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ـة 527                                      ــمـ ــات ــخ  ال

تناولت  (1)احلمد هلل الذي تفّضل عيّل بإمتام هذا اجلهد يف أطروحة

، "دراسة تارخيية حضارية –خيرب من النشأة حتى هناية العرص األموي "

   خرا، وقد توصلت الدراسة إىل بعض النتائج وأملحت آفاحلمد هلل أوال و

 ومنها: ،إىل بعض التوصيات

تعد خيرب من أقدم املدن يف احلجاز، وهي والية تابعة للمدينة 

لتي هاجرت إليها من مكونة من عدة حصون، تسكنها قبائل من اليهود ا

عصور قديمة،  وبعض القبائل العربية، وتتميز بموقعها اجلغرايف املميز 

واحلصني بني اجلبال واحلرار، وقد حدد بعض املهتمني بالبلدان حد خيرب 

بالدومة، وهو واٍد يقع جنوهبا يفصل بينها وبني قرية الثمد التي تسكنها 

ا من بقية اجلهات اجلغرافية؛ كام قبيلة بني رشيد، لكنهم مل حيددوا حدوده

تعد أودية خيرب من أغنى أودية شبه اجلزيرة العربية باملياه، لذا انترشت فيها 

الزراعة بشكل ظاهر إىل وقتنا احلارض، كام أهنا تغذي عيون خيرب باملياه؛ 

وقد تعددت األنشطة التي مارسها سكان خيرب فاحلارضة مارسوا التجارة 

، بينام مارس سكان احلارضة والبوادي تربية املوايش والصناعة والزراعة

التي تتالءم مع املناخ الصحراوي، واعتنوا هبا، وسخروا هلا كافة جهودهم 

                                                   
 إشارة ألصل هذا الكتاب وهي أطروحة علمية لنيل درجة العالية العاملية الدكتوراه.  (1)
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وإمكاناهتم، كام اهتم اليهود بسوق النطاة التي تسيطر عليه قبيلة غطفان، 

وكانت شهرته ذائعة عىل مستوى جزيرة العرب، كام سيطر اليهود عىل 

وتعاونوا مع القبائل التي هلا عالقة بالتجارة كقبيلة قريش، ومل التجارة، 

يكن خليرب أثر سيايس يف اجلزيرة العربية، فهي ال تعدو كوهنا منطقة ريفية 

تسيطر عليها اليهود وبعض القبائل، لكنها تؤثر يف جتميع القبائل للغزو كام 

فيه جرأة عىل فعلت يف غزوة األحزاب،  أو تأليب تلك القبائل أو من ترى 

 املسلمني كام فعلت مع بني قريظة، ومع غطفان.

وخيرب تتكون من حّرة تكسوها احلجارة السوداء وتغطي أكثر 

صخرية، وحراهتا نتيجة  (1)مواقعها، وتوجد فيها منخفضات وآكام

لثورات متواصلة للرباكني يف عصور ماضية، وحّرة خيرب من أعظم حرار 

إذ حيدها من الرشق روافد وادي  ،موقع حصنيبالد العرب، وتقع خيرب يف 

مة، ومن الشامل الرشقي رمال النفود الكبري ، ومن الشامل (2)الرُّ

                                                   
األََكَمة: الُقفُّ من حجارة واحدة، وقيل: هو دون اجلبال، وقيل: هو املوضع الذي هو َأشدُّ  1))

، ان العربلسارتفاعًا ممَّا َحْوَله وهو غليظ ال يبلغ َأن يكون َحَجرًا واجلمع َأَكٌم. )ابن منظور: 

12/20.) 

ميل من مساحة اململكة العربية السعودية يف 22.000النفود الكبري: يشغل مساحة قدرها  (2)

جتهنا اجهتها الرشقية، وهو عىل شكل مثلث قاعدته يف الغرب ورأسه يف الرشق وترتفع كلام 

= 



ـة 529                                      ــمـ ــات ــخ  ال

: وهو السهل املمتد بني خيرب وتيامء، ومن الغرب وادي الُقرى "اجلناب"

وفروعه، وقد سكنتها عىل مر العصور أعداد من األجناس والقبائل إذ 

بقبائلهم املختلفة وسياستهم الفريدة،  ثم استوطنها العامليق ثم العرب 

سكنها اليهود الذين اختلف يف كيفية جميئهم إىل خيرب هل هاجروا إليها 

جمربين أم هاجروا إليها بحثا عن مصاحلهم، وبعد غزوة خيرب أصبحت 

خيرب مدينة إسالمية، وهي واحة ذات ينابيع وعيون متدفقة ساعدت يف 

ا نشاط جتاري ملحوظ، وقامت فيها بعض انتشار الزراعة، كام قام فيه

؛ وخيرب هي املدينة التي (1)الصناعات واحلرف التي حيتاج إليها أبناء البادية

وقعت فيها غزوة خيرب،  وهي من  أبرز وأهم الغزوات يف صدر اإلسالم 

 يك ىك  مك لك اك يق ّٰٱ فتحا قريبا يف قوله: سامها ربنا وقد 

 زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل
     كام أن خيرب تقع ؛  (2) ِّ هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني  مي

طلق هذا االسم يُ وشامل املدينة املنورة ملن يريد الشام،  كلم170عىل مسافة 

                                                   
= 

القاهرة،  –، مؤسسة سجل العرب جغرافية شبه اجلزيرة العربيةشامال. )حممود طه أبو العال: 

 (.44م، ص1973، 1ط

 .225-222، صيف شامل غرب اجلزيرة محد اجلارس: 1))

 (.19-18: اآليتان )الفتح سورة 2))



 )من النشأة حتى نهاية العصر األموي( خـيـبـر 530                  

 

عىل سبعة حصون ومزارع  "املنطقة" عىل الوالية وتشتمل هذه الوالية

 .ونخل كثري

وقد توصلت الدراسة إىل النتائج كان من أبرزها: أن خيرب 

أصبحت مكانا يتجمع فيه اليهود ليشكلوا اخلطر الداهم عىل اإلسالم 

وأهله، فكانت غزوة خيرب غزوة فاصلة مع اليهود وأتباعهم، كام استفاد 

أهل خيرب من اليهود يف التجارة والصناعة واألحالف احلربية، كام استفاد 

ن تلك القبائل بام تنتجه من موارد اقتصادية تعتمد عىل الثروة اليهود م

احليوانية، وكذلك يف األحالف احلربية، رغم عدم مقدرة تلك القبائل 

بالوقوف معهم يف أصعب الظروف؛ وتوصلت الدراسة إىل تتبع الطريق 

يف ذهابه إىل غزوة خيرب، فقد تتبعت الدراسة ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصالذي سلكه النبي 

عا دقيقا، ووقفت عليه بدراسة ميدانية دقيقة، وأثبتت ذلك املسلك تتب

من خيرب  ملسو هيلع هللا ىلصبالصور، كام توقعت الدراسة تصورا حمتمال لطريق عودته 

ووادي القرى،  توصلت الدراسة إىل أن سبب نجاح املسلمني يف تلك 

الغزوة رغم تفوق هيود خيرب بالعدة والعتاد، وقوة التحصني، ومعرفة 

بدءا من اختاذه دليلني من  ملسو هيلع هللا ىلصلتخطيط الدقيق من النبي املكان، يعود إىل ا

أشجع التي يسري الطريق يف ديارها، ومكان اخلروج، وسلوكه لطريق مل 

عليهم من الشامل  ملسو هيلع هللا ىلصيعتد عليه إال القلة، ومفاجأة اليهود بالتفافه 
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ومباغتتهم بمهامجة منطقة النطاة التي كانت حصوهنا مالذا للذراري 

حينام أراد االلتفاف عىل اليهود  ملسو هيلع هللا ىلصت الدراسة أن النبي واألموال، وقد أثبت

سلك الطريق الرشقي تاركا خيرب وحصوهنا عىل يساره حتى وصل إىل 

اخلرصة التي تسمى اآلن احُلْرضة ثم اجته غربا سالكا أعايل وادي الرجيع 

حتى جاء إىل منطقة النطاة وبدأ بحصوهنا؛ كام أثبتت الدراسة أن منطقة 

عرصا هي منطقة جبل الرسير الذي يقع اآلن  ملسو هيلع هللا ىلصي نزهلا النبي الصهباء الت

شامل قرية الثمد، ويرشف عىل عطوة من جهة الرشق، ويبعد عن خيرب 

مسافة اثنني وعرشين كلم تقريبا، وهي املنطقة التي عسكر هبا وصىل 

املغرب والعشاء ثم انطلق إىل عطوة ونزل باملنزلة األوىل شامل عطوة 

يأتيهم من وجته مع مرحب رشق خيرب ليلتف عىل اليهود وصىل الفجر ثم ا

الشامل؛ وبعد غزوة خيرب تغريت الكثري من القيم واملفاهيم لدى سكان 

، فتحول معظم أبناء تلك القبائل إىل جنود خيرب وخاصة القبائل البدوية

جماهدين يف سبيل اهلل، وانترشوا يف املناطق واألمصار املفتوحة، كام نرشوا 

م، ودعوا إىل اإلسالم، بينام بقي اليهود عىل تعنتهم وصلفهم حتى العل

من خيرب؛ ومن النتائج هلذه  أخرجهم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

الدراسة كشفها عن وقوف القبائل التي يف خيرب أو حوهلا يف العهد األموي 

مع املعارضة ضد بني أمية، وشاركت يف عديد من املعارك ضد اجليش 
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األموي، وقد ظهر حرص بني أمية خاصة يف عهد عبدامللك بن مروان 

الذي أظهر حرص خلفاء بني أمية عىل استعادة خيرب، ملا هلا من أمهية 

 اسرتاتيجية يف خارطة الدولة األموية.

