ كاف الخبيع بغ زياد يفاخخ بشفدو كأخػتو كثضخ  (ٖٕٓ)زاؼ"لضمة يُ 
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كاف  ف حزضخ الكتائب ال يكتفي بإكخاـ الزضػؼ ، بلأ، كيبجك ( ٕٗٓ)مغ رجاؿ العخب السذيػريغ

تل بعج ، حتى أف سػيج بغ الرامت قُ  ىػ مغ يػجو الجعػات كيصعع الصعاـ كيدقي الذخاب
مع مجسػعة مغ  سػيج ثبلثة أياـ في مشدؿ فضيا أمزى التي انرخافو مغ إحجػ ىحه الجعػات 

جميًا  مغ  ، ككلجه أسضج بغ حزضخ كاف شخرية اجتساعية مقبػلة ججًا كيطيخ ذلظ(ٕ٘ٓ)الزضػؼ
، أما سػيج  (ٕٙٓ)فقج كاف أسضج بغ حزضخ رجبًل صالحًا ضاحكًا مميحًا "الذخرية  "مػاصفاتو 

بغ الرامت فكاف حخيرًا عمى مداعجة السحتاجضغ كخرػصًا في أكقات الزضق كالججب ، 
 نخضمو ييب ثسخىا لمسحتاجضغ لسػسع كامل كيفتخخ بحلظ بقػلو :  بأحدغفكاف يجػد 
ِبيٍَّة             ْشهاء  وال ُرجَّ هاِئحِ             فميدت بد   (ٕٚٓ) ولكن ع رايا في الدشيِن الج 

خبار التي تحجثت عغ ، كقج ناؿ حطًا كفضخًا مغ األ(ٕٛٓ)كسعج بغ عبادة كاف كخيسًا ال يخد أحجاً   
كخمو كجػده في بحؿ الصعاـ لمقاصي كالجاني ، إذ  " كاف مشادؼ سعج بغ عبادة يقػؿ عمى 

الشاس رفع يجه إلى الدساء كقاؿ  أكلفأذا ٓٓٓمغ أراد خبدًا كلحسًا فميأت أشع سعج  (ٜٕٓ)أشسو
الميع أني ال أصمح عمى القمضل كال يرمح القمضل لي ، الميع ىب لي حسجا كمججًا ألنو ال حسج إال 

، ، ككاف قج خرز مػضع ربسا مبلصق لحرشو لتبخيج الساء  (ٕٓٔ)بفعاؿ كال مجج إال بساؿ "
بقي ىحا السػضع يعخؼ بجخار سعج حدب ما ذكخ ياقػت الحسػؼ قائبًل : " جخار سعج مػضع 

، لحلظ شيج بشي  (ٕٔٔ)بالسجيشة كاف يشرب عميو سعج بغ عبادة جخارًا يبخد فضيا الساء ألضيافو "
ضجنا الخدرج بجسيع ىحه الفزائل كما كاف يقجمو لقبضمتو قائمضغ : " يا رسػؿ هللا ىػ بضتشا كابغ س

كانػا يصعسػف في السحل كيحسمػف في الكل كيقخكف الزيف كيعصػف في الشائبة كيحسمػف عغ 
 ٓ (ٕٕٔ)العذضخة "

 ،يعج الكسمة مغ الشخبة السثقفة في السجتسع التي تستمظ ميارة القخاءة كالكتابة: السجاؿ الفكخؼ  -٘
، كمغ خبلؿ تتبع الشرػص يطيخ ساسية في العصاء الفكخؼ كالثقافيمغ السختكدات األ بػصفيا

متػاضعة في مختمف مياديغ السعخفة في ذلظ الدماف ، ففي مجاؿ التعميع  إسياماتف ليع أ
أثخىع يكػف أكبخ لػ  جسيعيع يقخؤكف كيكتبػف ألف ذلظ شخط أساس مغ شخكط الكامل ، كلكغ

لآلخخيغ، حؿيقة  ابةالشذاط الثقافي كالفكخؼ عغ شخيق تعميع القخاءة كالكت مارس بعزيع ثبت أف
اإلشارات التي كردتشا مغ  بضج أف،  لع تذخ إلى ذلظ صخاحةالتي كقعت بضغ أيجيشا  الشرػص

صجر اإلسبلـ تذضخ إلى أف بعزيع مثل أسضج بغ حزضخ كاف يسارس التعميع بتػجيو مغ الشبي

 يع بغ جابخ إذ قاؿ :  إف الشبي(ٖٕٔ)كىحا ما ذكخه ابغ حجخ في تخجسة إبخـا   "
 مخككحلظ رافع بغ مالظ قاـ بيحا األ (ٕٗٔ)دفعو إلى أسضج بغ حزضخ كأمخه أف يسػنو كيعمسو"
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عشجما أعصاه الخسػؿ  قػمو قبل اليجخة اسػر  مغ القخاف الكخيع كأمخه أف يعمسي(ٕٔ٘ )

سارسػف كانػا ي بأنيعنو ليذ في ىاتضغ اإلشارتضغ ما ؼيو القصع أك الجـد نؽيًا أك إثباتًا أكالحؿيقة 
نو كاف في نصاٍؽ محجكد ربسا يقترخ عمى بعس أكلػ كشا نسضل إلى ، ىحا الجكر قبل اإلسبلـ 

 ٓأفخاد األسخة
كفي مجاؿ الثقافة كاإلشبلع عمى بعس السعارؼ كالحرػؿ عمى مرادرىا كإعادة 

مغ اختراص سػيج بغ الرامت الحؼ جسع عمى ما يبجك الكثضخ مغ  مخكنذخىا ،كاف ىحا األ
كقج عخضيا عمى الخسػؿ( ٕٙٔ)حكع لقساف   عشجما التقى بو في مكة بجاية الجعػة

مكة  ٓٓٓقجـ سػيج بغ الرامت  اإلسبلمية ، كسا أشارت إلى ذلظ بعس السرادر بقػليا : "
عميو كسمع، كدعاه إلى هللا عد كجل كإلى  حاجًا أك معتسخًا، فترجػ لو رسػؿ هللا صمى هللا

اإلسبلـ، فقاؿ لو سػيج: لعل الحؼ معظ مثل الحؼ معي، فقاؿ رسػؿ هللا:  كما الحؼ معظ  ؟ 
قاؿ: مجمة لقساف، يعشي حكسة لقساف، فقاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع: اعخضيا عمي 

شو، قخآف أندؿ هللا عمي، كىػ فعخضيا عميو، فقاؿ:  إف ىحا لكبلـ حدغ، كالحؼ معي أفزل م
يحتفع بكتابًا جسع ؼيو أف سػيج كاف ا الشز يذضخ إلى عجة أمػر، األكؿ:كىح (ٕٚٔ)" ىجًػ كنػر
، كالثاني : أف سػيج قج قخف ما لجيو مغ حكع (ٕٛٔ)كل كتاب عشج العخب مجمة " ألف" ؛حكع لقساف

بالقخآف الكخيع ، األمخ الحؼ دفع الخسػؿ   كحي  مغ هللا  القخاف الكخيع فأأف يػضح لو
، كالثالث : إف الشبي مغ حكع يختمف عسا لجيو عد كجل   استحدغ ىحه الحكع كالسػاعع

قخأت في حكستو نحػًا مغ عذخة  ليحه الحكع بقػلو : "( ٜٕٔ)، كإذا قخأنا كصف كىب بغ مشبو
أدخمػه في كبلميع  آالؼ باب ، كلع يدسع الشاس كبلمًا أحدغ مشو ، ثع نطخت فخأيت الشاس قج

عخفشا لساذا كصفت السرادر سػيج  (ٕٕٓ)"كاستعانػا بو في خصبيع كمدائميع ككصمػا بو ببلغتيع
ف الخجل كاف يقخأ تمظ الحكع كيعضج أإذ يبجك  (ٕٕٔ)امت بأنو " كثضخ الِحكع في شعخه"بغ الر

  ٓنذخىا عغ شخيق الذعخ كػنو كسضمة الشذخ األساسية في ذلظ الدماف 
يبجك أف بعزيع مثل عبج هللا بغ ُأبي كاف لو معخفو بيحا ( ٕٕٕ)مجاؿ عمع األنػاءكفي 

العمع ، كىحا ما ندتذفو مغ كبلمو عغ السصخ الحؼ أصاب السدمسضغ في غدكة الحجيبية سشة 
؛ ألف العخب كانت تعتقج أف  (ٖٕٕ)ـ ، إذ قاؿ : " ىحا نػء الخخيف أمصخنا بالذعخػ "ٕٚٙىػ/ٙ

، كلسا كاف (ٕٕٗ)بج أف يكػف لو  مصخ أك ريح أك بخد أك حخ كيشدبػف ذلظ إليولكل نجع نػء ال 
لحلظ اعتقج ابغ ُأبي ( ٕٕ٘)الذعخػ مغ الشجـػ السذيػرة عشج العخب ككصمت شيختيا حج العبادة

نيا مغ تفعل ذلظ ، كبغس الشطخ عغ عقضجتو الباشمة لكغ يبجك أف الخجل لو أعمى ما يبجك 
 ٓكمشازليا  معخفة بشجـػ األنػاء
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لع ترمشا إال نتف  غضخ أنونو مغ شخكط الكامل ، أأما في مجاؿ الذعخ ، فقج عخفشا 

ف معطسيع مغ أقمضمة لبعس الكسمة مثل الخبيع بغ زياد كسػيج بغ الرامت ، كلعل سبب ذلظ 
 ألف شخط( ٕٕٙ)السقمضغ بجلضل كصف ابغ قتضبة لذعخ أحجىع كىػ عبج هللا بغ ُأبي بأنو قمضل عديد

الذعخ في الكامل ، كسا ذكخنا سابقًا ، ىػ القجرة عمى نطع الذعخ كليذ الشبػغ كالذيخة ، كميسا 
يكغ مغ أمخ فاف نطخة بديصة عمى ما كصل إلضشا مغ شعخىع تطيخ تشػع أغخاضيع الذعخية ، 

تجكر حػؿ الحخب كالثأر كالػصف كالحكسة  ضػعاتيعنيع شأف الذعخاء اآلخخيغ ، إذ كانت مػ أش
نو ليذ مغ دعاة الحخب أعتاب ، فالخبيع بغ زياد تكمع عغ حخب داحذ كالغبخاء ، كبضغ كال

  :بقػلو
ْت ع ه ان ًا                     ْرُبك ْم أْمد  ش اه ا     فإْن ت ُك ح     (ٕٕٚ)فإنِّي ل ْم أُكْن ِمسَّْن ج 
ل                    ُثهه  ــــُد س  ْـــ كْن ُولــــو  ة  أرَّ ها ن ار ه ا ِلس ْن اصط       ا ــــْهد  ذُّ ح    (ٕٕٛ)ال ه او 

كقخر شمب ثأره ( ٜٕٕ)كفي الخثاء رثى مالظ بغ زىضخ العبدي بعج أف قتمو بشي ذبياف
، (ٖٕٓ)ر فكانت قرضجتو مغ أركع ما كتب في ىحا السجاؿأتساشيا مع عادات العخب في شمب الث

التي أرسميا إلى الشعساف بغ السشحر بعج أف شمب كقج تجاخل الػصف كالعتاب بقرضجتو الذعخية 
  ٓ(ٖٕٔ)مشو مغادرة ببلده

كفي إحجػ قرائجه التي  أما سػيج بغ الرامت فغمب عمى شعخه السػاعع كالحكع ،
 غ الرفات الحميسة لمسشافق بقػلو : كصمتشا بضّ 
ِدي           ك ما ي ْفِري م قالت ه في    قًا وله ت رى      ــأ ال ُربَّ م ن تدُعه ص   الغ يب ساء 
ْأُثهر عمى ث غرة الشَّْحر       دًا  ــشاهِ  كانا ــم هــدالذَّ ــه كــقالتُ ــم              وبالغيب م 

ك بــــدــي             ب الظَّهر                        ه ـِـــ ســــت أ ِديـــحــِه وتــاِديــرُّ رٍّ ت ْبت ِري ع ر  ِسيَُّة ش   ن 
ْزرو  بغزاءِ وال غلِ من ال         اِتٌم ــــه كــــان ما هـــيُن لك الع ْيشـــُتبِ             (ٕٖٕ)الشَّظ ر الذَّ

كعبج هللا بغ ُأبي كاف غخضو الذعخؼ تػضيح أثخ التخاصع كالتشازع بضغ القبضمة كسضجىا كدكره 
كىػ يرف حالو بعج اعتشاؽ بشي عسػمتو اإلسبلـ كإصخاره عمى الشفاؽ  في فذمو كسقػشو ،

  :قائبلً 
ْل            ْرس ك  ال ت ز  ُكْن م ْهال ك  خ  ْعمُ         م ت ى ما ي   اِرعُ ـــن  ُتر  ــهك  الَِّذيــت ِذلُّ وي 
ُض الــوه           ش احِ ــب اِزي ب ْغيــْل يْشه   (ٖٖٕ) ُقصَّ ي ْهمًا ِريُذُه ف ْهه  و اِقعُ وإْن         ِه ــِر ج 

 أما الفخخ فكاف مغ نرضب شعخ أسضج بغ حزضخ ، إذ  افتخخ بشفدو قائبًل :
 ٓ(ٖٕٗ)وأسهقِ  من جساجمٍ  طّ ق   كمّ           يفي األزرقُ أنا أبه يحيى وس             
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  الخاتسة 
يتزح مسا تقجـ أف الكامل عشج العخب قبل اإلسبلـ ىػ الحؼ يجضج الكتابة كالدباحة 

عميا فخضتيا كالخماية كنطع الذعخ كذا حدب كندب ؛ألف تمظ الرفات تسثل ؾيسة اجتساعية 

الثقاؼية كالجغخاؼية لذبو الجديخة العخبية، كقج اقترخ ىحا المقب عمى الطخكؼ االجتساعية ك 

الذخريات؛ ألنو لع يكغ لؿبًا مػغبًل في القجـ ، بل في السجة التي سبقت  مجسػعة صغضخة مغ

دكف سػاىا مغ مشاشق شبو مغ البعثة الشبػية الذخيفة بقمضل ، كتبضغ أف أغمب الكسمة في يثخب 

ف أالجديخة العخبية؛ كذلظ بدبب مبلئسة الطخكؼ االجتساعية كالثقاؼية كالجغخاؼية ، كاتزح أيزًا 

