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 االموي الموائد السياسية والعسكرية في الدولة العربية اإلسالمية حتى نهاية العصر
 ماجد عبد الحميد عبد الرزاق 0د

 كمية اآلداب/ جامعة البصرة
 المقدمة 

اىم المعاشي، ومدى تعد مائدة الطعام مراة تعكس واقع المجتمع العربي اإلسالمي ونمط حياة ابناءه وسموكيم ومستو 
التطور والرقي الحضاري الذي شيدتو الدولة العربية اإلسالمية كما كان ليا الدور البارز في تحقيق غايات واىداف عديدة 

الدور الذي تمعبو في شتى الجوانب الدينية  ألىميةحيث لم تعد مجرد وسيمة لتوفير الطعام وسد الجوع، فقد كان 
 السياسية واإلدارية.واالجتماعية واالقتصادية و 

 في دراستنا ىذه سنتناول صنفان من الموائد وىي: 
اوال: الموائد السياسية: تعددت المناسبات التي اعتاد العرب عمى تقديم االطعمة فييا، نذكر منيا الموائد التي تقام  

كتمك المائدة التي  لمجموعة محددة لغرض الحصول عمى مبايعتيم ومؤازرتيم في بعض المواقف السياسية الميمة،
بيتو من بني عبد المطمب لما انزل اهلل تعالى قولو  ألىلاعدىا الرسول الكريم محمد )صمى اهلل عميو والو وسمم( 

( وذلك ليبمغيم بالدعوة اإلسالمية حيث اكد الرسول )صمى اهلل عميو والو ٕٗٔ))وانذر عشيرتك االقربين(( )الشعراء/
 المؤازرة والنصرة  وسمم( في حديثو معيم عمى طمب

ثانيا: الموائد العسكرية: وىذا النوع من الموائد كان يعد لممقاتمين في مواقع القتال عند نشوب المعارك العسكرية كالني كان 
مقاتمييم في معركة بدر في السنة الثانية لميجرة والذين قدر عددىم بنحو الف رجل، وقيل  إلطعامقريش  مشركويعدىا 

رجال، حيث كان ينحر في كل يوم من الجزور عشرا أو تسعا، والجزور كان يطعم حوالي مائة  تسعمائة وخمسون
 مقاتل. 

 الموائد السياسية والعسكرية
وىي تشمل الموائد التي تقام في مختمف المناسبات ولمختمف األسباب السياسية، فضاًل عن موائد الطعام التي تقدم 

القتال أم في وحداتيا وأماكن استقرارىا في الثغور أو في مختمف أرجاء الدولة لمقوات العسكرية سواء كانت في مواقع 
 العربية اإلسالمية ويمكن حصرىا بالتالي: 

 الموائد السياسية -أوالا 
ىناك العديد من المناسبات السياسية التي اعتاد العرب عمى تقديم األطعمة فييا، نذكر منيا الموائد التي تقام 

رض الحصول عمى مبايعتيم ومؤازرتيم في بعض المواقف السياسية اليامة، كتمك التي أعدىا الرسول لمجموعة محددة لغ
َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك اأْلَْقَرِبينَ  تعالى:  صمى اهلل عميو وآلو وسمم ألىل بيتو من بني عبد المطمب لما أنزل 

، وذلك (ٔ)
عميو وآلو وسمم أكد في حديثو معيم عمى طمب المؤازرة والنصرة لقولو:  ليبمغيم بالدعوة اإلسالمية، إذ أن الرسول صمى اهلل

يا بني عبد المطمب إني واهلل ما أعمم شابًا في العرب جاء قومو بأفضل مما جئتكم بو، إني قد جئتكم بخير الدنيا واآلخرة، 
 .(ٕ)ووصي، وخميفتي فيكم(( تعالى أن أدعوكم إليو فأيكم يؤازرني عمى ىذا األمر، عمى أن يكون أخي وقد أمرني

ومثل ىذا النوع من الموائد كانت الموائد التي أمر الخميفة عبد الممك بن مروان بنصبيا حين دخولو الكوفة سنة 
وقمع حركتو، فقد حضرىا عامة الناس  (ٖ)م( ابتياجًا بما حققو من نصر ومؤازرة بعد قتل مصعب بن الزبيرٜٓٙىـ/ٔٚ)