 واختتمت الدراسة ببعض التوصيات ومنها: 

رضورة دراسة منطقة الصهباء دراسة علمية ميدانية، للتحقق 

 ىيف ذهابه إىل خيرب، والتي بن ملسو هيلع هللا ىلصت أهنا هي الصهباء التي نزهلا النبي وإثبا

يف طريق عودته من خيرب،  بأم املؤمنني صفية بنت حيي  ملسو هيلع هللا ىلصفيها النبي 

كام تويص الدراسة بأمهية حرص اإلرث احلضاري يف خيرب، ودراسته 

دراسة علمية بعيدة عن االجتهادات الفردية، وحماولة البحث عن 

التي تناولت تاريخ خيرب وإظهارها ليتسنى االستفادة منها،  املخطوطات

وتويص بأمهية دراسة حصون خيرب وآثارها القديمة حتى يتمكن علامء 

اآلثار من معرفة وحتديد تواريخ بعض املعامل األثرية كاحلصون والسدود 

وخاصة سد القصيبة، واحلصيد، والرأس األبيض، ووادي اجلول، 

املعامل اجلغرافية التي حتتاج إىل مزيد من البحث  واحلرضة، وغريها من

والدراسة، كام تويص الدراسة برضورة أن يتنبه الباحثون عىل بعض 

األخطاء التي وقع هبا بعضهم يف أسامء بعض املواضع اجلغرافية املتعلقة 

 بخيرب، أو يف حتديدها عىل أرض الواقع.
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ذه الدراسة، هذه بعض النتائج والتوصيات التي توصلت إليها ه

فإن أصبت فمن اهلل، وإن أخطأت فمن نفيس والشيطان، سائال اهلل أن حيقق 

آمالنا، وهيدي قلوبنا، ويوفقنا لكل خري، وأن ينفع هبذه الدراسة وجيعلها 

خالصة لوجهه، وصىل اهلل عىل نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا حممد بن 

نني وسلم تسليام كثريا، عبداهلل وعىل آله وأصحابه وزوجاته أمهات املؤم

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م

   سورة البقرة -2 

 ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ 1

 يل ىل مل يك

 َّ ... ام

109 448 

 222 256 َّجه هن  من خن حن ُّٱ 2

   سورة آل عمران -3 

  ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ 3

ٱَّ... يي

14 137 

   سورة النساء-4 

 حل  جل مك لك خك حك جك ُّٱ 4

 َّ ... هل مل خل

51 189 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي  ُّٱ 5

ُِّّ ...َّ 

54، 55 189 

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ 6

 َّ... يي

90 207 
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   ادةةسورة امل-5 

 حن جن يم ىم ُّٱ 7

 َّ ... ىن من  خن

11 169 

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ 8

ٱَّ ... ىم مم

24 188 

   لتوبةسورة ا-9 

 84 97 َّ ... رن مم ام ُّٱ 9

 مب خب حب جب هئ  مئ  ُّٱ 10
 َّ ... هب

98 85 

 خص حص مس خس حس  جس  ُّٱ 11
 َّ... مص

99 85 

   حلسورة الن-16 

 يه ىه  مه جه ُّٱ 12
 َّ  ٰذ يي ىي مي خي جيحي
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 َّ ...  زن رن مم
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 رت يب ىب مبنب زب  رب يئ ىئ ُّٱ 14

 َّ... زت

21 137 

   سورة األحزاب -33 

  ىث نث مث زث رث يت ُّٱ 15

 َّ ... يث

23 190 
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25 217 
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26 200 
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 الصفحة احلديثطرف 

 أ

 228 ابسط رجلك

 445 بع املوبقاتساجتنبوا ال

 166 شهداءصطبح اخلمر يوم أحد ناس ثم قتلوا ا

أصيب سعد يوم اخلندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة 

 رماه يف األكحل

201 

 418 أكل متر خيرب هكذا؟

 434 فاتبعه ملسو هيلع هللا ىلصمن األعراب جاء النبي  أن رجًل 

 333 غزا خيرب، فصلينا عندها صلة الغداة بغلسملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل 

 204 ا رجع يوم اخلندقمل ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل 

 299 التمس غلما  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي اهلل 

 139 رأى نريانا توقد يوم خيرب ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

 448 أن اهلل ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلية

 395 أن عمر بن اخلطاب أجىل النصارى من أرض احلجاز

 391 ملسو هيلع هللا ىلصأن عمر تصدق بامل له عىل عهد رسول اهلل 

 466 لإنام هلكت بنو إرسائي

عام خيرب حتى إذا كانوا بالصهباء وهي ملسو هيلع هللا ىلص مع رسول اهلل  أنه خرج

 أدنى خيرب

247، 

303 



 العصر األموي()من النشأة حتى نهاية  خـيـبـر 548                  

 

 الصفحة احلديثطرف 

 401 عامل هيود خيرب عىل أن خيرجهم إذا شاءملسو هيلع هللا ىلص أهيا الناس إن رسول اهلل 

 ب

ليقتلوه  ،إىل أيب رافع اليهودي من األنصارهطا رملسو هيلع هللا ىلص بعث رسول اهلل 

 فانطلق رجل منهم...

224 

 163 املدينة ملسو هيلع هللا ىلصاهلل بن سلم مقدم رسول اهلل  بلغ عبد

 360 ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليهملسو هيلع هللا ىلص بلغنا خمرج النبي 

 ح

 292 حتى بلغنا سد الصهباء

 15 حينام هاجم اليهود عبداهلل بن عمر

 خ

 242 إىل خيرب فرسنا ليلملسو هيلع هللا ىلص خرجنا مع النبي 

 د

 402 خيرب إىل هيود يعملوهنا ملسو هيلع هللا ىلصدفع رسول اهلل 

 س

 410 ستكون فتن القاعد فيها خري من القائم

 ش

 505 فعزله واستعمل عليهم عامرا شكا أهل الكوفة سعدا إىل عمر 



 األحاديث واآلثار فهرس  549                                     

 الصفحة احلديثطرف 

 ق

 99 خيرب ملسو هيلع هللا ىلصقدم النبي 

 204 قضيت بحكم اهلل

قريش واألنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موايل ليس هلم 

 موىل دون اهلل ورسوله

388 

 ك

 ،381 كرب كرب

439 

 198 كنت يوم األحزاب جعلت أنا وعمر بن أيب سلمة يف النساء 

 397 كيف بك كنت إذا أخرجت من خيرب

 ل

 400 ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى ال أدع إال مسلام

ألعطني هذه الراية رجل يفتح اهلل عىل يديه حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل 

 ورسوله

350 

 202 قريظةال يصلني أحدكم العرص إال يف بني 

 384 ملسو هيلع هللا ىلصملا تويف رسول اهلل 

 ،15 ملا فتحت خيرب قلنا اآلن نشبع من التمر

125 



 العصر األموي()من النشأة حتى نهاية  خـيـبـر 550                  

 

 الصفحة احلديثطرف 

 437 فيها سم،...شاة  ملسو هيلع هللا ىلص للنبيملا فتحت خيرب أهديت 

 م

 446 جاهلية ىما بال دعو

 125 ما شبعنا حتى فتحنا خيرب

 185 من لكعب بن األرشف

 ن

 396 فيها عىل ذلك ما شئنانقركم 

 ، 139 يوم خيرب عن حلوم احلمر ورخص يف حلوم اخليلملسو هيلع هللا ىلص  هنى النبي 

360 

 هـ

 466 ءا يوم عاشوراهذ

 و

 396 واهلل لقد جئتكم من أحب الناس

 ي

 265 رجل يا رسول اهلل خلني فأنتخب من القوم مائة

 

 



 

 

 

 

 

 

 األعالم والقبائل فهرس
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  األعالم والقبائلفهرس  553                                     

 رقم الصفحة اسم الَعَلم أو القبيلة

 أ

 األعجم البلوي

 أسامة بن قتادة 

 أبو حدرد

 أبو رافع

 الرمحن  أبو سلمة بن عبد

 أبو الشموس 

 بني عدي  وأخ

 أبو العريض

 مراأسري بن ز

 أشجع 

421 

506 

239 

179 ،223 

460 

369 

418 

336 

229 

62 

 ب

 بختنّصر 

 رطاة أبرس بن 

 برش بن الرباء

 بقيلة األكرب 

 بنو النضري 

54 

412 

437 

490 

159 



 )من النشأة حتى نهاية العصر األموي( خـيـبـر 554                  

 

 رقم الصفحة اسم الَعَلم أو القبيلة

 ت

 425 متام بن العباس 

 ج

 جبار بن صخر 

 جهينة 

358 

65 

 ح

 احلارث بن حاطب

 احلارث بن عوف 

 احلارث بن قيس 

 بن خارجة حسيل

 محيد بن حريث

 بن مسعودحويصة 

 حيي بن أخطب 

472 

421 

492 

243 

500 

381 

180 

 خ

 خارجة بن حصن 

 خارجة بن محري 

 خالد بن عرفطة

ات بن جبري   خور

492 

490 

497 

199 
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 رقم الصفحة اسم الَعَلم أو القبيلة

 ذ

 64 ذبيان                                                                                       

 ر

 روح بن زنباع 

 الثقفيرويشد 

 رويفع بن ثابت 

473 

429 

492 

 س

 سامل بن عبيد 

 سلمة بن قيس 

 سليامن بن خالد 

 السموأل 

 سهل بن حنيف

383 

509 

472 

72 

425 

 ش

 497 شبيب بن بجرة 

 ط

 طارق بن عمرو 

 اهلل  طلحة بن عبد

474 

461 



 )من النشأة حتى نهاية العصر األموي( خـيـبـر 556                  

 

 رقم الصفحة اسم الَعَلم أو القبيلة

 ع

 العباس بن جزي

 الرمحن بن حنبل عبد

 الرمحن بن سهل  عبد

 اهلل بن سهل  عبد

 اهلل األشجعي عبد

 اهلل بن مسعدة  عبد

 اهلل بن نعيمعبد 

 اهلل بن نوفل  عبد

 امللك بن احلارث  عبد

 عبس 

 عثامن بن طلحة 

 عثامن بن حممد

 عذرة 

 علقمة اخلزاعي  

 العامليق 

 عمر بن عبد 

 عمرو بن سعيد 

 عنزة

523 

429 

381 

380 

244 

471 

243 

459 

473 

59 

215 

460 

65 

248 

47 

460 

417 

65 
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 رقم الصفحة اسم الَعَلم أو القبيلة