مسضدًا في الحياة العامة بسختمف مجاالتيا الدياسية كالعدكخية كاالقترادية  لمكسمة أثخاً 

كاالجتساعية كالفكخية ، إال أف ىحا األثخ لع يكغ بسدتػػ كاحج ، إذ اختمف مغ شخٍز إلى آخخ 

حدب مػقعو االجتساعي في القبضمة كمؤىبلتو الذخرية، ؼبعزيع لع يخد اسسو إال في قػائع 

 ٓاآلخخ كاف ىػ محػر الحجث يعبعز حضغفي الكسمة فقط ، 
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 الههامش 

ـ، تاج العخكس مغ ٜٓٚٔىػػ/ٕ٘ٓٔالدبضجؼ ، دمحم مختزى بغ دمحم بغ عبج الخزاؽ الحدضشي ، ت (ٔ)
  ٓمادة )كسل(  ٖٖ٘/ٖٓت ،ٓجػاىخ القامػس ، تحقضق مجسػعة مغ السحققضغ ، دار اليجاية ، د

ـ، لداف العخب ، دار ٖٔٔٔىػ/ٔٔٚمشطػر ، أبػ الفزل جساؿ الجيغ دمحم بغ مكـخ ، تابغ ( ٕ)
  ٓمادة )كسل(  ٜٛ٘/ٔٔت، ٓصادر ، بضخكت ، د

  ٓميجؼ السخدكمي ك د ٓـ ،  العضغ ، تحقضق دٜٔٚىػ/٘ٚٔالفخاىضجؼ ، الخمضل بغ أحسج ، ت ( ٖ)
يع الدامخائي ، ط   ٓمادة )كسل(  ٜٖٚ/٘،ىػٜٗٓٔ، مؤسدة دار اليجخة ، قع ، ٕإبخـا

ـ ، تيحيب المغة ، تحقضق دمحم عػض ٜٓٛىػ/ٖٓٚاألزىخؼ ، أبػ مشرػر دمحم بغ أحسج ،  ت (ٗ)
  ٓمادة )كسل(  ٛٗٔ/ٓٔ،  ـٕٔٓٓ، دار إحياء  التخاث العخبي ، بضخكت ،  ٔط  ،مخعب

دار صادر ، ـ( ، الصبقات الكبخػ ، ٗٗٛىػ/ٖٕٓابغ سعج ، دمحم بغ سعج بغ مشيع البرخؼ )ت( ٘)
، ، األغاني ـ (ٜٙٚىػ/ٖٙ٘األصفياني ، عمي بغ الحدضغ ، ) تأبػ الفخج  ؛ ٕٗ٘/ٖت ،ٓبضخكت ، د

 ٓ ٕٚ/ٖت،ٓتحقضق عمي ميشا ك سسضخ جابخ ، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ ، بضخكت ، د
ء ـ ( البجٜ٘ٙىػ/ٖ٘٘؛ السقجسي ، السصيخ بغ شاىخ ) ت ٕٗ٘/ٖابغ سعج ، الصبقات الكبخػ ،  (ٙ)

؛ الدمخذخؼ ، أبػ القاسع محسػد بغ عسخ  ٘ٔٔ/٘ت،ٓكالتاريخ ، مكتبة الثقافة الجيشية ، بػر سعضج ، د
ـ ، ربيع األبخار كنرػص األخبار ، تحقضق عبج األمضخ ميشا ، مؤسدة ٖٗٔٔىػ/ٖٛ٘بغ دمحم ، ت

بغ ـبة هللا ؛ ابغ عداكخ ،أبػ القاسع عمي بغ الحدغ  ٛٙٗ/ٕـ،ٕٜٜٔاألعمسي لمسصبػعات ، بضخكت ، 
، غخامة  العسخؼ ـ (، تاريخ مجيشة دمذق، تحقضق محب الجيغ أبي سعضج كعسخ بغ ٘ٚٔٔىػ/ٔٚ٘) ت

، عبج الخحسغ ؛السدؼ ، ابػ الحجاج يػسف بغ ٜٚ/ ٜـ ، ٜٜ٘ٔدار الفكخ ، بضخكت ، 
، بذار عػاد معخكؼ، مؤسدة الخسالة ٓتيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ، تحقضق د ـ،ٖٔٗٔىػ/ٕٗٚت
ـ ، السدتصخؼ ٛٗٗٔىػ/ٕ٘ٛ؛ األبذضيي، شياب الجيغ دمحم بغ احسج ، ت ٕٛٗ/ٖـ ، ٜٓٛٔضخكت ، ب

  .ٛٚ/ٕـ ، ٜٙٛٔالكتب العمسية ، بضخكت ،  ، دارٕخؼ، تحقضق مفضج دمحم قسحية ، طمغ كل فغ مدتط
   ٓ  ٕٚ/ٖاألغاني ، ( ٚ)
يع ، مكة ك ( ٛ)  ،ـٓ، ددار الفكخ العخبي، الخسػؿالسجيشة في الجاىمية كعيج الذخيف ، أحسج إبخـا

  ٓ  ٖٔص ،ـٜ٘ٛٔ
؛ السدؼ ، تيحيب  ٜٚ/ٜ؛ابغ عداكخ ، تاريخ دمذق ،  ٗٓٙ/ٖابغ سعج ، الصبقات الكبخػ ،   (ٜ)

  ٓ ٕٛٗ/ٖالكساؿ ، 



                                                                     

 ٖٛٛ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

ـ ، السدىخ في عمـػ ٘ٓ٘ٔىػ/ٜٔٔالدضػشي ، جبلؿ الجيغ بغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ ، ت( ٓٔ)
   ٓ ٖٔٓ/ٕـ ، ٜٜٛٔالمغة كأنػاعيا ، تحقضق فؤاد عمي مشرػر ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ، 

ـ ، تفدضخ القخآف العطيع ، ٕٖٚٔىػ/ٗٚٚابغ كثضخ ، أبػ الفجاء اسساعضل بغ عسخ الجمذقي ، ت  (ٔٔ)
  ،؛ابغ عادؿ ٖٓٔ/ٔـ ، ٜٜٜٔـ ، ٓ، دار شضبة لمشذخ كالتػزيع ، د ٕقضق سامي بغ دمحم سبلمة ، طتح

ـ ، المباب في عمـػ الكتاب ، تحقضق ٜٖٗٔق/ٓ٘ٚأبػ حفز عسخ بغ عمي الجمذقي ، كاف حيًا سشة 
  ٓ ٜٙ/ٜٔـ ،ٜٜٛٔالكتب العمسية ، بضخكت ،  عادؿ احسج عبج السػجػد ، عمي دمحم معػض ، دار

ـ ، البياف كالتبضضغ ، تحقضق فػزؼ عصػؼ ، ٛٙٛىػ/ٕ٘٘الجاحع ، أبػ عثساف عسخك بغ بحخ ، ت( ٕٔ)
ـ( ، ٘ٓٗٔىػ/ٛٓٛ؛ابغ خمجكف ، عبج الخحسغ بغ دمحم ت)  ٘ٓٗـ، صٜٛٙٔدار صعب ، بضخكت ، 

  ٓ ٖٕٚـ، صٜٗٛٔ، دار القمع ، بضخكت ،  ٘مقجمة ابغ خمجكف ، ط
 ٓ ٕ؛ الجسعة / ٙ٘ٔ؛األعخاؼ / ٘ٚ،  ٓٔ ؛ آؿ عسخاف / ٛٚ/ البقخة  (ٖٔ)
ـ ، الجامع ألحكاـ القخآف ، تحقضق ىذاـ ٕٕٚٔىػ/ٔٚٙأبػ عبج هللا دمحم بغ احسج بغ أبي بكخ ، ت(ٗٔ)

   ٓ  ٜٔ/ٛٔـ ، ٖٕٓٓسسضخ البخارؼ ، دار عالع الكتب ، الخياض ، 
ؼ القخاف ، تحقضق احسج ـ (، جامع البياف عغ تأكيل إٕٜٓىػ/ٖٓٔأبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ ) ت  (٘ٔ)

 ٓ ٕٔٛ/ٙـ ، ٕٓٓٓدمحم شاكخ، مؤسدة الخسالة ، بضخكت ،  
ـ ،السفخدات في غخيب القخآف ، تحقضق دمحم سضج ٛٓٔٔق /ٕٓ٘أبػ القاسع حدضغ بغ دمحم ، ت (ٙٔ)

   ٓ ٖٕت ، صٓكيبلني ، دار السعخفة ، بضخكت ، د
، ساعجت  جامعة بغجاد عمى نذخه ، بغجاد ،  ٕط السفرل في تاريخ العخب قبل اإلسبلـ ، (ٚٔ)

   ٓ ٖٗٔ-ٜٔ/ٛـ ،ٖٜٜٔ
  ٓ ٚٓٔ/ٛجػاد عمي ، السفرل في تاريخ العخب قبل اإلسبلـ ،  (ٛٔ)
مجيشة عمى الفخات كاف أكؿ مغ بشاىا سابػر بغ ىخمد السمظ الداساني ،كسسضت بالشبار ألف كاف   (ٜٔ)

مرادر تسػيغ الفخس لحلظ سسػىا األىخاء كعشجما حخرىا  يجسع بيا أنابضخ الحشصة كالذعضخ ككانت مغ
شياب الجيغ أبي عبج هللا ياقػت بغ  العخب السدمسضغ عخبػىا فدسضت باألنبار ، يشطخ : ياقػت الحسػؼ ،

 ٓ ٕٚ٘/ٔ،ـ ٜٜٚٔ، دار الفكخ ، بضخكت ،  معجع البمجافـ( ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙعبج هللا ) ت
ـ( ،فتػح البمجاف ، تحقضق رضػاف دمحم ٕٜٛىػ/ٜٕٚالحدغ أحسج بغ يحضى بغ جابخ ) ت أبػ  (ٕٓ)

  ٓ ٚ٘ٗ-ٙ٘ٗىػ ،صٖٓٗٔرضػاف ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ، 
   ٓ ٖٜ/ٕأبػ الفخج ، األغاني ،  (ٕٔ)



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٖٜٛ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
بغ عبج الجغ بغ أعيا بغ الحارث الدكػني الكشجؼ ، قجـ مكة كتدكج الزيياء بشت حخب بغ  (ٕٕ)

ـ ، جسيخة ٖٙٓٔىػ/ٙ٘ٗدمحم عمي بغ أحسج بغ سعضج األنجلدي ،  ت يشطخ :  ابغ حـد ، أبػ ،ةأمي
  ٓ ٜٕٗـ  ،ص ٖٕٓٓ، دار الكتب العمسية ،  بضخكت،   ٖأنداب العخب ، ط

 كىػ أكضجر بغ عبج الجغ بغ أعيا بغ الحارث الدكػني الكشجؼ ، أسخه خالج بغ الػلضج أياـ الخسػؿ (ٖٕ)
  كدكمة الجشجؿ : تقع بضغ ببلد الذاـ  ٜٕٗ، يشطخ: ابغ حـد ، جسيخة أنداب العخب ، ص ،

كالسجيشة بالقخب مغ جبل شي في مشخفس مغ األرض فضيا حرغ مشيع محاط بدػر كبضخ ، يشطخ : 
  ٓ ٚٛٗ/ٕياقػت الحسػؼ ، معجع البمجاف ، 

إذ أنجب أمية لجضل الثاني مغ أبشائو بغ عبج شسذ بغ عبج مشاؼ القخشي كقج انقصع ندمو بعج ا( ٕٗ)
ابغ حـد ، جسيخة أنداب العخب ، كأمية أنجب أبػ سؽياف كاألخضخ لع يعقب فانتيى ندميع ، يشطخ :  

  ٓ ٜٚ-ٛٚص
بغ مخة بغ كعب بغ كبلب القخشي ، كاف لو اتراؿ مع ممػؾ العخاؽ كالذاـ كقج حسل في إحجػ   (ٕ٘)

أبػ الحدغ أحسج بغ يحضى بغ جابخ،  ،الببلذرؼ  ، يشطخ :يجخات عمى البخيج فدسي راكب البخ الدف
، كرياض زركمي ، دار الفكخ ، بضخكتتحقضق سيضل زكار  ،ـ، أنداب األشخاؼ ٕٜٛىػ/ٜٕٚت

 ٓ  ٚ/ٓٔ ،ـٜٜٙٔ
بو أمػاؿ  (ٕٙ) بغ معتب بغ مالظ بغ كعب ، كاف شخيفًا في الجاىمية  كشاعخًا ، كفج عمى كدخػ فـػ

-ٖٔٗ/ٖٔبشى فضيا حرشًا في الصائف ، أدرؾ اإلسبلـ  كاسمع ، يشطخ : الببلذرؼ ، أنداب األشخاؼ ، 
ٖٕٗ ٓ  

 ٓ  ٚ٘ٗالببلذرؼ ، فتػح البمجاف ، ص (ٕٚ)
ـ ، كتاب الفيخست ، دار السعخفة ، بضخكت ، ٚٗٓٔىػ/ٖٛٗأبػ الفخج دمحم بغ أبي يعقػب ، ت (ٕٛ)

   ٓ ٛ-ٚ/ٔـ ، ٜٛٚٔ
  ٓ ٚ٘ٗص فتػح البمجاف ،  (ٜٕ)
 ٓ  ٕٓٔ/ٛالسفرل في تاريخ العخب قبل اإلسبلـ ،   (ٖٓ)
   ٓ  ٕٕ/ٕابغ سعج ، الصبقات الكبخػ ، ( ٖٔ)
  ٓ  ٜ٘ٗالببلذرؼ ، فتػح البمجاف ، ص  (ٕٖ)
  ٓ ٗٔٔ/ٛالسفرل في تاريخ العخب قبل اإلسبلـ ،  جػاد عمي ، (ٖٖ)
   ٓ  ٖٛ٘/ٕابغ سعج ، الصبقات الكبخػ ، ( ٖٗ)
   ٓ  ٜ٘ٗفتػح البمجاف ، ص( ٖ٘)



                                                                     

 ٜٖٓ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

    ٓ ٕٕ/ٕابغ سعج ، الصبقات الكبخػ ، ( ٖٙ)
  ٓ  ٛٔٗالسقجمة ، ص (ٖٚ)
ى نياية العرخ العمياكؼ ، عمي قاسع جابخ ، األلعاب عشج العخب كمػقف اإلسبلـ مشيا حت (ٖٛ)

   ٓ ٖٚـ ، صٕٓٔٓالخاشجؼ ، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة مقجمة إلى كمية التخبية جامعة البرخة ، 
بضخني ، جاف جاؾ ، جديخة العخب ، تخجسة نججة ىاجخ كسعضج الغد ، السكتب التجارؼ لمصباعة  (ٜٖ)