 .(ٗ)ءىم وتأييدىم لخالفة عبد الممك بن مروانفي الكوفة ممن قدموا وال
وىناك موائد تقام إكرامًا لموفود في مختمف المناسبات السياسية، كتقديم التياني بالنصر، أو أخذ البيعة والمؤازرة، أو 

مام لغرض التحالف، وىو أمر اعتاد عميو العرب منذ عصر ما قبل اإلسالم، حيث كانت الوفود السياسية تستأثر باالىت
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لما ظفر بالحبشة بعد والدة  (٘)والرعاية، ومن ىذه الوفود تمك التي قدمت اليمن لتقديم التياني لممك اليمن سيف بن ذي يزن
الرسول صمى اهلل عميو وآلو وسمم بسنتين حيث قدمت وفود العرب وأشرافيا وشعراءىا، فأتاه وفد قريش وفييم عبد المطمب 

ن بالوافدين وسمع كالميم ومدحيم، أحاطيم بحسن ضيافتو إذ أقاموا عنده شيرًا، أعد بن ىاشم، وبعد أن رحب ممك اليم
 . (ٙ)ليم خالليا موائد الطعام

وفي عصر الرسالة نجد إن الوفود القادمة عمى الرسول صمى اهلل عميو وآلو وسمم السيما تمك التي قدمت في عام 
سالم لمبايعة الرسول صمى اهلل عميو وآلو وسمم ونالت أجزل العطايا م( ممثمًة لقبائميا في إعالن اإلٖٓٙىـ/ٜالوفود سنة )

، كما حظوا برعاية واستضافة الرسول صمى اهلل عميو وآلو وسمم وصحابتو اإلجالء رضي اهلل عنيم، حيث كان (ٚ)والجوائز
 .(ٛ)يعد ليم الطعام طوال مدة إقامتيم التي قد تتجاوز العشرة أيام

ائد الطعام في بعض المناسبات السياسية كعقد األحالف واالتفاقيات ومعاىدات الصمح، وىو واىتم العرب بإقامة مو 
ما جرى عند عقد حمف الفضول قبل اإلسالم في ذي القعدة وحضره الرسول صمى اهلل عميو وآلو وسمم قبل البعثة، إذ صنع 

ي زىرة وبني أسد وبني تيم، وتحالفوا بينيم بن جدعان طعامًا لممجتمعين في داره من بني ىاشم وبني المطمب وبن عبد 
عمى أن ال يظمم بمكة أحد إال كانوا جميعًا مع المظموم عمى الظالم حتى يؤخذ لو حقو ممن ظممو، شريفًا كان أو وضيعًا، 

 . (ٜ)صمى اهلل عميو وآلو وسمم أحد الحاضرين وذلك قبل البعثة وكان رسول 
شر شيرًا من اليجرة، وادع الرسول صمى اهلل عميو وآلو وسمم بني مدلج عمى رأس ستة ع (ٓٔ)وفي غزوة العشيرة

 .(ٔٔ)وحمفاءىم من بني ضمرة، وقد صنع الرسول صمى اهلل عميو وآلو وسمم طعامًا فأكل منو وأكل الناس معو
رة وعقد الرسول صمى اهلل عميو وآلو وسمم تحالفات أخرى مع بعض القبائل العربية لغرض الحصول عمى المؤاز 

خاصًة بعد أن أصبح الرسول صمى اهلل عميو وآلو وسمم في موقف القوة والعزة، ومن ذلك نذكر قدوم وفد لثقيف 
م( إلى المدينة لغرض إعالن اإلسالم فضاًل عن تحقيق غرض سياسي ميم أال وىو الحصول عمى المؤازرة، ٖٓٙىـ/ٜ)

ليم القتال وشنوا الغارات عمييم، فال يخرج منيم مال إال فبعد أن رأى أىل ثقيف إن من يحيط بيم من العرب قد نصبوا 
نيب وال إنسان إال أخذ، وىم عاجزون عن ردىم، لذلك اجتمعوا وأرسموا نفرًا من أشراف قوميم فخرجوا حتى قدموا عمى 

