
م( 947ه/132مالبص طبقات االغهًاء يف الدولة العربًة االسالمًة حتى نهاية العصر االمىٍ )

 تارخيًة( )دراسة

  و الطائٌم. د. حممد عباض حش                                                                                           

 

   م(2022حزيراى  – 32العدد )مةلحق  ةلة دراسات تارخيًةجم 
341 

 

341 

 م(947/ه231)مالبس طبقات االغنياء في الدولة العربية االسالمية حتى نهاية العرر االموي 
 )دراسة تاريخية(

  المديرية العامة للتربية في بابل - م. د. دمحم عباس حدن الطائي

 الملخص
سمصشا الزػء في ىحا البحث عمى مالبذ شبقة االغشياء في السجتسع العخبي االسالمي إذ     

كانت ىحه الصبقة ثقميا الكبيخ في الحياة االقترادية في ذلظ العيج لحلظ استخجمت السالبذ لجى 
شبقة االغشياء لصسػحات ومآرب شخرية لتحقيق تمظ االىجاف لجى صاحبيا فزاًل عغ ذلظ 

والتعالي في السجتسع وقج نججىع في بعس االحيان مسغ يسيدون انفديع في ارتجاء السالبذ التباىي 
 الفاخخة والػان جحابة السصخزة بالحىب التي تفخق بكثيخ عغ مالبذ شبقات السجتسع االخخى .
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The costumes of the rich people in the Arabic Islamic state till the 
end of the Umayyad era (132 A.H_749 A. M) A Historical Study 

M. Dr. Mohammed Abbas H. Altaie - General Directorate of Education 
in Babylon 
Abstract 
    In this paper, we have shed the light on an important social class in the 
Arabic society, namely the beggars. We have talked about their 
roundabout ways in collecting money to survive. Despite the fact that Islam 
stood against this undesirable social action, it continued to exist. It is true 
that it had existed in the previous eras, it became more obvious in the 
Umayyad era.                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



م( 947ه/132مالبص طبقات االغهًاء يف الدولة العربًة االسالمًة حتى نهاية العصر االمىٍ )

 تارخيًة( )دراسة

  و الطائٌم. د. حممد عباض حش                                                                                           

 

   م(2022حزيراى  – 32العدد )مةلحق  ةلة دراسات تارخيًةجم 
343 

 

343 

 
 المقدمة

الحسج هلل رب العالسيغ والرالة والدالم عمى أشخف األنبياء والسخسميغ السبعػث رحسة لمعالسيغ     
  . دمحم وعمى آلو وصحبو الغخ السشتجبيغ وبعجسيجنا وحبيبشا أبي القاسع 

أن ارتجاء السالبذ برػرة عامة مغ نعع هللا تعالى عمى االندان فقج اتخحىا بشي البذخ لدتخ     
والحذسة وفزاًل عغ ذلظ اتخحت فيسا بعج ألسباب اخخى لتحقيق االىجاف والصسػحات الذخرية 

شػعيا تطفي الجانب السذخق لمسطاىخ االجتساعية كسا تسثل السالبذ الجانب الحزاري لمسجتسع وت
 لحلظ العرخ او البمج . 

كان السجتسع العخبي قبل االسالم لو عادات وتقاليج خاصة بيع فكان االغشياء يختجون افزل     
انػاع السالبذ واجسميا واغالىا ثسشا ويتطاىخون بالتخف والغشى وقج عج االغشياء ذلظ وسيمة لتباىي 

دسعة واحيانًا لمذيخة في السجتسع وكدب انطار االخخيغ ولسا جاء االسالم دعا الى الدىج والجاه وال
في جسيع مجاالت الحياة ومغ ضسشيا السالبذ عمى وجو الخرػص اال انو مع ذلظ دعا الى 
التجسل في ارتجاء السمبذ ودون السبالغة او التكمفة في بيحا الجانب ومغ السؤكج أن الذخيعة 

 لدسحاء كانت تخاعي الصبقة الدفمى مغ السجتسع . السحسجية ا
التدم صحابة الشبي االكخم )صل هللا عميو وآلو( وأىل بيتو )عمييع الدالم( بسا دعا اليو االسالم     

بالدىج في الحياة ؛ لكغ ىحا االجخاء لع يدتسخ شػياًل فبعج انتقال الدمصة الى بشي أمية وتػلييع دفت 
ات والتقاليج التي كانت سائجة في مجتسع عرخ ما قبل االسالم فدسح الحكع عادت بعس العاد

البالط االمػي لمسجتسع بمبذ الثياب الصػيمة وتذسيخ القسيز وتدسيت السالبذ بأسسائيع لكدب 
 الذيخة والدسعة في السجتسع  وسادت تمظ السطاىخ االجتساعي في ذلظ العرخ 

الزػء عمى مالبذ  تدميط في الرادقة الخغبة ىػ السػضػع ىحا لجراسة دفعشا الحي والجافع    
االغشياء التي لع نجج اي دراسة اوضحت ازياء االغشياء في الجولة العخبية االسالمية وحتى في 
العرخ االمػي ، لحلظ تبمػرت لجيشا فخضيات عجة مشيا : ماىي ثياب االغشياء التي ارتجوىا ؟ وما 

رت ىحه السالبذ عبخ الدشييغ ؟ وما الدبب الحي دفع بعزيع الى ىػ انػاع تمظ الثياب ؟ وىل تصػ 
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تدسيت الثياب بأسسائيع ؟ ولساذا ارجعت ضاىخة اشالة الثياب في العرخ االمػي ؟ . ىحه ىي 
 مجسػعة مغ التداؤالت التي كانت تجور في ذىششا والتي سشجيب عشيا خالل مجار بحثشا ىحا .

اضعة فقج قجمشا البحث الى عجة محاور لتذسل مالبذ االغشياء أما عغ خصة ىحه الجراسة الستػ     
مغ الخجال وسمصشا الزػء عمى ازيائيع مغ حيث لباس البجن وانػاع الثياب واسعارىا وتصػرىا عبخ 
الدمغ ، ثع اشخنا الى مالبذ الشداء التي اشتيخن بالغشى ، ثع بيشا الى لباس الخأس مغ العسامة 

ع ذكخنا لباس القجم وما البدو العخب مغ الشعل أو الخف ، ثع اوضحشا اشيخ والقمشدػة والصيمدان ، ث
الحمي التي تجسل بيا االغشياء مغ الشداء والخجال لسا اعج ذلظ مغ مطاىخ التخف ، ثع جمعشا 
السالبذ السذتخكة بيغ الشداء والخجال في نياية ىحه السحاور . وقج ذيل البحث بأىع الشتائج التي 

باحث بكل حب وتػاضع مغ خالل اشالعشا عمى ىحه الصبقة الستخفة مغ السجتسع في تػصل الييا 
ذلظ العيج ، وبعجىا وثقشا اىع ما استشجنا اليو مغ مرادر ومخاجع التي مكشتشا في اقتشاص الخوايات 

 التاريخية التي ساعجتشا في االشالع عمى ىحه الصبقة الستخفة .
ت التي واجيتشا إلكسال ىحا البحث ىي نجرة الشرػص التاريخية وال بج مغ االشارة الى الرعػبا    

عغ مالبذ االغشياء إذ لع نجج معمػمات كافية ووافية بيحا الخرػص وبالتحجيج مالبذ الشداء فقج 
عانيشا كثيخًا ؛ ولكغ مع كل ذلظ كان اممشا باهلل جل وعال كبيخًا ووفقشا بعج الجيج والربخ تسكشا مغ 

 انجاز البحث .
 مالبس الرجال اًل :أو 

تعج السالبذ مغ متصمبات الحياة الزخورية التي البج مغ تػفيخىا لمفخد سػى كانت ىحه السالبذ     
مغ افزل انػاع الثياب ام مغ نػع الخث كاًل حدب شبقتو االجتساعية وتكمفتو السادية ، لحلظ كانت 

ص السجتسع العخبي قبل االسالم السالبذ تسثل السطيخ الحزاري والخقي لجى السجتسعات وبالخرػ 
فقج اتخح االغشياء مغ السالبذ وسيمة لمتخف والتباىي والجاه والدسعة والذيخة بيغ الشاس وأكثخ مغ 

 ذلظ استعسمت السالبذ مغ اجل تحقيق اىجاف وشسػحات شخرية ومآرب اخخى . 
، فقج كان اغشياء العخب قبل االسالم يتفششػن  (1)قيل : " أكل ما شئت والبذ ما يذتيي الشاس"    

في انتقاء مالبديع مغ اجل االرتقاء في مطيخىع امام عامة الشاس سػاء امام شخيفيع او وضيعيع 
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فمبدػا السالبذ الخقيقة والثسيشة السصخزة بالحىب والفزة ولبدػا الحخيخ والجيباج وفي بعس االحيان 
 .  (2)ث يجخ خمفو عمى االرضبالغػا في ذلظ بمبذ رداء شػيل بحي

ولع يكتِف اثخياء العخب قبل االسالم في لبذ اجسل الثياب وارقاىا أنسا بالغػا الى حج كبيخ في     
لبذ السالبذ الفاخخة التي تجمب االنطار الى مختجييا وتسيدىع عغ عامة الشاس فخيخ شاىج عمى 

الثياب وخرػصًا اوقات االعياد  إذ كان يمبذ افخخ (3)ذلظ عسخو بغ عامخ بغ ماء الدساء
والسشاسبات وقج قيل عشو كان يسدق في كل يػم حمة ججيجة لئال يمبديا غيخه ، كسا قيل عشو ايزًا 
أنو يشدج في كل عام حمية مصخزة بالحىب فيختجييا في ايام اعيادىع او مشاسباتيع وما ان حال 

 . (4)خةالسداء مدقيا فمقب بسديكيا لكثخة تسديقو لثيابو الفاخ
عمى ما يبجو أن عسخو بغ عامخ عمى الخغع أنو يعج مغ اثخياء العخب اال أن قيامو بتسديق ثيابو     

لسجخد الطيػر بيا لمسخة االولى امام الشاس لخبسا الجافع وراء ذلظ ىػ ان يبد نفدو عغ شبقة 
 االغشياء أنفديع وبجافع الغخور والتباىي بالغشى .

التي ارتجوىا اغشياء العخب الخسيرة وىػ ثػب اسػد المػن وقيل ايزًا  ومغ االنػاع االخخى     
. ولبدػا الكباء وىػ نػع  (6)ويكػن نػع قساشو مغ الرػف او الخد (5)كداء صغيخ استعسل لمثػب

ووصفو ابغ مشطػر بأنو رداء فيو شق مغ  (7)مغ السالبذ يختجي فػق الثياب واحيانًا فػق القسيز
 . (8)الخمف

جما جاء الجيغ االسالمي نيى عغ بعس الجػانب الدمبية التي كانت تدػد السجتسع الجاىمي وعش    
في ذلظ العيج ومغ ضسشيا مطاىخ التخف والسبالغة في لبذ السالبذ الفاخخة كسا نيى عغ لبذ 

 يجخ الحي إنل رسػل هللا )صل هللا عميو وآلو(: "، فقج قا( 9)السالبذ الصػيمة التي تجخ عمى االرض
 تعجبو حمة في يسذي رجل بيشساوقػلو ايزًا: " (10)الكيامة " يػم إليو هللا يشطخ لع الخيالء مغ ثػبو
. وقج دعا االسالم الى الدىج (11)الكيامة" يػم إلى يتجمجل بو فيػ هللا خدف إذ جستو مخجل نفدو

الدائج والسغاالة  والتػاضع في كل مجاالت الحياة وال سيسا السالبذ إذ حخم البحخ واالسخاف والتجسل
في استعسال السالبذ مغ اجل الخياء والدسعة وجمب انطار الشاس لو او مغ اجل تسيد نفدو عغ 

 . (12)عامة الشاس
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في حيغ نجج ان الجيغ االسالمي والذخيعة السحسجية تأكج أنو البج عمى االندان او الفخد السدمع     
ى عمى نعستو التي انعسيا عميو لحلظ قال الخسػل ان يتجسل بثيابو بذكل محجود وان يحسج هللا تعال

 . (13)نعستو عميو " أثخ يخى  عبجه أن عمى أنعع إذا يحب هللا االكخم )صل هللا عميو وآلو( : " إن
أن ارتجاء السالبذ يشبغي ان يكػن وفق السعقػل والحج الػسط إلضيار نعسة هللا تعالى عمى     

دالم( السدمسيغ بالتجسل امام االىل واالقخباء عامة الشاس عباده وقج اوصى االمام عمي )عميو ال
 . (14)الييئة " أحدغ في يخاه  أن يحب الحي لمغخيب يتديغ كسا السدمع ألخيو بقػلو : " ليتديغ أحجكع

ويبجو أن االمام عمي )عميو الدالم( أمخ السدمسيغ بالتديغ لبذ السالبذ الشطيفة والجسيمة دون     
 السبالغة مغ أجل الذيخة وانسا اكج عمى ضخورة اضيار نعسة هللا تعالى عمى خمقو .

