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قبُلة السكاسك ودورهن يف التأرَخ العربٍ اإلسالهٍ
حىت نهاَة العصر األهىٌ
كلُة الرتبُة  /جاهعة دَاىل

م.م .مساهر حمٍ هىسً

املقدهة
من القبائل العربٌة التً كان لها شؤن سٌاسً بارز قبل اإلسالم وبعده السكاسك إذ أسهم
رجاالتها فً بناء الدولة اإلسالمٌة وتمٌزت القبٌلة بصالت نسب مع القبائل التً قوت مكانتها
السٌاسٌة بٌن القبائل األخرى .
أن دراسة اثر السكاسك فً اإلسالم كان سببه أثر هذه القبٌلة تعد من القبائل الٌمانٌة
المعروفة ثم انتقلت الى الشام إذ ساهمت فً نشر الدٌن الجدٌد ونشر الرسالة السماوٌة السمحاء
 ،وٌبٌن البحث دور القبٌلة السٌاسً والعسكري واإلداري فً إسناد ودعم الدولة الجدٌدة فضالً
عن أهمٌة أشهر رجالها الذٌن كان لهم دور كبٌر وشهرة واسعة فً إبراز تلك القبٌلة  .فقد
تناولنا فً بحثنا هذا اسمهم ونسبهم وبطونهم وتوزٌعهم الجغرافً ومن ثم دٌانتهم وموقفهم من
الحرب األهلٌة وتعرفنا فً البحث على تراجم الاشهر رجال القبٌلة ومساهماتهم اإلدارٌة
والفكرٌة والثقافٌة ومن ثم جاءت الخاتمة لتبٌن أهم ماتوصل إلٌه البحث .
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قبُلة السكاسك ودورهن يف التأرَخ العربٍ اإلسالهٍ

ً
ً
التسوُة لغة واصطالحا :

حىت نهاَة العصر األهىٌ

ذكر صاحب العٌن  " :صغر قوف األذن  ،وضٌق الصماخ "(. )1
أما التسمٌة اصطالحا ٌ :طلق على الرجل المستبد برأٌه وهو الذي ٌمضً وال ٌشاور
أحداً ( . )2والسكاسك حً بالٌمن  ،وقٌل سموا بالسكاسك نسبة الى جدهم األعلى القٌل سكسك بن
أشرس بن ثور (. )3
نسبهن :
لٌس هناك خالف بٌن المإرخٌن من أن السكاسك هم قحطانٌون والسكاسك بطن من
بطون االزد  ،من حمٌس السكسك بن أشرس بن ثور  ،وهو كندة بن عفٌر بن عدي بن الحارث
()4
بن مرة بن ادد بن زٌد بن ٌشجب بن عرٌب بن زٌد بن كهالن بن سبؤ
إال إن هناك من ٌذكر أن السكاسك بطن من حمٌر  ،من القحطانٌة وهو بنو زٌد بن
وائله بن حمٌر ابن سبا غٌر سكاسك كندة ( ، )5وهذا وهم والصواب األول  ،وأنهما قبٌلتان
فاألولى من كنده والثانٌة من حمٌر وكالهما بالٌمن (. )6
فالسكاسك أذن هم من العرب العاربة القحطانٌة وهم عرب الٌمن وكانت منازلهم أوال
بالٌمن ثم انتقل بعضهم الى الشام زمن الخلٌفة عمر بن الخطاب ( (وقاموا بها وقحطان أبو
الٌمن كلها والٌها ٌرجع نسبها (. )7
بطىنهن :
( ، )8ومن
السكاسك قبٌلة عظٌمة ٌ ،نتسب إلٌها مخالف بالٌمن هو أخر مخالٌف الٌمن
بطونها ( خداش وصعب وضمام وهجعم واالخدر ) وهإالء كلهم ٌنحدرون من السكاسك بن
أشرس بن ثور بن كندي بن زٌد بن كهالن من القحطانٌة (.)9
ومن بطونها األخرى أحمد بن زٌد بطن من السكاسك من القحطانٌة
البوٌهً وهم جماعة بالٌمن ٌرجع نسبهم أٌضا الى السكاسك (. )11
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صلة السكاسك بالقبائل األخري :
كانت السكاسك ترتبط بصالت نسب مع بعض القبائل الٌمنٌة  ،ترتبط من جهة األب
بالسكون إذ أن السكاسك هم ولد بن األشرس أخو السكاسك (. )12
وترتبط بقبٌلة االشاعرة آذ أن االشاعرة من القبائل الٌمنٌة المعروفة وترتبط هاتان
القبٌلتان بالنسب عن طرٌق األم وهً قطعة بنت الجماهر بن األشعر  ،حٌث أن قطعة هً أم
السكاسك (. )13
تىزَعهن اجلغرايف وهنازهلن
كانت السكاسك من القبائل التً سكنت أرض الٌمن  ،والتً استقرت كؤي قبٌلة قرب
مصادر المٌاه والودٌان والجبال حٌث توفر المٌاه والكأل والحصول على الطعام .
وقد سكن السكاسك فً مواضع من جبل السراة والذي ٌصل بٌن أقصى الٌمن والشام ،
ولم ٌكن الجبل سوى سلسة من الجبال متصلة على نسق واحد من أقصى الٌمن إلى الشام