و وآلو وسمم ، كما صالح الرسول صمى اهلل عمي(ٕٔ)صمى اهلل عميو وآلو وسمم فصنع ليم طعامًا طوال مدة مكوثيم رسول 
 .(ٖٔ)نصارى تغمب في السنة ذاتيا عمى أن يدفعوا الجزية ويقرىم عمى دينيم، وقام بواجب الضيافة ليم

م(، نتج عن ذلك عقد ٓٗٙىـ/ٜٔوحينما تمكن جيش المسممين بقيادة عمرو بن العاص من فتح حصن مصر سنة )
وأصحابو، فمما فرغوا من صنيعيم أمر عمرو بن العاص  معاىدة صمح مع أىميا، فصنع أىل مصر طعامًا دعوا إليو َعْمراً 

 .(ٗٔ)بطعام فصنع ليم ودعاىم لمحضور أيضأ
استدعى سائر أمراء عرب  (ٙٔ)بعد أن عمم بسيطرة جيش المسممين عمى قمعتي زبا وزلوبيا (٘ٔ)وذكر إن ممك قرقيسيا

 .(ٚٔ)الجزيرة فصنع ليم مائدة ثم دعاىم لمتحالف معيم ضد المسممين
م( وبعد أن التقى ممثال الجانبين اإلمام عمي ٚ٘ٙىـ/ٖٚذا الصدد كانت المائدة التي أعدت بمناسبة التحكيم سنة )وبي

بن أبي طالب عميو السالم ومعاوية بن أبي سفيان وىما أبو موسى األشعري وعمرو بن العاص في دومة الجندل وتعانقا، 
 .(ٛٔ)إلييا وأكال معًا، واستمر الحال عمى ذلك عدة أيامأقام عمرو بن العاص وليمة دعا أبا موسى األشعري 

 الموائد العسكرية -ثانياا 
ىذا النوع من الموائد تمك التي كانت تعد لممقاتمين في مواقع القتال عند نشوب المعارك العسكرية، كالتي كان يعدىا 

ر عددىم بنحو ألف رجل، وقيل تسعمائة م( والذين ُقدٖٕٙىـ/ٕمشركو قريش إلطعام مقاتمييم في معركة بدر كبرى سنة )
، وىذا يعني أن كل جزور يطعم حوالي مائة (ٜٔ)وخمسون رجاًل، حيث كان ينحر في كل يوم من الجزور عشرًا أو تسعاً 

 مقاتل. 
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م( والتي ٕٙٙىـ/٘سنة ) (ٕٓ)كما كان يعد لجيش المسممين طعاٌم في المعارك نذكر منيا ما أقيم في غزوة ذي قرد
وقد قدر عدد المقاتمين بقرابة خمسمائة ، (ٕٔ)ومًا وليمة، حيث بمغ مقدار ما طعم بو المقاتمون حوالي عشر جزائراستمرت ي

م( صنع طعاٌم كان بمقدار صاع ٕٙٙىـ/٘وفي معركة الخندق سنة ) (ٕٕ)ويقال سبعمائة مقاتل، فقسم في كل مائة جزوراً 
وكان عددىم حوالي ثالثة آالف ، (ٖٕ)كل منيا جميع أىل الخندقتمر، وشاة صغيرة، فحمت البركة في ىذه المائدة، فأ

 .(ٕٗ)مقاتل
وقد تتولى بعض القبائل العربية، ميمة استضافة جيش المسممين عند المرور بأحيائيم خالل المعارك أو السرايا التي 

 .(ٕ٘)يبعثيا الرسول صمى اهلل عميو وآلو وسمم
جيش المسممين بالطعام، حيث يبدو أن موائد طعام القادة واألمراء  وفي العصر الراشدي نجد اإلشارة إلى تجييز

كانت تعد بشكل منفصل عن بقية أفراد الجيش، أي أنيا موائد خاصة ولم تكن خاليًة من الطعام المين، فضاًل عن كثرتو 
في  (ٕٙ)بة بن فرقدوتعدد أنواعو، وفي ىذا الصدد بعث الخميفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو كتابًا إلى القائد عت