 كسا دعا االسالم الى الدىج في الجنيا لحلظ نالحع ان اكثخ السدمسيغ في عيج رسػل هللا )صل    
هللا عميو وآلو( اصابيع الفقخ بدبب ىجختيع الى السجيشة السشػرة حتى مغ كان في غشى اصبح فقيخًا 
بعج ان دخل االسالم وىاجخ مع الخسػل االكخم )صل هللا عميو وآلو( وخيخ شاىج عمى ذلظ مرعب 

 عميو هللا صمى) هللا رسػل مع فقج روي االمام عمي )عميو الدالم( أنو كان " لجمػس (15)بغ عسيخ
 رسػل رآه  فمسا بفخو مخقػعة لو بخدة اال عميو عسيخ وما بغ مرعب عميشا شمع إذ السدجج في( وآلو
 .(16)" فيو اليػم ىػ والحي الشعسة مغ فيو كان لمحي بكى( وآلو عميو هللا صمى) هللا

عشجما رأى ( وآلو عميو هللا صمى)ندتشتج مغ ىحه الخواية مجى االلع والحدن الحي اصاب الشبي    
مرعب وىػ بحالة يخثا ليا إذ كان غشيًا قبل االسالم ومتخفًا ؛ لكغ بعج دخػلو االسالم وىجختو الى 

 (وآلو عميو هللا صمى)السجيشة افتقخ تاركًا كل ما يسمظ في سبيل هللا ومغ اجل نرخة رسػل هللا
ا السحافطة عمى امػاليع وفي ىحا الرجد نجج بعس االغشياء العخب الحيغ دخمػا االسالم حاولػ     

ومستمكاتيع بل وسعػا لمسحافطة عمى عاداتيع وتقاليجىع التي تخبػا عمييا في الجاىمية ومغ الذػاىج 
وشمب مشو  (وآلو عميو هللا صمى)عمى رسػل هللا (17)التاريخية عمى ذلظ عشجما قجم وائل بغ حجخ

وارسل معو احج السدمسيغ ليدكغ في  (لووآ عميو هللا صمى) الجخػل الى االسالم فبارك لو رسػل هللا
احجى مشازل السدمسيغ وبيشسا ىع في الصخيق إذ كان وائل راكبًا عمى دابتو بيشسا االخخ كان يسذي 

 قال فأردفشي عمى الخمال الحارة حافيًا فصمب مشو االخيخ نعل وائل بغ  حجخ  فخفس ذلظ " قال
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 بو كفاك ناقتي ضل في امر قال قجمي أحخقت قج إن الخمزاء قال السمػك أرداف مغ لدت
 .  (18)شخفا"
وندتشتج مغ ىحا الشز ان وائل بغ حجخ ما زال محافطًا عمى عاداتو وتقاليجه التي سار عمييا     

في الجاىمية وىحا يتشافى مع الذخيعة السحسجية الدسحاء لحلظ نجج عشجما نقل خبخ ما فعمو وائل بغ 
واصفًا فعل وائل  (وآلو عميو هللا صل)، قال الخسػل االعطع (وآلو عميو هللا صل)حجخ الى رسػل هللا

 . (19)الجاىمية" عبية مغ لعبية إن فيو: "بقػلو
وال بج مغ االشارة ان السالبذ في عرخ الخسالة لع تكغ تختمف جحريًا عغ عرخ ما قبل     

االسالم سػى ازالة بعس الحمي وما عمييا مغ مطاىخ التخف والغشى . وقج يخد سؤال ىل الخسػل 
ب االكخم )صل هللا عميو وآلو( وأىل بيتو )عمييع الدالم( كانػا مغ شبقة االغشياء ؟ ويسكغ ان نجي

عمى ىحا التداؤل بكل بداشة ان رسػل هللا )صل هللا عميو وآلو( وأىل بيتو )عمييع الدالم( كانػا 
اغشياء اال انيع زىجوا في حياتيع وعاشػا حياة الدىج في الجنيا فمع يكتخثػا ليا ولديشتيا لحلظ كانػا 

 يختجون السالبذ البديصة التي تخمػا مغ مطاىخ الغشى والتخف .
عرخ الخاشجي تغيخ حال السدمسيغ وبانت مطاىخ التخف عمييع بعج الفتػحات االسالمية وفي ال    

فأخح بعزيع مسغ يختجي الثياب الثسيشة ، يحكخ أن الخميفة عسخ بغ الخصاب)رضي هللا عشو( رأى 
 الرحابي شمحة بغ عبيج هللا وعميو ثػبيغ مربػغيغ وىػ محخم فقال عسخ)رضي هللا عشو( لو : " ما

 أيسة الخىط أييا إنكع عسخ فقال بسجر صبغشاه إنسا " اجابو شمحة بقػلو : " شمح يا الثػبيغ حيغى بال
السربغة  الثياب شمحة يمبذ كان قج لقال ىحيغ ثػبيظ عميظ رأى جاىال أن ولػ الشاس يقتجي بكع

. وندتشتج مغ ىحا الشز أن الخميفة عسخ)رضي هللا عشو( كان يجعػا الرحابة الى  (20)محخم " وىػ
الدىج واالقتجاء بخسػل هللا )صل هللا عميو وآلو( وبيغ أن الرحابة ىع قجوة لمشاس يقتجون بيع وان ما 

 يمبدو الرحابة ىػ محط انطار عامة الشاس .
عشو( واليو عمى الذام معاوية بغ ابي سفيان وفي السعشى ذاتو أنتقج الخميفة عسخ)رضي هللا     

عشجما استقبمو بسػكب عطيع ولباس فاخخ وما عميو مغ الجيباج والحخيخ والحىب والفزة فكانت ثياب 
معاوية متخفة تذيخ الى الغشى والتخف فقج انبيخ الخميفة لثياب معاوية وما عميو مغ حمي وانتقجه 

 .(21)رأيكع  " عغ لفتع ما انعمى ذلظ ورماىع بالحجارة وقال : " سخع
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وفي عيج الخميفة عثسان بغ عفان )رضي هللا عشو( زادة مطاىخ التخف والغشى وتصػر االغشياء     
السدمسيغ في ارتجاء السالبذ الثسيشة فقج ذكخ البالذري أن الخميفة عثسان)رضي هللا عشو( أنو ارتجى 

 . (23)ديشار" مائة ثسشو وعميو ايزًا " بخدا (22)سػداء " خسيرة غجيختان وعميو وراءه أصفخان " ثػبان
 ولبذ االغشياء الكتان إذ يعج ىحا الشػع مغ االلبدة لصبقة الستخفة فقج قيل في ذلظ : " شخ الشاس    

. ويخوى عغ ابغ قتيبة ، قيل لخجل أنظ لحدغ الحال  (24)غشي " إال الكتان يمبذ وال ، العيابػن 
. وقيل  (25)الكتان " وألبذ  ، البشفدج بجىغ وأدىغ ، السعد برغار خالب لباب فأجابو بقػلو : " آكل

 . (26)ان اول مغ لبذ الكتان ىػ زياد بغ ابيو
أما في العرخ االمػي كانت ىشاك شفخة نػعية في مطاىخ التخف والتباىي بالغشى إذ اتدعت     

حجود الجولة العخبية االسالمية بعج قياميا بالفتػحات واستقخت احػاليا ىحا مسا زاد في كثخة االمػال 
خىع وىحا ما التي ادت بصبيعة الحال الى الخخاء فسا عمى االغشياء اال االىتسام بسمبديع ومطاى

أول مغ لبذ الخد  (27)نالحطو عمى الصبقة الستخفة ، إذ تذيخ الخوايات الى أن عبجهللا بغ عامخ
. كسا تحكخ السرادر االولية ان زياد بغ ابيو عشج واليتو عمى العخاق لبذ  (28)والقػر الصاروني

 .  (30)ومصخف الخد احسخ (29)الدشجس
الغشى مغ البالط االمػي بذخ بغ مخوان والي العخاق ومغ الذخريات االخخى التي تطاىخت ب    

. وقج اشار  (33)" (32)رقيقة صفخاء ومالءة (31)لمحاكع االمػي عبجالسمظ بغ مخوان إذ " يمبذ غاللة
ابغ عبج ربو الى الحجاج بغ يػسف الثقفي أنو لبذ " مصخف خد أدكغ ... وعمى رأسو عسامة 

 .  (34)خزخاء "
وفي سابقة خصيخة قج نيى عشيا الخسػل االكخم )صل هللا عميو وآلو( تعػد الى ايام الجاىمية وىي     

ضاىخة اشالة الثياب بحيث جعل الثياب تجخ عمى االرض وبجافع الذيخة واضيار الغشى وىحا سبق 
 )صل هللا عميو وان اشخنا اليو اال ان ىحه الطاىخة استخجعيا بشي امية دون االلتدام بأوامخ رسػل هللا

وآلو( مغ خالل احاديثو الذخيفة التي نيى عغ تمظ الطاىخة . ومغ الذػاىج التاريخية عمى ذلظ فقج 
داخل عمى عبجالسمظ بغ مخوان وكان يدحب الثياب فقام اليو  (35)لػحع ان خالج بغ يديج بغ معاوية

 إني:  فقال ؟ ثيابظ رض فزػلاأل تصعع لع وأمي أنت فقال لو : " بأبي (36)عبجالخحسغ بغ الزحاك
 الذاعخ : قال كسا أكػن  أن أكخه
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 (37)مخكبا قخير في قخير بيتو              وشخ عشج فاحر الثياب قريخ
ويحكخ ان الحكام االمػييغ قج لبدػا مغ الثياب الصػيمة فكان الػليج بغ عبجالسمظ ومغ جاء بعجه     

.  (38)الحاكع االمػي ىذام بغ عبجالسمظ ، إذ روي ان الػليج بغ عبجالسمظ خخج وىػ يجخ مصخف خد
خخسان السيمب وبصبيعة الحال كان الػالة يقتجون بحكاميع فيختجون ما يمبدو حكاميع فقج مخ والي 

هللا "  يكخىيا مذية أنيا عمست فقال مالظ : " أما (39)بغ ابي صفخة متبختخًا عمى مالظ بغ ديشار
 وأنت ، قحرة جيفة ، وآخخك محرة نصفة لظ أو ، بمى:  فأجابو السيمب متدائاًل : " أما تعخفشي ؟ قال

.  وشاىج آخخ والي العخاق يػسف بغ عسخ يختجي ثػب شػيل يجخ  (40)تحسل العحرة" ذلظ بيغ فيسا
 .  (41)خمفو عمى االرض كان يدسى ذلظ بالثػب اليػسفي

ويبجو أن التباىي بالسالبذ والسطيخ الخارجي في العرخ االمػي قج فاقت عسا كانت عميو في     
ػسفي داللة عمى األبية العرخ الجاىمي ، إذ ان عسخ بغ يػسف اشمق عمى ثػبو الصػيل بأسع الي

والتفاخخ بالغشى وىحا يجل أن اشالة الثياب وتذسيخىا اصبحت عادة ومغ مطاىخ الحياة االجتساعية 
 في العرخ االمػي .