 غ

 غالب بن فضالة

 غطفان 

208 

58 

 ف

 الفرادسة

 فروة بن عمرو

 فروة بن مالك 

 فزارة

302 

358 

498 

61 

 ق

 473 قبيصة بن ذؤيب 

 ك

 كعب بن أسد القرظي 

 كعب بن األرشف 

 كنانة بن الربيع 

193 

184 

180 

 م

 مالك بن صعصعة 

 مرجليوت

ة  مرر

419 

53 

64 



 )من النشأة حتى نهاية العصر األموي( خـيـبـر 558                  

 

 رقم الصفحة اسم الَعَلم أو القبيلة

 حميصة 

 مسلم بن عقبة 

 املسيب بن نجبة 

 الرمحن  مصعب بن عبد

 مظهر بن رافع 

 معقل بن سنان 

 معقل بن قيس 

381 

470 

522 

460 

394 

458-499 

497 

 ن

 502 نّص بن خزيمة 

 ي

 حييى بن احلكم 

 اليهود

479 

48 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 امكن  اابلداا ألا فهرس
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  األعالم اابقلكئلفهرس  561                                     

 رقم الصفحة البلد وأاملكان 

 أ

 أبان

 اجا وسلمى

 األجرد

 اذرعات

 أريك

 األشعر

 "جبل"واشمذ  اشمذان

 إضم

 أبو خشب

 أيلة

60 

38 

65 

161 

64 

65 

62 

63 

271 

148 

 ب

 بئر ابن معنز

 البحرة

 البحري

 برمة

 بطن إضم

 بعاث 

292 

97 

120 

364 

372 

37 



 )ام  ابنشأة حتى نهكية ابعصر األاموي( خـيـلـر 562                  

 

 رقم الصفحة البلد وأاملكان 

 البيار

 البيضاء

 بالكث

274 

250 

365 

 ت

 تكريت

 تيامء

71 

38 

 ث

 ثبار

 الثمد

 ثمغ

 "النور"ثنية البول 

 ثنية الوداع

 ثيب

230 

70 

391 

373 

243 

167 

 ج

 جال الطراق

 جبل احلمراء

 ةاجلحف

 اجلرف

115 

262 

110 

370 



  األعالم اابقلكئلفهرس  563                                     

 رقم الصفحة البلد وأاملكان 

 اجلّمة

 ناباجلج 

 جنفا

119 

39 

61 

 ح

 احلرضة

 حرة خيرب

 كورةالحرة 

 حرة ليىل

 النار حرة

 حريمل

 احلفرية

 محراء فتيخ

 احلناكية

62، 316 

37 

97 

39 

39 

372 

373 

251 

41 

 خ

 خاص

 -جبل–اخلال 

 والسليم اخلرباء

 اخلرار

36 

58 

282 

119 



 )ام  ابنشأة حتى نهكية ابعصر األاموي( خـيـلـر 564                  

 

 رقم الصفحة البلد وأاملكان 

 اخلشيبة

 خيرب

 اخليف

367 

32 

262 

 د

 الدومة

 دومة اجلندل

16 

390 

 ذ

 املجازذو 

 ذو اجلَْدر

 ذو طالل

 ذو القصة

 ذو املروة

 ذنب نقمي

150 

174 

58 

386 

372 

196 

 ر

 الربذة

 الرديدة

 الرجيع

 الرحبة

60 

274 

37 

293 



  األعالم اابقلكئلفهرس  565                                     

 رقم الصفحة البلد وأاملكان 

 الرقم

 رمل عالج

62 

38 

 ز

 الزايدية

 زبران

 زغابة

133 

249 

195 

 س

 الرسر

 الرسير

 سد الروحاء

 سقف

 السقيا

 سلع

 السنح

 سهل مطران

 سوق املرطة

 السويدا

 هيمالس  

36 

111 

99 

59 

371 

63 

383 

365 

150 

372 

133 



 )ام  ابنشأة حتى نهكية ابعصر األاموي( خـيـلـر 566                  

 

 رقم الصفحة البلد وأاملكان 

 ش

 شجوى

 رشاف

 الرشيف

 شهبة

 شهرزور

 الشميل

 ناالشيخ

373 

64 

102 

274 

498 

41 

172 

 ص

 الصلصلة

 الصهباء

 صفراء الرسك

97 

17 ،63 

115 

 ض

 درضغ

 رضية

39 

59 

 ط

 الطبق

 طمّية

98 

58 



  األعالم اابقلكئلفهرس  567                                     

 رقم الصفحة البلد وأاملكان 

 ع

 العريض

 عرص

 -جبل–عطوة 

 العقيلة

 عوق

 العيص

 العني 

 عني عيل 

 عني الصفصافة

 عني طربان

 عني قصيبة

 عني املروي

167 

244 ،278 

98 

97 

58 

373 

277 

121 

121 

121 

121 

122 

 غ

 الغابة السفيل                                                                    

 الغابة العليا                                                                      

 غمرة    

247 

247                                                        

110 



 )ام  ابنشأة حتى نهكية ابعصر األاموي( خـيـلـر 568                  

 

 رقم الصفحة البلد وأاملكان 

 ف

 فدك

 الفرشة

 الفقرة

 فيد

 فيفا الفحلتني

62 

276 

106 

61 

372 

 ق

 القبيبة

 قرح

 القرقرة

 القرين

 القصيبة

 ملسو هيلع هللا ىلصقصري النبي 

 القف

 "حصن"القموص 

263 

366 

168 ،230 

122 

110 

355 

497 

328 

 ك

 الكبس

 الكتيبة

244 

323 



  األعالم اابقلكئلفهرس  569                                     

 رقم الصفحة البلد وأاملكان 

 ل

 118 -عني–اللحيحة 

 م

 املابيات

 ماوان

 حمانيم

 جممع األسيال

 يطاملخ

 املدرج

 مدين

 املربع

 حصن –طريق  –مرحب 

 املرطة

 املستناخ

 مرشقة

 مصادر كتيفة

 املصيصة

 املطاوي

366 

60 

52 

196 

373 

41 

49 

372 

316 

16 

243 

106 

372 

511 

97 



 )ام  ابنشأة حتى نهكية ابعصر األاموي( خـيـلـر 570                  

 

 رقم الصفحة البلد وأاملكان 

 مغريا

 املقيطع

 مكيدة

 املليليح

 املندسة

 املهباطة

 املوصل

366 

105 

106 

373 

373 

287 

71 

 ن

 نخل

 النخيلة

 نفود الدحي

 نفود الرس

 نقمي

 نامر

62 

498 

116 

115 

243 

248 

 و

 لحالوادي احل

 وادي خاص

 وادي الدوم

107 

104 

110 



  األعالم اابقلكئلفهرس  571                                     

 رقم الصفحة البلد وأاملكان 

 الدومةوادي 

 وادي رجب

 الرجيعوادي 

 وادي الرمة

 وادي احلصيد

 وادي اجلزل

 وادي السلمة

 وادي الصوير

 وادي الغرس

 وادي املشقوق

 وادي القرى

 وادي ممناة

 ودان

 طأةالو

248 

247 

95 

38 

108 

366 

105 

102 

97 

107 

39 

207 

110 

261 

 ي

 247 يردوج نقب
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  املصادر واملراجعفهرس  575                                     

 فهرس املصادر

 القرآن الكريم.

 "املعروف بابن األثري اجلزري"عيل بن حممد بن حممد الشيباين  ابن األثري:  .1

 هـ.1406، 6، دار الكتاب العريب، بريوت، طالكامل يف التاريخ(: 630)ت

، بلوغ األرب يف معرفة أحوال العربهـ(: 1342األلويس: حممود شكري )ت .2

 ، د.ت.2حتقيق: حممد هبجة األثري، د.د.ن، ط

التعديل والتجريح  ملن خرج له البخاري يف الباجي: سليامن خلف سعد:  .3

 املغرب، د.ط، د.ت. –، حتقيق: أمحد البزار، وزارة األوقاف اجلامع الصحيح

 (: 256البخاري: إسامعيل بن إبراهيم )ت .4

: حتقيق: هاشم الندوي وآخرون، دائرة املعارف العثامنية، التاريخ الكبري . أ

 د.ت. د.ط،

اقي، تقديم: أمحد شاكر، مكتبة ، ترقيم: حممد عبدالبصحيح البخاري . ب

 هـ.1429، 1بيت السالم، الرياض، ط

 (:279البالذري: أمحد بن حييى بن جابر )ت .5

حتقيق: سهيل زكار ورياض زركيل، دار الفكر،  أنساب األرشاف: . أ

 ـه.1417، 1بريوت، ط

 –حتقيق: عبداهلل أنيس الطباع وآخر، مؤسسة املعارف  فتوح البلدان: . ب

 هـ.1407 ط،.د بريوت،

 (: 354البستي: حممد بن حبان بن أمحد التميمي البستي )ت .6



 )من النشأة حتى نهاية العصر األموي( خـيـبـر 576                  

 
، مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد، اهلند، د.ط، الثقات . أ

 هـ.1398

، وضع حواشيه وعّلق عليه: حممد منصور سيد مشاهري علامء األمصار . ب

 ـه.1416، 1الشورى، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 (: 463البغدادي: أمحد بن عيل اخلطيب )ت .7

، حتقيق: عز الدين عيل السيد، مكتبة األسامء املبهمة يف األنباء املحكمة . أ

 ـه.1413، 2ط القاهرة، –اخلانجي 

 لبنان، – بريوت العلمية، الكتب دار ،– مدينة السالم أو – تاريخ بغداد  . ب

 .ت.د ط،.د

معجم ما استعجم يف أسامء هـ(: 487البكري: عبداهلل بن عبدالعزيز )ت .8

 ،3ط بريوت، –: حتقيق: مصطفى السقا، عامل الكتب البالد واملواضع

 هـ.1403

، حتقيق: عبداملعطى دالئل النبوة(: 458البيهقي: أمحد بن احلسني )ت .9

 هـ.1408، 1قلعجى، دار الكتب العلمية ـ ودار الريان للرتاث، بريوت، ط

 (: 597مد )تابن اجلوزي: عبدالرمحن بن عيل بن حم .11

، حتقيق: حممد عبدالرمحن عبداهلل والسعيد بن زاد املسري يف علم التفسري . أ

 هـ.1407، 1بسيوين زغلول، دار الفكر، بريوت، ط

و  -، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم . ب

 ،1ط لبنان، –مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت 

 هـ.1412
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، دار إحياء الرتاث اجلرح والتعديل(: 327ابن أيب حاتم: عبدالرمحن )ت .11