   ٓ  ٕٔ-ٕٓـ ، صٜٓٙٔكالتػزيع كالشذخ ، بضخكت ، 
ـ إلى القخف ٙلحسضج ، قزايا الساء عشج العخب قجيسًا )مغ الجاىمية/القخف سبلمة ، عبج ا (ٓٗ)

  ٓ ٔ٘ـ ، صٕٗٓٓـ ، ٓـ ( دار الغخب اإلسبلمي ، دٚٔىػ/ٔٔ
  ٓ ٔٗ/ٔـ ، ٜ٘ٙٔـ ، ٓ، دار الكذاؼ ،  د ٗحتي ، فضمضب ، تاريخ العخب السصػؿ ، ط  (ٔٗ)
ـ ، كشد العساؿ في ٚٙ٘ٔق /ٜ٘ٚ، ت الستقي اليشجؼ ، عبلء الجيغ بغ عمي بغ حداـ الجيغ (ٕٗ)

ـ ، ٜٔٛٔسشغ األقػاؿ كاألفعاؿ ، تحقضق بكخؼ حياني كصفػة الدقا ، مؤسدة الخسالة ، بضخكت ، 
ٕٔ/ٕ٘ٗ ٓ  

    ٓ ٜٕٔ/ٙٔاألغاني ، (ٖٗ)
ـ ، مخكج الحىب كمعادف الجػىخ ، ٜٗٚق/ٖٗٙابػ الحدغ عمي بغ الحدضغ بغ عمي ، ت (ٗٗ)

   ٓ ٖٓٛ/ ٔـ ، مجٜٜٛٔالذخكة العالسية لمكتاب ، دار الكتاب العالسي ، بضخكت ، 
    ٓ  ٕٛٔ/٘، معجع البمجاف( ٘ٗ)
ـ ، مجمة ٔٙٙىػ/ٔٗالصخفي ، دمحم حدضغ جاسب ، خذية السياه عشج العخب السدمسضغ حتى عاـ  (ٙٗ)

  ٓ ٖٕ٘ـ ، صٕ٘ٔٓ، سشة  ٖ-ٕالقادسية لمعمـػ اإلندانية ، السجمج الثامغ عذخ ، العجد
 ـ، أخبار مكة في قجيع الجىخ كحجيثو ،ٛٛٛىػ/ٕ٘ٚالفاكيي ، أبي عبج هللا دمحم بغ إسحاؽ ، ت( ٚٗ)

-ٖٓٔ/ٖ،   ىػٗٔٗٔتحقضق عبج السمظ بغ عبج هللا بغ دـير ، دار خزخ لمصباعة كالشذخ ، بضخكت ،
ٔٓٙ ٓ   

لمسديج مغ التفاصضل يشطخ : الببلدؼ ، عاتق بغ غضث ، أكدية مكة السكخمة ، دار مكة لمتػزيع ( ٛٗ)
  ٓكما بعجىا  ٘، ص ٜ٘ٛٔكالشذخ ، مكة السكخمة ، 

ـ، أخبار السجيشة ، تحقضق عمي دمحم كياسضغ سعج الجيغ ، ٘ٚٛىػ/ٕٕٙأبػ زيج عسخ الشسخؼ ، ت (ٜٗ)
  ٓ ٓٔٔ-ٙٓٔ/ٔـ ، ٜٜٙٔعمسية ، بضخكت ، دار الكتب ال

ذكخه ابغ عبج ربو بيحا األسع إذ قاؿ : " يـػ غجيخ قميي" كعجه مغ األياـ السذيػدة بضغ بشي عبذ  (ٓ٘)
ـ ، العقج الفخيج ، تحقضق عبج السجضج ٜٓٗىػ /ٕٖٛكذبياف ، يشطخ : أحسج بغ دمحم األنجلدي ، ت



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٖٜٔ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
؛أما ياقػت الحسػؼ فقج ذكخ عجة مػاضع  ٕ٘/ٙـ ،ٖٜٛٔ، التخحضشي ، دار الكتب العمسية ، بضخكت 

-ٖٜٖ/ٗبيحا األسع كذكخ أيزًا إنو ماء شيج يػمًا بضغ بشي عبذ كذبياف ، يشطخ : معجع البمجاف ، 
ٖٜٗ ٓ  

  ٓ ٕ٘/ٙابغ عبج ربو ، العقج الفخيج ،  (ٔ٘)
يػاجو نخضل بشي فدارة ،  دارة جمجل : بضغ كادؼ السياه كبضغ البخداف كىي دار بشي الزباب مسا (ٕ٘)

   ٓ  ٕٙٗ/ٕيشطخ : ياقػت الحسػؼ ، معجع البمجاف ، 
 الؿيذ :    أال رب يـػ لظ مشيغ صالح          كالسيسا يـػ بجارة جمجل  أمخؤقاؿ  (ٖ٘)

ر الجضل ، بضخكت ، الؿيذ بغ حجخ بغ الحارث ، ديػانو ، تحقضق حشا الفاخػرؼ ، دا أمخؤيشطخ :   
الؿيذ مغ ديارىع تقجـ الخجاؿ  أمخؤكالحادثة التي كقعت فضيا ىي عشجما رحل قـػ  ٓ ٕٛت ، صٓد

الؿيذ ذلظ ، تخمف ككسغ في غيابة مغ األرض ، حتى جاء الشداء  أمخؤكتخمف الشداء ، فمسا رأػ 
 ٓٓٓالؿيذ كاخح ثيابيغ أمخؤكفضيغ عشضدة التي كاف يعذقيا ، فشدلغ إلى الغجيخ يغتدمغ ، فجاء 

 ٓ ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٓٔيشطخ، ؛ ابػ الفخج ، األغاني ، لمتفاصضل 
  ٓ  ٜٖٛ/٘مدتشقع ماء في ببلد غصفاف ،  يشطخ : ياقػت الحسػؼ ، معجع البمجاف ، (ٗ٘)
ابغ عبج ربو ، ككاف ؼيو الشرخ لبشي عبذ إذ قتمػا مجسػعة مغ فخساف بشي ذبياف ، يشطخ:   (٘٘)

    ٓ  ٖٕ-ٕٕ/ٙالعقج الفخيج ، 
  ٓ  ٜٛ-ٕٜيشطخ : سبلمة ، قزايا الساء عشج العخب ، ص لمتفاصضل  (ٙ٘)
  ٓ ٕٕٓ/ٚٔابػ الفخج ، األغاني ، ( ٚ٘)
   ٓمادة )زلف(  ٖٛٔ/ٜابغ مشطػر ، لداف العخب ،  (ٛ٘)
الشعيسي ، أحسج إسساعضل ،  ألعاب األشفاؿ الذعبية في تخاث العخب الذعخؼ ، مجمة التخاث  (ٜ٘)

   ٓ ٙ٘، ص ٕٚٓٓ، بغجاد  ٕالذعبي ، العجد 
بغ مالظ بغ جعفخ كاف كالجه مغ أجػاد العخب كعسو أبػ بخاء مبلعب األسشة ، ىػ أحج الذعخاء  (ٓٙ)

ـ ، يشطخ؛ ٔٙٙىػ/ٔٗالسخزخمضغ أدرؾ اإلسبلـ كيقاؿ إنو عسخ مائة كخسذ كأربعضغ سشة ، تػفي سشة 
   ٓ ٜٖٙ-ٖٓ٘/٘ٔابػ الفخج ، األغاني ، 

كتحضخت : امتؤلت   ٖٕٔـ ، صٕٜٙٔضق إحداف عباس ، الكػيت ، ديػاف لبضج بغ ربيعة ، تحق (ٔٙ)
 ٓمادة )حضخ( ٖٕٕ/ٗمشطػر، لداف العخب ،  ابغماء ، الجبار : مجارؼ الساء )السذارات( ، يشطخ ، 

ـ ، كؼيات األعياف كأنباء ٕٕٛٔىػ/ٔٛٙبػ العباس شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج ، تأابغ خمكاف ،   (ٕٙ)
  ٓ ٖٛ/ٚت ، ٓأبشاء الدماف ، تحقضق إحداف عباس ، دار الثقافة ، بضخكت ، د



                                                                     

 ٕٜٖ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

ـ ، الفخكسية ، تحقضق عدت العصار الحدضشي ، ٖٓ٘ٔىػ/ٔ٘ٚشسذ الجيغ دمحم بغ أبي بكخ ، ت  (ٖٙ)
  ٓ  ٙٓٔـ ، صٜٜٗٔ،  ، مكتبة الخانجي ، القاىخة ٕط
ىػ ٕٕٗبػ عبضج ، القاسع بغ سبلـ ، تألمتفاصضل عغ ىحا الدبلح كأكصافيا كنعػتيا يشطخ :  (ٗٙ)
ـ ، ٜ٘ٛٔ، مؤسدة الخسالة ، بضخكت ، ٕـ ، كتاب الدبلح ، تحقضق حاتع صالح الزامغ ،طٖٛٛ/

  ٕٛ-ٕٕص
فًا كمقجمًا في قػمو ، صاحب القػس بغ زيج بغ عبجهللا بغ داـر التسيسي ، سضج تسيع ، كاف شخي (٘ٙ)

الحؼ يزخب بو السثل في الػفاء ، عشجما رىشو عشج كدخػ ، يشطخ : الببلذرؼ ، أنداب األشخاؼ ،  
ٕٔ/ٜٔ-ٕٔ  ٓ 

ثخكت عكاشة ، ٓـ ،السعارؼ ، تحقضق دٜٛٛىػ/ٕٙٚابغ قتضبة ، أبػ عبج هللا دمحم بغ مدمع ، ت( ٙٙ)
   ٓ ٛٓٙ/ٔت ،ٓدار السعارؼ ، القاىخة ، د

  ٓ   ٚٔٔ/ٔٔابػ الفخج ، األغاني ،  (ٚٙ)
الؿيدي ، نػرؼ حسػدؼ ،الفخكسية في الذعخ الجاىمي ،  لمتفاصضل عغ ىحا السػضػع يشطخ :  (ٛٙ)

  ٓ ٖ٘ٔ-ٜٕٔـ،صٕٗٓٓعالع الكتب ، بضخكت ، 
ػ كاف العخب يعتقجكف إف أحدغ كأكـخ القدي ما كاف يرشع مغ شجخ الشبع ، يشطخ : السبخد، أب (ٜٙ)

 ،تٓ، دكاألدب ، مكتبة السعارؼ ، بضخكت ـ ( الكامل في المغةٜٛٛىػ/ٕ٘ٛالعباس دمحم بغ يديج ) ت
؛ كمغ األشجار األخخػ التي يرشعػف مشيا القدي ىي : الزاؿ  كالذػحط كالدجر كالذخياف  ٖٗ/ٔ

  ،أحػاؿ العخب ، محسػد شكخؼ ، بمػغ األرب في معخفةكالحساط كالتالب ، يشطخ :اآللػسيكالدخاء كالتضغ 
  ٓ ٖ٘٘/ٖت ، ٓعشي بذخحو كضبصو دمحم بيجت اآلثخؼ ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ، د

 ٓ ٜٕٔالؿيدي ، الفخكسية ، ص  (ٓٚ)
  ،غالي ، كاصف بصخس ، تقالضج الفخكسية عشج العخب ، تخجسة أنػر لػقا ، دار السعارؼ ، القاىخة (ٔٚ)
    ٓ ٜٚٔت ، صٓد
ـ ، ٖٜٛٔت ، العدكخية العخبية اإلسبلمية ، دار الذخكؽ ، بضخكت ، خصاب ، محسػد شض (ٕٚ)

   ٓ ٜٕٔص
   ٓ ٜٕٔالعمياكؼ ، األلعاب عشج العخب ، ص (ٖٚ)
  ٓ ٜ٘ٔ/ٔابغ عبج ربو ، العقج الفخيج ،   (ٗٚ)
  ،ـ ( ،شبقات فحػؿ الذعخاء ، تحقضق محسػد دمحم شاكخ٘ٗٛىػ/ٖٕٔالجسحي ، دمحم بغ سبلـ ) ت( ٘ٚ)

  ٓ ٕٗ/ٔت  ،ٓجني ، ججة ، ددار الس



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٖٜٖ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
  ٓ ٗٗٔت ، صٓ، دار السعارؼ ، القاىخة ، دٕٕتاريخ األدب العخبي) العرخ الجاىمي ( ط (ٙٚ)
ـ ، تأكيل مذكل القخآف ، تحقضق الدضج أحسج صقخ ، ٜٛٛىػ/ٕٙٚأبػ دمحم عبج هللا بغ مدمع ، ت  (ٚٚ)

  ٓ ٛٔت ، صٓالسكتبة العمسية ، القاىخة ، د
  ٓ ٖٗٔ-ٖٖٔالجاحع ، ،البياف كالتبضضغ ،ص (ٛٚ)
  ٓ ٖٙـ ، صٖٜ٘ٔ، السصبعة البػلدية ، بضخكت ،  ٕتاريخ األدب العخبي ، ط (ٜٚ)
مادة  ٖٖٔ/ٗالسدىخ : العػد الحؼ يزخب بو لمغشاء ، يشطخ : ابغ مشطػر ، لداف العخب ،   (ٓٛ)

 ٓ)زىخ( 
ـ ( ،العسجة في محاسغ الذعخ كأدبو ، ٖٙٓٔىػ/ٙ٘ٗأبػ عمي الحدغ بغ رشضق القضخكاني ) ت (ٔٛ)

  ٓ ٓٚـ  ،صٕٔٓٓتحقضق دمحم عبج  القادر ، بضخكت ، 
ـ ، الحضػاف ، تحقضق عبج الدبلـ دمحم ىاركف، دار ٛٙٛىػ/ٕ٘٘أبػ عثساف عسخك بغ بحخ ، ت (ٕٛ)

   ٓ ٖٔٛ-ٖٓٛ/ٗـ، ٜٜٙٔالجضل ، بضخكت ،
ـ ، الدضخة الشبػية ، تحقضق ٕٛٛىػ/ٖٕٔ، ت ابغ ىذاـ ، عبج السمظ بغ ىذاـ بغ أيػب الحسضخؼ   (ٖٛ)