أما عغ عامة االغشياء فقج بانت مطاىخ التخف بذكل كبيخ وواضح في العرخ االمػي إذ لبدػا     
البالط االمػي ام مغ عامة اغشياء السجتسع في ذلظ العيج  الصبقة الستخفة مغ االغشياء سػاء كانػا مغ

وغيخىا مغ الكداء االسػد والكداء االبيس ىحا  (42)الجيباج والخد والدشجس وقج لبدػا الصيالدة
. كسا ىشاك مغ تففغ في ارتجاء ثيابو فقج أكج ابػ الفخج االصفياني أن مخوان  (43)فزاًل عغ القمشدػة

 عجني ورداء بعس مغ أقرخ ان لبذ " سبعة قسز كأنيا درج بعزيابغ ابان بغ عثسان بغ عف
 . (44)درىع " ألفي يثسغ
وكسطيخ مغ مطاىخ التخف إذ اخح االغشياء يتباىػن في مالبديع واستعسمػىا كػسيمة لتخحيب     

والتأييج بالػالي الججيج لسجنيع وخيخ شاىج عمى ىحا عشجما قجم الحجاج بغ يػسف الثقفي الستالم 
ية العخاق وكانت عميو مالبذ متخفة وكان في استكبالو أشخاف أىل الكػفة مغ االغشياء إذ كانػا وال

 ومػاليو بيتو جساعة مغ أىل ومعو السدجج يجخل مشيع الخجل ، جسيمة وحالة ومشعة وبدة بييئة " عدة
. ومغ خالل ىحا الشز يتبيغ لشا أن االغشياء قج زادوا مغ  (45)ذلظ " وأشباه الخدوز وعمييع ،
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التخف بجمب عبيجىع واضيارىع بأحدغ صػرة وما عمييع مغ مالبذ فاخخة لخبسا يسكغ ان نعج ذلظ 
 ىي مغ مطاىخ الغشى وتباىي االغشياء .

م ومعو عبيج أنو حج عامًا مغ االعػا (46)وفي ىحا الرجد روي أن الذاعخ عسخ بغ ابي ربيعة    
وجساعة مغ غمسانو ومػاليو مختجيغ حمة مػشية يسانية وكان ابغ سيخيج كان  (47)هللا بغ ابي سخيج

 . (48)مختجيًا " ثػبان ىخويان مختفعان ، فمع يسخوا بأحج أال عجب مغ حدغ ىيئتيع "
بأنو كان مغ االغشياء فقج روي ابغ سعج أنو كان يرمي وعميو  (49)وعخف عغ عخوة بغ الدبيخ    

وكان عخوة يختجي في الحخ قباء سشجس مبصغ  (50)قسيز وممحفة مذتساًل بيا عمى قسيز
 تخخج وقسيز شقائق مسذقان أنو لبذ  " إبخيدسان (52). كسا قيل عغ سعيج بغ السديب (51)بالحخيخ

 . (54)شئت " ما والبذ قمبظ لثياب : " أصمح، وقال سعيج في لبذ ا (53)كسيو " مغ يجاه 
وقج اشارت السرادر االولية أن االغشياء في العرخ االمػي قج بالغػا في شخاء الثياب غالية     

احج احفاد الخميفة عثسان بغ عفان )رضي هللا عشو( فقج كان يختجي  (55)الثسغ إذ نالحع العخجي
.  (57). كسا قيل أن ابغ عباس كان يختجي ثػبو بكيسة ألف درىع (56)ثياب قجر ثسشيا بخسدسائة ديشار

وكان سعيج بغ السديب مسغ يحب التشػع في ارتجاء السالبذ الثسيشة إذ كان يمبذ الُحمة بألف درىع 
. ويحكخ أن عسخ بغ  (58)ويجخل السدجج وعمى ذلظ ُسئل فقال سعيج : " أني اجالذ ربي "

م( أشتخى لو ثياب فكان مغ 706ه ـــــــ 87السجيشة السشػرة عام ) عبجالعديد عشجما كان واليًا عمى
 . (59)بيشيا ثػب يبمغ قيستو أربعسائة درىع ولسا لسدو بيجه قال : " ما اخذشو واغمطو"

وقج لبذ االغشياء في ىحا العرخ حدب ما يقتطيو الدمان مغ الثياب الججيجة والسدغخفة التي     
عشجما دخل مخمج عمى الخميفة عسخ بغ  (60)اشار اليو مخمج بغ يديج تتصمب مػاكبة العرخ وىحا ما

عبجالعديد بثياب ثسيشة ومذسخة وقمشدػة بيزاء فقال الخميفة عسخ بغ عبجالعديد : " ىحا خالف ما 
 .  (61)بمغشي عشظ " فأجابو مخمج بقػلو : " أنتع األئسة اذا اسبمتع أسبمشا واذا شسختع شسخنا "

يكاد يسذ االرض وقج ُسئل عغ ذلظ فأجابيع  (62)تو كان قسيز ايػب الدختيانيوفي السعشى ذا    
 . (63)تذسيخه " في اليػم وإنيا القسيز تحييل في كانت مزى فيسا الذيخة إن بقػلو : " 

 ثانيًا : مالبس النداء
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عمى الخغع مغ قمة الشرػص في ىحا الجانب ونجرت الخوايات حػل ثياب الشداء التي يطيخ     
عمييا الغشى والتخف اال انشا تسكشا مغ اقتشاص العجيج مغ الشرػص التاريخية التي تبيغ فييا ما 

خب تتستع بو السخأة العخبية الغشية ومغ الذػاىج التاريخية عمى ذلظ فقج روي ان احجى اسباب ح
الفجار ان امخة مغ بشي عامخ كانت تمبذ مالبذ شػيمة تجخ عمى االرض دخمت الى سػق عكاظ 

. ومغ خالل ىحه الخواية  (64)فتعخض ليا احج الفتية وىتظ حخمتيا بحل شخفيا فاستغاثة بقبيمتيا
ة مغ يتبيغ لشا أن السخأة كانت تمبذ ثياب شػيمة تجخ عمى االرض وىحه كسا ذكخنا سابقًا أنيا عاد

 عادات العخب التي يتفاخخون بغشاىع .
واشار احج الباحثيغ الى انػاع عجيجة مغ السالبذ التي لبدتيا الشداء مبيغ " ان ثياب السخأة     

العخبية فكانت تتكػن مغ سخوال فزفاض وقسيز مذقػق عشج الخقبة عميو رداء قريخ ضيق يمبذ 
رتجت الحبخة وىي ضخب مغ بخود اليسغ . وىي مالءة عادة في البخد . واذا خخجت السخأة مغ بيتيا ا

شػيمة تغصي جدسيا وتقي مالبديا مغ التخاب والصيغ ، وتمف رأسيا بسشجيل يخبط فػق الخقبة . 
 .  (65)وكانت الشداء في الجاىمية يمبدغ قسيرًا مذقػقًا الى الرجر "

بكدػة    "  (66)سساء بشت ابي بكخوروي ان السشحر بغ الدبيخ بغ العػام قجم العخاق وارسل الى ا    
. وعمى ما يبجو ان السالبذ السخوية والقػلية قج اشتيخت  (67)مغ الثياب مخوية وقػلية رقاق عتاق "

 في العرخ االمػي لحلظ ذاع صيتيا بيغ االغشياء فأخحوا يتيادون بيا .
فاد الرحابي عبجالخحسغ ويحكخ أن نداء االغشياء قج ارتجيغ الثياب القيػية إذ روي أن احج اح     

بغ عػف قجم الى تاجخ مغ تجار البرخة وشمب يج ابشتو لمدواج فخحب بو االخيخ واحزخه لمبيت 
ورأى ابشتو فػججىا جالدة " وعمييا ثػب قػلية رقيق معرفخ وتحتو سخاويل يخى مشو بياض بياض 

بشات االغشياء ىغ  . وندتشتج مغ ىحا الشز أن (69)قج جسعتو عمى فخحييا " (68)جدجىا ، ومخط
ايزًا لبدغ الثياب غالية الثسغ والخقيقة مشيا إلضياره جساليغ وقج تديجىغ ىحه السالبذ الثسيشة 

 جسااًل فػق جساليغ .
مغ الثياب التي ارتجتيا الشداء ولخبسا تعج مغ مالبذ الخجال إذ قال الذاعخ  (70)كسا تعج االتب    

 في ذلظ :
 (71)اإلتب في يخفل الذيخ ومخشا فبئذ             إتبا مئدرا    لمجارات وتمبذ
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وجاء االبذييي بخواية مفادىا أن احج التجار قجم السجيشة يحسل معو الخسار الخقيق مغ العخاق     
فأعصاه بيتيغ مغ الذعخ  (72)فباع جسيع ما في حػزتو اال الدػاد فذكا في ذلظ الى احج الذعخاء

 الفعل اخح ذلظ التاجخ ويقػل :وأمخه ان يتغشى بيا في السجيشة وب
 متعبج بداىج فعمت ماذا                األسػد الخسار في لمسميحة قل

ولسا سسع الشاس ذلظ وشاع الخبخ بيشيع اقبمػا عميو ولع تبق في السجيشة مميحة اال اشتخت ليا خسار 
يشة اال الػن االسػد . ويبجو ان األلػان الخسار كانت جسيعيا مقبػلة في نفػس نداء السج (73)اسػد

لحلظ اراد التاجخ ان يبيع جسيع ما في حػزتو فدتعان بالذعخ واخح يخدد ذلظ البيتيغ التي لخبسا 
 ساعجتو في بيع بزاعتو .

 ثالثًا : لباس الرأس
 ـــــ العسامة .   1

 في ارتجى أثخياء العخب العسامة التي عخقت بتيجان العخب لسا ليا مغ فػائج ، فيي " جشة    
. ومغ  (75)العخب" عادات مغ عادة بعج وىي القامة في وزيادة( 74)والقخ الحخ في ومكشة الحخب

السؤكج ان العسامة كانت مغ الدي الخسسي الحي ألتدمو بو العخب بجسيع شبقاتيع ومغ ضسشيع 
 االغشياء لسا ليا مغ فػائج ومخدودات ايجابية .

وبصبيعة الحال كانت عسامة االثخياء تختمف عغ عسامة شبقات السجتسع االخخى فالفقخاء كانػا     
يمبدػن العسامة مغ ابدط انػاع االقسذة ومغ ارثيا بيشسا نجج االغشياء يزعػن العسامة عمى 

الشاضخ  رؤوسيع بالػنيا الجسيل ومغ افزل انػاع االقسذة ومصخزة وفييا مغ الحمي الجسيمة التي تدخ
الييا وفي بعس االحيان نجج مشيع مغ يخخي عسامتو لتجل عمى غشاه والتباىي بالتخف وخيخ شاىج 

 الحي كان يربغ عسامتو برفخة لحلظ قال الذاعخ :  (76)عمى ذلظ الدبخقان بغ بجر
 (77)السعرفخا الدبخقان سب يحجػن             كثيخة حمػال عػف مغ وأشيج

 عمى ذلظ بقػلو : " اعتسػا (وآلو عميو هللا سامة وقج أيج رسػل هللا )صلولبدػا السدمسيغ الع    
، كسا وصف االمام عمي )عميو الدالم( العسامة وما تعصي مغ جسال لمخجل  (78)حمسًا " تددادوا

 (79)بقػلو : " جسال الخجل في عستو "
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واشار الجاحع الى العسامة مبيششًا ان جسيع اصشاف السجتسع لبدػا العسامة ؛ لكغ لكل عسامة     
 عسة ولمفقياء عسة تختمف عغ االخخى كل حدب شبقتو ومشدلتو بيغ السجتسع ، بقػلو : " لمخمفاء

ويخخػن . وقيل أن بعزيع مغ لبذ عسائع البيزاء والحسخاء  (80)عسة ..." ولإلعخاب عسة ولمبغاليغ
 . (81)شخفيا
وفي العرخ االمػي يحكخ أن ىشاك مغ لبذ العسائع الدػداء وعمييا بخنذ ارجػاني كسطيخ مغ     

 . (83). كسا ىشاك مغ لبذ العسامة وعمييا بخنذ الخد (82)مطاىخ الحمي
 ــــــ القمشدػة .2

بسختمف شبقاتيا ومغ  فقج ارتجاىا العخب (84)وىي احج انػان لباس الخأس إذ تختجي تحت العسامة    
بيشيا شبقة االغشياء إذ كانت نػع القالنذ لجى االغشياء تختمف عغ سائخ الصبقات االخخى مغ 
السجتسع العخبي االسالمي مغ حيث نػع القساش والسػاد السرشػعة مشيا إذ نجج ىشاك قالنذ 

 عغ اختالف مرشػعة مغ الكتان او مغ الفخاء او مغ الرػف او غيخىا مغ االقسذة ىحا فزالً 
 . (85)الػانيا
وىشاك نػع آخخ مغ القالنذ قج تكػن مرشػعة مغ الجمػد الثعالب واشار الى ذلظ ابغ سعج     

. في حيغ نجج ان بعس القالنذ  (87)كان يمبذ قمشدػة ثعالب (86)بخوايتو أن ابخاليع بغ مالظ
 . (89)لبذ " قمشدػة خد خزخاء " (88)صشعت مغ الخد فقج قيل أن الذعبي