 هـ.1271 ،1ط بريوت، –العريب 

، حتقيق: املستدرك عىل الصحيحنيهـ(: 405احلاكم: حممد بن عبداهلل )ت .12

 هـ.1422 ،2ط بريوت، –مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية 

، دار صادر، بريوت، د.ط، معجم البلدان(: 626احلموي: ياقوت )ت .13

 هـ. 1397

، الروض املعطار يف خرب األقطارهـ(: 900احلمريي: حممد بن عبد املنعم )ت .14

 م.1980، 2بريوت، ط –حتقيق: إحسان عباس، نارص للثقافة 

: حتقيق شعيب مسند اإلمام امحد(: 241ابن حنبل: أمحد بن حممد )ت  .15

و عادل مرشد وآخرون، إرشاف: عبداهلل بن عبداملحسن الرتكي،  األرنؤوط

 هـ.1416، 1مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

ديوان املبتدأ "تاريخ ابن خلدون املسمى (: 808ابن خلدون: عبدالرمحن )ت  .16

، "واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب

 هـ.1421، 1ار الفكر، بريوت، طحتقيق: خليل شحادة و سهيل زكار، د

، حتقيق: عبد السالم حممد االشتقاق(: 321ابن دريد: حممد بن احلسن )ت .17

 ، د.ت.3مرص، ط -هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة

، حتقيق: حممد خري يوسف، دار ابن حزم، العقوبات هـ(:281ابن أيب الدنيا: ) .18

 هـ.1416، 1ط

، حتقيق: نظر حممد نى واألسامءالك   هـ(:310الدواليب: حممد بن أمحد)ت .19

 هـ.1421 ط،.د بريوت، –الفاريايب، دار ابن حزم 
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 (: 748الذهبي: حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي )ت  .21

، حتقيق: بشار عواد معروف، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم .أ 

 هـ.1424، 1دار الغرب اإلسالمي، ط

وإبراهيم الزيبق،  -، حتقيق: شعيب األرناؤوطسري أعالم النبالء .ب 

 هـ.1417، 11مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

: حتقيق: حممد البجاوي، دار املعرفة ميزان االعتدال يف نقد الرجالج.      .ج 

 ـه.1382بريوت، د.ط،  –

، مجع ودراسة: أخبار املدينةهـ(: 199ابن زبالة: حممد بن احلسن بن زبالة )ت .21

مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة، املدينة املنورة، صالح زين سالمة، 

 هـ.1424، 1ط

، نسب قريشهـ(: 236الزبريي: مصعب بن عبداهلل بن مصعب الزبريي )ت .22

 م.1953، 3ط القاهرة، –حتقيق: ليفي بروفنسال، دار املعارف 

، دار العلم للماليني، بريوت األعالم(: 1396الزركيل: خري الدين )ت  .23

 م.2002مايو  ،15لبنان، ط

، كتاب الطبقات الكربى(: 230الزهري: حممد بن سعد بن منيع الزهري)ت .24

 هـ.1421، 1حتقيق: عيل حممد عمر، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط

زنجويه: محيد بن زنجويه: كتاب األموال، حتقيق: شاكر ذيب فياض، مركز   .25

 .هـ1406، 1الرياض، ط -امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

، حتقيق: حممد عوامة، مؤسسة نصب الراية ألحاديث اهلدايةالزيلعي: عبداهلل:  .26

 هـ.1418، 1بريوت، ط –الريان 
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، حتقيق: حممد سنن أيب داود(: 275السجستاين: سليامن بن األشعث )ت  .27

 هـ.1417، 2نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، ط

، حتقيق: حممد عامرة، دار األموالهـ(: 224ابن سالم: أبو عبيد القاسم )ت .28

 .ت.ط، د.د جدة، –الرشوق 

السمعاين: عبدالكريم بن حممد: األنساب، حتقيق: عبدالرمحن بن حييى  .29

 هـ.1400، 2القاهرة، ط –املعلمي، مكتبة ابن تيمية 

وفاء الوفاء بأخبار دار هـ(: 911السمهودي: نور الدين عيل بن عبداهلل)ت .31

سم السامرائي، مؤسسة الفرقان للرتاث ، حتقيق: قا"ملسو هيلع هللا ىلص" املصطفى

 هـ.1422 ،1ط واملدينة، –اإلسالمي، مكة 

 هـ(: 581السهييل: عبدالرمحن بن عبداهلل )ت .31

، حتقيق: جمدي الروض األنف يف تفسري السرية النبوية البن هشام . أ

 .ت.د ط،.د بريوت، –الشوري، دار الكتب العلمية 

 –حتقيق: عبدالرمحن الوكيل، دار الكتب اإلسالمية الروض األنف،     . ب

 هـ.1387 ،1ط    عابدين،

، حتقيق: خليل إبراهيم املخصص(: 458ابن سيدة: عيل بن إسامعيل )ت  .32

 هـ.1417، 1جفال،  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط

، حتقيق: املصنف البن أيب شيبةهـ(: 235ابن أيب شيبة: عبداهلل العبيس)ت .33

 هـ.1429 ،1ط القاهرة، –إبراهيم حممد، الفاروق احلديثة أسامة 



 )من النشأة حتى نهاية العصر األموي( خـيـبـر 580                  

 
، كتاب األغاين(: 356األصفهاين: عيل بن احلسني أبو الفرج األصفهاين )ت .34

 –بكر عباس، دار صادر  -إبراهيم السعافني -حتقيق: إحسان عباس

 هـ.1429 ،3بريوت،ط

الرمحن ، حتقيق: حبيب املصنّف(: 211الصنعاين: عبدالرزاق بن مّهام)ت .35

، 3، املكتب اإلسالمي، بريوت، طملسو هيلع هللا ىلصاألعظمي، باب أصحاب رسول اهلل 

 هـ.1403

حتقيق: حممد أبو  تاريخ الرسل وامللوك،(: 310حممد بن جرير )تالطربي:  .36

 هـ.1390، 2الفضل إبراهيم، دار املعارف بمرص، ط

، تاريخ مدينة دمشقهـ(: 571ابن عساكر: عيل بن احلسن بن عساكر )ت .37

 ـه.1416 ط،.د بريوت، –حتقيق: عمر غرامة العمروي، دار الفكر 

 (: 852العسقالين: أمحد بن عيل بن حجر العسقالين )ت  .38

، حتقيق: عبداهلل بن عبداملحسن الرتكي، وعبد اإلصابة يف متييز الصحابة .أ 

السند حسن ياممة، مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية، 

 ـه.1429، 1بريوت، ط

حتقيق: عبدالقادر شيبة فتح الباري يف رشح صحيح اإلمام البخاري،  .ب 

 هـ.1421، 1احلمد، مكتبة العبيكان، الرياض، ط

 ط،.د بريوت، –، دار املعرفة فتح الباري برشح صحيح اإلمام البخاري .ج 

 )طبعة أخرى(. هـ.1379

وعادل مرشد، مؤسسة  ، حتقيق: إبراهيم الزنيبقهتذيب التهذيب .د 

 هـ.1416بريوت، د.ط،  -الرسالة
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 (: 240العصفري: خليفة بن خياط )ت .39