()14

.

وسكن السكاسك األودٌة أولها وادي رتحم ،ووادي أدٌم مآتٌة من ٌمانً ذبحان ومن قلعة
سودان من شرقٌة  ،وجبال ذات السرٌح من غربٌة ٌنتهً بٌن أرض بنى مسٌح وارض بنى
ٌحٌى من بنً مجٌد وفً هذا الوادي ٌكون سحرة السكاسك ( ، )15ومن األودٌة التً سكنها
السكاسك وادي حقب ووادي ذابه والتً تلتقً مع ثالث من االودٌة الى مسٌر ساعة من كرش
وهً (وادي الجنات ووادي ورزان ووادي حرز) فً شمالها فوادي ذابة هو وادي عبد هللا بن
احمد السكسكً وعبد هللا بن أبً ثومة بن أحمد السكسكً وهما ببلد السكاسك وهو وادي موطن
ٌنشى الشئ فٌه سوى الذرة مآتٌة جرٌان حصن عبد هللا بن أحمد السكسكً  " ،وندٌه قرٌة فً
أصل الجبل شمال الوادي فً راسه ،ومن شرقٌه جبل حمر وٌسكنه الغوادر من السكاسك
،ووادي ذابه لالحاضر من السكاسك وهم رإساإهم ،وعهامه ٌسكنها االعهوم من السكاسك
شرقً الوادي " (. )16
ومن االودٌة االخرى التً سكنها السكاسك وادي ذخر وتباشعه  ،التً تمر بها كوره
المعافر فهً فً فجوة بٌن صبر وجبل ذخر وطرٌقها وادي الضباب حٌث السكاسك
،ووادي االحواض ٌصب من غربٌة وردة من حصون السكاسك وجبل حمر السكاسك ثم ٌنتهً
الى جبل النور وهو الحد بٌن السكاسك واالصنعة من حمٌر  ،ومما ٌخالط هذا الوادي من غربٌة
أوطان السكاسك منها قرٌة الصردف وارض السلف والربٌعٌن ومنجل وجبل الصردف (. )18
()17

ومن القرى التً أستوطنتها السكاسك هً قرى الجند ومخالٌفها أحد أعمال الٌمن الثالثة
فً االسالم وهً أعظمها  ،والجند مسماة بجند مسجد بناه معاذ بن جبل ( (وكان الناس
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ٌحبون الحج الٌه كما ٌحجون الى البٌت الحرام  ،وٌقول أحدهم لصاحبه  :أصبر لٌنقضً الحج
ٌ،راد به حج مسجد الجند من أرض السكاسك (. )19
وكانت الجند من األسواق العرب القدٌمة  ،والى جانب الجند كانت هناك قرى الدم
والشرار ،وفٌها قٌل :
فبسفحً غدا مر فالعرار(. )20