 ــــــ الصخحة أو الصيمدان .3
وتعج الصخحة أو الصيمدان مغ احجى ازياء العخب السدمسيغ التي تختجي فػق العسامة وتجلال     

عمى الكتفيغ واحيانًا تػضع عمى الكتفيغ ، إذ لبديا اغمب شبقات السجتسع العخبي االسالمي كاًل 
 . (91)اول مغ لبديا بالسجيشة (90)عحدب شبقتو ومػقعو االجتساعي فقج قيل أن جبيخ بغ السصع

ولخبسا ان شيمدان الصبقة الستخفة تختمف عغ عامة الشاس مغ حيث نػع القساش ولػنو وما عميو     
 . (92)مغ مطاىخ الحمي وىحا ما وججناه عشج عخوة بغ الدبيخ الحي كان شيمدانو مرشػع مغ الجيباج

 رابعًا : لباس القدم
ب اول مغ تميج بحكخ الشعال بيشسا نجج الفخس تميج بحكخ الخفاف اشار الجاحع الى ان العخ     

. ذكخت الخفاف في العجيج مغ الشرػص االولية فقج  (93)وكالىسا في السشدلة نفديا والسعشى ذاتو
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 (95). كسا لبذ السغشي معبج (94)روي أن زياد بغ ابيو أول مغ لبذ الخفاف الداذجة في البرخة
 . (96)خفان غميطان

يعشي السقذػرة  الخفاف مغ البيس ويخوى أن االمام جعفخ الرادق )عميو الدالم( قال : " أن    
 اتخحىا ، والدػد مغ أول وىع األكاسخة لباس مغ والحسخ ، اتخحىا مغ أول وىع الجبابخة لباس مغ
 . (97)وسشة " ىاشع بشي لباس مغ

اما الشعل ولعل افزل انػاعيا ىي الشعل الحزخية السرشػعة مغ الجمػد حتى قال الشابغة     
 في ذلظ :  (98)الحبياني

 (99)الدباسب يػم بالخيحان يحيػن               حجداتيع شيب الشعال رقاق
 بغ ، وقال عشيا األحشف (100)وبيحا الرجد يحكخ ان اول مغ ححا الشعال ىػ جحيسة االبخش    
 . (103)" الخجال (102)خالخيل فإنيا الشعال استجيجوا: "  (101)قيذ
وقج اشارت السرادر االولية أن بعس االغشياء كانت ليع نعل خاصو بيع ومغ نػع خاص فقج     

 . (105)أنيا كانت ألىل الشعسة والدعة (104)قيل أن الشعال الدبتية
 

 الحليخامدًا: 
 ــــــ الحمي عشج الخجال .1

اتخح االغشياء الحمي كسطيخ مغ مطاىخ التخف والتباىي فزاًل عغ التجسل فكان الخزاب     
احجى ادوات الحمي إذ نجج الكثيخ مغ الخجال مغ يدتخجم الخزاب لكي يربغػا شعخ رأسيع 
ولحاىع مغ اجل التجسل واخفاء الذيب فقج اشار ابغ سعج ان ىشاك الكثيخ مغ الخجال استعمسػا 

 . (106)ن مغ بيشيع سعيج بغ السديبالحشاء وكا
كسا استعسل االغشياء العصػر وشيب الخوائح مغ الديشة وقج ذكخ ذلظ الخاغب االصفياني بقػلو :     

 .( 107)" الصيبػن ثيابًا كمسا فخقػا ، وأشيب ريحًا مغ السدظ ومغ نفحة الشديع "
وكانت مغ عاداتيع ولخبسا ليذ  وتعج الخػاتع مغ ادوات الحمي وتجسل السطيخ فقج لبديا العخب    

االغشياء ىع مغ لبدػىا وانسا البعس االخخ مغ شبقات السجتسع االخخى وقج تكػن دوافع لبذ 
الخاتع ليذ التجسل فحدب وانسا بجافع التجيغ واضيار الدىج او بجافع اتخاذ الخاتع تػقيع حاممو 
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أتخح خاتع لو ونقر عميو " دمحم رسػل ويشقر عميو اسسو فيحكخ أن رسػل هللا )صل هللا عميو وآلو( 
 . (108)هللا "
بيشسا اخح االغشياء يشتقػن في انتقاء الخػاتع مغ اثسغ انػاعيا ومغ اجسل احجارىا التي تزفي     

 (109)رونقًا جسياًل لراحبيا ويشقر عمييا بعس االشارات التي تجل عمى حامميا كاًل حدب رغبتو
 . (110)وخيخ شاىج عمى ذلظ القاسع بغ دمحم الحي لبذ الخاتع مغ الفزة ونقر عميو اسسو واسع ابيو

 ــــــ الحمي عشج الشداء . 2
تعج الصيب مغ بيغ احجى انػاع التجسل امام اآلخخيغ واتخحت الصيب مغ احجى الػسائل التي تجل   

عمى غشى صاحبو واشار ابغ سعج بأن ندػة مغ االنرار دخمت عمى اسساء بشت مخخمة أم ابي 
يخسل  (111)جيل في عيج الخميفة عسخ بغ الخصاب)رضي هللا عشو( وكان ابشيا عبجهللا بغ ابي ربيعة

 . (112)لييا العصػر مغ اليسغ بيشسا كانت امو تبيعو عمى نداء االنرارأ
 (113)ومغ السؤكج ان الصيب او العصػر تعج مغ زيشة الشداء فقج روي ان رقية بشت عبجالػاحج    

حجت وكانت تصػف ثع ارادت تقبيل الحجخ االسػد وبيحا االثشاء افاحة رائحة شيب السدظ وعست 
 . (114)في جسيع انحاء السدجج

 الى العصخ الحي كانت تتصيب بو عذيقتو بقػلو: (115)وفي ىحا الخرػص اشار احج الذعخاء    
 (116)كأن فتيت السدظ خالط نذخىا         تغل بو اردانيا والسخافق

والسالحع ان الشداء الغشيات قج بالغغ في لبذ السجػىخات واضيار الحمي خرػصًا في العرخ     
 إذ قال :  (117)و الذاعخ سعيج بغ عبجالخحسغاالمػي وىحا ما اشار الي

 (118)حميغ مخجان البحػر وجػىخا       كالجسخ فيو عمى الشحػر يشطع  
وفي ىحا الرجد كان مرعب بغ عبجهللا بغ الدبيخ دخل يػمًا عمى زوجتو وىي نائسة ومعو ثسان     

" نػمتي كانت أحب إلي  لؤلؤات تقجر ثسشيا عذخون ألف ديشار فشثخ المؤلؤ في حجخىا فقالت لو :
 (120). ومغ مطاىخ الديشة االخخى لمشداء ىي الخالخيل التي تمبديا في ارجميغ( 119)مغ ىحا المؤلؤ "

. كسا لبدت الشداء الخاتع وبعزيغ بالغغ في لبدو فيحكخ ان الثخيا بشت عبجهللا بغ الحارث كانت 
 . (121)تتختع بجسيع اصابعيا

 الرجال والنداءس المذتركة بين سادسًا: المالب
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ـــــ القسيز : وىػ احج انػاع الثياب التي ارتجاىا عامة الشاس وبأنػاع مختمفة فكان االغشياء قج لبدػا 1
القسيز وبأثسان عالية . وال بج مغ وصف القسيز بحلظ العيج إذ اشارة السرادر االولية بأن 

رف الداق ، فقج روي أن لمقسيز كسان كبيخان ومذقػق مغ الػسط ويرل شػل القسيز الى مشت
سعيج بغ السديب كان عميو قسيز يرل شػيل يرل الى مشترف ساقيو بيشسا كانت كساه شػيمة 
ولع يبيغ مغ ذراعو سػى اشخاف اصابعو . وفي السعشى ذاتو كان عمى سالع بغ عبجهللا قسيز يرل 

 .  (122)الى نرف ساقو
لكل زمان فتارة نججه بصػل القسيز  وعمى ما يبجو أن ارتجاء القسيز حدب ما مذيػر بو    

 وشػل اكسامو وتارة اخخى بتذسيخ القسيز .
أما عغ نػعية قساش القسيز فيرشع مغ القصغ والحخيخ الكتان ويدعى االغشياء الى زغخفة     

 مالبديع ويعسج الى تصخيد حػاشي قسرانيع وزغخفتيا)( .
جاىا العخب في ذلظ العيج التي كانت تتخح لدتخ ــــــ الدخوال : تعج الدخاويل مغ الثياب التي ارت2

االشخاف الدفمية مغ الجدج وقج لبديا الخجال والشداء ولخبسا ان سخاويل الشداء فييا اختالف بعس 
الذيء عغ سخاويل الخجال ألنيا تتخح مغ االقسذة السصخزة التي تطفي عمييا شيء مغ 

 .(123)الجسالية
أما عغ شػلو فيختمف إذ ىشاك بعزيا يرل الى القجميغ والبعس االخخ يرل شػل الدخوال     

. وكان  (124)الى الخكبتيغ وقج كان االغشياء يمبدػن الدخاويل غالية الثسغ ومغ افزل انػاع االقسذة
ػضع لمدخوال ازار يأتدر بو الفخد وكان لو شجاد ويدسى شجاد الدخوال بـ ىسيان ويقرج بو كيذ ت

 .  (125)فيو الجراىع لحلظ قيل : " فأخخج مغ وسصو ىسيانًا فيو ثالثسائة درىع "
. وتكػن  (126)ــــــ الجبة : وقج اشار الييا ابغ مشطػر بأنيا " ضخب مغ مقصعات الثياب تمبذ "3

الجبة عبارة عغ رداء شػيل مفتػح مغ الػسط ليا الػان عجيجة وكان لألغشياء سػاء كان مغ رجال أم 
داء ليع جبب خاصة تستاز بأفزل انػاع االقسذة واغالىا ثسغ وعخضيا وشػل اكساميا ولػنيا ن

 . (127)البارز ىحا فزاًل عغ تصخيدىا وزغخفتيا
ــــــ الجراعة : وىي نػع مغ الثياب ال يكػن اال مغ الرػف وقيل عشيا ىي جبة مذقػقة مغ 4

بسختمف شبقاتيع االن االغشياء مشيع كانت  . ارتجاىا عامة الشاس مغ الخجال والشداء (128)السقجم
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تتخح السجرعة او الجراعة مغ الجيباج بيشسا نجج الشداء يبالغغ فييا بكتابة الذعخ عمييا وتصخيدىا 
 .  (129)وزخخفتيا

 
 الخاتمة

ـــــ كان اغشياء العخب يتفاخخون بغشاىع ويختجون افزل انػاع السالبذ واججودىا وابياىا خرػصًا 1
 السشاسبات .في اوقات 

ــــــ أن ضاىخة اشالة الثياب مغ مطاىخ الجاىمية والتي كانت واحجة مغ اسباب حخب الفجار وعشج 2
 مجيء االسالم نيى عغ ىحه الطاىخة وحخميا وعجىا مغ عادات الجاىمية .

الجاىمية ــــــ نيى الجيغ االسالمي عغ بعس الطػاىخ الدمبية التي كانت تدػد السجتسع العخبي في 3
ومغ ضسشيا التكمفة في شخاء افخخ السالبذ واغالىا ثسشا وبجوافع التفاخخ باإلسخاف والتبحيخ وفي 
السقابل دعت الذخيعة السحسجية الدسحاء الى الدىج والتػاضع في كل مجاالت الحياة بسا فييا الدىج 

 في السمبذ .
مػي وىحا مسا ساعج عمى تصػر الحي ــــــ تحدشت االحػال االقترادية لألغشياء في العرخ اال4

حرل في مجال حياتيع برػرة عامة وتصػر ثيابيع نحػ االفزل برػرة خاصة ، كسا إعادة في 
ىحا العرخ ضاىخة قج نيى عشيا االسالم والتي لع يختجاىا السدمسيغ شػال عرخ الخسالة والعرخ 

وضيػر بعس الطػاىخ االخخى مغ الخاشجي الى ان جاء العرخ االمػي واعادة ضاىخة اشالة الثياب 
تذسيخ القسيز وتدسية الثػب او القسيز باسع صاحبو لخبسا أن التباىي بالسالبذ لجى االغشياء 

 في العرخ االمػي قج فاق عسا كانت عميو في العرخ الجاىمي .
لسقبل عمى ــــــ استخجم االغشياء السالبذ الفاخخة كػسيمة لتخحيب والتأييج الدياسي لمػالي الججيج ا5

 مجنيع .
ـــــــ كسا تفاخخ االغشياء بأكداء غمسانيع وعبيجىع بأفزل واجسل السالبذ الفاخخة وذلظ لمتباىي 6

 بالغشى امام السجتسع .
ـــــــ ارتجى االغشياء العسامة مغ افزل انػاع االقسذة واجػدىا وقج اضفػا عمييا الحمي الجسيمة التي 7

 االحيان نجج مغ يخخى عسامتو لتجل عمى غشاه والتباىي بالتخف .تدخ الشاضخ الييا وفي بعس 
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ـــــــ استعسل االغشياء الحمي بكافة انػاعو لمتجسل لمشاس وقج عج ذلظ كسطيخ مغ مطاىخ الغشى 8
 والتخف .