، حتقيق: أكرم ضياء العمري، دار طيبة، الرياض، تاريخ خليفة بن خياط .أ 

 هـ.1405، 2ط

، 1، حتقيق: أكرم ضياء الُعمري، مطبعة العاين، بغداد، طكتاب الطبقات .ب 

 هـ.1387

، حتقيق: محدي السلفي، دار كام املراسيلجامع التحصيل يف أحالعالئي:  .41

 هـ.1407 ،2ط بريوت، –الكتب العلمية 

، حتقيق: عمدة القاري رشح صحيح البخاريهـ(: 855العيني: بدر الدين )ت .41

 هـ.1421 ،1ط بريوت، –عبداهلل حممود عمر، دار الكتب العلمية 

، معامل طابةاملغانم املطابة من (: 817حممد بن يعقوب )ت بادي: ا الفريوز .42

 هـ.1389، 1حتقيق: محد اجلارس، دار الياممة، الرياض، ط

، حتقيق: ثروت عكاشة، دار املعارف(: 276ابن قتيبة: عبداهلل بن مسلم )ت .43

 هـ.1388، 4املعارف، القاهرة، ط

االستيعاب يف أسامء (: 463الرب النمريي )ت القرطبي: يوسف بن عبد .44

 هـ.1406 ط،.د ، لبنان –، دار الفلك، بريوت األصحاب

هـ(: مجهرة النسب، حتقيق: ناجي حسن، 204ابن الكلبي: هشام ابن حممد ت) .45

 هـ.1407، 1بريوت، ط –دار الكتب 

 (: 774ابن كثري: إسامعيل بن عمر بن كثري )ت .46

، حتقيق : أمحد أبو ملحم وعيل نجيب و فؤاد السيد و البداية والنهاية .أ 

– بريوت–لكتب العلمية مهدي نارص الدين وعيل عبدالستار، دار ا

 هـ.1405 ،1ط لبنان،



 )من النشأة حتى نهاية العصر األموي( خـيـبـر 582                  

 
 هـ.1420، 2، حتقيق: سامي سالمة، دار طيبة، طتفسري القرآن العظيم .ب

 ط،.د بريوت، –، حتقيق: مصطفى عبدالواحد، دار املعرفة السرية النبوية .ج 

 .ت.د

االكتفاء بام تضمنته من مغازي  هـ(:634الكالعي: سليامن بن موسى )ت .47

 بريوت، –، حتقيق: حممد كامل الدين، عامل الكتب رسول اهلل والثالثة اخللفاء

 هـ.1417 ،1ط

: نسب معد واليمن هـ(204ابن الكلبي: هشام بن حممد بن السائب )ت .48

 ـه.1408 ،1ط بريوت، –، حتقيق: ناجي حسن، عامل الكتب الكبري

التمهيد والبيان يف مقتل الشهيد (: 741: حممد بن حييى األندليس )تاملالقي .49

 ط.د الدوحة، –، حتقيق: حممود يوسف زايد، دار الثقافة عثامن

، حتقيق: بشار عواد هتذيب الكاملهـ(: 742املزي: يوسف الزكي )ت .51

 هـ.1400 ،1ط بريوت، –معروف، مؤسسة الرسالة 

مروج الذهب ومعادن (: 345املسعودي: عيل بن احلسني بن عيل)ت   .51

 ط،.د بريوت، –، حتقيق: كامل حسن مرعي، املكتبة العرصية، صيدا اجلوهر

 هـ.1428

إمتاع األسامع بام للنبي من األحوال (: 845املقريزي: تقي الدين )ت  .52

، حتقيق: حممد عبداحلميد النيميس، دار الكتب واألموال واحلفدة واملتاع

 هـ.1420 ،1ط بريوت، –العلمية 
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فتح الباب يف الكنى هـ(: 395ابن مندة: حممد بن إسحاق األصبهاين )ت .53

الرياض،  –، حتقيق : أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، مكتبة الكوثر واأللقاب

 هـ.1417د.ط، 

، دار صادر،  بريوت، لسان العرب(: 711ابن منظور: حممد بن مكرم )ت .54

 ، د.ت.1ط

الدرة الثمينة يف أخبار (: 643ابن النجار: حممد بن حممود بن احلسن)ت .55

، حتقيق: حسني حممد عيل شكري، رشكة دار األرقم بن أيب األرقم، املدينة

 د.ط، د.ت.

، "سنن النسائي"املجتبى يف السنن هـ(: 303النسائي: أمحد بن شعيب )ت .56

 ،2ط حلب، –حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية 

 هـ.1406

 بريوت، –: مكتبة احلياة صورة األرض(: 367النصيبي: ابن حوقل )ت .57

 .م1992 ط،.د

، حتقيق: معرفة الصحابة (:430أبو نعيم: أمحد بن عبداهلل األصبهاين )ت .58

 هـ.1419، 1عادل يوسف العزازي، دار الوطن، الرياض، ط

، حتقيق: عيل حممد تاريخ املدينة النبوية(: 262النمريي: عمر بن شبة )ت .59

 هـ.1417، 1ندل وياسني سعد الدين بيان، دار الكتب العلمية، بريوت، طد

، دار صحيح مسلم(: 261مسلم بن حجاج النيسابوري )تالنيسابوري:  .61

 هـ.1429، 1ابن حزم، القاهرة، ط
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، حتقيق: خمترص سياسة احلروبهـ(: 234اهلرثمي: )عاش إىل ما بعد  .61

 ط،.د القاهرة، –عبدالرؤوف عون، املؤسسة املرصية العامة للرتمجة والتأليف 

 .ت.د

، حتقيق: السرية النبوية(: 218ابن هشام: عبدامللك بن هشام بن أيوب )ت .62

وعبداحلفيظ شلبي، دار املعرفة،  -وإبراهيم االبياري  -مصطفى السقا 

 هـ.1423، 3لبنان، ط -بريوت 

، دار الكتب تاريخ ابن الوردي هـ(:749ر بن املظفر )تابن الوردي: عم .63

 هـ.1417 ط،.د بريوت، –العلمية 

، حتقيق سعيد أخبار القضاةهـ(: 306وكيع: حممد بن خلف بن حبان )ت .64

 .ت.د ط،.د بريوت، –حممد اللحام، عامل الكتب 

مشارق األنوار عىل هـ(: 544اليحصبي: القايض عياض بن موسى )ت .65

 .ت، د ط،.د القاهرة، – الرتاث دار – تونس –، املكتبة العتيقية صحاح اآلثار

، حتقيق: تاريخ اليعقويب(: 292اليعقويب: أمحد بن أيب يعقوب بن واضح )ت .66

 هـ.1431 ،1ط بريوت، –عبداألمري مهنا، رشكة األعلمي للمطبوعات 

، دار املعرفة، كتاب اخلراج(: 183أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم )ت .67

 ـه.1399، 1طبريوت، 
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 :فهرس املراجع

، سلسلة قضاة املدينة ومكة يف العرص األمويإبراهيم عبدالعزيز اجلميح:  .1

أبحاث مركز البحوث بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة امللك 

 هـ.1425 جدة، –عبدالعزيز 

تظهرها املكتشفات  حقائق تأرخيية"العرب واليهود يف التاريخ أمحد سوسه:  .2

 م.1972، 2، العريب لإلعالن والنرش، د.م، ط"األثرية

يف اجلاهلية وصدر "تاريخ اليهود يف بالد العرب إرسائيل ولفنسون:  .3

 هـ.1345، مطبعة االعتامد، د.ط، "اإلسالم

 أكرم ضياء الُعمري:  .4

 هـ.1430، 8: مكتبة العبيكان، طالسرية النبوية الصحيحة . أ

 هـ.1430 ،6ط الرياض، –، مكتبة العبيكان الراشدةعرص اخلالفة  . ب

، املجلس العلمي إلحياء املجتمع يف عهد النبوة خصائصه وتنظيامته األوىل . ج

 هـ.1403، 1الرتاث اإلسالمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ط

، كلية الدولة األموية ومقوماهتا اإليديولوجية واالجتامعيةبثينة حسني:  .5

 .ت.د ،1ط سوسة، –اآلداب والعلوم اإلنسانية 

، عامدة غزوة مؤتة والرسايا والبعوث النبوية الشامليةبريك حممد أبو مايلة:  .6

 هـ.  1424، 1البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ط

، ترمجة: صربي حممد حسن، ترحال يف صحراء اجلزيرة العربيةتشالز دويت:  .7

 .م2009 ،2ط القاهرة، –ز القومي للرتمجة املرك
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، مراجعة: حممد الشيباين خيرب الغزوة واملحافظة والسياحةتنيضب الفايدي:  .8

وشمس اهلل اجلاليل، كريس امللك سلامن بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ 

 هـ.1435 ،1ط املنورة، املدينة –املدينة املنورة، اجلامعة اإلسالمية 

 ،2ط بغداد، –، جامعة بغداد  تاريخ العرب قبل اإلسالماملفّصل يفجواد عيل:  .9

 هـ.1413

، عامدة مرويات غزوة احلديبية مجع وختريج ودراسةحافظ حممد احلكمي:  .11

 ـه.1423، 2البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ط

 هـ.1406 ،1ط بريوت، –، مؤسسة اجلامعة النظم اإلسالمية حسن احلاج: .11

، دار االحتاد العريب رشيعة احلرب عند اليهودحسن ظاظا وحممد عاشور:  .12

 .م1976 ،1ط القاهرة، –للطباعة 

 هـ.1408، 1جدة، ط -، الدار السعوديةنسب قريشحسني مؤنس:  .13

 ،(انطباعات – مشاهدات –)نصوص  يف شامل غرب اجلزيرة محد اجلارس: .14

 هـ.1390 ،1ط ن،.د

 القاهرة، –، دار القاهرة للكتب املفرتى عليهاالدولة األموية محدي شاهني:  .15

 .ت.ط،د.د

، "5"، كتاب الوعي اخلالفة الراشدة املوعودة والتحدياتمحدي فهمي طيب:  .16

 هـ.1428، 1ط

، دار األندلس من تاريخ الطربي مرويات خالفة معاوية خالد حممد غيث:  .17

 هـ.1420 ،1ط جدة، –
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، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية اليهود يف العامل العريبزبيدة حممد عطا:  .18

 .م2003 ،1ط مرص، –واالجتامعية 

 سالم شافعي حممود: .19

دراسة تارخيية ألهم  ملسو هيلع هللا ىلصحصون خيرب يف اجلاهلية وعهد الرسول  . أ

 -،   دار منشأة املعارفاحلصون وعقيدة احلرب والقتال عند هيود خيرب

 هـ.1409اإلسكندرية، د.ط، 

، منشأة النشاط الزراعي يف خيرب يف اجلاهلية وحتى هناية عهد عمر  . ب

 هـ.1407 ط،.د اإلسكندرية، –املعارف 

 ، الفتح لإلعالم العريب، القاهرة، د.ط، د.ت.فقه السنّةالسيد سابق:  .21

، حتقيق: إمتاع األسامع بتكلمة متعة الناظرشعيب بن عبداحلميد الدورسي:  .21

الرياض، د.ط،  –دارة امللك عبدالعزيز عبدالرمحن الرويشد وآخرون، 

 هـ.1427

 –، دار العلم للماليني حركة الفتح اإلسالمي يف القرن األولشكري فيصل:  .22

 .م1974 ،3ط بريوت،

احلجاز يف صدر اإلسالم )دراسات يف أحواله العمرانية صالح أمحد العيل:  .23

 ـه.1410 ،1ط بريوت، –، مؤسسة الرسالة واإلدارية(

الرتاتيب النبوية دراسة تارخيية يف ضوء صحيح صالح حممد اللهيبي:  .24

 هـ.1428، 1، جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم، طالبخاري

دار  ،"بحث يف السرية النبوية"الرحيق املختوم صفي الرمحن املباركفوري:  .25

 .ت.ط،د.د الرياض، –السالم 
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 عاتق غيث البالدي:  .26