أبػ عسخ يػسف بغ ؛ ابغ عبج البخ ،  ٖٕٚ/ٕىػ ،ٔٔٗٔشو عبج الخؤؼ سعج ، دار الجضل ،  بضخكت ، 
في معخفة األصحاب ، تحقضق عمي دمحم  االستيعاب، ـ (ٓٚٓٔىػ/ٖٙٗعبج البخ الشسخؼ القخشبي ) ت

 ٓ ٛٚٙ/ٕ، ىػ ٕٔٗٔ، دار الجضل ، بضخكت ،  ٔالبجاكؼ ، ط
   ٓ ٚٔٔ/ٛالسفرل في تاريخ العخب قبل اإلسبلـ ، ( ٗٛ)
بغ الشزخ بغ حارثة بغ شخيف بغ أنسا ر األنسارية زكجة زياد بغ عبج هللا العبدي  بشت عسخك  (٘ٛ)

كأـ كلجه الكسمة ، قتمت نفديا بعج اف أسخىا بشػ ذبياف مخافة أف يمحق العار ببشضيا يشطخ : أبػ الفخج ، 
  ٓ ٚٛٔ- ٖٛٔ/ٚٔ، األغاني 

بغ زياد بغ عبج هللا بغ سؽياف بغ ناشب بغ ىجـ بغ عػذ بغ غالب بغ قصيعة العبدي مغ فخساف  (ٙٛ)
  ٓ ٕٓٔ-ٖٛٔ/ ٚٔبشي عبذ كقادتيا ، لمتفاصضل عغ حياتو يشطخ : أبػ الفخج ، األغاني ، 

عة العبدي مغ فخساف بغ زياد بغ عبج هللا بغ سؽياف بغ ناشب بغ ىجـ بغ عػذ بغ غالب بغ قصي( ٚٛ)
    ٓ ٕٛٓ/ٖٔبشي عبذ كشجعانيا ، يشطخ : الببلذرؼ ، أنداب األشخاؼ، 

بغ زياد بغ عبج هللا بغ سؽياف بغ ناشب بغ ىجـ بغ عػذ بغ غالب بغ قصيعة العبدي مغ   (ٛٛ)
    ٓ ٕٛٓ/ٖٔفخساف بشي عبذ كشجعانيا ، يشطخ : الببلذرؼ ، أنداب األشخاؼ، 

بغ زياد بغ عبج هللا بغ سؽياف بغ ناشب بغ ىجـ بغ عػذ بغ غالب بغ قصيعة العبدي مغ فخساف ( ٜٛ)
     ٓ ٕٛٓ/ٖٔبشي عبذ كشجعانيا ، يشطخ : الببلذرؼ ، أنداب األشخاؼ، 



                                                                     

 ٜٖٗ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

 ٓـ ، السحبخ ، اعتشى بترحيحو دٜ٘ٛىػ/ٕ٘ٗأبػ جعفخ دمحم بغ بغ أمية بغ عسخ البغجادؼ، ت (ٜٓ)
الحدغ بغ ،؛ ابػ ىبلؿ العدكخؼ  ٜٖٛت ، صٓدار اآلفاؽ الججيجة ، بضخكت ، دأيمدة ليختغ شتضتخ ، 

يع ٕـ(، جسيخة األمثاؿ ، طٛٗٓٔىػ/ٓٓٗعبج هللا بغ سيل ) ت بعج سشة  ، تحقضق دمحم أبػ الفزل ابخـا
، ، أبػ الفزل أحسج بغ دمحم؛  السضجاني ٕٖ٘/ٕـ ،ٜٛٛٔكعبج السجضج قصامر ،دار الفكخ ، بضخكت ، 

مجسع األمثاؿ ، تحقضق دمحم محضي الجيغ عبج الحسضج ، دار  السعخفة ،   بضخكت،  ـ ،ٕٗٔٔ/ ىػٛٔ٘ت
 ،ـٖٗٔٔىػ/ٖٛ٘د بغ عسخ بغ دمحم ، ت؛ الدمخذخؼ، أبػ القاسع محسػ  ٖٓ٘-ٜٖٗ/ٕت ،ٓد

   ٓ ٖٖٛ/ٔـ ،ٜٚٛٔالسدتقرى في أمثاؿ العخب  ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ، 
  ٓ ٗٛٔ/ٚٔ، أبػ الفخج ، األغاني   (ٜٔ)
بغ العجبلف بغ عسخك بغ عامخ بغ زريق الخدرجي ، مغ أكائل مغ أسمع مغ األنرار ، أحج  (ٕٜ)

الشؿباء األثشي عذخ مغ األنرار الحيغ اختارىع الخسػؿ   عمى قػميع لضمة العؿبة ، استذيج في
 ٓ ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٖمعخكة احج ، يشطخ : ابغ سعج ، الصبقات الكبخػ ، 

بغ دليع بغ حارثة بغ ابي خديسة الخدرجي ، سضج الخدرج جسيعا، كاف مغ الكخماء السعخكفضغ في  (ٖٜ)
يثخب ، اختاره الخسػؿ   عذخ ، عخض نفدو كسخشح لمخبلفة في سؿيفة بشي  االثشيأحج الشؿباء

ساعجة بعج كفاة الخسػؿ   ،ابغ يشطخ: ، قتل كىػ في شخيقو لمذاـ في خبلفة عسخ بغ الخصاب 
  ٓ ٚٔٙ-ٖٔٙ/ٖسعج ، الصبقات الكبخػ ، 

عذخ مغ األنرار  االثشيبغ سساؾ بغ عتيظ بغ رافع األكسي ، زعيع بشي األكس أحج الشؿباء  (ٜٗ)
الحيغ اختارىع الخسػؿ   ـ ، يشطخ : ابغ عبج ٓٗٙىػ/ٕٓعمى قػميع لضمة العؿبة ، تػفي سشة

 ٓ ٜٗ-ٜٕ/ٔ،  االستيعابالبخ ، 
بغ سمػؿ كسمػؿ امخأة مغ خداعة كىي أـ ُأبي بغ مالظ بغ الحارث بغ عبضج الخدرجي ُيحكخ إف  (ٜ٘)

لحلظ تدعع  مسجيشة،الخدرج كاألكس قج اتفقػا عمى تشرضبو زعيسًا عمضيع كفذل ىحا األمخ بقجـك الشبي ل
، تػفي في زمغ الخسػؿالسشافقضغ فضيا  ٖبج البخ ، األستيعاب ،، يشطخ : ابغ ع/ٜٗٓ-ٜٗٔ .  

بغ عبج هللا بغ الحارث بغ عبضج بغ مالظ مغ بشي الحبمى الخدرجي ، شيج جسيع الغدكات مع   (ٜٙ)
الخسػؿ  : ابغ األثضخ ، أبػ الحدغ عمي بغ أبي  ، تػفي في خبلفة عثساف بغ عفاف ، يشطخ

ـ، أسج الغابة في معخفة الرحابة ،تحقضق عادؿ أحسج الخفاعي ، دار إحياء ٕٖٕٔىػ/ٖٓٙالكـخ ، ت
 ٓ ٕٛٔ-ٕٚٔ/ٔـ،ٜٜٙٔالتخاث العخبي ، بضخكت ،



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٖٜ٘ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
بغ خالج بغ عصية بغ حػط بغ بغ حبضب بغ عسخك األكسي ، قتمو السجحر بغ زياد فكاف الدبب  (ٜٚ)

-ٖٖٚنجلعت بو حخب بعاث بضغ األكس كالخدرج ،يشطخ : ابغ حـد ، جسيخة أنداب العخب ، صالحؼ ا
ٖٖٛ ٓ  

بغ سساؾ بغ عتيظ بغ أمخؼء الؿيذ بغ زيج بغ عبج األشيل بغ الحارث األكسي ، سضج األكس ( ٜٛ)
     ٓ ٜٖٖقتل يـػ بعاث ، ابغ حـد ، جسيخة انداب العخب ، ص

 ٓ  ٓٙٗ-ٜ٘ٗفتػح البمجاف ، ص  (ٜٜ)
تخجسة أسضج بغ حزضخ ، كقج ذكخ  ٗٓٙ/ٖتخجسة أكس بغ خػلي ؛  ٕٗ٘/ٖالصبقات الكبخػ ،  (ٓٓٔ)

  .تخجسة رافع بغ مالظ ٕٕٙ/ٖتخجسة سعج بغ عبادة ؛  ٙٔٙ/ٖأيزًا إف كالجه حزضخ كاف مغ الكسمة ؛
خسدضغ مػضع لقج اعتسج الببلذرؼ عمى ابغ سعج كثضخًا ، إذ أسشج عشو الخكايات في أكثخ مغ  (ٔٓٔ)

تحت عشػاف " حجثشي دمحم بغ سعج ، أك دمحم بغ سعج كاتب الػاقجؼ ، يشطخ عمى سبضل السثاؿ : فتػح 
 ٓ ٕٗٔ، ص ٔٚ، ص ٛ٘، ص ٖٗ، ص ٕٛالبمجاف ،ص

انجلعت ىحه الحخب بضغ بشي عبذ كذبياف كقضل استسخت لسج أربعضغ عاـ ككانت سجاال بضغ   (ٕٓٔ)
يع ، دمحم أبػ  لفخسضغ كانتا سبب ىحه الحخب ، لمتفاصضل يشطخ : الصخفضغ، كداحذ كالغبخاء أسسضغ إبخـا

    ٓ ٕٚٚص-ٕٙٗـ ،صٕٜٗٔالفزل كآخخكف ، أياـ العخب في الجاىمية ،القاىخة ، 
الخبحة : عمى مدافة ثبلثة أياـ مغ السجيشة قخيبة مغ ذات عخؽ عمى شخيق الحجاز إذا رحمت ( ٖٓٔ)

، كالشقخة: كل أرض مشخفزة كىي  ٕٗ/ٖمغ فضج تخيج مكة ، يشطخ : ياقػت الحسػؼ ، معجع البمجاف ، 
   ٓ ٜٜٕ/٘كاقعة بضغ أضاخ كماكاف مغ مشازؿ حاج الكػفة ، يشطخ :  ياقػت الحسػؼ ، معجع البمجاف ، 

-ٕٙ/ٔيشطخ :  ياقػت الحسػؼ ، معجع البمجاف ، أبانضغ : جبمضغ أحجىسا أبيس كالصخخ أسػد ، (ٗٓٔ)
ٖٙ ٓ 

ـ ، معجع ما استعجع مغ أسساء الببلد ٜٗٓٔىػ/ٚٛٗعبج هللا بغ عبج العديد األنجلدي ، ت (٘ٓٔ)
   ٓ ٛٚٔٔ/ٗىػ،ٖٓٗٔكالسػاضع ، تحقضق مرصفى الدقا ، عالع الكتب ، بضخكت ، 

" أما قػليا   :كقج شخح معاني السفخدات الػاردة بالشز بقػلو ٗٛٔ/ٚٔأبػ الفخج ، األغاني ،   (ٙٓٔ)
ما حسمت كاحجًا مشيع تزعًا فتقػؿ لع أحسمو في دبخ الصيخ كقبل الحيس ، كقػليا كال كلجتو يتشًا كىػ أف 

يي كما مشعتو ؾيبًل أؼ لع أمشعو تخخج رجبله قبل رأسو كال أرضعتو غيبًل أؼ ما أرضعتو قبل أف أحمب ثج
 المبغ عشج القائمة كال أبضتو عمى ماقة أؼ كىػ يبكي " 

   ٓ  ٜ٘ٗالببلذرؼ ، فتػح البمجاف ، ص (ٚٓٔ)
   ٓ ٚ٘ٗص الببلذرؼ ، فتػح البمجاف ، (ٛٓٔ)



                                                                     

 ٜٖٙ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

لمتفاصضل يشطخ : العمياكؼ ، عمي قاسع جابخ ، مياه مكة قبل اإلسبلـ حتى نياية القخف الدابع   (ٜٓٔ)
دكتػراه غضخ مشذػرة مقجمة إلى كمية التخبية لمعمـػ اإلندانية  أشخكحةاليجخؼ/الثالث عذخ السيبلدؼ ، 

  ٓ ٜٜ-ٖٚـ ، صٕٗٔٓجامعة البرخة ، 
  ،؛ ابغ الجػزؼ ،أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمي بغ احسج ٙٔٔ/ٖابغ سعج ، الصبقات الكبخػ ،  (ٓٔٔ)

   ٓ ٕٕٚ/ٕىػ ، ٖٛ٘ٔـ ، السشتطع في أخبار السمػؾ كاالمع ، دار صادر ، بضخكت ، ٕٔٓٔىػ/ٜٚ٘ت
 ٓ  ٕٗ٘/ٖابغ سعج ، الصبقات الكبخػ ،   (ٔٔٔ)
  ٓ ٚٙ٘/ٕابغ األثضخ ، أسج الغابة ،  (ٕٔٔ)
أبػ الفزل يو الشرخ لؤلكس عمى الخدرج ، لمتفاصضل ، يشطخ بضغ األكس كالخدرج كقج كاف ؼ  (ٖٔٔ)

يع كآخخكف ، أياـ العخب في الجاىمية ،ص  ٓ ٗٛ-ٖٚإبخـا
      ٓ ٖٖٛ-ٖٖٚابغ حـد ، جسيخة انداب العخب ، ص (ٗٔٔ)
بغ الخبيع بغ زياد بغ سؽياف بغ عبج هللا بغ ناسب العبدي ، كفج عمى الشبي كاعتشق اإلسبلـ ،  (٘ٔٔ)

   ٓ ٜٚٗ/ٔغ األثضخ ، أسج الغابة ، يشطخ اب
    ٓ ٜٚٗ/ٔابغ األثضخ ، أسج الغابة ،  (ٙٔٔ)
ـ ، تاريخ ابغ الػردؼ ، دار الكتب ٖٛٗٔىػ/ٜٗٚابغ الػردؼ ، زيغ الجيغ عسخ بغ السطفخ ، ت (ٚٔٔ)

  ٓ ٙٙ/ٔـ ،ٜٜٙٔالعمسية ، بضخكت ، 
 ٓ ٗٓٙ/ٖابغ سعج ، الصبقات الكبخػ ، (ٛٔٔ)
   ٓ ٖٗٔ/ٔابغ األثضخ ، أسج الغابة ،  (ٜٔٔ)
  ٓ ٜٚ/ٜابغ عداكخ ، تاريخ مجيشة دمذق ،   (ٕٓٔ)
ـ(،  اإلصابة في تسضضد ٜٗٗٔىػ/ٕ٘ٛابغ حجخ، أبػ الفزل أحسج بغ عمي العدقبلني ) ت (ٕٔٔ)