 
 الهوامش

                                                             

، السحاضخات والسحاورات ، تحقيق : يحيى الجبػري ، ( م1505/ىـ911 ت) بكخ ابي الجيغ جالل ، الديػشي (1)
 . 417م( ، ص2003)بيخوت : دار الغخب االسالمي ، 

:  م. د) ، احسج خػرشيج:  تحقيق ، قخير اخبار في السشسق، ( م859/ىـ245 ت) حبيب ابغ دمحم ، حبيب ابغ (2)
 . 163، ص (ت. د ، الكتب عالع

 
 ، االخبار ونرػص االبخار ربيع، ( م1143/ىـ538 ت) عجوية بغ عسخ بغ محسػد هللا جار الدمخذخي، (4)

 (م1166/ىـ562 ت) الحديغ بغ دمحم ، حسجون  ابغ؛ (م1992 االعمسي، مؤسدة: بيخوت) ميشا، االميخ عبج: تحقيق
 . 371، ص 7، ج (م1996 ، صادر دار:  بيخوت) ، عباس وبكخ عباس احدان:  تحقيق ، الحسجونية التحكخة، 

، 6، ج(ىـ1405: م.د) العخب، لدان، (م1311/ىـ711 ت) مكخم بغ دمحم جسال الفزل ابي مشطػر، ابغ (5)
 . 70ص
:  القاىخة) ، االدب فشػن  في االرب نياية، ( م1332/ىـ733 ت) الػىاب عبج بغ احسج الجيغ شياب ، الشػيخي  (6)

 . 263، ص 5، ج (ت. د   ، كػستاتدػماس مصبعة
،  (ت. د ، التخاث احياء دار:  م. د) ، االغاني، ( م966/ىـ356 ت) الحديغ بغ عمي ، االصفياني الفخج ابػ (7)
 . 168، ص 13ج

 . 244، ص 2لدان العخب ، ج (8)
 ، صادر دار:  بيخوت) ، حشبل ابغ احسج االمام مدشج، ( م1071/ىـ241 ت) حشبل ابغ عبجهللا ابػ ، حشبل ابغ (9)

 دمحم:  تحقيق ، ماجة ابغ سشغ، ( م888/ىـ273 ت) القدويشي يديج بغ دمحم ، ماجة ابغ؛  74، ص 2، ج (ت. د
 . 1181، ص 2، ج (ت. د:   م. د) ، فؤاد
 ، سميع حديغ:  تحقيق ، يعمى ابي مدشج، ( م917/ىـ307 ت) التسيسي السثشى بغ عمي بغ أحسج ، يعمى ابي (10)

 . 194، ص 10، ج (ت. د ، السامػن  دار:  م. د) ، 2ط
 الفكخ دار:  استشبػل) ، البخاري  صحيح، ( م869/ىـ256 ت) الجعفي اسساعيل بغ دمحم عبجهللا ابي ، البخاري  (11)

 . 34، ص 7، ج (م1981 ،
 سميسان عبجالغفار:  تحقيق ، الكبخى  الدشغ، ( م915/ىـ303 ت) شعيب بغ أحسج عبجالخحسغ ابػ ، الشدائي(12) 
 . 41، ص 2، ج( م1991 ، الكتب دار:  بيخوت) ، حدغ كدخوي  وسيج
 شعيب:  تحقيق ، حبان ابغ صحيح،  (م965/  ىـ354 ت) التسيسي حاتع ابي ابغ حبان ابغ دمحم ، حبان ابغ (13)

 ت) باقخ دمحم ، السجمدي؛  234، ص 12، ج( م1993 ، الخسالة مؤسدة:  م.د) ، 2ط ، االرنؤوط
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 دار:  بيخوت) ، 2ط ، الباقخ دمحم:  تحقيق ، االشيار االئسة اخبار لجرر الجامعة االنػار بحار، ( م1699/ىـ1111
 . 159، ص 74، ج (م1983 ، التخاث احياء

 ، الغفاري  أكبخ عمي:  تحقيق ، الكافي، ( م940/ىـ329 ت) إسحاق بغ يعقػب بغ دمحم جعفخ أبػ ، الُكميشي( (14
 . 440، ص 11، ج (ت. د ، الحيجرية السصبعة:  شيخان) ، 4ط

 والدابقيغ الذجعان مغ صحابي ، القخشي السشاف عبج بغ ىذام بغ عسيخ بغ مرعب ىػ:  عسيخ بغ مرعب (15)
 احج يػم المػاء وحسل بجر معخكة شيج ، السدمسيغ مع ىاجخ ان بعج الفقخ اصابو لكشو ؛ مال ذو كان االسالم في

 ، 3ج ،( ىـ1393 ، السعارف دائخة:  اليشج) ، الثقات ، حبان ابغ:  يشطخ( . م624/ىـ3) عام السعخكة في واستذيج
 . 248ص ، 7ج ،(م1980 ، العمع دار:  بيخوت) ، االعالم،  الجيغ خيخ ، الدركمي ؛ 368ص
 ، الرحابة معخفة في الغابة ، أسج( م1252/ه630 ت) كخم ابي بغ عمي الحدغ ابي الجيغ عد ، االثيخ ابغ (16)

 . 370، ص 4، ج( ت. د ، الكتب دار:  بيخوت)
وائل بغ حجخ : ىػ وائل بغ حجخ الحزخمي مغ ممػك حزخ مػت ، يكشى ابا ىشجة ، قجم عمى الشبي )صل  (17)

هللا عميو وآلو( واعمغ اسالمو وشارك في الفتػحات االسالمية ، شيج معخكة صفيغ الى جانب االمام عمي )عميو 
:  تحقيق ، االمرار عمساء مذاىيخ ، حبان ابغالدالم( . تػفي في واخخ حكع معاوية بغ ابي سفيان . يشطخ : 

 . 77، ص( ىـ1411 ، الػفاء دار:  م. د) ، عمي مخزوق 
 السقجسة قع) ، دمحم فييع:  تحقيق ، السشػرة السجيشة تاريخ، ( م875/ىـ262 ت) عسخ زيج أبػ ، الشسيخي  شبة أبغ (18)

 . 579، ص 2، ج (ىـ1410 ، الفكخ دار: 
. د ، صادر دار:  بيخوت) ، الكبخى  الصبقات ،( م845/ىـ230 ت) الدىيخي  مشيع ابغ سعج ابغ دمحم ، سعج ابغ(19) 

 . 349ص ، 1ج ،( ت
 . 219، ص 3السرجر نفدو ، ج (20)
 تحقيق( والسمػك الخسل تاريخ) السدسى الصبخي  تاريخ، ( م922/ىـ310 ت) جخيخ بغ دمحم جعفخ ابي ، الصبخي  (21)

 الجيغ عد ، الحجيج ابي ابغ ؛  244، ص 4، ج (ت. د ، السعارف دار:  القاىخة) ، 2ط ، ابخاليع الفزل ابػ دمحم: 
 م. د) ، ابخاليع الفزل ابػ  دمحم:  تحقيق ، البالغة نيج شخح، ( م1258/ىـ656 ت) السعتدلي الحسيج بغ حامج ابي
 . 298، ص 8، ج (م1962 ، الكتب احياء دار: 

 ورياض زكار سييل:  تحقيق ، االشخاف انداب، ( م892/ىـ279 ت) جابخ بغ يحيى بغ احسجالبالذري:  (22)
 . 484، ص 5، ج (م1996 ، الفكخ دار:  بيخوت) ، زركمي
 . 485، ص 5السرجر نفدو ، ج (23)
 عمي:  تحقيق ، التاريخ في والشياية البجاية، ( م1372/ىـ774 ت) عسخ بغ اسساعيل الفجاء ابي ، كثيخ ابغ (24)

 . 348، ص 9، ج (م1988 ، التخاث احياء دار:  بيخوت) ، شيخي 
 ، الكتب دار:  بيخوت) ، 3ط، عيػن االخبار ،  (م889/ىـ276 ت) مدمع ابغ عبجهللا دمحم ابي، ابغ قتيبة(25) 

 . 248، ص 3، ج (م2003
 .  554، ص (م1969 ، السعارف دار:  مرخ) ، 2ط ، عكاشة ثخوت:  تحقيق، السعارف ابغ قتيبة ،  (26)
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د بغ ابيو : ىػ زياد بغ ابي عبيج الثقفي وقيل زياد بغ ابي سفيان ، اختمفت السرادر التاريخية في تحجيج ندبو إذ زيا
كان ندبو مجيػل كسا اختمفت الخوايات ايزًا في تحجيج عام مػلجه فبعزيا مغ حجدت والدتو في العام االول مغ 

م( ، تػلى جسع الرجقات في البرخة كسا 629ه/8دتو عام )اليجخة بيشسا كان بان سعج وابغ قتيبة قج حجدا عام وال
وعشجما انتقمت الخالفة الى بشي امية  (م659/ه39) عامكان والي عمى فارس في خالفة االمام عمي )عميو الدالم( 

 ، سعج ابغ. يشطخ :  (م672/ه53)م(  ، وتػفي عام 670ه/50م( والكػفة )665ه/45تػلى والية البرخة )
 . 346؛ ابغ قتيبة ، السعارف ، ص 100ص ، 7ج ، الكبخى  الصبقات

: ىػ عبجهللا بغ عامخ بغ كخيد بغ حبيب ، يكشى ابػ عبجالخحسغ ، ولج في عيج رسػل هللا عبجهللا بغ عامخ (27)
 ، تػلى العجيج مغ السشاصب االدارية في الجولة العخبيةتحجد السرادر االولية عام والدتو)صل هللا عميو والو( ولع 

م( ، كسا تػلى البرخة مخه اخخى في 649ه/29االسالم إذ تػلى والية البرخة لمخميفة عثسان)رضي هللا عشو( عام )
 ، كخيساً  ليشاً  رجالً  كان عامخ ابغ: " م( ، وصفو احج السدتذخقيغ بقػلو662ه/42عيج معاوية بغ ابي سفيان عام )

: تحقيق الكبيخ، واليسغ معج ندب ، الكمبي: . يشطخ (م678/ىـ59). تػفي في مكة عام "الدفياء ايجي عمى ياخح ال
 ابي ؛44ص ،5ج الكبخى، الصبقات ، سعج ابغ ؛65ص ،1ج ،(م 1988 ، الكتب عالع: بيخوت)  حدغ، ناجي

 شخكة: تحقيق ، البذخ اخبار في السخترخ ،( م1331/ىـ732ت) محسػد بغ عمي بغ اسساعيل الجيغ عساد الفجاء،
 مغ االسالمية العخبية الجولة تاريخ ،يػليػس ،؛ فميػزن 167ص ،1ج ،(ت.د السعخفة، دار: بيخوت) الجيغ، عالء
 . 12ص ،(م1968 التأليف، لجشة نذخ: القاىخة) عبجاليادي، دمحم: تعميق االمػية، الجولة نياية الى االسالم ضيػر
 . 554القػر الصاروني : وىػ ضخب مغ الخد . يشطخ : ابغ قتيبة ، السعارف ، ص (28)

 . 84، ص 15الدشجس : وىػ نػع مغ ثياب الجيباج الخقيق . يشطخ : ابغ مشطػر ، لدان العخب ، ج(29) 
لدان مصخف : وىػ نػع مغ الثياب وىحا الثػب فيو شخفية عمسان ويكػن مخبع الذكل . يشطخ : ابغ مشطػر ،  (30)

 . 220، ص 9العخب ، ج
غاللة : وىػ ثػب او كداء الحي يمبذ تحت الثياب ولو العجيج مغ االلػان . يشطخ : ابغ مشطػر ، لدان العخب  (31)
 .  294، ص 2، ج
 . 160، ص1ار والخيصة وال يمبدو اال الخجال. يشطخ: ابغ مشطػر، لدان العخب، ج: وىػ نػع مغ االز مالءة (32)
 . 566، ص 2االصفياني ، االغاني ، جابػ الفخج  (33)
 ، التخحيشي عبجالسجيج:  تحقيق ،  الفخيج العقج، ( م939/ىـ328 ت) دمحم بغ أحسج عسخو أبػ ، ربو عبج ابغ (34)