 ،1ط املكرمة، مكة –، دار مكة لسرية النبويةمعجم املعامل اجلغرافية يف ا . أ

 هـ.1402

 هـ.1331 ،2ط املكرمة، مكة –، دار مكة معجم معامل احلجازي . ب

، مركز املدينة للدراسات التاريخ الشامل للمدينة املنورةعبدالباسط البدر:  .27

 هـ.1414، 1التارخيية، ط

دراسة نقدية للروايات  خالفة عيل بن أيب طالب عبداحلميد عيل فقيهي:  .28

 هـ.1427 ،1ط الرياض، –، مكتبة الرشد من خالل كتب السنة والتاريخ

 ،3ط بريوت، –، دار العلم للماليني موسوعة املسترشقنيعبدالرمحن بدوي:  .29

 .م1993

 املدينة –، دار املآثر النظم اإلسالمية وحاجة الناس إليهاعبدالرمحن اجلويرب:  .31

 هـ.1423 ،1ط املنورة،

 عبدالرمحن حسن حبنّكة امليداين:  .31

 ،1ط بريوت، –، الدار الشامية البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا . أ

 هـ.1416

 هـ.1398 ،2ط دمشق، –، دار القلم مكائد هيودية عرب التاريخ . ب

، دار القوافل ملسو هيلع هللا ىلصخيرب الفتح الذي ُس  به النبي عبدالرمحن الطيب األنصاري:  .32

 هـ.1427الرياض، د.ط،  –
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اإلشاعات وآثارها يف املجتمع دراسة وصفية بدالرحيم حممد املغذوي: ع .33

 ،1ط املنورة، املدينة –، عامدة البحث العلمية باجلامعة اإلسالمية حتليلية

 هـ.1431

، الوالية عىل البلدان يف عرص اخللفاء الراشدينعبدالعزيز إبراهيم العمري:  .34

 هـ.1422 ،1ط الرياض، –دار أشبيليا 

 –، دار النهضة العربية تاريخ العرب يف عرص اجلاهليةعبدالعزيز سامل:  .35

 .ت.د ط،.د بريوت،

، الواقدي وكتابه املغازي منهجه ومصادرهعبدالعزيز سليامن السلومي:  .36

 هـ.1425، 1ط املنورة، باملدينة اإلسالمية باجلامعة –عامدة البحث العلمي 

، مكتبة ية يف عصورها القديمةتاريخ شبه اجلزيرة العربعبدالعزيز صالح:  .37

 .م2010 ط،.د القاهرة، –االنجلو 

ديوان اجلند نشأته وتطوره يف الدولة اإلسالمية عبدالعزيز عبداهلل السلومي:  .38

 هـ.1406 ،1ط املكرمة، مكة –، مكتبة الطالب اجلامعي حتى عرص املأمون

، املستقبلخصائص احلضارة اإلسالمية وآفاق عبدالعزيز عثامن التوجيري:  .39

 .م2002 ط،.د املغرب، –املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم الثقافية 

، مركز البصائر بحوث حمّكمة يف السرية النبويةعبدالسالم حمسن آل عيسى:  .41

 هـ.1436، 1للبحث العلمي، ط

، الذهب املسبوك يف حتقيق روايات غزوة تبوكعبدالقادر حبيب اهلل السندي:  .41

 .ت.د ط،.د املنورة، دينةامل –مطابع الرشيد 
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، مركز بحوث ودراسات جمتمع احلجاز يف العرص األمويعبداهلل سامل اخللف:  .42

 هـ.1422 ،1ط املنورة، املدينة –املدينة املنورة 

 –، جامعة امللك سعود التمور األكثر شهرة يف اململكةعبداهلل العبيدي:  .43

 رياض، قسم اإلنتاج النبايت.ال

احلياة االقتصادية واالجتامعية يف نجد واحلجاز يف عبداهلل حممد السيف:  .44

 هـ.1403، 3، ط-بريوت-، مؤسسة الرسالةالعرص األموي

، املعهد الدولة األموية دولة الفتوحاتعالء عبدالعزيز أبو زيد وآخرون:  .45

 هـ.1417 ،1ط القاهرة، –العاملي للفكر اإلسالمي 

من اململكة العربية  املنطقة الغربية"احلجاز عمر الفاروق السيد رجب:  .46

 ،2ط جدة،  –، دار الرشوق أرضه وسكانه دراسة إيكولوجية "السعودية

 هـ.1400

، دار املعرفة دراسات يف جغرافية شبه جزيرة العربفتحي حممد أبو عيانة:  .47

 .م1994 ط،.د اإلسكندرية، –اجلامعية 

 مرص، –، دار اهلدي النبوي تاريخ اخللفاء الراشدينحممد إبراهيم أبا اخليل:  .48

 هـ.1437 ،3ط

دراسة مستوعبة لفقه عمر -منهج عمر يف الترشيع حممد البلتاجي:  .49

 هـ.1390، دار الفكر العرب، د.ط، -وتنظيامته

 –، حتقيق: حممد العثامين، دار القلم الدولة األمويةحممد بك اخلرضي:  .51

 .ت.د ط،.د بريوت،
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 –، دار املعرفة اجلامعية العرب القديمدراسات يف تاريخ حممد بيومي مهران:  .51

 .ت.د ط،.د اإلسكندرية،

 –، دار السالم التجسس وأحكامه يف الرشيعة اإلسالميةحممد راكان الدغمي:  .52

 هـ.1406 ،2ط القاهرة،

 مدينة –، دار الفكر العريب موسوعة القبائل العربيةحممد سليامن الطيب:  .53

 هـ.1417 ،2ط نرص،

، الزهراء لإلعالم العريب الرسايا احلربية يف العهد النبويحممد سيد طنطاوي:  .54

 ـه.1410 ط،.د القاهرة، –

 –، دار املجتمع جولة تارخيية يف عرص اخللفاء الراشدينحممد السيد الوكيل:  .55

 هـ.1423 ،5ط جدة،

، حتقيق: رائد صربي، بيت عون املعبود عىل سنن أيب داودحممد رشف أمري:  .56

 .ت.د ط،.د ن،عام –األفكار الدولية 

 ط،.د الرياض، –، دار القاسم قرص الصالة ومجعهاحممد صالح اخلزيم:  .57

 .ت.د

عالقة القبائل العربية املقيمة حول املدينة بالدولة حممد بن صالح العسكر:  .58

، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالمية يف عهد الرسول 

 هـ.1426، 1الرياض، ط –اإلسالمية 

ر ومجيل العرب من سرية خري صحيح األثحممد صامل السلمي وآخرون:  .59

 هـ.1431 ،1ط جدة، –، مكتبة روائع اململكة ملسو هيلع هللا ىلصالبرش
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، دار طارق، احلياة االقتصادية يف العصور األوىلحممد ضيف اهلل البطاينة:  .61

 د.ط، د.ت.

بة ، دار طيمواقف املعارضة يف عهد يزيد بن معاويةحممد عبداهلادي الشيباين:  .61

 هـ.1430 ،2ط الرياض، –

، عامدة البحث فتنة مقتل عثامن حممد بن عبداهلل بن غبان الصبحي:  .62

 ـه.1430، 1العلمي، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ط

 حممد نارص الدين األلباين: .63

، مكتبة املعارف سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها .أ 

 هـ.1415.ط، د الرياض، –

 هـ.1419 ،1ط الرياض، –، مكتبة املعارف صحيح سنن أيب داود .ب 

 ـه.1419 ،1ط ،-الرياض –، مكتبة املعارف صحيح سنن النسائي .ج 

 هـ.1419 ،1ط الرياض، –مكتبة املعارف ضعيف سنن النسائي،  .د 

احلياة االجتامعية والسياسية "املدينة يف العرص اجلاهيل حممد العيد اخلطراوي:  .64

 هـ.1404 ،2ط بريوت،  –دمشق –، مؤسسة علوم القرآن "والدينيةوالثقافية 

 جغرافية شبه اجلزيرة العربية )اململكة العربية السعودية(،حممود طه أبو العال:  .65

 هـ.1965 ،1ط القاهرة، –مطبعة جلنة البيان العريب 

العوامل التارخيية لنشأة وتطور املدن العربية مصطفى عباس املوسوي:  .66

 .م1982 ط،.د العراق، –، وزارة اإلعالم اإلسالمية

، دار معاوية بن أيب سفيان صحايب كبري وملك جماهدمنري حممد الغضبان:  .67

 هـ.1400 ،1ط دمشق، –القلم 
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، السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية دراسة حتليليةمهدي رزق اهلل امحد:  .68

 ،1ط الرياض، –مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية 

 هـ.1412

 ،3ط بريوت، –، دار اهلدىاليهود ليال –املذابح املشكوك فيها نجاح الطائي:  .69

 هـ.1431

، تعريب: يوسف خمتار أمني، مكتبة العبيكان، أرض مدينهاري سانت فلبي:  .71

 هـ.1424، 1ط

موسوعة أسامء األماكن يف اململكة هيئة املساحة اجليولوجية السعودية:  .71

 هـ.1224، 1، دارة امللك عبدالعزيز، طالسعوديةالعربية 

اخلالفة الراشدة والدولة األموية من فتح الباري مجعا حييى إبراهيم اليحيى:  .72

 ـه.1415، دار اهلجرة، د.ط، وتوثيقا

الدولة األموية واألحداث التي سبقتها ومهدت هلا ابتداء من يوسف العش:  .73

 ـه.1406 ،2ط دمشق، –، دار الفكر فتنة عثامن

 

 الدراسات األكاديمية والبحوث املتخصصة

 :أوال: الدراسات األكاديمية

، رسالة علمية مقدمة للجامعة مرويات غزوة اخلندقإبراهيم حممد عمري:  .1

اإلسالمية قسم الدراسات العليا شعبة السنة املرشفة لنيل درجة املاجستري، 

 هـ.1401إرشاف: عبداملحسن العباد، 
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، الرعاية الصحية والطبية يف القرن األول اهلجريأسامء يوسف آل ذياب:  .2

رسالة علمية مقدمة إىل كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الشارقة لنيل 

 ـه.1431درجة املاجستري يف التاريخ، إرشاف: سالمة حممد البلوي، عام 

  ودراسة  مجع –وة مرويات تاريخ هيود املدينة يف عهد النبأكرم حسني سندي:  .3

، رسالة علمية مقدمة لشعبة احلديث يف اجلامعة اإلسالمية لنيل درجة وحتقيق

 هـ.1400-1399املاجستري، إرشاف: أكرم الُعمري، 

احلرف والصناعات اليدوية يف شبه اجلزيرة العربية قبل مجال سليامن عيل عامر:  .4

لرشق األدنى القديم ، رسالة علمية مقدمة للمعهد العايل حلضارات ااإلسالم

بجامعة الزقازيق، لنيل درجة املاجستري يف قسم شبه اجلزيرة العريب، إرشاف: 

 عبداملنعم سيد وحممد عبداملنعم.