أن بالدم دارنا فالشرار

ٌتبٌن لنا من ذلك أن مناطق سكن السكاسك قد توزعت مابٌن القرى والودٌان  ،والتً
تعد المرتع األساسً للقبائل لما توفره من متطلبات الحٌاة المعٌشٌة الٌومٌة  ،ولم ٌبق السكاسك
فً مناطق سكناهم األصلٌة إذ انتشروا فٌما بعد فً مناطق مختلفة بحسب ماتطلبته بعد ذلك
حروب التحرٌر والفتوحات العربٌة اإلسالمٌة ومشاركتهم فٌها .وٌبدو ان تلك الطبٌعة المتمثلة
بالجبال والودٌان  ،والتً كانت موطن السكاسك أكسبت رجالها قوة وفروسٌة ،استمدها هإالء
من تلك الطبٌعة  ،وهذا ماتمثل فً بطولة رجاالتها وفروسٌتهم .
دٌانتهم
كانت معظم القبائل العربٌة فً الٌمن على الوثنٌة على الرغم من دخول بعض األدٌان
السماوٌة الوافدة كالٌهودٌة المسٌحٌة من خارج الٌمن .
( ) حٌن أرسل معاذ بن
فكان السكاسك أهل كتاب حٌث أشار ابن كثٌر أن الرسول
جبل إلى الٌمن لنشر الدعوة هناك قال له (( : ) انك تقدم على قوم فً الٌمن من أهل الكتاب
وأنهم أول ماٌسؤلون عن مفتاح الجنة ماهو ؟ فقل  :مفتاح الجنة الاله االهللا وقفلها الشرك باهلل
عز وجل فإذا قلت ذلك قبلوه منك وسمعوا وأطاعوا  ،انطلق ٌامعاذ وأحسن فً القوم ذكراً وكن
لطٌفا ً رحٌما ً ) (. )21
( ) لمعاذ بن جبل حٌن بعثه إلى الٌمن " أنك ستؤتً
وفً رواٌة أخرى قال الرسول
قوما ً من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن ٌشهدوا إن الاله إال هللا وان محمد رسول
هللا "(. )22
تبدو الرواٌة األولى فً أعاله أنها أقرب إلى الصواب من هذه الرواٌة الن
الرسول (  ) كان ٌعلم أن هإالء الذٌن دخلوا فً الدٌانتٌن السماوٌتٌن ٌشتركون مع المسلمٌن
فً أمور عدة منها أٌمانهم بالجنة والنار والدعوة إلى توحٌد هللا ونبذ عبادة األوثان  ،فالبد مع
هذا مخاطبتهم باألمور القرٌبة إلى نفوسهم .
وكانت الٌمن موطن السكاسك آنذاك ،وعند وصول معاذ إلٌها وبناءه المسجد فٌها ،
ومناداته للصالة  ،خرج علٌه ابن ٌخامر السكسكً وبعد حوار بٌن االثنٌن قص علٌه معاذ
ماأوصاه به رسول هللا ( ) فقال ابن ٌخامر  :مرحبا ً بمن جئت من عنده ومرحبا ً بك أبسط ٌدك
(**)
فباٌعه ،ووثب إلٌه ثلة (*) من االشعرٌٌن واالملوك أملوك ردمان فقال ابن ٌخامر أن العرصة
التً بنٌت فٌها المسجد لً فقال معاذ خذ ثمنها فقال  :ألبل هً هلل وللرسول " (. )23
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من هذه الرواٌة ٌمكن االفتراض أن عدداً من السكاسك كان ربما على دٌانة أهل
الكتاب  ،والٌفوتنا ذكر أن أهل الٌمن كانوا ٌعرفون من االلهة الرحمان وكانوا ٌسمونه رحمان
الٌمن  ،وان الرسول( ) كان على علم بذلك وإال لما أوصى معاذ بما أوصاه وهم جمٌعهم على
( ) قبل
الشرك والدلٌل على هذا الرأي أن ابن ٌخامر حٌن حدثه معاذ بما أوصاه الرسول
اإلسالم دون التعجب من حدٌث الجنة أو غٌره  ،وربما أن هإالء السكاسك وغٌرهم تؤثروا
بمعتقدات أهل الكتاب الموجودٌن بٌنهم أو على مقربة منهم ،كما تؤثر قبلهم أهل المدٌنة األنصار
األوس والخزرج لوجود الٌهود بٌنهم  ،ورغم ماذكره ابن الحكم من قتال معاذ لبعض أهل الٌمن
عندما نزل بٌن السكون والسكاسك "وقاتل حتى أسلم الناس وافدٌن إلى رسول هللا ( ) فؤخا بٌن
السكون والسكاسك " (ٌ . )24بدو إن هإالء كانوا على الوثنٌة أو ممن رفضوا الدعوة وقاوموها