 . 283، ص 5، ج (م1983 ، العمسية الكتب دار:  بيخوت)
يكشى ابا ىاشع ، مغ عمساء العخب خالج بغ يديج بغ معاوية : ىػ خالج بغ يديج بغ معاوية بغ ابي سفيان ،  (35)

،  6م( . يشطخ : ابغ حبان ، الثقات ، ج709ه/90واشتغل بالكيسياء والصب وألف فييا الكتب ، تػفي عام )
 . 300، ص 2؛ الدركمي ، االعالم ، ج 264ص
يج بغ عبجالخحسغ بغ الزحاك : ىػ عبجالخحسغ بغ الزحاك بغ قيذ الفيخي تػلى والية السجيشة مغ قبل يد  (36)

 عداكخ ابغم( . يشطخ : 722ه/104م( بقي عمييا الى ان عدل عشيا عام )119ه/101عبجالسمظ بغ مخوان عام )
 عمي:  تحقيق ، دمذق مجيشة تاريخ ،( م1175/ىـ571 ت) الذافعي هللا لبة بغ الحديغ ابغ عمي القاسع ابي ،

 . 361ص ، 60ج ،( ىـ1415 ، الفكخ دار:  بيخوت) ، شيخي 
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 . 65، ص 5؛ ابغ حسجون ، التحكخة الحسجونية ، ج 377، ص 8البالذري ، انداب االشخاف ، ج (37)
 . 439، ص 34ج ، دمذق مجيشة تاريخ،  ؛ ابغ عداكخ ، 8، ص 7ابػ الفخج االصفياني ، االغاني ، ج (38)
، ومغ رواة الحجيث  مالظ بغ ديشار : وىػ مالظ بغ ديشار البرخي ، يكشى ابا يحيى ، مغ أىل الػرع والعمع (39)

م( بدبب الصاعػن . يشطخ : ابغ 748ه/131الذخيف ، كان عمسو يكتب السراحب ويأخح عمييا أجخًا . تػفي عام )
 . 261،  5؛ الدركمي ، االعالم ، ج 470قتيبة ، السعارف ، ص

 شعيب:  تحقيق ، الشبالء اعالم سيخ،  (م1347/ ىـ748 ت) عثسان ابغ احسج ابغ دمحم الجيغ شسذ ، الحىبي(40) 
 . 362، ص 5، ج (م1987 ، الكتاب دار:  بيخوت) ، االرنػشي

 . 120، ص 9البالذري ، انداب االشخاف ، ج (41)
الصيالدة : وىػ الصيمدان احج انػاع االردية التي كانت تػضع عمى الخأس والكتفيغ واحيانًا عمى الكتفيغ فقط .  (42)

 التخاث أحياء لجشة:  تحقيق ، السخرز، ( م1066/ىـ458 ت) اسساعيل بغ عمي الحدغ ابػ ، سيجه ابغيشطخ : 
 . 78، ص 1، ج( ت. د ، التخاث أحياء:  بيخوت)  ،

 دار:  م. د) ، مدتطخف فغ كل في السدتصخف، ( م1446/ىـ850 ت) دمحم بغ الجيغ شياب ، االبذييي(43) 
 . 454، ص 2، ج (ت. د ، اليالل
 . 101، ص 19االغاني ، ج (44)
 دار:  بيخوت) ، شيخي  عمي:  تحقيق ، الفتػح، ( م927/ىـ314 ت) الكػفي اعثع بغ دمحم ابي ، اعثع ابغ (45)

 . 7، ص 7، ج (ىـ1411 ، االضػاء
م( ، يكشى 644ه/23عسخ بغ ابي ربيعة : ىػ عسخ بغ عبجهللا بغ ابي ربيعة ، شاعخ مخدومي ، ولج عام ) (46)

ويعتبخ مغ شعخاء الجولة االمػية إذ كان يفج عمى عبجالسمظ بغ مخوان ابػ الخصاب ، ومغ افزل شعخاء عرخه 
؛  150، ص 5م( . يشطخ : ابغ حبان ، الثقات ، ج712ه/93فيقخبو ويكخمو ويجفع لو جػائد ثسيشة ، تػفي عام )

 . 52، ص 5الدركمي ، االعالم ، ج
م( ، مغ 641ه/20ى بشي نػفل ، ولج عام )عبيج هللا بغ سخيج : ىػ عبيج هللا بغ سخيج ، مغ أىل مكة ، مػل (47)

 الحدغ ابي الجيغ عد ، االثيخ ابغم( . يشطخ : 718ه/99اشيخ السغشيغ في العرخ صجر االمػي وتػفي عام )
؛  44، ص 5، ج( م1966 ، صادر دار:  بيخوت) ، التاريخ في الكامل، ( م1252/ه630 ت) كخم ابي بغ عمي

 . 194، ص 4الدركمي ، االعالم ، ج
 . 213، ص 1ابػ الفخج االصفياني ، االغاني ، ج (48)
عخوة بغ الدبيخ : ىػ عخوة بغ الدبيخ بغ العػام االسجي ، يكشى ابػ عبجهللا ، مغ فقياء السجيشة السشػرة في  (49)

م( ، ذىب الى البرخة ومغ ثع انتقل الى مرخ وعاد الى السجيشة الى ان تػفي عام 643ه/22عرخه ولج عام )
 .  226، ص 4كمي ، االعالم ، ج؛ الدر  178، ص 5ه/م( . يشطخ ، ابغ سعج ، الصبقات الكبخى ، ج93)

 . 180، ص 5الصبقات الكبخى ، ج( (50
 . 180، ص 5السرجر نفدو ، ج (51)
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م( يكشى ابا 634ه/13سعيج بغ السديب : ىػ سعيج بغ السديب بغ حدن بغ ابي وىب السخدومي ، ولج عام ) (52)
م( . يشطخ : ابغ 713ه/94بالديت ، تػفي عام )دمحم ، تابعي ومغ فقياء السجيشة كان مغ تجار السجيشة إذ كان يتجخ 

 . 102، ص 3؛ الدركمي ، االعالم ، ج 105حبان ، مذاىيخ عمساء االمرار ، ص
 . 140، ص 5ابغ سعج ، الصبقات الكبخ، ج (53)

 ، عبجالقادر دمحم:  تحقيق ، والخسػل التػاضع،  (م894/ىـ281 ت) سفيان بغ دمحم بغ هللا عبج ، الجنيا ابي ابغ(54) 
 . 193، ص (م1989 ، الكتب دار:  بيخوت)

العخجي : ىػ عبجهللا بغ عسخ بغ عسخو بغ الخميفة عثسان بغ عفان )رضي هللا عشو( ، يكشى ابػ عسخ ، مغ   (55)
اىل مكة ، كان مغ الذعخاء مغ ىػاياتو حب الريج ، ولقب بالعخجي ندبة الى سكشو قخية العخج والتي تقع بالقخب 

 .  109، ص 4؛ الدركمي ، االعالم ، ج 298، ص 1طخ : ابػ الفخج االصفياني ، االغاني ، جمغ الصائف . يش
 . 306، ص 1ابػ الفخج االصفياني ، االغاني ، ج  (56)
 . 415، ص 1ابغ قتيبة ، عيػن االخبار ، ج (57)
 . 454، ص 2االبذييي ، السدتصخف ، ج (58)
 . 334، ص 5ابغ سعج ، الصبقات الكبخى ، ج (59)
مخمج بغ يديج : ىػ مخمج بغ يديج بغ السيمب بغ ابي صفخة ، أميخ ، كان مع ابيو في مػاقفو الدياسية  (60)

والعدكخية ، ولسا تػلى عسخ بغ عبجالعديد الخالفة امخ بدجغ ابيو فدعى مخمج بتػسط عشج عسخ بغ عبج العديد 
؛ الدركمي ،  400قتيبة ، السعارف ، صم( . يشطخ : ابغ 718ه/100ليصمق سخاح ابيو . تػفي في الذام عام )

 . 194، ص 7االعالم ، ج
. د ، صادر دار:  بيخوت) ، اليعقػبي تاريخ، ( م904/ىـ292ت) جعفخ ابغ يعقػب ابي ابغ احسج ، اليعقػبي (61)
 . 302، ص 2، ج( ت

م( ، يكشى ابػ بكخ ، 687ه/68)ايػب الدختياني : وىػ ايػب بغ ابي تيسية واسع ابي تيسية كيدان ، ولج عام  (62)
م( . يشطخ : ابغ حبان ، مذاىيخ عمساء 748ه/131مغ سادات أىل البرخة ومغ اتباع التابعيغ . تػفي عام )

 . 237االمرار ، ص
 . 415، ص 1ابغ قتيبة ، عيػن االخبار ، ج (63)
 . 163ابغ حبيب ، السشسق ، ص (64)
، )بيخوت : دار الجيل ،  4الدياسي والجيشي والثقافي واالجتساعي ، طحدغ ، ابخاليع حدغ ، تاريخ االسالم  (65)

 . 444، ص 1م( ، ج1996
اسساء بشت ابي بكخ : وىي اسساء بشت الخميفة ابي بكخ )رضي هللا عشو( صحابية ، مغ السياجخات ، وىي  (66)

عبجهللا بغ الدبيخ ، ومغ ثع شمقيا اخت عائذة ألبييا ، تدوجيا الدبيخ بغ عػام فػلجت لو عجة ابشاء وكان مغ بيشيع 
،  5م( . يشطخ : ابغ سعج ، الصبقات الكبخى ، ج692ه/73الدبيخ وعاشت في مكة مع ابشيا وتػفيت عام )

 . 221؛ ابغ قتيبة ، السعارف ، ص 182ص
 . 290، ص 60؛ ابغ عداكخ ، تاريخ مجيشة دمذق ، ج 252، ص 8ابغ سعج ، الصبقات الكبخى ، ج (67)
 . 310، ص 1: كداء مغ خد او صػف او كتان . يشطخ : ابػ الفخج االصفياني ، االغاني ، جمخط  (68)
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ــــ104، ص ص 7ابغ عبجربو ، العقج الفخيج ، ج (69)  . 105ـــ
االتب : وىػ بخد او ثػب يؤخح فيذق في وسصو ثع تمكيو السخأة في عشقيا مغ غيخ جيب وال كسيغ . ابغ مشطػر  (70)

 . 205، ص 1، لدان العخب ، ج
 . 310، ص 1ابػ الفخج االصفياني ، االغاني ، ج (71)
ىػ الذاعخ ربيعة بغ بغ عامخ بغ انيف بغ دارم ، لقب بسدكيغ الجرامي لسا اقالو في احج ابيات شعخه متسثاًل  (72)

: ابػ بأنو مدكيغ لحلظ عخف بيحا المقب ، وسسي بالجرامي ندبة الى احج اججاده فعخف بسدكيغ الجرامي . يشطخ 
 . 352، ص 20الفخج االصفياني ، االغاني ، ج

 . 455، ص 2السدتصخف ، ج (73)
 ، العيغ، ( م791/ىـ175 ت) احسج بغ خميل الخحسغ عبج ابي ، الفخاىيجي:  يشطخ.  البخد بو دالسخا:  القخ  (74)

  . 21ص ، 5ج، ( ىـ1410:  م. د) ، 2ط ، الدامخائي وابخاليع السخدومي ميجي:  تحقيق
 ت) القيخواني عمي بغ ابخاليع اسحاق ابػ ، الحرخي  ؛ 417ص ، 1ج ، االخبار عيػن ،  قتيبة ابغ (75)
 ، الجيل دار:  بيخوت) ، 4ط ، عبجالسجيج الجيغ محي دمحم:  تحقيق ، االلباب وثسخة اآلداب زىخة ،( م1601/ىـ453

 . 1064ص ، 4ج ،( م1972
التسيسي ، صحابي ومغ سادات قػمو ومغ الذعخاء ، والدبخقان لقب الدبخقان بغ بجر : ىػ الحريغ بغ بجر  (76)

اشمق عميو وىػ اسع مغ اسساء القسخ لجسال وجو الحريغ ، واله رسػل هللا )صل هللا عميو وآلو( صجقات قػمو فبقي 
ان عام عمييا حتى في عيج الخميفة عسخ بغ الخصاب )رضي هللا عشو( . تػفي الدبخقان في عيج معاوية بغ ابي سفي