خالفة عبداهلل بن الزبري ريض اهلل عنهام دراسة نقدية حسن أبو ستة:  .5

عوة ، رسالة علمية مقدمة للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة كلية الدللمرويات

وأصول الدين لنيل درجة املاجستري يف التاريخ اإلسالمي، إرشاف: حممد 

 هـ.1435عبداهلادي الشيباين، عام 

، رسالة علمية مرويات غزوة أحد مجع وحتقيق ودراسةحسني أمحد الباكري:  .6

مقدمة إىل اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة شعبة السنة املرشفة لنيل درجة 

 هـ.1400-1399ف: أكرم ضياء الُعمري، عام املاجستري، إرشا

هيود املدينة يف العهد النبوي أوضاعهم االجتامعية سامي محدان أبو زهري:  .7

، رسالة علمية مقدمة إىل كلية اآلداب باجلامعة اإلسالمية واالقتصادية والثقافية
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يف غّزة لنيل درجة املاجستري يف التاريخ، إرشاف: خالد يونس اخلالدي، عام 

 هـ.1424

، بحث أخالقيات مهنة اجلندية يف ضوء تعاليم اإلسالمسهل فالح العطري:  .8

تكمييل مقدم إىل جامعة اإلمام كلية الرشيعة بالرياض لنيل درجة املاجستري يف 

 هـ.1431الثقافة اإلسالمية، إرشاف: أمحد احلسيني، عام 

، رسالة علمية إفساد اليهود وأثره يف تتبري علومهمعبدالقادر أمحد عيسى عيد:  .9

 الدين، أصول كلية –مقدمة لنيل درجة املاجستري من اجلامعة اإلسالمية بغزة 

 ـه.1433 عام العميص، جابر أمحد: إرشاف

 عبداهلل سكات الرشيدي:  .11

أثر تشيع املسعودي فيام أورده عن العرصين الراشدي واألموي يف  . أ

ية ، رسالة علم-ونقد عرض–كتابه مروج الذهب ومعادن اجلوهر 

مقدمة لنيل درجة املاجستري يف التاريخ اإلسالمي من اجلامعة اإلسالمية 

باملدينة املنورة كلية الدعوة قسم التاريخ اإلسالمي، إرشاف: عبدالعزيز 

 هـ.1433 -هـ 1432حممد نور ويل، عام 

 –حدوده  –يف طريقه لفتح خيرب مكاهنا ملسو هيلع هللا ىلص الصهباء مكان نزول النبي  . ب

كريس امللك سلامن بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ املدينة آثارها، 

خيرب عرب "املدينة املنورة، ضمن ندوة  –املنورة باجلامعة اإلسالمية 

 هـ.1438عام  "التاريخ

مرويات خالفة عبدامللك بن مروان من كتاب تاريخ عبداهلل فراج الشهري:  .11

حة مقدمة إىل ، أطروالرسل وامللوك ملحمد بن جرير الطربي دراسة نقدية
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جامعة أم القرى بمكة املكرمة كلية الرشيعة لنيل درجة الدكتوراه يف الدراسات 

 هـ.1423التارخيية واحلضارية، إرشاف: عبدالعزيز بن عبداهلل السلومي، عام 

، األدب والسياسة يف عرص الدولة األموية دراسة حتليلية تارخييةعبدالواحد:  .12

والنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية رسالة علمية مقدمة إىل جامعة م

بامالنج بأندونيسيا، كلية العلوم اإلنسانية والثقافية، لنيل درجة املاجستري يف 

 م.2009اللغة العربية وأدهبا، إرشاف: حممد فضيل، عام 

، رسالة علمية ملسو هيلع هللا ىلصعقائد اليهود من خالل احلوار مع النبي عدنان أمحد الربديني:  .13

اإلسالمية بغزة كلية أصول الدين قسم العقيدة واملذاهب مقدمة إىل اجلامعة 

 ـه.1431املعارصة لنيل درجة املاجستري، إرشاف: جابر زايد الشمري، 

، رسالة علمية القبائل العربية وأثرها يف سلطان بني أميةعيل بن عائش املزيني:  .14

والتاريخ لنيل مقدمة إىل اجلامعة اإلسالمية قسم الدراسات العليا شعبة السرية 

 هـ.1411درجة املاجستري، إرشاف: حممد ضيف اهلل بطاينة، عام 

، رسالة علمية مرويات غزوة خيرب مجع وحتقيق ودراسةعوض أمحد الشهري:  .15

مقدمة إىل اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة كلية الدراسات العليا قسم احلديث 

 هـ. 1400-1399يم، عام لنيل درجة املاجستري، إرشاف: السيد حممد احلك

موقف هيود خيرب وشامل احلجاز من الدولة اإلسالمية فاضل عبداهلل رضوان:  .16

، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف التاريخ إىل إجالئهم يف عهد عمر 

اإلسالمي من جامعة أم القرى كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية قسم 

ية بمكة املكرمة، إرشاف: حممد حممد الدراسات العليا التارخيية واحلضار

 هـ.1408زيتون، عام 
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، أطروحة نقد النص األديب حتى هناية العرص األمويفضل نارص العلّوي:  .17

مقدمة إىل جامعة الكوفة كلية اآلداب لنيل درجة الدكتوراه يف اللغة العربية 

 هـ.1424وآداهبا، إرشاف: عيل كاظم اخلفاجي، عام 

القرآن عن غزوات بني النضري وبني املصطلق حديث حممد بكر عابد:  .18

، رسالة علمية مقدمة لشعبة التفسري يف اجلامعة اإلسالمية  باملدينة واألحزاب

 هـ.1404املنورة لنيل درجة املاجستري، إرشاف: حممد سيد طنطاوي، 

، رسالة مقدمة املسائل العقدية املستنبطة من غزوة خيربحممد حشمت العبايس:  .19

ملاجستري من جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين قسم لنيل درجة ا

 هـ.1428العقيدة، إرشاف: أمحد بن عيل عبدالعال، عام 

أنساب األرشاف للبالذري اجلزء اخلاص بعبدامللك حممد عبداهلادي الشيباين:  .21

، رسالة علمية مقدمة إىل اجلامعة اإلسالمية باملدينة بن مروان دراسة وحتقيق

لية الدعوة وأصول الدين، لنيل درجة الدكتوراه يف التاريخ املنورة ك

 ـه.1417اإلسالمي، إرشاف: عبدالغفور البلويش، عام 

يف احلجاز "دور املسجد يف القرن األول اهلجري منرية عبدامللك بن دهيش:  .21

، رسالة علمية مقدمة إىل كلية الرتبية بمحافظة دراسة تارخيية حضارية "والشام

ريخ لنيل درجة املاجستري يف التاريخ اإلسالمي، إرشاف: نوره جدة قسم التا

 هـ.1424عبدامللك آل الشيخ، 

حركة اجلهاد والفتح اإلسالمي يف عهد الدولة األموية نارص حممد األمحد:  .22

، أطروحة مقدمة إىل معهد وأثرمها يف الدعوة إىل اهلل تعاىل وانتشار اإلسالم
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ة ببريوت لنيل درجة الدكتوراه يف الدعوة اجلامعي للدراسات اإلسالمي

 ـه.1429الدراسات اإلسالمية، إرشاف: عبدالرمحن عثامن حجازي، عام 

النشاط التجاري عند املجتمعات العربية يف شامل نجوى حممد حممد إكرام:  .23

، رسالة حضارية تارخيية دراسة –غرب اجلزيرة العربية يف عرص ما قبل اإلسالم 

القرى، كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، لنيل علمية مقدمة جلامعة أم 

 درجة املاجستري يف التاريخ القديم، إرشاف أمحد الصابون.

، رسالة علمية مقدمة إىل جامعة غزوة خيرب رسالة دعويةنورة نارص املطرود:  .24

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض كلية الدعوة واإلعالم قسم الدعوة 

رجة املاجستري، إرشاف: مصطفى إبراهيم الدمريي، عام واالحتساب لنيل د

 هـ.1423

 والصحف( –ثانيا: البحوث املتخصصة )املجالت 

موقف الدولة العربية اإلسالمية من األعراب يف صدر جاسم صكبان عيل:  .1

، جامعة بغداد، جملة كلية الرتبية للبنات، املجلد العرشون، العدد اإلسالم

 م.2011األول، لعام 

، جملة احلياة العامة عند العرب يف عرص ما قبل اإلسالمحسني التميمي:  محدي .2

 املجلد الدجيل، – املعلامت إعداد معهد –الدراسات التارخيية واحلضارية 

 هـ.1433 احلجة ذو عرش، الرابع العدد الرابع،

النشاط االقتصادي لليهود باحلجاز يف اجلاهلية ويف رياض مصطفى شاهني:  .3

فلسطني، املجلد الثالث  -، جملة اجلامعة اإلسالمية، غزةملسو هيلع هللا ىلصعرص الرسول 

 م.2004عرش، العدد الثاين، يونيو 
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، املتغريات يف الثقافة االجتامعية باملدينة يف عهد النبوةصالح أمحد الضوحيي:  .4

 جامعة امللك سعود، قسم العلوم االجتامعية.

، جملة كلية اإلسالم القبائل العربية يف شامل إفريقيا يف صدرصالح عامر احلاج:  .5

 اآلداب، العدد التاسع.