 ٓ ٙٙ-٘ٙ/ٖـ ،ٕٜٜٔ، دار الجضل ، بضخكت ،  ٔالرحابة ، تحقضق عمي دمحم البجاكؼ ، ط
قبضمة الخدرج ، كالحبمى ىػ سالع بغ غشع بغ عػؼ بغ الخدرج ، سسي الحبمى لعطع أحج بصػف  (ٕٕٔ)

  ٓ ٕٔ٘/ٔبصشو ، يشطخ : الببلذرؼ ، انداب األشخاؼ ،
   ٓ ٕٙٔ/ٖابغ ىذاـ ، الدضخة ،  (ٖٕٔ)
ـ( العبخ كديػاف السبتجأ كالخبخ في أياـ العخب كالعجع ٘ٓٗٔىػ/ٛٓٛعبج الخحسغ بغ دمحم ت) ( ٕٗٔ)

    ٓ ٖٚٗ/ٕـ ، ٜٗٛٔ، دار القمع ، بضخكت ،  ٘كمغ عاصخىع مغ ذكؼ الدمصاف األكبخ ، طكالبخبخ 
 ٓ ٖٔٔ/ٖابغ ىذاـ ، الدضخة ، (ٕ٘ٔ)



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٖٜٚ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
  ،: مغ ال درع عميو ، يشطخ : ابغ مشطػر ، لداف العخب، كالحاسخ ٖ٘ٔ/ٖىذاـ ، الدضخة ، ابغ( ٕٙٔ)
 ٓمادة )حدخ(  ٚٛٔ/ٗ
، تحقضق  ٕـ ، السعجع الكبضخ ، طٜٔٚىػ/ٖٓٙالصبخاني ، سميساف بغ أحسج بغ أيػب ، ت( ٕٚٔ)

    ٓ ٚٔ/٘ـ ، ٖٜٛٔحسجؼ بغ عبج السجضج الدمفي ، السػصل ، 
   ٓ ٕٗ٘/ ٖابغ سعج ، الصبقات الكبخػ ،  (ٕٛٔ)
مخغ الؿيذ بغ عسخك بغ عجؼ ابغ عسخك بغ  مخغ الؿيذابغ الشعساف   مخغ الؿيذا األكبخ بغ  (ٜٕٔ)

سشة قتمو كدخػ ، فدبب قتمو يـػ ذؼ قار بضغ العخب ٕٕ، حكع  خخ ممػؾ آؿ نرخآبغ نرخ، كىػ 
ـ ،السشاقب ٕٔىػػ/القخف ٙأبػ البقاء الحمي، ـبة هللا دمحم بغ نسا ، ت القخف  كالفخس ، لمتفاصضل يشطخ :

القادر خخيدات كصالح مػسى درادكة ، مكتبة السديجية في أخبار السمػؾ األسجية ، تحقضق دمحم عبج 
 ٓ ٜ٘ٔ-ٗٗٔ/ٔـ ،ٜٗٛٔالخسالة الحجيثة ، عساف ، 

  ٓ ٖٔٚ/ٔابػ البقاء الحمي ، السشاقب السديجية ،  (ٖٓٔ)
  ٓ ٖٖ٘/٘ٔابػ الفخج ، األغاني ،  (ٖٔٔ)
ضج ـ ،أمالي الدٗٗٓٔىػ/ٖٙٗالسختزى ، الذخيف ابػ القاسع عمي بغ أحسج بغ الحدضغ ، ت (ٕٖٔ)

السختزى ، صححو كعمق عمى حػاشيو دمحم بجر الجيغ الشعداني ، مشذػرات مكتبة آية هللا العطسى 
   ٓ ٖ٘ٔ/ٔىػ، ٖٓٗٔالسخعذي ، قع ، 

ـ، خدانة األدب كلب لباب لداف العخب ، ٕٓٙٔىػ/ٖٓٓٔعبج القادر بغ عسخ ، ت البغجادؼ ،( ٖٖٔ)
ـ  ، ٜٜٛٔ، دار الكتب  العمسية ، بضخكت ،  ٔتحقضق دمحم نبضل شخيفي  كأمضل بجيع  اليعقػب ، ط

ٗ/ٔٔ ٓ  
بغ جعفخ  بغ كبلب بغ ربيعة بغ عامخ بغ صعرعة ، مغ فخساف ىػازف السذيػريغ ، يشطخ :  (ٖٗٔ)

 ٓ ٕ٘ٛ-ٕٗٛابغ حـد ، جسيخة أنداب العخب ، 
   ٓ ٖ٘ٔ/ٔالسختزى ، امالي السختزى ،  (ٖ٘ٔ)
ّـِ البشضَغ قاؿ في مصمع قرضجتو :  ( ٖٙٔ)  سضػُؼ َحدٍّ َكِجفاف ُمْتَخَعوْ  ... األربعةنحغ بشي أ

-ٖ٘ٔ/ٔ؛  السختزى ، أمالي السختزى ،  ٖٗ٘-ٕٖ٘/٘ٔكلمتفاصضل يشطخ : ابػ الفخج ، األغاني ، 
  ٓ  ٔ٘٘-ٓ٘٘/ٜ؛ البغجادؼ ، خدانة األدب ،  ٖٙٔ

يع ، ت  (ٖٚٔ) ـ ، تفدضخ الخازف السدسى ٖٔٗٔىػ/ٔٗٚالخازف ، عبلء الجيغ عمي بغ دمحم بغ ابخـا
  ٓ ٜٕٗ/ٔـ ، ٜٜٚٔفي معاني التشديل ، دار الفكخ ، بضخكت ،  التأكيللباب 



                                                                     

 ٜٖٛ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

ـ (، تاريخ الخسل كالسمػؾ ، دار الكتب ٕٕٜىػ/ٖٓٔالصبخؼ ، أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ ) ت (ٖٛٔ)
  ٓ ٘ٙ٘-ٗٙ٘/ٔىػ، ٚٓٗٔالعمسية ، بضخكت ، 

بغ جحيسة بغ ركاحة بغ ربيعة بغ مازف بغ الحارث بغ قصيعة بغ عبذ ، زعيع بشي عبذ  (ٜٖٔ)
  .ٕٔ٘-ٕٓ٘كصاحب حخب داحذ كالغبخاء السعخكفة ، يشطخ : ابغ حـد ، جسيخة أنداب العخب ، ص

بغ عسخك بغ جػية بغ لػذاف بغ ثعمبة بغ عجؼ الفدارؼ ، يشطخ : الببلذرؼ ، أنداب األشخاؼ ،  (ٓٗٔ)
ٖٔ/ٔ٘٘-ٔ٘ٙ ٓ   

مادة  ٛٙ٘/ٗأسع يصمق عمى كل حامل مغ اإلبل ، يشطخ : ابغ مشطػر ، لداف العخب ،  (ٓٗٔ)
   ٓ)عذخ( 

ـ، أمثاؿ العخب ، تحقضق احداف ٗٛٚىػ/ٛٙٔ، بغ دمحم بغ يعمي بغ ساؿ ، ت الطبيالسفزل  (ٕٗٔ)
  ٓ ٜٛٔ/ٚٔبػ الفخج ، األغاني ، أ؛  ٚٛ صـ ،ٜٔٛٔعباس ، دار الخائج العخبي ، بضخكت ، 

كجخت ؼيو مشاكشات بضغ الصخفضغ كقتل ؼيو عسخك بغ األسمع عضضشة ، ثع سفخت الػفػد بضشيع  (ٖٗٔ)
   ٓ ٕ٘/ٙكاصصمحػا ، يشطخ ، ابغ عبج ربو ، العقج الفخيج ، 

سيخة ابغ حـد ، ج :بغ ضباب بغ جابخ بغ يخبػع بغ بػيس بغ مخة بغ عػؼ الحبياني ،يشطخ  (ٗٗٔ)
   ٓ ٖٕ٘أنداب العخب ، ص

  ٓ ٔٔٔ/ٖٔالببلذرؼ ، انداب األشخاؼ ،   (٘ٗٔ)
بغ نذبة بغ غيع بغ مخة بغ عػؼ بغ سعج بغ ذبياف ، سضج بشي مخة كىػ مغ دفع ديات حخب  (ٙٗٔ)

 ٓ ٔٓٔ-ٓٓٔ/ٖٔداحذ كالغبخاء ، أدرؾ اإلسبلـ  كأسمع، يشطخ : الببلذرؼ ، انداب األشخاؼ ، 
  ٓ ٕٙٗ-ٔٙٗ/ ٔ، كيشطخ باختبلؼ األلفاظ ، ابغ األثضخ ، الكامل ،  ٘ٓٔالعخب ، صمثاؿ أ (ٚٗٔ)
اممة كعخضػا نرف الجية أف يجفعػا ديتو ك فأبػاكس قتل حميفًا لمخدرج ، كسسضخ رجل مغ األ  (ٛٗٔ)

 :، فاستسخت الحخب بضشيع سجاؿ مجة عذخيغ عاـ  حتى حّكّسػا بضشيع السشحر بغ حخاـ ، يشطخكػنو حميف
   ٓ ٜٔ٘/ ٔابغ األثضخ ، الكامل ،  ؛ ٕٚ-ٕٓ/ٖابػ الفخج ، األغاني ، 

 ٓ ٕٚ/ٖابػ الفخج ، األغاني ،   (ٜٗٔ)
ابغ حـد ،  :كالبياضي ندبة إلى بياضة بغ عامخ بغ زريق بغ حارثة مغ الخدرج، يشطخ   (ٓ٘ٔ)

ة ، يشطخ : ابغ ، ككاف قائج الخدرج يـػ بعاث كقج قتل في السعخك ٕٚٗجسيخة انداب العخب ، ص
 ٓ ٖٛ٘/ٔاألثضخ ، الكامل 

 ٓ ٖٙ٘/ٔابغ األثضخ ، الكامل  (ٔ٘ٔ)
  ٓ ٖٚ٘/ٔابغ األثضخ ، الكامل ( ٕ٘ٔ)



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٖٜٜ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
بة ، القاىخة ، ، مكتبحزارة اإلسبلمية كالفكخ اإلسبلمي، أبػ زيج ، تاريخ الشمبي (ٖ٘ٔ) ، ـٕٕٔٓة ـك

   ٓ ٖ٘ٔص
  ٓ ٚٛٗ/ٚالبغجادؼ ، خدانة األدب ،   (ٗ٘ٔ)
ـ ، نياية األرب في فشػف ٖٖٔٔىػ /ٕٖٚالشػيخؼ ، شياب الجيغ أحسج بغ عبج الػىاب ، ت( ٘٘ٔ)

  ٓ ٖ٘/ٚـ ، ٕٗٓٓاألدب ، تحقضق مفضج قسحية كآخخكف ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ، 
الحصضئة: لقب بو قضل لقرخه كدمامتو ، كأسسو جخكؿ بغ مالظ بغ جؤية بغ مخدـك بغ مالظ بغ  (ٙ٘ٔ)

بدي ، مغ فحػؿ الذعخاء ، يجضج كل ألػاف الذعخ لكشو اشتيخ باليجاء ، لمتفاصضل يشطخ : ابػ قصيعة الع
   ٓ ٜٓٔ-ٜٗٔ/ٕالفخج ، األغاني ، 

   ٓ ٕٔ٘/ٛابػ الفخج ، األغاني ،( ٚ٘ٔ)
  ٓ ٗ٘ٗ/ٔابغ األثضخ ، الكامل ،   (ٛ٘ٔ)
با معج قتمو بشػ عبذ في بغ عسخك بغ جػية بغ لػذاف بغ ثعمبة بغ عجؼ الفدارؼ ، يكشى أ  (ٜ٘ٔ)

 ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٖٔحخب داحذ كالغبخاء ، يشطخ : الببلذرؼ ، أنداب األشخاؼ ، 
   ٓ ٜٔ/ٙالعقج الفخيج ،  (ٓٙٔ)
كىػ مغ أياـ حخب داحذ كالغبخاء كاف الشرخ ؼيو لعبذ عمى ذبياف ، يشطخ : ابغ عبج ربو ،  (ٔٙٔ)

   ٓ ٕٓ-ٜٔ/ٙالعقج الفخيج ، 
   ٓ ٔٔٔ/ٖٔالببلذرؼ ، أنداب األشخاؼ ، ( ٕٚٔ)
كفي ىحا الضـػ كاف الشرخ حميف بشي عبذ ، إذ قتمػا في جفخ اليبائة كىػ مدتشقع صغضخ مغ   (ٖٚٔ)

   ٓ ٖٕ-ٕٕ/ٙابغ عبج ربو ، العقج الفخيج ، الساء مجسػعة مغ رجاؿ بشي ذبياف ، يشطخ : 
   ٓ  ٓٔٔ/ٕالسضجاني ، مجسع األمثاؿ ،  (ٗٙٔ)
ابغ عبج ربو ،  بضغ بشي عبذ كبشي عامخ ، كقج انيـد ؼيو بشي عامخ شخ ىديسة ، يشطخ :  (٘ٙٔ)

  ٓ ٕٚ-ٕٙ/ٙالعقج الفخيج ،
بغ مالظ بغ جعفخ العامخؼ ، فارس قػمو كاحج فتاؾ العخب كشعخائيع في الجاىمية كىػ مغ  (ٙٙٔ)

جؼ ، صبلح الجيغ بغ خمضل ىػ ، يشطخ: الرفٔٔالسخزخمضغ أدرؾ اإلسبلـ كلع يدمع تػفي بحجكد سشة 
  ،ـ ، الػافي بالػؼيات ، تحقضق احسج االرنؤكط  ك تخكي مرصفى ، بضخكتٕٖٙٔىػ/ٗٙٚبغ أيبظ ، ت

 ٖٖٓ/ٙٔـ ،  ٕٓٓٓ
  ٓ  ٕٙ/ٙابغ عبج ربو ، العقج الفخيج ،( ٚٙٔ)



                                                                     

 ٓٓٗ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

كىػ مغ أشيخ أياـ العخب قبل اإلسبلـ كأشجىا بضغ ؾبائل عامخ مغ ؾيذ كحمفائيع مغ عبذ ، ( ٛٙٔ)
يع كآخخكف ، أياـ العخب في  كبضغ تسيع كحمفائيا مغ ذبياف كأسج ، لمتفاصضل يشطخ : أبػ الفزل إبخـا

   ٖٗٙ-ٜٖٗالجاىمية ، ص
كاف  ،غ زرارة زعيع بشب تسيع بغ عجس بغ زيج بغ عبج هللا بغ داـر التسيسي ، أخ حاجب ب  (ٜٙٔ)