ياكم والتنعم(((ٕٚ)أذربيجان  .(ٕٛ)، جاء فيو: ))يا عتبة بن فرقد أشبع المسممين في رحاليم مما تشبع منو في رحمك وا 
م( وىي ٓ٘ٙىـ/ٖٓسنة ) (ٖٓ)وطبرستان (ٜٕ)وورد ما يؤكد ذلك في وصف موائد الطعام الخاص بقادة فتح جرجان

بن عمرو بن  وعبد ، (ٖٔ)بن عمر بن الخطاب العباس، وعبد  بن تضم كل من سعيد بن العاص، وعبد 
عداد سفرة الطعام ليم (ٕٖ)العاص  .(ٖٖ)فقط دون غيرىم، مع وجود شخص يقوم بخدمتيم وا 

طعاميم منيا بشكل منفصل عن بقية أفراد الجيش أصبح أمرًا  ويظير أن نصب موائد خاصة ألمراء وقادة الجيش وا 
تمين إبان الفتوح كان كبيرًا جدًا مقارنة بأعدادىم إبان الغزوات، والسرايا في عصر الرسالة، فمن معتادًا ألن أعداد المقا

ن كانوا يقيمون في نفس المواقع العسكرية، كما أنيم ابتعدوا قمياًل عن روح البساطة بعد  الصعب والحال ىذه جموسيم معًا وا 
نص قول الخميفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو محذرًا إياىم اختالطيم باألقوام األخرى آنذاك، وىذا واضح من خالل 

ياكم والتنعم(( كما ورد أعاله.   بقولو: ))وا 
لقد أصبح إعداد موائد الطعام لمجند في العصر األموي أمرًا ضروريًا حيث كان الخميفة معاوية بن أبي سفيان ينصب 

شمل الخميفة معاوية بقية الجند الموزعين في مختمف أرجاء الدولة وربما ، (ٖٗ)كل يوم أربعين مائدة يتقسميا وجوه جند الشام
ن كان ذلك يقع ضمن مسؤوليات أمراء الواليات.   العربية اإلسالمية بموائد الطعام أيضًا، وا 

وما يجدر قولو أن تنافس بعض القبائل العربية في نصب موائد الطعام لمجند في المواقع العسكرية القريبة منيم أو 
 .(ٖ٘)مرورىم بيا، لم يقتصر عمى عصر الرسالة بل استمر ذلك طوال العصر الراشدي واألموي إثناء
 

 قائمة الهوامش 
 ٕٗٔسورة الشعراء/آية  (ٔ)
؛ النسائي: خصائص أمير المؤمنين عمي بن أبي طالب عميو السالم، ٛٗٔ، صٖابن إسحاق: السير والمغازي، ج (ٕ)

؛ ٛٗ-ٙٗ؛ ابن ظفر الصقمي: انباء نجباء االبناء، صٕٖٔ-ٜٖٔ، صٕ؛ الطبري: تاريخ الرسل والمموك: جٙٛص
 . ٕٗ-ٔٗ، صٕابن األثير: الكامل في التاريخ، ج

عمى البصرة وواله العراق، حارب عبد الممك بن مروان وقتل سنة  (مصعب بن الزبير بن العوام استعممو أخاه عبد ٖ)
 . ٖٗٔ، صٗىـ(. ينظر: الكتبي: فوات الوفيات، جٔٚ)

؛ ابن خمدون: تاريخ اين ٚٙٔ، صٙ؛ الطبري: المصدر السابق: جٕٖ٘-ٖٔ٘، ص٘ذري: أنساب األشراف، ج( البالٗ)
 . ٘ٙ؛ الزبيدي: تاج العروس، صٜٚ، صٔ، ق٘خمدون، ج
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( سيف بن ذي يزن من مموك العرب اليمانيين من حمير، ووفد عمى كسرى أنوشروان لينصره عمى األحباش في اليمن، ٘)
 . ٕٔٔ-ٕٓٔ، صٔ، قٕ: ابن خمدون: المصدر السابق، جونجح بطردىم. ينظر