 . 41، ص 3؛ الدركمي ، االعالم ، ج 37، ص 7م( . يشطخ : ابغ سعج ، الصكبقات الكبخى ، ج665ه/45)
 (م1926 ، الكبخى  التجارية السصبعة:  مرخ) ، والتبييغ البيان، ( م868/ىـ255 ت) بحخ بغ عسخو،  الجاحع(77) 

 . 435ص ،
، السعجع الكبيخ ، تحقيق : حسجي عبجالسجيج ،  (م970/ىـ360 ت) احسج بغ سميسان القاسع ابػ ، الصبخاني (78)

 . 194، ص 1، )د. م : دار احياء التخاث العخبي ، د. ت( ، ج 2ط
 . 257الجاحع ، البيان والتبييغ ، ص (79)

 . 443ص ، السرجر نفدو(80) 
 . 252، ص 6ابغ سعج ، الصبقات الكبخى ، ج (81)
 . 139، ص 5السرجر نفدو ، ج (82)
 . 163، ص 5نفدو ، جالسرجر ( (83

 . 324، صم(2012السفرل بأسساء السالبذ عشج العخب، )بيخوت: الجار العخبية، ، السعجع دوزي، ريشيارت (84)
 ، واالثخية التاريخية السرادر مغ العباسي العرخ في االسالمية العخبية السالبذ،  حديغ صالح ، العبيجي (85)

 . 141، ص (م1980 ، الخشيج دار:  العخاق)
ابخاليع بغ مالظ : ىػ ابخاليع بغ مالظ االشتخ الشخعي ، كان والجه مغ السقخبيغ لألمام عمي )عميو الدالم( ومغ (86) 

قادة جيذو ، شارك ابخاليع في حخكت السختار الثقفي في الكػفة ، وبعج مقتل السختار انتقل والئو الدياسي الى 
 الجيغ صالح ، الرفجيم( . يشطخ : 691ه/72غ عام )مرعب بغ الدبيخ ، وقتل في معخكة خاضيا ضج االمػي



م( 947ه/132مالبص طبقات االغهًاء يف الدولة العربًة االسالمًة حتى نهاية العصر االمىٍ )

 تارخيًة( )دراسة

  و الطائٌم. د. حممد عباض حش                                                                                           

 

   م(2022حزيراى  – 32العدد )مةلحق  ةلة دراسات تارخيًةجم 
364 

 

364 

                                                                                                                                                                                    

 احياء دار:  بيخوت) ، مرصفى وتخكي األرناؤوط احسج:  تحقيق ، بالػفيات الػافي، ( م1362/ىـ764 ت) خميل
 .58ص ، 1ج ، االعالم ، الدركمي ؛ 65ص ، 6ج ، بالػفيات الػافي( م2000 ، التخاث
 . 281، ص 6الصبقات الكبخى ، ج (87)
 الخميفة عيج في( م100/ىـ21) عام ولج ، عسخو ابا يكشى ، الحسيخي  الذعبي شخاحيل بغ عارم ىػالذعبي :  (88)
 الصبقات ، سعج ابغ:  يشطخ( . 723/ىـ103) عام الكػفة تػفي ، فقياءال مغ( رضي هللا عشو) الخصاب بغ عسخ

 عالع:  بيخوت) ، القزاة اخبار ،( م918/ه306ت) حيان بغ خمف بغ دمحم ، وكيع ؛ 246ص ، 6ج ، الكبخى 
 . 413ص ، 2ج ،( ت.د ، الكتب
 . 253، ص 6ابغ سعج ، الصبقات الكبخى ، ج (89) 
 قخير عمساء مغجبيخ بغ مصعع : ىػ جبيخ بغ مصعع بغ عجي بغ نػفل القخشي ، يكشى ابا عجي ، صحابي ،  (90)

 . 44ص ، 11ج ، بالػفيات الػافي ، الرفجي:  يشطخ( . م679/ىـ59) عام تػفي الشدابيغ كبار ومغ وسادتيع
 ، الرحابة معخفة في االستيعاب، ( م870/ىـ463 ت) القخشبي الشسخي  يػسف عسخ ابي ، البخ عبج ابغ (91)

 . 233، ص 1، ج (م1992 ، الجيل دار:  بيخوت) ، البجاوي  دمحم عمي:  تحقيق
 . 180، ص 5ابغ سعج ، الصبقات الكبخى ، ج (92)
 . 439والتبييغ ، صالبيان  (93)
 . 554ابغ قتيبة ، السعارف ، ص (94)
معبج : ىػ معبج بغ وىب وقيل معبج بغ قصشي السخدومي ، امتيغ الغشاء وكان السغشيغ السذيػريغ في العرخ  (95)

 . 61، ص 1االمػي ، إذ كان مغ أفس السغشيغ واجػدىع صشعا . يشطخ : ابػ الفخج االصفياني ، االغاني ، ج
 . 70، ص 1الفخج االصفياني ، االغاني ، جابػ  (96)
 . 467، ص 6الُكميشي ، الكافي ، ج (97)
الشابغة الحبياني : ىػ زياد بغ معاوية بغ ضباب الحبياني ، يكشى ابػ امامة ، مغ فحػل الذعخ الجاىمي ، ومغ  (98)

اىل الحجاز إذ كان يزع لو قبة مغ الجمج في الدػق ويقرجه الذعخاء فتعخض عميو اشعارىع . يشطخ : ابػ الفخج 
 .  5، ص 11االصفياني ، االغاني ، ج

 . 161، ص 1، ج (م2006، الحجيث دار:  القاىخة) شاكخ، محسػد احسج: تحقيق والذعخاء، الذعخ، ابغ قتيبة (99)
جحيسة االبخش : ىػ جحيسة بغ مالظ بغ فيع بغ غشع ، وىػ مغ ممػك الحيخة ، لقب باالبخش لبخص كان فيو ،  (100)

 . 645ويعج جحيسة اول مغ عسل السشجشيق . يشطخ : ابغ قتيبة ، السعارف ، ص
 السعخوف ، قيذ ابا يكشى ، ، سيج قبيمة تسيع وىب بغ خالج بغ قيذ بغ االحشف ىػاالحشف بغ قيذ :  (101)

 عام الكػفة في وتػفيفي معخكة صفيغ ، ( عميو الدالم) عمي االمام كان في صفػف جير ، بالزحاك
 . 46ص ، 11ج ، االشخاف انداب ، البالذري  ؛ 412ص ، السعارف ، قتيبة ابغ:  يشطخ( . م686/ه68)

 .   79ص ، 5ج ، العخب لدان ، مشطػر ابغ:  يتطخ ، الخجام:  الخالخيل(102) 
 الذعخاء ومحاورات األدباء محاضخات،  (م1108/ىـ502ت) دمحم بغ الحديغ القاسع أبػ ، األصفياني الخاغب (103)

 . 373ص ، 4ج،  (بالت – بيخوت) ، الحياة مكتبة ومكتبة دار مشذػرات ، والبمغاء
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الدبتية : ويقرج بيا الشعل التي ال شعخ عمييا والسرشػعة مغ جمج البقخ . يشطخ : ابغ مشطػر ، لدان العخب  (104)
 . 37، ص 2، ج

 غخيب في الشياية، (م1209/ه606ت) الجدري  دمحم بغ السبارك الدعادات ابػ الجيغ مجج االثيخ، ابغ (105)
 .331، ص2، ج(ه1364 اسساعميان، مؤسدة: السقجسة قع) ،4ط الصشاحي، ومحسػد الداوي  احسج: تحقيق الحجيث،

 . 381، ص 2الصبقات الكبخى ، ج (106)
 . 299ص،  3السحاضخات ، ج(107) 
 . 373، ص 4؛ الخاغب االصفياني ، السحاضخات ، ج 204، ص 1ابغ حشبل ، السدشج ، ج (108)
 . 420، ص 1ابغ قتيبة ، عيػن االخبار ، ج (109)
 .55، ص 2السرجر نفدو ، ج (110)
عبجهللا بغ ابي ربيعة : ىػ عبجهللا بغ ابي ربيعة بغ السغيخة بغ عبجهللا السخدومي ، والج الذاعخ عسخ ، كان  (111)

عبجهللا مغ بيغ الػفج الحي ارسمتو قخير الى الحبذة إليحاء السدمسيغ ىشاك ، دخل االسالم وسساه رسػل هللا )صل 
م( . يشطخ : ابغ سعج ، 656ه/36اىمية بحيخ . تػفي عام )هللا عميو وآلو( عبجهللا بعج ان كان اسسو في الج

 الدالم عبج عسخ:  تحقيق ، واالعالم السذاىيخ ووفيات االسالم تاريخ ، الحىبي؛  444، ص 5الصبقات الكبخى ، ج
 . 465، ص 3، ج (م1987 ، الكتاب دار:  بيخوت) ،

 . 300، ص 8ابغ سعج ، الصبقات الكبخى ، ج (112)
وىي رقية بشت عبجالػاحج بغ ابي سعج بغ قيذ ، كان يعذقيا عبيج هللا بغ قيذ . رقية بشت عبج الػاحج :  (113)

 . 51، ص 5يشطخ : ابػ الفخج االصفياني ، االغاني ، ج
 . 66، ص 5ابػ الفخج االصفياني ، االغاني ، ج (114) 
شة وقج تشاقل اخبارىسا بيغ ، افتشغ ببثيشاعخغ الحارث العحاري، يكشى ابػ عسخو، بغ معسخ بجسيل بغ عبجهللا  (115)
بيا الى ان تػفي عام  ، رحل جسيل الى مرخ واوفج عمى عبجالعديد بغ مخوان فأكخمو وامخ لو بسشدل واقامالعخب

 . 138، ص 2، جعالم، اال؛ الدركمي288، ص8م(. يشطخ: ابػ الفخج االصفياني، االغاني، ج701ه/82)
 . 311، ص 8االغاني ، جابػ الفخج االصفياني ،  (116)
سعيج بغ عبجالخحسغ : ىػ سعيج بغ عبجالخحسغ بغ حدان بغ ثابت ، مغ اىل السجيشة السشػرة ومغ شعخاء  (117)

العخب ؛ ولكغ ليذ مغ فحػل الذعخ ، ويعج مغ شعخاء الجولة االمػية إذ وفج عمى البالط االمػي فقخبػه واغجقػا عميو 
 . 409، ص 8صفياني ، االغاني ، جبالجػائد . يشطخ : ابػ الفخج اال

 . 412، ص 8ابػ الفخج االصفياني ، االغاني ، ج (118)
 . 123، ص 11السرجر نفدو ، ج (119)
 . 217، ص 17السرجر نفدو ، ج (120)
 . 183، ص 1السرجر نفدو ، ج (121)
العخبية في العيػد ؛ العمي ، صالح احسج ، السشدػجات وااللبدة  197، ص 5ابغ سعج ، الصبقات الكبخى ، ج (122)

 . 195م( ، ص2003االسالمية االولى ، )بيخوت : 
 . 88دوزي ، السعجع السفرل ، ص (123)



م( 947ه/132مالبص طبقات االغهًاء يف الدولة العربًة االسالمًة حتى نهاية العصر االمىٍ )

 تارخيًة( )دراسة

  و الطائٌم. د. حممد عباض حش                                                                                           

 

   م(2022حزيراى  – 32العدد )مةلحق  ةلة دراسات تارخيًةجم 
366 

 

366 

                                                                                                                                                                                    

 . 197العبيجي ، السالبذ العخبية في العرخ العباسي ، ص (124)
 . 170، ص 28، ج االسالم تاريخ؛ الحىبي ،  491، ص 6ابػ الفخج االصفياني ، االغاني ، ج (125)
  . 249، ص 1لدان العخب ، جابغ مشطػر ،  (126)
 . 188، ص 5ابغ سعج ، الصبقات الكبخى ، ج (127)
 ، القامػس جػاىخ مغ العخوس تاج، ( م1790/ ىـ1205 ت) الحديشي مختزى بغ دمحم الفزل ابي ، الدبيجي (128)
 . 108، ص 11، ج (م1994 ، الفكخ دار:  بيخوت) ، شيخي  عمي:  تحقيق
 . 161صدوزي ، السعجع السفرل ،  (129)