مقخبًا عشج كدخػ كيكشى أبا دختشػس كىي بشتو ف يقاؿ إنو اعتشق السجػسية ، يشطخ: الببلذرؼ ، أنداب 
  ٓ ٜٕ/ٕٔاألشخاؼ ، 

   ٓ ٔٛٔ/ٔالكامل في المغة ، ( ٓٚٔ)
تو لذبيو أبيو بعج مػ  باسعسسو شارؽ كإنسا سسي امغ بشي عبج هللا بغ داـر التسيسي ، ككاف   (ٔٚٔ)

   ٓ ٘٘/ٕٔ، يشطخ: الببلذرؼ ، أنداب األشخاؼ ، ككاف أبخص أبخخ يقاؿ لػلجه أفػاه الكبلب  ،بو
 ٓ ٘ٓ٘/ٔابغ األثضخ ، الكامل ،   (ٕٚٔ)
كاسع األسمت عامخ بغ جذع بغ كائل بغ زيج بغ ؾيذ بغ عامخ بغ مخة األكسي ، تأخخ إسبلمو  (ٖٚٔ)

  ٓ ٖ٘ٗإلى بعج الخشجؽ ، يشطخ : ابغ حـد ، جسيخة أنداب العخب ، ص
   ٓ ٖٗ٘/ٔابغ األثضخ ، الكامل ، ( ٗٚٔ)
  ٓ ٖٗٔ/ٔابغ األثضخ ، أسج الغابة ،   (٘ٚٔ)
كالخدرج ككاف عمى الخدرج عبج هللا بغ ُأبي ، كقج صبخ الصخفاف في األياـ بضغ األكس  أىعمغ   (ٙٚٔ)

 ٓ ٘ٓ٘/ٔ، ابغ األثضخ ، الكامل ، تكػف الغمبة ألحجىع عمى اآلخخ  أفالقتاؿ لسجة أربعة أياـ دكف 
حج الضيػد مغ حمفاء الخدرج عل أحج أكحاشب بغ ؾيذ الػسي ، كاف رجبًل شخيفًا ، اعتجػ   (ٚٚٔ)

كس فاشتعمت الحخ ذبياف ، فقاـ حاشب بقتل الضيػدؼ كردت الخدرج بقتل رجبًل مغ األضضػفو مغ بشي 
يع كآخخكف ، أياـ العخب في الجاىمية ، ص  ابضشيس   ٓ ٕٚلمتفاصضل ، يشطخ : إبخـا

أبػ الفزل بضغ األكس كالخدرج كقج كاف ؼيو الشرخ لؤلكس عمى الخدرج ، لمتفاصضل ، يشطخ  (ٛٚٔ)
يع كآخخكف ، أ   ٓ ٗٛ-ٖٚياـ العخب في الجاىمية ،صإبخـا

 ٓ ٖٛ٘/ٔابغ األثضخ ، الكامل ،   (ٜٚٔ)
  ٓ ٖٛ٘/ٔابغ األثضخ ، الكامل ،  ( ٓٛٔ)
كىػ حائط )بدتاف( في ناحية الدفح شيج معخكة بضغ األكس كالخدرج ، كاف الشرخ فضيا  (ٔٛٔ)

   ٓ ٕٖ٘/ٔيشطخ : ابغ األثضخ ، الكامل ،  ، لؤلكس



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٗٓٔ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
بغ الرسة بغ حارثة بغ الحارث بغ زيج مشاة بغ حبضب بغ عبج حارثة بغ مالظ بغ الخدرج ف  (ٕٛٔ)

كبشي الحارث حمفاء لبشي بياضة ، كاف شاعخًا معخكفًا ف يشطخ : ابغ حـد ، جسيخة أنداب العخب ، 
   ٓ ٖٙ٘ص

   ٓ ٕٖ٘/ٔابغ األثضخ ، الكامل ، ( ٖٛٔ)
ة حامية كاف الشرخ فضيا لبلكس ، يشطخ : أبػ ككانت معخك ،كمداحع حرغ مغ حرػنيع  (ٗٛٔ)

  ٓ ٙٚٔ-٘ٚٔ/ٚٔالفخج ، األغاني ، 
 ٓ ٙٚٔ-٘ٚٔ/ٚٔأبػ الفخج ، األغاني ،   (٘ٛٔ)
   ٓ ٕٕٗ/ٕابغ األثضخ ، أسج الغابة ،  (ٙٛٔ)
كىػ مغ األياـ السذيػرة بضغ األكس كالخدرج ، ككاف عمى ؾيادة الخدرج عبج هللا بغ ُأبي كعمى   (ٚٛٔ)

    ٓ ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٔس أبػ ؾيذ بغ األسمت ، يشطخ : ابغ األثضخ ، الكامل ، األك 
كىسا ججاراف ككانت الخدرج كراء مزخس كاألكس كراء معبذ ، كقج انيدمت ؼيو األكس ىديسة   (ٛٛٔ)

  ٓ ٖ٘٘/ٔنكخاء ، يشطخ : ابغ األثضخ ، الكامل ، 
   ٓ ٜ/ ٗابغ ىذاـ ، الدضخة ،  (ٜٛٔ)
   ٓ ٗٗٔالعمياكؼ ، األلعاب عشج العخب ، ص (ٜٓٔ)
   ٓ ٜٛٔ/ٚٔ؛ أبػ الفخج األغاني ،  ٚٛالسفزل الزبي ، أمثاؿ العخب ، ص (ٜٔٔ)
 ٓ ٘ٙ٘-ٗٙ٘/ٔالصبخؼ ، تاريخ الخسل ،   (ٕٜٔ)
ـ ، خبلصة الػفا بأخبار دار ٙٔ٘ٔىػ/ٕٕٜالدسيػدؼ ، عمي بغ عبج هللا بغ أحسج ت (ٖٜٔ)

السرصفى ، دراسة كتحقضق دمحم محسػد احسج الجكشي ، مكتبة حبضب محسػد أحسج ، السجيشة السشػرة ، 
كالعحؽ : الشخمة عشج أىل الحجاز ، يشطخ : ابغ مشطػر ، لداف العخب ،  ،  ٜٓٙ/ٔىػ ، ٚٔٗٔ

 ٛ٘/ٓٔ، كالحمقة : أسع لجسمة الدبلح ، يشطخ : ابغ مشطػر ، لداف العخب ،  ٓة )عحؽ(ماد ٖٕٛ/ٓٔ
 ٓمادة )حمق(

 ٓ ٕٙٗ/ٙمػلى سعج بغ عبادة ، عجه ابغ حجخ مغ الرحابة ، يشطخ : اإلصابة ،   (ٜٗٔ)
  ٓ ٕٙٗ/ٙ؛ ابغ حجخ ، اإلصابة ،  ٙٔٗ/ٜٗابغ عداكخ ، تاريخ دمذق ،   (ٜ٘ٔ)
  ٓ ٜ٘/ٜابغ عداكخ ، تاريخ دمذق ،  (ٜٙٔ)
ابغ  الذع : الصػاؿ مغ الشخل ، كالقخاكح : جسع قخكاح كىي الشخمة التي تجخد كخبيا كشالت ،  (ٜٚٔ)

  ٓمادة )قخح(  ٚ٘٘/ٕمشطػر ، لداف العخب ، 
 ٓمادة )قخح(  ٚ٘٘/ٕلداف العخب ،   (ٜٛٔ)



                                                                     

 ٕٓٗ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

، دار الكتب الكبضخ أك مفاتح الغضب ، التفدضخـ ٜٕٓٔىػ/ٙٓٙفخخ الجيغ دمحم بغ عسخ ،ت (ٜٜٔ)
    ٓ ٕٜٔ/ٖٕ، ـ  ٕٓٓٓالعمسية، بضخكت ، 

 ٓ ٕٕ٘/ٙٔالشػيخؼ ، نياية األرب ،   (ٕٓٓ)
  ٓ ٘ٛٔ/ٚٔابػ الفخج ، األغاني ،   (ٕٔٓ)
   ٓ ٘ٛٔ/ٚٔابػ الفخج ، األغاني ،  (ٕٕٓ)
 ٓ ٘ٛٔ/ٚٔابػ الفخج ، األغاني ،  ؛ ٕٓٔ/ٖٔالببلذرؼ ،  (ٖٕٓ)
، تحقضق عبج الدبلـ دمحم  ٖـ ، االشتقاؽ ، طٖٖٜىػ/ٕٖٔدريج ، دمحم بغ الحدغ األزدؼ ،ت ابغ (ٕٗٓ)

   ٓ ٕٚٚ،ص تٓىاركف ، مكتبة الخانجي ، القاىخة ، د
  ٓ ٖٖٔ/ٔالببلذرؼ ، أنداب األشخاؼ ،   (ٕ٘ٓ)
السدتجرؾ عمى ـ ( ٗٔٓٔىػ /  ٘ٓٗأبػ عبجهللا دمحم بغ عبج هللا ) ت  الحاكع الشيدابػرؼ ، (ٕٙٓ)

 ٓ ٕٖٚ/ٖ، ـ  ٜٜٓٔ، تحقضق مرصفى عبج القادر عصا ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ، الرحيحضغ 
الدشياء : الشخمة التي تحسل سشة كسشة ال ، كالخجبية : التي تبشى حػليا رجضبة أؼ ججار لتعتسج  (ٕٚٓ)

شخمة التي يعخييا صاحبيا رجبًل عميو ، كالجػائح : جسع جائحة كىي الدشة السججبة ، كالعخية : ىي ال
محتاجًا أؼ يجعل ثسخىا لو ، يشطخ : السصخزؼ  ، ابػ الفتح ،ناصخ الجيغ بغ عبج الدضج بغ بغ عمي ، 

ـ ، السغخب في تختضب السعخب ، تحقضق دمحم فاخػرؼ كعبج الحسضج مختار ، مكتبة ٖٕٔٔىػ/ٓٔٙت
  ٓ ٛ٘-ٚ٘/ٕـ ، ٜٜٚٔأسامة بغ زيج ، حمب ، 

    ٓ ٜٕ٘/ٕٓعداكخ ، تاريخ دمذق ، ابغ  (ٕٛٓ)
  ٓمادة )أشع(  ٜٔ/ٕٔاألشع : الحرغ ف ابغ مشطػر ، لداف العخب ،   (ٜٕٓ)
    ٓ ٜٙ٘الجاحع ، البياف كالتبضضغ ، ص (ٕٓٔ)
   ٓ ٚٚٔ/ٕمعجع البمجاف ،  (ٕٔٔ)
     ٓ ٕٛ٘/ٕٓابغ عداكخ ، تاريخ دمذق ، ( ٕٕٔ)
الشبي كاف عبجًا لخخشة الثقفي ندؿ إلى  (ٖٕٔ)    مغ حرغ الصائف أياـ حرارىع فاعتقو كقج

عاش بعج الشبي    ، ٔدىخًا، ابغ حجخ ، اإلصابة/ٜٔ ٓ  
 ٓ ٜٔ/ٔابغ حجخ ، اإلصابة ،  (ٕٗٔ)
  ٓ ٗٗٗ/ٕابغ حجخ ، اإلصابة ،  (ٕ٘ٔ)



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٖٗٓ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     

إنو نبي يحكخ أىل األخبار إنو عاش زمغ داككد عميو الدبلـ ، كاختمفػا في نبػتو فسشيع مغ قاؿ  (ٕٙٔ)

-ٖ٘ٔ/ٕٓكمشيع مغ قاؿ إنو حكيع ، كقج كرد ذكخه في القخاف الكخيع ، يشطخ : الصبخؼ ، جامع البياف ، 

ٖٔٚ ٓ  

 ىػٗٚٚ، ت؛ ابغ كثضخ، عساد الجيغ أبػ الفجاء إسساعضلٚٙ٘/ٕابغ األثضخ، أسج الغابة،  (ٕٚٔ)

  ٓ ٚٗٔ/ٖت  ، ٓالبجاية كالشياية في التاريخ ، مكتبة السعارؼ ، بضخكت ، د   ،ـ ٕٖٚٔ/

   ٓمادة )جمل(  ٙٔٔ/ٔٔابغ مشطػر ، لداف العخب ،  (ٕٛٔ)

أبػ عبج هللا اليساني األخبارؼ ، كاف مغ خيار التابعضغ ، لو مرشفات مشيا القجر ، كالسمػؾ  (ٜٕٔ)

شياب الجيغ أبي  ياقػت الحسػؼ ، ـ ، يشطخ :ٕٖٚىػ/ٗٔٔالستػجة مغ حسضخ كأخبارىا ، تػفي سشة 

، معجع األدباء ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ،  ـٕٕٛٔىػ/ٕٙٙعبج هللا ياقػت بغ عبج هللا ) ت

  ٓ ٙٚ٘/٘ـ ،ٜٜٔٔ

 ٓ ٘٘،ص ابغ قتضبة ،السعارؼ (ٕٕٓ)

  ٓ ٚٙ٘/ٕ؛ابغ األثضخ ، أسج الغابة ،  ٚٚٙ/ٕاالستيعاب ،  ابغ عبج البخ ، (ٕٕٔ)

كىػ مغ العمـػ السعخكفة عشج العخب ، كمعشى الشػء ىػ غخكب نجع في السغخب مع الفجخ  (ٕٕٕ)

كعجد تمظ الشجـػ  كشخؽ نجع آخخ يقابمو في نفذ الداعة في السذخؽ، كمجة كل نجع ثبلثة عذخ يػمًا 

ابغ قتضبة ، أبػ  كف نجسًا أؼ في دكرة شضمة أياـ الدشة ، لمتفاصضل يشطخ :بعج مشازؿ القسخ ثسانية كعذخ 

، األنػاء في مػاسع العخب ، دار الذؤكف الثقاؼية العامة ،  ـٜٛٛىػ/ٕٙٚعبج هللا دمحم بغ مدمع ، ت

  ٓ ٔٔ-ٓٔ، ص ٜٛٛٔبغجاد ، 

ـ  ،الدضخة الحمبية في سضخة األمضغ ٖٗٙٔىػ/ٗٗٓٔعمي بغ بخىاف الجيغ ، ت  الحمبي ، (ٖٕٕ)

  ٓ ٙٔٚ/ٕىػ ،ٓٓٗٔدار السعخفة ، بضخكت ،   ،السأمػف 

  ٓ ٔٔابغ قتضبة ، األنػاء ، ص  (ٕٕٗ)