بقوة السالح  ،كما الٌفوت الذكر أن أسالمهم كان متؤخراً وهو سنة عشرة للهجرة (.)25بعد أن
أصبح لإلسالم مكانة تختلف عما كانت علٌه فً بداٌة األمر حٌث أصبح محط أنظار القبائل
البدوٌة التً تنظر إلى األمور بمنظار القوي ،فبعد أسالم السكاسك دعا الرسول ( ) لهم إذ
قال " :اللهم أغفر للسكاسك واالملوك أملوك ردمان وثلة من االشعرٌٌن"(. )26ووصفهم الرسول
( ) لمعاذ حٌن أرسله لهم بقوله (": ) قد بعثتك إلى قوم رقٌقة قلوبهم ٌقاتلون على الحق
فقاتل بما أطاعك منهم من عصاك ثم ٌفٌئون إلى اإلسالم حتى تبادر المرأة زوجها والوالد ولده
واألخ أخاه فؤنزل بٌن الحٌنٌن السكون والسكاسك "(.)27
أن هذه الرواٌة صورت حال السكاسك وما ٌتمتعون به من عواطف ورقة قلوبهم كما
(، )28وهذا ٌدلل على معرفة
أن الرسول ( ) وصفهم فً موقف أخر بؤنهم خٌر القبائل
الرسول ( ) بتؤثرهم باألدٌان السماوٌة األخرى مع ماٌتمتعون من صفات .
وٌبدو أن معاذاً واجه بعض المرتدٌن فً الجند فحاربهم وتغلب علٌهم بمساعدة جماعة
من االشعرٌٌن واالملوك أملوك ردمان حتى أجابوه ،وقد كتب معاذ من الجند إلى
الرسول (": ) أنً قاتلت حتى أجابنً أهل الٌمن بثلة من االشعرٌٌن والسكاسك واالملوك
أملوك ردمان "(. )29
( ) عدد من الصحابة لٌكونوا عماالً
بعد أن ساد اإلسالم فً الٌمن  ،أرسل الرسول
على الٌمن فبعث عكاشة بن ثور الغوثً (***) عامالً على بعض الٌمن فقد جعله على السكاسك
والسكون(، )30عندما توفً رسول هللا فً ربٌع األول سنة 11هـ بقً هإالء عماله على الٌمن
وحضرموت (. )31
() 
وحٌن ظهر األسود العنسً فً الٌمن مدعً النبوة وكان ذلك عندما عاد رسول هللا
من حجة الوداع ،بلغه ذلك فادعى النبوة وكان مشعبذاً ٌرٌهم األعاجٌب فاتبعه مذحج وكانت ردة
( )32( ) وقد سٌطر عبهلة على الٌمن
األسود أول ردة فً اإلسالم على عهد رسول هللا
وانسحب معاذ بن جبل من الجند الى حضرموت حٌث نزل عند السكون كما أنسحب أبو موسى
من مآرب عند السكاسك فً حضرموت  ،والتجؤ معظم أمراء الٌمن إلى الطاهر بن أبً هاله
االعمراً وخالد فؤنهما رجعا إلى المدٌنة (. )33
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( ) فً ربٌع األول سنة 11هـ ،ولما أنتشر خبر وفاته كان فٌمن
توفً رسول هللا
أرتد من أهل الٌمن السكاسك .
( (بعد تولٌه الخالفة (11هـ 13-هـ) أن
فكان البد للخلٌفة الراشد أبو بكر الصدٌق
ٌنتقض لعقد األلوٌة وحشد الجند للنٌل من المرتدٌن  ،فكان أن عقد لواء للمهاجر بن أبً أمٌة
وأمره أن ٌقاتل المرتدة فً سائر الٌمن (. )34
أما السكاسك فكانوا قد ارتدوا مع من ارتد من حضرموت واجمعوا على الردة  ،وقد بلغ
الخبر إلى " أن أقواما من السكاسك قد انضموا إلٌهم وقد تسرع إلٌهم قوم من السكون وشذاذ من
حضرموت "(. )35
فما كان من زٌاد بن لبٌد العامل على حضرموت إال أن ٌعد العدة لمقاتلة المرتدٌن من
حضرموت والسكاسك "فجمعوا جمعهم فطرقوهم فً محاجرهم فوجدوهم حول نٌرانهم جلوسا ً
فعرفوا من ٌرٌدون فاكبوا على بنً عمرو بن معاوٌة وهم عدد القوم وشوكتهم" ( . )36فاستطاع
جٌش زٌاد بن لبٌد أن ٌسٌطر على حضرموت بعد معركة عظٌمة تكبد فٌها المرتدون خسائر
كبٌره  ،وقد هرب من المرتدٌن من أطاق الهرب وتوجه زٌاد إلى عسكر االشعث وبنً الحارث