؛ أبو الفرج األصفياني: االغاني، ٜ، صٕ؛ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، جٔ٘ٔ-ٜٗٔ، صٔ( األزرقي: اخبار مكة، جٙ)
 . ٙٚ-٘ٚ، صٙٔج

؛ الحداد، د. أحمد بن عبد العزيز: أخالق ٖٖٛ-ٖٖٚ، صٕٖٛ، صٖٖٔ، صٔ( ابن سعد: المصدر السابق، جٚ)
 . ٖٗ؛الحمفي، صبيح خمف: اليبات والخمع واليدايا، صٕٖٛ-ٖٔٛ، صٕنبي صمى اهلل عميو وآلو وسمم، جال

، ٖٚٔ-ٖٖٔ، صٖٗٓ، صٖٓٓ، صٜٕٛ، صٜٕٗ، صٔ( ينظر عن الوفود: ابن سعد: المصدر السابق، جٛ)
، ٕ؛ د. أحمد بن عبد العزيز الحداد: المصدر السابق، جٖٙ٘، صٕٖٗ، صٖٖٛ-ٖٖٚ، صٕٖٗ-ٖٕٖص
 . ٕٖٛ-ٖٔٛص

؛ أبو الفرج األصفياني: المصدر ٙٗ؛ ابن حبيب: المنمق، صٜٕٔ-ٕٛٔ، صٔ( ابن سعد: المصدر السابق، جٜ)
؛ابن العصامي ٚٗ، صٔ؛ ابن سيد الناس: عيون االثر في فنون المغازي والسير، جٙٙ-٘ٙ، صٙٔالسابق، ج

، ٗتاريخ العرب قبل اإلسالم، ججواد: المفصل في ٓ؛ عمي، دٜٔٔ-ٜٓٔ، صٔالمكي: سمط النجوم العوالي، ج
  ٖٗٛص

 . ٕٚٔ، ص٘(. العشيرة من ناحية ينبع بين مكة والمدينة. ينظر: ياقوت الحموي: معجم البمدان، جٓٔ)
 . ٙٓٗ-٘ٓٗ، صٕ( الطبري: المصدر السابق: جٔٔ)
 . ٖٜٔ، صٕ( ابن األثير: الكامل في التاريخ: جٕٔ)
 . ٖٙٔ، صٔ( ابن سعد: المصدر السابق، جٖٔ)
 . ٜٕٗ-ٖٜٕ، صٔ؛ المقريزي: المواعظ واالعتبار، جٜٛ( القاضي الرشيد: الذخائر والتحف، صٗٔ)
( قرقيسيا: معرب كركسيا وىو مأخوذ من كركيس وىو اسم إلرسال الخيل المسمى بالعربية الحمبة وىي بمد عمى نير ٘ٔ)

 . ٕٖٛ، صٗبق، جالخابور بمثمث بين الخابور والفرات. ينظر: ياقوت الحموي: المصدر السا
 . ٜٕٔ، ص ٗ( زبا وزلوبيا: وىي مدن تقع عمى نير شاطئ الفرات: ينظر: ياقوت الحموي: المصدر نفسو، جٙٔ)
 . ٙٓٔ( الواقدي: فتوح الشام، صٚٔ)
 . ٕٗ، صٗ( ابن أعثم الكوفي: الفتوح، جٛٔ)
؛ ابن سيد ٖٛ، صٕبق، ج؛ اليعقوبي: المصدر الساٜٛٗ-ٛٛٗ؛ المنمق، صٕٙٔ-ٔٙٔ( ابن حبيب: المحبر، صٜٔ)

 . ٕٓ٘-ٜٕٗ، صٔالناس: المصدر السابق، ج
 . ٕٕٖ، صٗ( ذي قرد: ماء عمى ليمتين من المدينة بينيا وبين خيبر. ينظر: ياقوت الحموي: المصدر السابق، جٕٓ)
، ٙ؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، جٔٛ، صٕ؛ ابن سعد: المصدر السابق، جٚٗ٘، صٕ( الواقدي: المغازي، جٕٔ)

 . ٙٛ، صٕ؛ ابن سيد الناس: المصدر السابق، جٜٓص
؛ ابن سيد الناس: المصدر السابق، ٔٛ، صٕ؛ ابن سعد: المصدر السابق، جٕ٘ٗ، صٕ( الواقدي: المغازي، جٕٕ)