 
 قائمة المرادر والمراجع

 أواًل: المرادر
 .( م1446/ىـ850، شياب الجيغ بغ دمحم )ت  االبذييي 
 ـ ت( : دار اليالل ، د. م .دفي كل فغ مدتطخف ، ) السدتصخف -1
 م( . 1252ه/630ابغ االثيخ ، عد الجيغ ابي الحدغ عمي بغ ابي كخم )ت  
 اسج الغابة في معخفة الرحابة ، )بيخوت : دار الكتب ، د. ت( .  -2
 م( . 1209ه/606ابغ االثيخ ، مجج الجيغ ابػ الدعادات السبارك بغ دمحم الجدري )ت 
، )قع  4الشياية في غخيب الحجيث ، تحقيق : احسج الداوي ومحسػد الصشاحي ، ط -3

 ه( . 1364السقجسة : مؤسدة اسساعميان ، 
 . م(927ىـ/314ابي دمحم بغ اعثع الكػفي )ت ابغ اعثع ،  
 . ىـ(1411الفتػح ، تحقيق : عمي شيخي ، )بيخوت : دار االضػاء ،  -4
 . م(869ىـ/256البخاري ، ابي عبجهللا دمحم بغ اسساعيل الجعفي )ت  
 . م(1981صحيح البخاري ، )استشبػل : دار الفكخ ،  -5
 . (م892ىـ/279البالذري ، احسج بغ يحيى بغ جابخ )ت  
انداب االشخاف ، تحقيق : سييل زكار ورياض زركمي ، )بيخوت : دار الفكخ ،  -6

 . م(1996
 . م(868ىـ/255الجاحع ، عسخو بغ بحخ )ت  
 . م(1926البيان والتبييغ ، )مرخ : السصبعة التجارية الكبخى ،  -7
 . م(965  ىـ/354ابغ حبان ، دمحم ابغ حبان ابغ ابي حاتع التسيسي )ت  
 . ىـ(1393ليشج : دائخة السعارف ، ، )ا الثقات -8
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، )د.م : مؤسدة الخسالة ،  2صحيح ابغ حبان ، تحقيق : شعيب االرنؤوط ، ط -9
 . م(1993

 (ىـ1411 ، الػفاء دار:  م. د) ، عمي مخزوق : تحقيق االمرار، عمساء مذاىيخ -10
 . م(859ىـ/245)ت  دمحم ابغ حبيب ابغ حبيب ، 
 . ت( م : عالع الكتب ، د. خػرشيج احسج ، )د.السشسق في اخبار قخير ، تحقيق :  -11
 . م(1258ىـ/656ابغ ابي الحجيج ، عد الجيغ ابي حامج بغ الحسيج السعتدلي )ت  
شخح نيج البالغة ، تحقيق : دمحم  ابػ الفزل ابخاليع ، )د. م : دار احياء الكتب ،  -12

 .م(1962
 . م(1601ىـ/453رخي ، ابػ اسحاق ابخاليع بغ عمي القيخواني )ت الحُ  
، )بيخوت :  4زىخة اآلداب وثسخة االلباب ، تحقيق : دمحم محي الجيغ عبجالسجيج ، ط -13

 . م(1972دار الجيل ، 
 . م(1166ىـ/562ابغ حسجون ، دمحم بغ الحديغ )ت  
التحكخة الحسجونية ، تحقيق : احدان عباس وبكخ عباس ، )بيخوت : دار صادر ،  -14

 . م(1996
 . م(1071ىـ/241ابغ حشبل )ت ابغ حشبل ، ابػ عبجهللا  
 . ابغ حشبل ، )بيخوت : دار صادر ، د. ت( احسجمدشج االمام  -15
 . م(894ىـ/281ابغ ابي الجنيا ، عبج هللا بغ دمحم بغ سفيان )ت  
 . م(1989   التػاضع والخسػل ، تحقيق : دمحم عبجالقادر ، )بيخوت : دار الكتب ، -16
 . م(1347 ىـ/748عثسان )ت الحىبي ، شسذ الجيغ دمحم ابغ احسج ابغ  
تاريخ االسالم ووفيات السذاىيخ واالعالم ، تحقيق : عسخ عبج الدالم ، )بيخوت :  -17

 . م(1987دار الكتاب ، 
 . م(1987سيخ اعالم الشبالء ، تحقيق : شعيب االرنػشي ، )بيخوت : دار الكتاب ،  -18
 . (م1108ىـ/ 502ت)  دمحم بغ الحديغ القاسع الخاغب االصفياني ، أبػ 
 ( .تت : مكتبة الحياة ، د. محاضخات األدباء ومحاورات الذعخاء والبمغاء ، )بيخو  -19
 . م(1790 ىـ/1205)ت  الدبيجي ، ابي الفزل دمحم بغ مختزى الحديشي 
تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس ، تحقيق : عمي شيخي ، )بيخوت : دار الفكخ ،  -20

 . م(1994
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 . م(1143ىـ/538بغ عجوية )ت الدمخذخي ، جار هللا محسػد بغ عسخ  
ربيع االبخار ونرػص االخبار ، تحقيق : عبج االميخ ميشا ، )بيخوت : مؤسدة  -21

 . م(1992االعمسي ، 
 . م(845ىـ/230ابغ سعج ، دمحم ابغ سعج ابغ مشيع الدىيخي )ت  
 . ت( الصبقات الكبخى ، )بيخوت : دار صادر ، د. -22
 . م(1066ىـ/458 ابغ سيجه ، ابػ الحدغ عمي بغ اسساعيل )ت 
 . السخرز ، تحقيق : لجشة أحياء التخاث ، ) بيخوت : أحياء التخاث ، د. ت( -23
 . م(1505ىـ/911الديػشي ، جالل الجيغ ابي بكخ )ت  
 االسالمي الغخب دار:  بيخوت) ، الجبػري  يحيى:  تحقيق ، والسحاورات السحاضخات  -24

 . (م2003 ،
 . م(875ىـ/262أبغ شبة الشسيخي ، أبػ زيج عسخ )ت  
 . ىـ(1410تاريخ السجيشة السشػرة ، تحقيق : فييع دمحم ، )قع السقجسة : دار الفكخ ،  -25
 . م(1362ىـ/764 الرفجي ، صالح الجيغ خميل )ت 
الػافي بالػفيات ، تحقيق : احسج األرناؤوط وتخكي مرصفى ، )بيخوت : دار احياء  -26

 . م(2000التخاث ، 
 م(970ىـ/360ن بغ احسج )ت الصبخاني ، ابػ القاسع سميسا 
، )د. م : دار احياء التخاث العخبي  2السعجع الكبيخ ، تحقيق : حسجي عبجالسجيج ، ط -27

 ، د. ت(.
 . م(922ىـ/310ابي جعفخ دمحم بغ جخيخ )ت  الصبخي ، 
 2تاريخ الصبخي السدسى )تاريخ الخسل والسمػك( تحقيق : دمحم ابػ الفزل ابخاليع ، ط -28

 . ت( السعارف ، د.، )القاىخة : دار 
 . م(870ىـ/463ابغ عبج البخ ، ابي عسخ يػسف الشسخي القخشبي )ت  
االستيعاب في معخفة الرحابة ، تحقيق : عمي دمحم البجاوي ، )بيخوت : دار الجيل ،  -29

 . م(1992
 . م(939ىـ/328أبػ عسخو أحسج بغ دمحم )ت  ابغ عبج ربو ، 
يشي ، )بيخوت : دار الكتب العمسية ، العقج الفخيج  ، تحقيق : عبجالسجيج التخح -30

 . م(1983
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)ت        ابغ عداكخ ، ابي القاسع عمي ابغ الحديغ بغ لبة هللا الذافعي 
 . م(1175ىـ/571
 ( .ىـ1415 ، الفكخ دار:  بيخوت) ، شيخي  عمي:  تحقيق ، دمذق مجيشة تاريخ -31
 . م(791ىـ/175الفخاىيجي ، ابي عبج الخحسغ خميل بغ احسج )ت  
 . ىـ(1410، )د. م :  2العيغ ، تحقيق : ميجي السخدومي وابخاليع الدامخائي ، ط -32
 . م(966ىـ/356 ابػ الفخج االصفياني ، عمي بغ الحديغ )ت 
 . ت( م : دار احياء التخاث ، د. االغاني ، )د. -33
 . م(889ىـ/276)ت  ابغ قتيبة ، ابي دمحم عبجهللا ابغ مدمع 
 . م(2006محسػد شاكخ ، )القاىخة : دار الحجيث ، الذعخ والذعخاء ، تحقيق : احسج -34
 . م(2003، )بيخوت : دار الكتب ،  3عيػن االخبار ، ط -35
 . م(1969   ، )مرخ : دار السعارف ، 2السعارف ، تحقيق : ثخوت عكاشة ، ط -36
 . م(1372ىـ/774ابغ كثيخ ، ابي الفجاء اسساعيل بغ عسخ )ت  
عمي شيخي ، )بيخوت : دار احياء التخاث ،  البجاية والشياية في التاريخ ، تحقيق : -37

 . م(1988
 . م(819ىـ/204الكمبي ، ابي ىذام دمحم بغ سائب )ت ابغ  
 . م(1988: ناجي حدغ ، )بيخوت : عالع الكتب ، ندب معج واليسغ الكبيخ، تحقيق -38
 . م(940ىـ/329، أبػ جعفخ دمحم بغ يعقػب بغ إسحاق )ت  الُكميشي 
 . ، )شيخان : السصبعة الحيجرية ، د. ت( 4أكبخ الغفاري ، طالكافي ، تحقيق : عمي  -39
 . م(888ىـ/273ابغ ماجة ، دمحم بغ يديج القدويشي )ت  
 . سشغ ابغ ماجة ، تحقيق : دمحم فؤاد ، )د. م :  د. ت( -40
 . م(1699ىـ/1111السجمدي ، دمحم باقخ )ت  
،  2 الباقخ ، طبحار االنػار الجامعة لجرر اخبار االئسة االشيار ، تحقيق : دمحم  -41

 . م(1983)بيخوت : دار احياء التخاث ، 
 . م(1311ىـ/711ابغ مشطػر ، ابي الفزل جسال دمحم بغ مكخك )ت  
 . ىـ(1405، )د. م :  العخبلدان  -42
 . م(915ىـ/303الشدائي ، ابػ عبجالخحسغ أحسج بغ شعيب )ت  
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بيخوت : دار غ الكبخى ، تحقيق : عبجالغفار سميسان وسيج كدخوي حدغ ، )شالد -43
 . م(1991الكتب ، 

 . م(1332ىـ/733الشػيخي ، شياب الجيغ احسج بغ عبج الػىاب )ت  
 . ت( د.   فشػن االدب ، )القاىخة : مصبعة كػستاتدػماس ، فينياية االرب  -44
 م( . 918ه/306وكيع ، دمحم بغ خمف بغ حيان )ت 
 اخبار القزاة ، )بيخوت : عالع الكتب ، د.ت( . -45
 . م(904ىـ/292احسج ابغ ابي يعقػب ابغ جعفخ )تاليعقػبي ،  
 ( .، )بيخوت : دار صادر ، د. ت اليعقػبيتاريخ  -46
 . م(917ىـ/307ابي يعمى ، أحسج بغ عمي بغ السثشى التسيسي )ت  
 . ت( م : دار السامػن ، د. ، )د. 2يعمى ، تحقيق : حديغ سميع ، ط ابيمدشج  -47

 ثانيا : المراجع
 حدغ . ابخاليع ، حدغ  

، )بيخوت : دار الجيل ،  4ــــــ تاريخ االسالم الدياسي والجيشي والثقافي واالجتساعي ، ط1      
 م( .1996

 ريشيارت . ، دوزي   

 م( .2012ــــــ السعجع السفرل بأسساء السالبذ عشج العخب ، )بيخوت : الجار العخبية ، 2      
 حديغ . صالح ، العبيجي 

 العخاق) ، واالثخية التاريخية السرادر مغ العباسي العرخ في االسالمية العخبية ــــــالسالبذ3       
 . (م1980 ، الخشيج دار: 

 احسج . صالح ، العمي  

 م( .2003ـــــــ السشدػجات وااللبدة العخبية في العيػد االسالمية االولى ، )بيخوت : 4       
 الدركمي ، خيخ الجيغ . 
 م( . 1980االعالم ، )بيخوت : دار العمع ،  -5
 فميػزن ، يػليػس . 
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تاريخ الجولة العخبية االسالمية مغ ضيػر االسالم الى نياية الجولة االمػية ، تعميق :   -6
  م( . 1968دمحم عبج اليادي ، )القاىخة : نذخ لجشة التأليف ، 