بن معاوٌة فجمع االشعث إلٌه " بنً الحارث بن معاوٌة وبنً عمرو بن معاوٌة ومن أطاعه من
السكاسك والخصائص من قبائل ماحولها " (. )37
فلما تباٌنت القبائل فً هذه الوقعة فثبت أصحاب زٌاد على طاعة زٌاد فكتب زٌاد إلى
المهاجر وكاتبة فالتقوا فً محجر الزرقان  ،فاقتتلوا به وهزمت كنده وخرجوا هربا ً الى النجٌر
" وقد اجتمعت إلٌه كنده فتحصنوا فٌه ومعهم من استغووا من السكاسك وشذاذ من السكون
وحضرموت " (، )38وتمت محاصرتهم من قبل الجٌوش فاضطروا الى االستسالم بعد أن أٌقنوا
ان المسلمٌن غٌر منصرفٌن عنهم (. )39
دورهم فً وقعة صفٌن
تعد وقعة صفٌن من الحروب األهلٌة فً اإلسالم زمن الخالفة الراشدة ولم ٌكن العدو
هذه المرة من الروم أو الفرس أو المرتدٌن وإنما بٌن فئة واحدة انقسمت على نفسها تدعً كل
طائفة أن صاحبها أحق بالخالفة من غٌره بعد أن انتهت معركة الجمل لصالح الخلٌفة علً
( (اخذ بمراسلة معاوٌة بن أبً سفٌان ٌدعوه الى الطاعة والجماعة  ،ولكن معاوٌة رفض
ووصل االختالف بٌنهما الى حد التناقض ودخلت المفاوضات الى طرٌق مسدود وبدأ الطرفان
ٌستعدان للمواجهة لتقرٌر مصٌر كل منهما ودارت الحرب فً صفٌن سنة 37هـ657/م(. )40
وقد كانت معظم القبائل العربٌة من قحطانٌة وعدنانٌة قد شاركت فً هذه الحرب ،
وكانت من تلك القبائل قبٌلة السكاسك ووقوفهم الى جانب معاوٌة بن أبً سفٌان ،وٌبدو أنهم
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كانوا ٌشكلون جملة من الذٌن اعتمدوا علٌهم معاوٌة فً الكثٌر من األمور ،حتى ذكر أن معاوٌة
كتب كتابا ً الى علً ( (وأرسله إلٌه وكان من حمل ذلك الكتاب رجل من السكاسك "ٌقال له
عبدهللا بن عقبه  ،وكان من نافلة أهل العراق "( . )41والبد أن معاوٌة أطمؤن إلخالص هذا
الرجل حتى أرسل بٌده ذلك الكتاب ،فال ٌعقل أن ٌرسله مع شخص غٌر جدٌر بتلك الثقة على
ان الحادثة األخرى التً تطالعنا بها كتب السٌر واإلخبار هً مقتل الصحابً عمار بن ٌاسر
أراد عمار االنضمام الى معسكر األمام علً( (وٌبدو ان البعض تردد فً قتل عمار بن ٌاسر
لما تناقلته الرواٌات ان الرسول ( ) قال لعمار " تقتلك الفئة الباغٌة " (. )42
ٌبدو أن تلك النبإه أو الرواٌة جعلت البعض ٌحجم عن قتله بعد ان تخطى بعمره
التسعٌن من السنوات ( )43بل ان عمرو بن العاص قال عن عمار "سمعت رسول هللا(ٌ ) قول
ان قاتله وسالبه فً النار"( )44واذاماعلمنا أن عمرو بن العاص هو الى جانب معاوٌة فً تلك
الحرب .
ذكر ان عمار كان فً كتٌبة له  ،فالتقى مع كتٌبة من جٌش معاوٌة كان علٌها ذو
الكالع(****)  ،وٌبدو ان القتال كان شدٌداً حتى أبٌدت الكتٌبتان ولم ٌبقى على ماٌبدو سوى عمار
بن ٌاسر وهذا ماذكره الرواة بالقول "وحمل على عمار حوي السكسكً وابو الغادٌة
المزنً(*****) " (، )45إما كٌف قتاله فهو ماكان أبو الغادٌة ٌحدث به ذلك قائالً "لما دلف إلٌنا فً
كتٌبة ودلفنا إلٌه نادى هل من مبارز فبرز الٌه رجل من السكاسك فاضطربا بسٌفهما فقتل عمار
السكسكً ثم نادى من ٌبارز فبرز الٌه رجل من حمٌر فاضطربا بسٌفهما فقتل عمار الحمٌري
واثخنه الحمٌري ونادى من ٌبارز فبرزت الٌه فاختلفتا ضربتٌن وقد كانت ٌده ضعفت فانتحى
علٌه بضربه أخرى فسقط فضربته بسٌفً حتى برد " (. )46