 . ٚٛ، صٕج
؛ ابن دحالن: السيرة النبوية واالثار ٔٛ، صٕ؛ ابن سعد: المصدر السابق، جٕ٘ٗ، صٕ( الواقدي: المغازي، جٖٕ)

 . ٕٗٔ، صٕ، جالمحمدية
 . ٖ٘ٗ، صٕ( الواقدي: المغازي، جٕٗ)
 . ٙٓٔ، صٗ( ابن األثير: ُأسد الغابة، جٕ٘)
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( عتبة بن فرقد بن يربوع بن حبيب بن مالك من بني المطمب بن عبد مناف، وقيل من بني مازن السممي صحابيًا ٕٙ)
، ٖ. ينظر: ابن سعد: المصدر السابق، جشريفًا غزا مع الرسول صمى اهلل عميو وآلو وسمم، وكان من أشراف الكوفة

 . ٖ٘ٙ، صٖ؛ ابن األثير: ٌأسد الغابة، جٜٕٛ، صٕ٘ٚص
( أذربيجان: وىوصقع حده من برذعة شرقًا إلى زنجان غربًا، ومن أشير مدنو تبريز وىي اليوم قصبة ومن مدنو ٕٚ)

 . ٚٗ، صٔالع، جسمماس وأردبيل وغير ذلك وفيو قالع وحصون. ينظر: ابن عبد الحق: مراصد االط
 . ٖ٘ٙ، صٖ( ابن األثير: ٌأسد الغابة، جٕٛ)
، ٔ( جرجان: مدينة مشيورة عظيمة تقع بين طبرستان وخراسان. ينظر: ابن عبد الحق: المصدر السابق، جٜٕ)

 . ٖٕٖص
ي مجاورة ( طبرستان: وىي بالد واسعة ومدن كثيرة، يشمميا ىذا االسم يغمب عمييا الجبال )وىي تسمى بمازندران وىٖٓ)

 . ٛٚٛ، صٕلجيالن ودلمان وىي من مدن الري وقومس. ينظر: ابن عبد الحق: المصدر السابق، ج
ىـ(. ينظر: ابن سعد: ٗٚ( عبد اهلل بن عمر بن الخطاب أسمم بمكة مع أبيو، شيد الخندق وما بعدىا، توفي سنة )ٖٔ)

 . ٚٛٔ، ٖٗٔ-ٕٗٔ، صٗالمصدر السابق، ج
ىـ(، ولو ٖٙالعاص، يكنى أبو محمد، كان بينو وبين أبيو ثالثة عشر شنة. مات سنة )( عبد اهلل بن عمرو بن ٕٖ)

 . ٘٘سنة(. ينظر: ابن حبان: مشاىير عمماء االمصار، صٕٚ)
 . ٕٓٚ، صٗ( الطبري: المصدر السابق: جٖٖ)
 . ٘ٔ( الجاحظ: التاج في اخالق المموك، صٖٗ)
؛ الجنابي، د. خالد جاسم: تنظيمات ٜٕٙعسكري: االوائل: ص؛ أبو ىالل الٓٓٗ( البالذري: فتوح البمدان، صٖ٘)