خيرب أرض السدود واحلصون ومواطن ": مقال بعنوانصحيفة الرياض .6

 .14243هـ، العدد 8/6/1428، السبت "النخيل والعيون

، ملحة عن األحوال االقتصادية عند العرب قبل اإلسالمظاهر ذباح الشمري:  .7

 الرابع، العدد الثاين. جملة مركز بابل للدراسات اإلنسانية، املجلد

، يف مواجهة الردة دروس وعرب منهجية الصديق عبداجلبار ستار البيايت:  .8

 هـ.1433 السنة ،"201" العدد العراقية، اجلامعة –جملة األستاذ 

 - السعودية العربية اململكة –، صحيفة اجلزيرة وادي القرىعبداهلل الرضاب:  .9

 هـ.4/5/1431 األحد ،(13716) العدد الرياض،

النظرة إىل الزراعة والزارع وتطورها يف صدر عبدالوهاب خرض الياس:  .11

 اخلامس املجلد الرتبية، كلية –، جملة الرتبية والتعليم، جامعة املوصل اإلسالم

 .م2008 لسنة الثالث العدد عرش،

األمصار اإلسالمية األوىل ودورها يف نشأة احلضارة عثامن سيد البييل:  .11

 ط،.د قطر، جامعة –، مركز الدراسات اإلنسانية العربية وتطورها اإلسالمية

 .ت.د

عالقة املسلم االجتامعية خارج عدي سامل عبداهلل و حممد رمضان اجلبوري:  .12

، جملة جامعة تكريت للعلوم، املجلد التاسع منزله يف احلجاز يف صدر اإلسالم

 عرش، العدد الثامن آب.
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تاريخ عالقة اليهود "يل حمتوى كتاب دراسة حتلحممد أمحد صالح حسني:  .13

 النرش الرياض، – الرتبية كلية –، جامعة امللك سعود "1بالشعوب األخرى ج

 هـ.1425 واملطابع، العلمي

عالقة املسلمني بالقبائل املحيطة باملدينة يف العهد حممد عبداهلادي الشيباين:  .14

 ة املنورة.، جملة مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة، املدينالنبوي

، املجلة اجلامعة، القيم احلضارية اخلالدة يف الدين اإلسالميحممد عياد قريبع:  .15

 .م2005 عام السابع، العدد ، املعلمني كلية –جامعة السابع من إبريل 

، جملة جامعة البلقاء الطرق التجارية يف مملكة األنباطمروان عاطف الضالعني:  .16

 التطبيقية، كلية الكرك، األردن.

، جملة كلية الرتبية الغنائم وتقسيمها يف العرص احلديثمصطفى مؤيد محيد:  .17

 م.2010األساسية باجلامعة املستنرصية، العدد الثالث والستون، عام 

عالقة الدولة يف صدر اإلسالم مع أهايل البالد املفتوحة فريال عبداهلل هديب:  .18

تاريخ واآلثار، ، املجلة األردنية لل"عقود الصلح وكتب األمان نموذجا"

 م.2010املجلد الرابع، العدد األول، 

، موقف بني أشجع من الدعوة اإلسالميةهنال خليل الرشاي ومها صالح مطر:  .19

جملة الرتبية والعلم بجامعة املوصل، املجلد السابع عرش، العدد الثالث، السنة 

 العارشة بعد األلفية امليالدية الثانية.

، التعليم يف اإلسالم يف العرصين األول والثاين أصولهدى عبدالرزاق الطائي:  .21

 جملة مداد اآلداب، معهد إعداد املعلامت، العدد السابع.
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 رقم الصفحة املوضوع

 10-7 تقديم

 11 شكر وعرفان

 18-13 املقدمة

 18 أمهية املوضوع

 20 أسباب اختيار املوضوع

 26-20 الدراسات السابقة

 27-26 خطة البحث

 29-28 منهج البحث

 43-31 جغرافية خيرب )املوقع اجلغرايف والتضاريس واملناخ(التمهيد: 

 45 الباب األول: خيرب قبل اإلسالم

 47 املبحث األول: االستيطان البرشي

 48-47 املطلب األول: العامليق

 54-48 املطلب الثاين: اليهود

 66-55 املطلب الثالث: العرب

 67 املبحث الثاين: النشاط السيايس

 74-67 املطلب األول: دور العامليق السيايس يف خيرب

 83-75 املطلب الثاين: دور اليهود السيايس والتجاري يف خيرب

 92-84 املطلب الثالث: الدور السيادي للعرب وعالقتهم باليهود
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 رقم الصفحة املوضوع

 93 الزراعياملبحث الثالث: النشاط 

 124-93 املطلب األول: مصادر املياه

 136-125 املطلب الثاين: الزراعة وأبرز املنتجات

 137 املبحث الرابع: النشاط التجاري

 142-137 املطلب األول: الري وتربية األنعام

 153-143 املطلب الثاين: النشاط احلريف والتجاري

 155 الباب الثاين:  خيرب يف العرص اإلسالمي

 157 الفصل األول: خيرب يف عرص السرية النبوية واخلالفة الراشدة

 159 املبحث األول: خيرب يف عهد النبوة  

 182-159 جالء بني النضري إىل خيربإاملطلب األول: 

 183 ومنه: املطلب الثاين: مؤامرة اليهود ضد الدعوة واملسلمني

 191-183 اخلندق حتريض اليهود لقريش ودورهم يف غزوةأوال: 

 205-192 إقناعهم ليهود بني قريظة بنقض العهدثانيا: 

   للقبائل املجاورة خليرب يف املشاركة  ء اليهودإغراثالثا: 

 يف غزو املدينة

206-219 

 221 غزوة خيرب :املبحث الثاين

 221 املطلب األول: أسباب الغزوة والتجهيز هلا

 223 إىل أيب رافع رسية ابن ُعتيك                      

 229 مراإىل أسري بن ز رسية أمريها عبداهلل بن رواحة                     
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 رقم الصفحة املوضوع

 237-231 أسباب الغزوة 

 240-237 التجهيز للغزوة

 241 إىل خيربملسو هيلع هللا ىلص الثاين: الطريق الذي سلكه النبي  طلبامل

 255-241 إىل خيربملسو هيلع هللا ىلص الطريق الذي سلكه النبي 

 270-255 املرحلة األوىل 

 286-270 املرحلة الثانية 

 291-287 املرحلة الثالثة 

 298-292 املرحلة الرابعة 

 325-298 املرحلة اخلامسة واألخرية 

 326 احلصون واآلثار يف خيرباملطلب الثالث: 

o 353-326 حصون خيرب 

 354 إىل املدينةملسو هيلع هللا ىلص وطريق عودة النبي  –املطلب الرابع: تقسيم الغنائم 

o  : 363-354 تقسيم الغنائمأوال 

o  377-363 من خيرب إىل املدينةملسو هيلع هللا ىلص ثانيا: طريق عودة النبي 

 378 : خيرب يف عرص اخلالفة الراشدةيناملبحث الثا

  378املطلب األول: خيرب يف خالفة أيب بكر الصديق 

دور اليهود يف مساندة األحداث التي وقعت بعد أوال: 

 ملسو هيلع هللا ىلصوفاة النبي 

378-383 
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 رقم الصفحة املوضوع

 391-383 قبائل شامل املدينة يف خلق الفوىض ومهامجة املدينة دورثانيا: 

املطلب الثاين: خيرب يف خالفة عمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان 

 وعيل بن أيب طالب 

391 

 404-391 وإجالء اليهود خيرب يف خالفة عمر بن اخلطاب أوال: 

  405-409خيرب يف خالفة عثامن بن عفان ثانيا: 

  409-413خيرب يف خالفة عيل بن أيب طالب ثالثا: 

 اإلداري يف خيرب يف عرص الرسالة املطلب الثالث: الوضع

 واخلالفة الراشدة 

413 

 422-413 الوضع اإلداري يف خيرب يف عرص الرسالةأوال: 

 430-423 الوضع اإلداري يف خيرب يف عرص اخلالفة الراشدةثانيا: 

 431 العامة للمجتمع بخيرب واحلياة الثقافيةاملطلب الرابع: السامت 

السامت العامة للمجتمع بخيرب يف عهد النبوة أوال: 

 واخلالفة الراشدة

431-443 

احلياة الثقافية للمجتمع بخيرب يف عهد النبوة ثانيا: 

 واخلالفة الراشدة

444-453 

 455 الفصل الثاين: خيرب يف عرص الدولة األموية 

 457 وابنه يزيد املبحث األول: خيرب يف عهد معاوية 

 464-457 املطلب األول: األوضاع اإلدارية
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 رقم الصفحة املوضوع

 468-464 األوضاع االجتامعيةاملطلب الثاين: 

  469الثاين: خيرب بني األمويني وعبداهلل بن الزبري املبحث 

  469-476خيرب بني األمويني وعبداهلل بن الزبري 

من عهد عبدامللك بن "خيرب يف العرص األموي : لثاملبحث الثا

 "ةمروان حتى هناية الدولة األموي

477 

املطلب األول: خيرب حتت حكم بني أمية من عهد عبدامللك حتى 

 هناية احلكم األموي

477 

 480-477 األوضاع اإلداريةأوال: 

 486-481 احلياة االجتامعية والعوامل املؤثرة هباثانيا: 

 488-486 احلياة الثقافية والعلميةثالثا: 

املطلب الثاين: خيرب وقبائلها ودورها يف األحداث والرصاعات 

 وحركة الفتح اإلسالمي

489 

دورها يف الرصاعات واألحداث التي حدثت يف أوال: 

 العرص األموي

489-504 

 "اجلهاد"دور قبائل خيرب يف حركة الفتح ثانيا: 

 اإلسالمي

504-523 

 533-525 "وأبرز النتائج والتوصيات" اخلامتة
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 رقم الصفحة املوضوع

 535 الفهارس العامة 

 543-537 فهرس اآليات القرآنية

 550-545 واآلثار فهرس األحاديث 

 558-551 فهرس األعالم والقبائل

 571-559 األماكن والبلدانفهرس 

 600-573 فهرس املصادر واملراجع

 608-601 فهرس املوضوعات

 

 

 

 

 

 
 