وٌبدو ان من انتحى علٌه بتلك الضربه حوي السكسكً ولم ٌذكر ابو الغادٌة حوي
السكسكً الن الرواٌه ذكرت ان االثنٌن _حوى ابو الغادٌه_ اشتركا فً قتله وعوده الى الرواٌة
تصف ماحدث بعد ذلك قال والحدٌث البو الغادٌة " ونادى الناس قتلت أبا الٌقظان قتلك هللا فقلت
اذهب الٌك فوهللا ماأبالً من كنت وباهلل ماأعرفه ٌومئذ " ( ، )47وٌبدو أن ذلك الحدٌث أو العبارة
االخٌرة تحدٌداً منه والتً على عدم االكتراث وعدم معرفة عما ترخص حوى السكسكً ،فاأبو
الغادٌة كان ٌعرف عمار بن ٌاسر وهذا مااكده ابن سعد نقالً عن ابو الغادٌة قال ":سمعت عمار
بن ٌاسر ٌقع فً عثمان ٌشتمه بالمدٌنة فتوعده بالقتل قلت لئن أمكننً هللا الفعلن " وذكر قصة
مقتل عمار بصٌغة أخرى ( )48فاابو الغادٌة ٌعرف عمار وكان توعده بالقتل أما من الٌعرف
عمارومكانته هو حوى السكسكً على ماٌبدو والذي ٌمثل جزء من حال السكاسك الذٌن دخلوا
اإلسالم متؤخرٌن كما ذكر وارتدوا عنه عند وفاة الرسول ( ) فمع ذلك ٌمكن االفتراض أن
هإالء لم ٌعرفوا أولئك الذٌن اسلموا فً بداٌة الدعوة ومكانتهم .
كما ان ابن حبان أورد قائمة بؤسماء من قتل من أصحاب معاوٌة فً المبارزة وكان
بٌنهم من السكاسك رجل ٌدعى الوضاح بن أزهر السكسكً ( )49وهذا ٌدلل مع ماذكر من خروج
شخصٌن لمبارزة عمار بن ٌاسر على اندفاع السكاسك الذٌن شاركوا بمبارزات فردٌة وهً
كانت تعد آنذاك من األمور التً ٌقدم علٌها الفرسان واألبطال .
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كان الصراع قائما ً حول مسؤلة الخالفة بٌن خالد بن ٌزٌد ومروان بن الحكم  ،وحسم هذا
األمر فٌما بعد فً مإتمر الجابٌة سنة 64هـ .فكان لكل واحد مإٌد ومعارض  ،والذي ٌهمنا فً
هذا األمر موقف السكاسك من المإتمر ودورهم فٌه  ،فقد كان السكاسك من المعارضٌن لخالفة
مروان بن الحكم وكان ٌرأسهم الضحاك بن قٌس الفهري (. )50
أما خالد بن ٌزٌد فقد تمت مباٌعته من قبل حسان بن مالك بن بحدل فً األردن  ،فسار
حتى نزل الجابٌة فاجتمع معه من السكاسك أبو كبشه السكسكً وبنو أمٌة (. )51
إال أن الناس قد أجمعوا لبٌعة مروان بن الحكم  ،فدعا حسان بن مالك خالد بن ٌزٌد فقال
له " ابن أختً أن الناس قد ابوك لحداثة سنك  ...ثم دعا حسان بمروان فقال  :ان الناس وهللا
ماكلهم ٌرضى بك  ،فقال له مروان  :أن ٌرد هللا ٌعطنٌها الٌمنعنً إٌاها احد  ...فقال له حسان
صدقت ...وصعد حسان المنبر ٌوم االثنٌن  ...باٌع لمروان وباٌع الناس له " ( ، )52وعندما كان
حسان فً طرٌقه الى الجابٌة أرسل كتابا ً الى الضحاك بن قٌس الفهري ٌسؤله فٌه الطاعة وٌعظم
فٌه حق بنً أمٌة (. )53
فلما تمت البٌعة لمران بن الحكم وحسم األمر له  ،سار مروان بن الحكم الى الجابٌة
حتى نزل مرج راهط على الضحاك لٌقاتله مع أهل األردن " من كلب وأتته السكاسك والسكون
وغسان وربع حسان بن مالك بن بحدل "( )54فبدء القتال وقاتل مروان الضحاك مع أتباعه من
السكاسك عشرٌن لٌلة فهزم أهل المرج وقتلوا فقتل الضحاك وقتل معه ثمانون رجل من أتباعه
من السكاسك وغسان وكلب  ،وقتل أهل الشام ٌومئذ مقتلة عظٌمة لم ٌقتلوا منها قط من القبائل
كلها  ،حتى قال مروان فً ذلك الٌوم المؤثور ودعا الى نفسه فقال :
لما رأٌت األمر أمراً نهبا