 . ٕٖٔالجيش العربي في العصر األموي، ص
 قائمة المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم  – ٔ
 -م(: ٕٖٕٔىـ/ٖٓٙابن األثير، أبو الحسن عمي بن أبي الكرم )ت*
 م(. ٜٚ٘ٔطيران/ – . ُأسد الغابة في معرفة الصحابة )طبع باألوفسيت بالمطبعة اإلسالميةٕ
 م(. ٖٜٛٔالقاىرة/ –. الكامل في التاريخ )صحح أصولو: عبد الوىاب النجار، المطبعة المنيرية ٖ
 -م(: ٘ٙٛىـ/ٕٓ٘األزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد اهلل بن أحمد )ت*
 م(. ٜ٘ٙٔمة/مكة المكر  –، دار الثقافة ٕ. أخبار مكة وما جاء فييا من آثار )تحقيق: رشدي الصالح ممحس، طٗ
 -م(: ٛٙٚىـ/ٔ٘ٔابن إسحاق، محمد بن إسحاق المطمبي )ت*
 م(. ٜٛٚٔبيروت/ –. كتاب السير والمغازي )تحقيق: د. سييل زكار، دار الفكر ٘
 -م(: ٕٜٙىـ/ٖٗٔابن أعثم الكوفي، أبو محمد أحمد )ت*
 (. مٜٔٚٔاليند/ –الدكن  –. كتاب الفتوح )دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ٙ
 -م(: ٖٜٛىـ/ٜٕٚالبالذري، أبو الحسن أحمد بن يحيى )ت*
 بغداد/د. ت(.  –. أنساب األشراف )مكتبة المثنى ٚ
 م(. ٜٔٓٔالقاىرة/ –. فتوح البمدان )شركة طبع الكتب العربية ٛ
 -م(: ٜٙٛىـ/ٕ٘٘الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر )ت*
 م(. ٜٗٔٔالقاىرة/ –زكي باشا، المطبعة المنيرية  . التاج في أخالق المموك )المنسوب( )تحقيق: أحمدٜ
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  -الجنابي، خالد جاسم: *
 م(. ٜٗٛٔبغداد/ -. تنظيمات الجيش العربي اإلسالمي في العصر األموي )وزارة الثقافة واإلعالم ٓٔ
 -م(: ٜٙٙىـ/ٖٙ٘ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان البستي )ت*

 م(. ٜٜ٘ٔبيروت/ –اليشيمر، دار الكتب العممية . مشاىير عمماء األمصار )تحقيق: م. فٔٔ
 -م(: ٜ٘ٛىـ/ٕ٘ٗابن حبيب، أبو جعفر محمد )ت*

 م(. ٕٜٗٔاليند/ -الدكن  –. المحبر )تصحيح: د. ايمزه لنختن ستيتر، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ٕٔ
 م(. ٜٗٙٔاليند/ -الدكن  –. المنمق في أخبار قريش )دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ٖٔ
  -الحداد، أحمد بن عبد العزيز: *

 م(. ٜٜٜٔبيروت/ - ٕ. أخالق النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمم في القرآن والسنة )طٗٔ
  -الحمفي، صبيح نوري خمف: *

سم ق –كمية اآلداب  –. اليبات والخمع واليدايا لمخمفاء العباسيين )رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة البصرة ٘ٔ
 م(. ٕٔٓٓالتاريخ/

 -م(: ٘ٓٗٔىـ/ٛٓٛابن خمدون، عبد الرحمن بن محمد )ت*
 –. تاريخ ابن خمدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر )دار الكتاب المبناني لمطباعة والنشر ٙٔ

 م(. ٜٚ٘ٔبيروت/
  -ابن دحالن، أحمد زيني: *

 م(. ٕٜٙٔالقاىرة/ -قامة . السيرة النبوية واآلثار المحمدية )مطبعة االستٚٔ
 -م(: ٜٔٚٔىـ/ٕ٘ٓٔالزبيدي، محيي الدين محمد مرتضى الحسيني )ت*

 م(. ٜٙٙٔبيروت/ –. تاج العروس من جواىر القاموس )دار صادر ٛٔ
 -م(: ٗٗٛىـ/ٖٕٓابن سعد، محمد بن سعد )ت*

 م(. ٜٚ٘ٔبيروت/ –. الطبقات الكبرى )دار صادر ودار بيروت لمطباعة والنشر ٜٔ
 -م(: ٖٖٖٔىـ/ٖٗٚن سيد الناس، محمد بن عبد اهلل )تاب*

 م(. ٖٜٚٔالقاىرة/ –عيون األثر في فنون المغازي والسير )مكتبة القدسي  ٕٓ
 -م(: ٕٕٜىـ/ٖٓٔالطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )ت*

 م(. ٜٚٚٔالقاىرة/ –، دار المعارف ٗ. تاريخ الرسل والمموك )تحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم، طٕٔ
 -م(: ٜٙٔٔىـ/٘ٙ٘ابن ظفر الصقمّي، أبو عبد اهلل محمد بن أبي محمد )ت*