 ٓ  ٓ٘ابغ قتضبة ، األنػاء ،ص  (ٕٕ٘)



                                                                     

 ٗٓٗ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

لسكتبة التجارية ، ا ٕالذعخ كالذعخاء ، صححو كعمق حػاشيو مرصفى أفشجؼ الدقا ، ط  (ٕٕٙ)

  ٓ ٕٔـ ، صٕٖٜٔالكبخػ ، القاىخة ، 

 ٜٕٛ/ٖٔالحخب العػاف : الصػيمة التي سبقتيا حخب ، يشطخ : ابغ مشطػر ، لداف العخب ،   (ٕٕٚ)

 ٓمادة )عػف ( 

، ككلج سػدة : ىع ححيفة بغ بجر كأخػتو  ٓٔٔ-ٜٓٔ، أمثاؿ العخب ، ص الطبيالسفزل  (ٕٕٛ)

 ٓالخسدة ، أميع سػدة بشت نزمة بغ عبضج ، يشطخ نفذ السرجر كالرفحة

 كتقـػ معػلة مع األسحار  مثمو تسدي الشداء حػاسخًا     قاؿ في مصمع قرضجتو : مغ  (ٜٕٕ)

  ٓ  ٜٜٔ/ٚٔلمتفاصضل يشطخ : ابػ الفخج ، األغاني ،         

 تخجػ الشداء عػاقب األشيار    أؼبعج مقتل مالظ بغ زىضخ        قاؿ في مصمعيا :      (ٖٕٓ)

  ٓ ٜٜٔ/ٚٔلمتفاصضل يشطخ : ابػ الفخج ، األغاني ،            

 ما مثميا سعة عخضًا كال شػال  سعة       ألف رحمت جسالي ال إلى قاؿ في مصمعيا :     (ٖٕٔ)

   ٓ ٖٖ٘/٘ٔلمتفاصضل يشطخ : ابػ الفخج ، األغاني            

  ٓ  ٛٚٙ/ٕابغ عبج البخ ، االستيعاب ،  (ٖٕٔ)

  ٓ ٕٔابغ قتضبة ، الذعخ كالذعخاء ، ص  (ٕٖٕ)

ـ ، نثخ الجر ، تقجيع كتعمضق مطيخ ٖٓٓٔىػ/ٕٔٗمشرػر بغ الحدضغ ، ت اآلبي ، ابػ سعضج (ٖٕٗ)

، كأسػؽ : جسع  ٕٔٚ/ٗـ ، ٜٜٚٔالجسيػرية العخبية الدػرية، دمذق ، الحجي ، كزارة الثقافة في 

 )سػؽ(ٙٙٔ/ٓٔساؽ ، يشطخ : ابغ مشطػر، لداف العخب،
 
 
 
 
 



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٗٓ٘ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
 السرادر والسراجع 

 القرآن الكريم  
يع ، دمحم أبػ الفزل كآخخكف   إبخـا

 ٓ ـٕٜٗٔالقاىخة ،  أياـ العخب في الجاىمية ، -ٔ
 ـ ٛٗٗٔىػ/ٕ٘ٛاألبذضيي ، شياب الجيغ دمحم بغ احسج ، ت

، دار  الكتب  ٕالسدتصخؼ مغ كل فغ مدتطخؼ ، تحقضق مفضج دمحم قسحية ، ط-ٕ             
 ٓـٜٙٛٔبضخكت ،   ،العمسية

 ـ ٖٓٓٔىػ/ٕٔٗمشرػر بغ الحدضغ ، تاآلبي ، ابػ سعضج 
كزارة الثقافة في الجسيػرية العخبية الدػرية،  نثخ الجر ، تقجيع كتعمضق مطيخ الحجي ، - ٖ         

  ٓـ ٜٜٚٔ دمذق ،
 ـ(ٕٖٕٔىػ/ٖٓٙابغ األثضخ ، أبػ الحدغ عمي بغ أبي الكـخ )ت

أسج الغابة في معخفة الرحابة ،تحقضق عادؿ أحسج الخفاعي ، دار إحياء التخاث العخبي ،  -ٗ         
 ٓـ ٜٜٙٔبضخكت ،

 ػ .ق٘ٔٗٔ، بضخكت ، ، دار الكتب العمسيةٕالقاضي ،ط قضق عبج هللاتح الكامل في التاريخ،-٘         
 ـ (ٜٓٛىػ/ٖٓٚاألزىخؼ ، أبػ مشرػر دمحم بغ أحسج )  ت

، دار إحياء التخاث العخبي ، بضخكت ،  ٔتيحيب المغة ، تحقضق دمحم عػض مخعب ، ط -ٙ          
 ٓـٕٔٓٓ

 اآللػسي ، محسػد شكخؼ 
بمػغ األرب في معخفة أحػاؿ العخب ، عشي بذخحو كضبصو دمحم بيجت اآلثخؼ ، دار  -ٚ         

 ٓت ٓالكتب العمسية ، بضخكت ، د
 ـ ٘ٗ٘تبغ حجخ بغ الحارث ، الؿيذ  أمخؤ

 ٓت ٓديػانو ، تحقضق حشا الفاخػرؼ ، دار الجضل ، بضخكت ، د -ٛ              
 ـٕٛٙٔىػ/ٖٜٓٔعبج القادر بغ عسخ ، ت البغجادؼ ،

  ،كلب لباب لداف العخب ، تحقضق دمحم نبضل شخيفي كامضل بجيع اليعقػب خدانة األدب  -ٜ            
 ٓـ ٜٜٛٔدار الكتب العمسية ، بضخكت ،

 



                                                                     

 ٙٓٗ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

 ـ ٕٔىػػ/القخف ٙأبػ البقاء الحمي، ـبة هللا دمحم بغ نسا ، ت القخف 
يجية في أخبار السمػؾ األسجية ، تحقضق دمحم عبج القادر خخيدات كصالح السشاقب السد  -ٓٔ           

 ٓـٜٗٛٔمػسى درادكة ، مكتبة الخسالة الحجيثة ، عساف ، 
 الببلدؼ ، عاتق بغ غضث 

 ٓ ٜ٘ٛٔأكدية مكة السكخمة ، دار مكة لمتػزيع كالشذخ ، مكة السكخمة ،  -ٔٔ    
 ـ(ٕٜٛىػ/ٜٕٚ) ت الببلذرؼ ، أبػ الحدغ أحسج بغ يحضى بغ جابخ

 ٓـ ٜٜٙٔأنداب األشخاؼ ،تحقضق سيضل زكار كرياض زركمي ، دار الفكخ ، بضخكت ،  -ٕٔ        
 ٓ ىػٖٓٗٔفتػح البمجاف ، تحقضق رضػاف دمحم رضػاف ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ،  -ٖٔ        

 بضخني ، جاف جاؾ  
  .الغد ، السكتب التجارؼ لمصباعة كالتػزيع كالشذخ، تخجسة نججة ىاجخ كسعضج جديخة العخب -ٗٔ        

        ٓـ ٜٓٙٔبضخكت ، 
 ـ (ٛٙٛىػ/ٕ٘٘الجاحع ، أبػ عثساف عسخك بغ بحخ ) ت

 ٓـٜٛٙٔالبياف كالتبضضغ ، تحقضق فػزؼ عصػؼ ، دار صعب ، بضخكت ،  -٘ٔ        
  ٓـ   ٜٜٙٔتحقضق عبج الدبلـ دمحم ىاركف، دار الجضل ، بضخكت ، الحضػاف ، -ٙٔ          

 ـ ( ٘ٗٛىػ/ٖٕٔالجسحي ، دمحم بغ سبلـ ) ت
  ٓت ٓشبقات فحػؿ الذعخاء ، تحقضق محسػد دمحم شاكخ ، دار السجني ، ججة ، د-ٚٔ       

 ـ ٕٔٓٔىػ/ٜٚ٘ابغ الجػزؼ ،أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمي بغ احسج ، ت 
 ٓالسشتطع في أخبار السمػؾ كاالمع ، دار صادر ، بضخكت  -ٛٔ        

 ـ (  ٗٔٓٔىػ /  ٘ٓٗالحاكع الشيدابػرؼ ، أبػ عبجهللا دمحم بغ عبج هللا ) ت 
السدتجرؾ عمى الرحيحضغ ، تحقضق مرصفى عبج القادر عصا ، دار الكتب العمسية ، -ٜٔ             

  ٓـ  ٜٜٓٔبضخكت ، 
 ـٜ٘ٛىػ/ٕ٘ٗبغ حبضب البغجادؼ ، ت ابغ حبضب ، أبػ جعفخ دمحم

     ه ليختغ شتضتخ ، دار اآلفاؽ الججيجة ، بضخكت ، إيمضد ٓالسحبخ ، أعتشى بترحيحو د  -ٕٓ            
 ٓتٓد

 حتي ، فضمضب 
 ٓـ ٜ٘ٙٔـ ، ٓ، دار الكذاؼ ،  د ٗتاريخ العخب السصػؿ ، ط -ٕٔ               

 



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٗٓٚ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
 ـ(ٜٗٗٔىػ/ٕ٘ٛعمي العدقبلني ) تابغ حجخ : أبػ الفزل أحسج بغ       

، دار الجضل ، بضخكت  ٔاإلصابة في تسضضد الرحابة ، تحقضق عمي دمحم البجاكؼ ، ط-ٕٕ              
          ٓـٕٜٜٔ، 

 ـٖٙٓٔىػ/ٙ٘ٗابغ حـد ، أبػ دمحم عمي بغ أحسج بغ سعضج األنجلدي ، ت
   ٓـ  ٖٕٓٓلعمسية ، بضخكت ، ، دار الكتب ا  ٖجسيخة أنداب العخب ، ط-ٖٕ             

 ـ ٖٗٙٔىػ/ٗٗٓٔعمي بغ بخىاف الجيغ ، ت  الحمبي ،
 ٓىػ ٓٓٗٔالدضخة الحمبية في سضخة األمضغ السأمػف ، دار السعخفة ، بضخكت ، -ٕٗ             

يع ، ت  ـ ٖٔٗٔىػ/ٔٗٚالخازف ، عبلء الجيغ عمي بغ دمحم بغ ابخـا
في معاني التشديل ، دار الفكخ ، بضخكت ،  التأكيللباب  تفدضخ الخازف السدسى  -ٕ٘            

 ٓـ ٜٜٚٔ
 خصاب ، محسػد شضت 

 ٓـ ٖٜٛٔالعدكخية العخبية اإلسبلمية ، دار الذخكؽ ، بضخكت ،  -ٕٙ            
 ـ(٘ٓٗٔىػ/ٛٓٛإبغ خمجكف : عبج الخحسغ بغ دمحم ) 

العبخ كديػاف السبتجأ كالخبخ في أياـ العخب كالعجع كالبخبخ كمغ عاصخىع مغ ذكؼ  -ٕٚ           
 ٓـ ٜٗٛٔ، دار القمع ، بضخكت ،  ٘الدمصاف األكبخ ، ط

 ٓـ       ٜٗٛٔالسقجمة ،  دار القمع بضخكت ، -ٕٛ             
 ـ ٕٕٛٔىػ/ٔٛٙابػ العباس شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج ، تابغ خمكاف ،  

كؼيات األعياف كأنباء أبشاء الدماف ، تحقضق إحداف عباس ، دار الثقافة ، بضخكت ،  -ٜٕ             
 ٓت ٓد

 ـ ٖٖٜىػ/ٕٖٔابغ دريج ، دمحم بغ الحدغ األزدؼ ،ت
، تحقضق عبج الدبلـ دمحم ىاركف ، مكتبة الخانجي ، القاىخة ،  ٖاالشتقاؽ ، ط -ٖٓ

 ٓتٓد
 ـٛٓٔٔق /ٕٓ٘دمحم ، تأبػ القاسع حدضغ بغ  الخاغب األصفياني ،

 ٓتٓني ، دار السعخفة ، بضخكت ، د، تحقضق دمحم سضج كيبلالسفخدات في غخيب القخآف-  ٖٔ
 ـ ( ٖٙٓٔىػ/ٙ٘ٗإبغ رشضق ، أبػ عمي الحدغ بغ رشضق القضخكاني ) ت

  ٓ ـ ٕٔٓٓالعسجة في محاسغ الذعخ كأدبو ، تحقضق دمحم عبج القادر ، بضخكت ، -ٕٖ            
 ـٜٓٚٔىػػ/ٕ٘ٓٔ، دمحم مختزى بغ دمحم بغ عبج الخزاؽ الحدضشي ، ت الدبضجؼ



                                                                     

 ٛٓٗ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس ، تحقضق مجسػعة مغ السحققضغ ، دار اليجاية ،  -ٖٖ               
 ٓتٓد

 ـ (ٖٗٔٔىػ/ٖٛ٘الدمخذخؼ : أبػ القاسع محسػد بغ عسخ بغ دمحم ) ت
ربيع األبخار كنرػص األخبار ، تحقضق عبج األمضخ ميشا ، مؤسدة األعمسي -ٖٗ               

   ٓـ ٕٜٜٔلمسصبػعات ، بضخكت ، 
   ٓـ ٜٚٛٔالسدتقرى في أمثاؿ العخب  ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ،   -ٖ٘             

 ـ (ٗٗٛىػ/ٖٕٓابغ سعج : دمحم بغ سعج بغ مشيع البرخؼ ) ت
 ٓت   ٓالصبقات الكبخػ ، دار صادر ، بضخكت ، د -ٖٙ              

 سبلمة ، عبج الحسضج 
ـ ( دار ٚٔىػ/ٔٔـ إلى القخف ٙقزايا الساء عشج العخب قجيسًا )مغ الجاىمية/القخف  -ٖٚ             

 ٓـ ٕٗٓٓـ ، ٓالغخب اإلسبلمي ، د
 ـ ٙٔ٘ٔىػ/ٕٕٜالدسيػدؼ ، عمي بغ عبج هللا بغ أحسج ت

خبلصة الػفا بأخبار دار السرصفى ، دراسة كتحقضق دمحم محسػد احسج الجكشي ،  -ٖٛ             
 ىػ ،ٚٔٗٔمكتبة حبضب محسػد أحسج ، السجيشة السشػرة ، 

 ـ ٘ٓ٘ٔىػ/ٜٔٔالدضػشي ، جبلؿ الجيغ بغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ ، ت
ؤاد عمي مشرػر ، دار الكتب العمسية ، السدىخ في عمـػ المغة كأنػاعيا ، تحقضق ف  -ٜٖ           
   ٓـٜٜٛٔ بضخكت، 