ٌسرت غسان لهم وكلبا

والسكسكٌٌن غلبا

وطٌئا رجاال غلبا
والقٌن تمشى فً الحدٌد نكبا

وطٌئا تؤباه إال ضربا

الٌؤخذون الملك إال غضبا

وممن تنوخ مشمخر أصعبا

()55

دورهم فً مقتل الولٌد بن ٌزٌد
بوٌع الولٌد بن ٌزٌد بن عبد الملك بالخالفة بعد وفاة عمه هشام بن عبد الملك وكان
عهده بداٌة النهاٌة بالنسبة للخالفة األموٌة فً الشام  ،فقد استمر الخلٌفة الجدٌد بمٌله للقٌسٌن
وإٌجازه فً إقصاء الٌمانٌٌن مما زاد السخط والغضب إلى تحٌٌن الفرصه للتؤمر وتدبٌر المكائد
 ،زاد على ذلك فؤن الخلٌفة الولٌد بن ٌزٌد لم تتوفر فٌه صفات معاوٌة أو عبد الملك بن مروان
فقد عرف بانصرافه إلى اللهو وعزوفه عن شإون البالد حتى نسب إلٌه فً ذلك الكثٌر من
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الشنائع (، )56ثم ان الولٌد لما تعرض له بنو عمه ونالوا من عرضه أخذ ٌنتقم منهم بطرق
مختلفه مما حدا بؤبناء عمومته أن ٌرموه بالفسق والكفر واستباحة نساء أبٌه  ،وخوفوا بنً أمٌه
منه وطعنوا علٌه فً تولٌة ابنٌه الحكم وعثمان العهد مع صغرهما مما أثار ذلك حفٌضة ابن
عمه ٌزٌد بن الولٌد الذي كان ٌتمتع بمٌل الناس الٌه ثم ان الٌمامة وقضاعه واللتان كانتا تمثالن
اكثر جند الشام كانوا ناقمٌن على الخلٌفة الولٌد ومإٌدٌن للبٌعة الى ٌزٌد بن الولٌد بن عبد الملك
الذي أجتمع أخوته على بٌعته ومحاربة الولٌد بن ٌزٌد (. )57
وفً الوقت الذي أجتمعوا فٌه على حرب الولٌد بن ٌزٌد نجد أن الناس قد فروا من
الولٌد إلٌهم وبغى الولٌد فً ذلة من الناس  ،فلجؤ إلى الحصن فنادى ٌكلمنً رجل شرٌف فكلمه
ٌزٌد بن عنبسه السكسكً فقال الولٌد  :الم أدفع الموت عنك الم أعط فقرائكم ألم أخذ نساءكم فقال
ٌزٌد أنما ننقم علٌك انتهاك المحارم وشرب الخمور ونكاح أمهات أوالد أبٌك واستخفافك بؤمر
هللا عز وجل فقال  :حسبك ٌاأخا السكاسك لقد أكثرت وأغرقت وأن فٌما أحل هللا لً لسعه عما
ذكرته ثم قال  :أما وهللا لئن قتلتمونً الترتقن فتنتكم والٌسلم شعثكم والتجتمع كلمتكم ورجع الى
القصر فجلس ووضع بٌن ٌدٌه مصحفا ً وأقبل ٌقرأ فٌه وقالٌ :وم كٌوم عثمان او استسلم وتسور
علٌه أإلئك من الحائط فكان أول من نزل علٌه ٌزٌد بن عنبسه السكسكً وأخذ ٌزٌد بن عنبسه
بٌده ٌقٌه الٌرٌد قتله فبادره علٌه عشرة من األمراء فؤقبلوا على الولٌد ٌضربونه على راسه
ووجهه بالسٌوف حتى قتلوه (. )58
أن كل ماتقدم ٌشٌر بوضوح الى الدور الذي لعبته قبٌلة السكاسك فً الدولة األموٌة
والسٌما الجوانب السٌاسٌة منه .وأن دورهم كان واضحا ً عند اشتداد األزمات أو أوقات المحن
التً تمر بها الدولة وحلفائها  ،وهذا قد ٌشٌر الى دور الٌمكن إغفاله فً أمور أخرى أهملتها
ربما كتب السٌر واإلخبار  ،ربما ٌكون مرجعه المروٌات الشفهٌة المتٌسرة لألحداث آنذاك  ،فال
ٌعقل وجود هكذا دور فً تلك المواقف دون وجود مراكز نفوذ كانوا ٌتمتعون بها  .ومما ٌعطً
القوة لهذا الرأي مؤسوف نذكره  ،فٌما ٌتعلق بتراجم لحٌاة بعض أفراد هذه القبٌلة والتً أوضحنا
فٌها تبوء الكثٌر منهم لمراكز مرموقة فً الدولة أومكانة اجتماعٌة متقدمة عند البعض .