 م(. ٖٜٚٔبيروت/ –. أنباء نجباء األبناء )تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار اآلفاق الجديدة ٕٕ
 -م(: ٖٖٛٔىـ/ٜٖٚابن عبد الحق، صفي الدين عبد المؤمن البغدادي )ت *

 م(. ٜ٘٘ٔالقاىرة/ –ألمكنة والبقاع )دار إحياء الكتب العربية . مراصد االطالع عمى أسماء اٖٕ
 -م(: ٘ٚٔٔىـ/ٔٚ٘ابن عساكر، أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل )ت*

 م(. ٜٜٚٔبيروت/ –، دار المسيرة ٕ. تاريخ دمشق )تيذيب وترتيب: الشيخ عبد القادر بن بدران، طٕٗ
 -م(: ٜٜٙٔىـ/ٔٔٔٔعبد الممك )تابن العصامي المكي، عبد الممك بن حسين بن *

 م(. ٜٓٙٔالقاىرة/ –. سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي )المطبعة السمفية ٕ٘
  -عمي، د. جواد: *

 م(. ٜٓٚٔبيروت/ -. المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم )ساعدت جامعة بغداد عمى طبعو ٕٙ
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 -م(: ٜٙٙىـ/ٖٙ٘مد )تأبو الفرج األصفياني، عمي بن الحسين بن مح*
 م(. ٜٓٚٔبيروت/ -. األغاني )الناشران صالح يوسف الخميل ودار الفكر لمجميع ٕٚ
 -م(: ٚٙٔٔىـ/ٖٙ٘القاضي الرشيد، أبو الحسن أحمد بن القاضي بن الزبير )ت*

 م(. ٜٜ٘ٔلكويت/ا -. الذخائر والتحف )تحقيق: محمد حميد اهلل، قدم لو وراجعو صالح الدين المنجد، دار المطبوعات ٕٛ
 -م(: ٕٖٙٔىـ/ٗٙٚالكتبي، محمد بن شاكر بن أحمد )ت*

 م(. ٖٜٚٔبيروت/ –. فوات الوفيات )تحقيق: إحسان عباس، دار صادر ٜٕ
 -م(: ٔٗٗٔىـ/٘ٗٛالمقريزي، أبو العباس أحمد بن عمي )ت*

 م(. ٜٓٚٔبغداد/ –نى . المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار والمعروف بالخطط المقريزية )مكتبة المثٖٓ
 -م(: ٜ٘ٔىـ/ٖٖٓالنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب )ت*

. خصائص أمير المؤمنين عمي بن أبي طالب عميو السالم )حققو وصححو ووضع فيارسو: محمد ىادي األيمني، ٖٔ
 م(. ٜٜٙٔالنجف/ -المطبعة الحيدرية 

 -م(: ٗٓٓٔ/ىـٜٖ٘أبو ىالل العسكري، الحسن بن عبد اهلل بن سيل )ت*
 م(. ٜٙٙٔالمغرب/ -طنجة  –. األوائل )تحقيق: محمد السيد الوكيل، مطبعة دار أمل ٕٖ
 -م(: ٕٕٛىـ/ٕٚٓالواقدي، أبو عبد اهلل محمد بن عمر )ت*

 م(. ٜٙٙٔبيروت/ -. كتاب فتوح الشام )المكتبة األىمية ٖٖ
 م(. ٜ٘ٙٔالقاىرة/ –. كتاب المغازي )دار المعارف ٖٗ
 -م(: ٜٕٕٔىـ/ٕٙٙي، أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل )تياقوت الحمو *

 م(. ٜٚ٘ٔبيروت/ -. معجم البمدان )دار صادر ودار بيروت لمطباعة والنشر ٖ٘
 -م(: ٜٗٓىـ/ٕٜٕاليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب ب ن جعفر بن وىب الكاتب )ت*

 م(. ٜٗٚٔالنجف/ -ة الحيدرية ، المكتبٗتاريخ اليعقوبي )تقديم وتعميق: محمد صادق بحر العموم، ط ٖٙ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