 ـ٘ٚٛىػ/ٕٕٙأبػ زيج عسخ الشسخؼ ، تابغ شبة ، 
أخبار السجيشة ، تحقضق عمي دمحم كياسضغ سعج الجيغ ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ،  -ٓٗ        

   ٓـٜٜٙٔ
يع    الذخيف ، أحسج إبخـا

 ٓـ  ٜ٘ٛٔـ ،ٓة كعيج الخسػؿ ، دار الفكخ العخبي ، دمكة كالسجيشة في الجاىمي -ٔٗ          
 شمبي ، أبػ زيج 

بة ، القاىخة ،  -ٕٗ             ٓـ ٕٕٔٓتاريخ الحزارة اإلسبلمية كالفكخ اإلسبلمي ، مكتبة ـك
 ـ ٕٖٙٔىػ/ٗٙٚالرفجؼ ، صبلح الجيغ بغ خمضل بغ أيبظ ، ت

  .ـٕٓٓٓالػافي بالػؼيات ، تحقضق احسج االرنؤكط  ك تخكي مرصفى ، بضخكت ، -ٖٗ         
 



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٜٗٓ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
 ضيف ، شػقي 

 ٓت ٓ، دار السعارؼ ، القاىخة ، دٕٕتاريخ األدب العخبي) العرخ الجاىمي ( ط -ٗٗ         
 ـ ٜٔٚىػ/ٖٓٙالصبخاني ، سميساف بغ أحسج بغ أيػب ، ت

 ٓـ ٖٜٛٔ، تحقضق حسجؼ بغ عبج السجضج الدمفي ، السػصل ،  ٕط السعجع الكبضخ ، -٘ٗ         
 ـ (ٕٕٜىػ/ٖٓٔالصبخؼ : أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ ) ت

مؤسدة الخسالة ، بضخكت  آؼ القخاف ، تحقضق احسج دمحم شاكخ، جامع البياف عغ تأكيل -ٙٗ       
 ٓ ـٕٓٓٓ،

 ٓت ٓخكت ، دتاريخ الخسل كالسمػؾ ، دار الكتب العمسية ، بض-ٙٗ        
 الصخفي ، دمحم حدضغ جاسب 

ـ ، مجمة القادسية لمعمـػ ٔٙٙىػ/ٔٗخذية السياه عشج العخب السدمسضغ حتى عاـ  -ٚٗ        
 ٓـٕ٘ٔٓ، سشة  ٖ-ٕاإلندانية ، السجمج الثامغ عذخ ، العجد

 ـ ٜٖٗٔق/ٓ٘ٚابغ عادؿ ، أبػ حفز عسخ بغ عمي الجمذقي ، كاف حيًا سشة 
 المباب في عمـػ الكتاب ، تحقضق عادؿ احسج عبج السػجػد ، عمي دمحم معػض ، دار -ٛٗ          

 ٓ ـٜٜٛٔالكتب العمسية ، بضخكت ، 
 ـ ٓٚٓٔىػ/ٖٙٗأبػ عسخ يػسف بغ عبج البخ الشسخؼ القخشبي ، تابغ عبج البخ ،  

لجضل ، بضخكت ، دار ا ٔفي معخفة األصحاب ، تحقضق عمي دمحم البجاكؼ ، ط االستيعاب -ٜٗ         
                ٓىػ ٕٔٗٔ، 

 ـ(ٔٔٓٔىػ/ٕٖٛإبغ عبج ربو : أبػ عسخ أحسج بغ دمحم ) ت
  ٓـ ٖٜٛٔالعقج الفخيج ، تحقضق عبج السجضج التخحضشي ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ،  -ٓ٘          

 ـ ٖٛٛىػ/ٕٕٗأبػ عبضج ، القاسع بغ سبلـ ، ت
، مؤسدة الخسالة ، بضخكت ،  ٕحاتع صالح الزامغ ، ط كتاب الدبلح ، تحقضق -ٔ٘        

  .ـٜ٘ٛٔ
 ـ (٘ٚٔٔىػ/ٔٚ٘ابغ عداكخ ،أبػ القاسع عمي بغ الحدغ بغ ـبة هللا ) ت

، أبي سعضج كعسخ بغ غخامة  العسخؼ، دار الفكخ تاريخ مجيشة دمذق، تحقضق محب الجيغ -ٕ٘        
  ٓـ ٜٜ٘ٔبضخكت ، 

 
 



                                                                     

 ٓٔٗ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

 العمياكؼ ، عمي قاسع جابخ
األلعاب عشج العخب كمػقف اإلسبلـ مشيا حتى نياية العرخ الخاشجؼ ، رسالة ماجدتضخ -ٖ٘         

 ٓ ـٕٓٔٓغضخ مشذػرة مقجمة إلى كمية التخبية جامعة البرخة ، 
مياه مكة قبل اإلسبلـ حتى نياية القخف الدابع اليجخؼ/الثالث عذخ السيبلدؼ ، إشخكحة  -ٗ٘         

 ٓ ـٕٗٔٓدكتػراه غضخ مشذػرة مقجمة إلى كمية التخبية لمعمـػ اإلندانية جامعة البرخة ، 
 عمي ، جػاد 
ه ، ، ساعجت  جامعة بغجاد عمى نذخ  ٕ،ط السفرل في تاريخ العخب قبل اإلسبلـ -٘٘           

  ٓـ ٖٜٜٔ  بغجاد ،
 غالي ، كاصف بصخس 

 ٓت ٓتقالضج الفخكسية عشج العخب ، تخجسة أنػر لػقا ، دار السعارؼ ، القاىخة ، د -ٙ٘         
 الفاخػرؼ ، حشا

 ٓـ ٖٜ٘ٔ، السصبعة البػلدية ، بضخكت ،  ٕتاريخ األدب العخبي ، ط -ٚ٘         
 ـ (ٛٛٛىػ/ٕ٘ٚالعياش ) ت  الفاكيي : أبػ عبجهللا دمحم بغ إسحاؽ بغ

،  ٕعبج السمظ عبج هللا دـير ، ط ٓأخبار مكة في قجيع الجىخ كحجيثو ، تحقضق د-ٛ٘        
  ٓىػ ٗٔٗٔبضخكت ، 

 ـ ٜٕٓٔىػ/ٙٓٙالفخخ الخازؼ ، فخخ الجيغ دمحم بغ عسخ ،ت
 ٓـ   ٕٓٓٓ التفدضخ الكبضخ أك مفاتح الغضب، دار الكتب العمسية، بضخكت ، -ٜ٘           

 ـ ٜٔٚىػ/٘ٚٔالفخاىضجؼ ، الخمضل بغ أحسج ، ت 
يع الدامخائي ، ط  ٓميجؼ السخدكمي ك د ٓالعضغ ، تحقضق د  -ٓٙ         مؤسدة دار  ، ٕإبخـا

 ٓ ىػٜٗٓٔاليجخة ، قع ، 
 ـ (ٜٙٚىػ/ٖٙ٘أبػ الفخج األصفياني ، عمي بغ الحدضغ ، ) ت

 .ت.دالفكخ لمصباعة كالشذخ ، بضخكت ، سسضخ جابخ ، دار مي ميشا ك األغاني ، تحقضق ع -ٔٙ        
 ـٜٛٛىػ/ٕٙٚابغ قتضبة ، أبػ دمحم عبج هللا بغ مدمع ، ت

 ٓ ٜٛٛٔاألنػاء في مػاسع العخب ، دار الذؤكف الثقاؼية العامة ، بغجاد ، -ٕٙ        
 ٓ تٓحسج صقخ ، السكتبة العمسية ، القاىخة ، دتأكيل مذكل القخآف ، تحقضق الدضج أ -ٖٙ        

، السكتبة التجارية  ٕالذعخ كالذعخاء ، صححو كعمق حػاشيو مرصفى أفشجؼ الدقا ، ط -ٗٙ        
 ٓـ ٕٖٜٔالكبخػ ، القاىخة ، 



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٗٔٔ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
 ٓت ٓثخكت عكاشة ، دار السعارؼ ، القاىخة ، دٓالسعارؼ ، تحقضق د -٘ٙ   

 ـٕٕٚٔىػ/ٔٚٙأبػ عبج هللا دمحم بغ احسج بغ أبي بكخ ، ت القخشبي ،
 ٓ ـٖٕٓٓالجامع ألحكاـ القخآف ، تحقضق ىذاـ سسضخ البخارؼ ، دار عالع الكتب ، الخياض ، -ٙٙ    

 الؿيدي ، نػرؼ حسػدؼ 
 ٓ ـٕٗٓٓالفخكسية في الذعخ الجاىمي ، عالع الكتب ، بضخكت ، -ٚٙ   

 ـ ٖٓ٘ٔىػ/ٔ٘ٚشسذ الجيغ دمحم بغ أبي بكخ ، ت الجػزية ،ابغ ؾيع 
 ٓـ ٜٜٗٔ، مكتبة الخانجي ، القاىخة ،  ٕالفخكسية ، تحقضق عدت العصار الحدضشي ، ط -ٛٙ   

 ـ ٕٖٚٔىػ/ٗٚٚابغ كثضخ ، عساد الجيغ أبػ الفجاء إسساعضل ، ت
  ٓت  ٓتبة السعارؼ ، بضخكت ، د البجاية كالشياية في  التاريخ ، مك -ٜٙ  
ـ ، ٓ، دار شضبة لمشذخ كالتػزيع ، د ٕ، تحقضق سامي بغ دمحم سبلمة ، طتفدضخ القخآف العطيع-ٓٚ 

   ٓـٜٜٜٔ
 ـ(ٔٙٙىػ/ٔٗلبضج بغ ربيعة ، بغ مالظ ) ت 

 ٓـ ٕٜٙٔتحقضق إحداف عباس ، الكػيت ، ديػانو ، -ٔٚ 
 ـ ( ٜٛٛىػ/ٕ٘ٛس دمحم بغ يديج ) تالسبخد، أبػ العبا

 ٓ  تٓالكامل في المغة كاألدب ، مكتبة السعارؼ ، بضخكت ، د-ٕٚ 
 ـ ٗٗٓٔىػ/ٖٙٗالسختزى ، الذخيف ابػ القاسع عمي بغ أحسج بغ الحدضغ ، ت

شذػرات مكتبة أمالي الدضج السختزى ، صححو كعمق عمى حػاشيو دمحم بجر الجيغ الشعداني ، م-ٖٚ  
 ٓ ىػٖٓٗٔآية هللا العطسى السخعذي ، قع ، 

 ـ ٖٔٗٔىػ/ٕٗٚالسدؼ ، ابػ الحجاج يػسف بغ عبج الخحسغ ، ت
بذار عػاد معخكؼ ، مؤسدة الخسالة ، بضخكت ،  ٓتيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ ، تحقضق د -ٗٚ  

 .ـٜٓٛٔ
 ـ ٜٗٚق/ٖٗٙت ابػ الحدغ عمي بغ الحدضغ بغ عمي ، السدعػدؼ ،

  ـٜٜٛٔ، ، بضخكت، دار الكتاب العالسي، الذخكة العالسية لمكتابمخكج الحىب كمعادف الجػىخ -٘ٚ   
 ـ ٖٕٔٔىػ/ٓٔٙالسصخزؼ  ، ابػ الفتح ،ناصخ الجيغ بغ عبج الدضج بغ بغ عمي ، ت

السغخب في تختضب السعخب ، تحقضق دمحم فاخػرؼ كعبج الحسضج مختار ، مكتبة أسامة بغ زيج ،  -ٙٚ  
 ٓـٜٜٚٔحمب ، 

 ـٗٛٚىػ/ٛٙٔالسفزل الزبي ، بغ دمحم بغ يعمي بغ ساؿ ، ت



                                                                     

 ٕٔٗ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

 ٓـٜٔٛٔأمثاؿ العخب ، تحقضق احداف عباس ، دار الخائج العخبي ، بضخكت ،  -ٚٚ   
 ـ (ٜ٘ٙىػ/ٖ٘٘السصيخ بغ شاىخ ) تالسقجسي ، 

 ٓ تٓالبجء كالتاريخ ، مكتبة الثقافة  الجيشية ، بػر سعضج ، د -ٛٚ  
 ـ (ٖٔٔٔىػ/ٔٔٚابغ مشطػر : أبػ الفزل جساؿ الجيغ دمحم بغ مكـخ ) ت

 ٓت    ٓلداف العخب ، دار صادر ، بضخكت ، د -ٜٚ  
 ـ (ٕٗٔٔىػ/ٛٔ٘دمحم ) تالسضجاني : أبػ الفزل أحسج بغ 

  ٓت  ٓمجسع األمثاؿ ، تحقضق دمحم محضي الجيغ عبج الحسضج ، دار السعخفة ، بضخكت ، د-ٓٛ 
 الشعيسي ، أحسج إسساعضل  
 .ٕٚٓٓ، بغجاد ٕخاث الذعبي، العجد مجمة الت ألعاب األشفاؿ الذعبية في تخاث العخب الذعخؼ، -ٔٛ 

 ـ ٖٖٔٔىػ /ٕٖٚجيغ أحسج بغ عبج الػىاب ، تالشػيخؼ ، شياب ال
  بضخكت ، نياية األرب في فشػف األدب ، تحقضق مفضج قسحية كآخخكف ، دار الكتب العمسية ،  -ٕٛ 

  ٓـ ٕٗٓٓ
 ـ ٕٛٛىػ/ٖٕٔابغ ىذاـ ، عبج السمظ بغ ىذاـ بغ أيػب الحسضخؼ ، ت

 ٓ ىػٔٔٗٔسعج ، دار الجضل ،  بضخكت ، الدضخة الشبػية ، تحقضق شو عبج الخؤؼ  -ٖٛ  
 ـ(، ٛٗٓٔىػ/ٓٓٗالحدغ بغ عبج هللا بغ سيل ) ت بعج سشة ،ابػ ىبلؿ العدكخؼ 

يعٕجسيخة األمثاؿ ، ط-ٗٛ  بضخكت ،  كعبج السجضج قصامر ،دار الفكخ ، ، تحقضق دمحم أبػ الفزل ابخـا
 ٓـٜٛٛٔ

 ـ ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙشياب الجيغ أبي عبج هللا ياقػت بغ عبج هللا ، ت ياقػت الحسػؼ ،
 ٓـ  ٜٜٔٔمعجع األدباء ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ،  -٘ٛ  

 ٓ ـ ٜٜٚٔ، دار الفكخ ، بضخكت ،  معجع البمجاف -ٙٛ  