تراجم ألهم رجال السكاسك ومساهماتهم اإلدارٌة والفكرٌة
(فً القضاء والحدٌث )
فٌما ٌلً تراجم موجزة لبعض رجال السكاسك الذٌن كان لهم دوراً كبٌر فً تارٌخ
الدولة العربٌة اإلسالمٌة .
 - 1إبراهٌم بن عبد الرحمن بن إسماعٌل السكسكً  :أبو إسماعٌل الكوفً مولى صغٌر
ٌروي عن ابً اوفى ٌ ،ري عنه مسعر بن كدام والمسعودي ،وكان شعبة ٌضعفه
ابراهٌم السكسكً  ،وقال  :كان الٌحسن الكالم ،قتل ٌوم الحرة (. )59
 - 2ابو كبشه السكسكً  :جبرٌل بن ٌسار بن وحًٌ بن قرط بن سنبل بن المقلد بن معدى
كرب بن عرٌق بن السكسك من اهل بٌت لهٌا  ،وكان عرٌف السكاسك روى عن ابً
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الدرداء وروى عنه ابنه ٌزٌد بن ابً كبشه وكان مع مروان بن محمد بالجابٌه حٌن
بوٌع له (. )60
ٌ - 3زٌد بن ابً كبشه ٌ :زٌد بن جبرٌل ابً كبشه بن ٌسار السكسكً من كبار االمراء ،
عد فً التابعٌن  ،روى عن ابٌه ابً كبشه السكسكً ومروان بن الحكم  .روى عنه
معاوٌة بن قره  ،والحكم وابراهٌم السكسكً  ،وكان مقدم السكاسك وصاحب شرطة
عبد الملك ،وولى على الغزاة ثم ولى الولٌد أمرة العراقٌٌن بعد وفاة الحجاج فلما
أستخلف سلٌمان واله خراج السند فمات بعد وصوله الٌها بثمانٌة عشر ٌوما ً فً سنة
96هـ (. )61
 - 4حوي بن علً السكسكً :حوي بن علً بن صدقه بن حوي ابو القاسم السكسكً
القاضً حدث عن ابً بكر على بن ادم الفزاري القاضً وروى عنه علً بن محمد
الحنائً (. )62
 - 5حوي بن ماتع السكسكً  :حوي بن ماتع بن زرعه بن حصن بن حبٌب ابن ثور بن
خداش من بنً عامر بن السكاسك شهد مع معاوٌه صفٌن وكان على كندة دمشق وهو
قاتل عمار بن ٌاسر (. )63
 - 6حوشب بن سٌف السكسكً  :ابو روح ،المعافري  ،شامً  ،روى عن فضاله عن
عبٌد ومعاوٌة وعبد الرحمن بن خالد بن الولٌد وعن معاذ بن جبل روى عنه صفوان بن
عمرو (. )64
 - 7عسجدي ابن ماتع السكسكً  :عداده فً المعافر من اصحاب رسول هللا ( ) شهد
فتح مصر وهو معروف من أهل مصر روى عن عبد هللا بن عمرو  ،روى عنه عبد
هللا بن سلٌمان وخالد بن ٌزٌد (. )65
 - 8صفوان بن عمرو السكسكً  :صفوان بن عمرو بن هرم السكسكً الحضرمً  ،ابو
عمرو الحمصً من صالحً اهل الشام وخٌارهم ومتقنى أتباع التابعٌن وابرارهم .
وأمه بنت عوسجه بن أبً ثوبان ٌ .روي عن راشد بن سعد  ،وقد قٌل :أنه أدرك أبا
أمامه ( (وهو صغٌر  .روى عنه ابن مبارك الولٌد بن مسلم  .مات وهو ابن ثالث
وثمانٌن سنه وكانت وفاته سنة خمس وخمسٌن ومائه أدرك خالفة عبد الملك (. )66
 - 9مالك بم ٌخامر السكسكً  :وٌقال أخامر االلهانً السكسكً  ،أصله من الٌمن وله
صحبه روى عن معاذ بن جبل ومعاوٌة بن أبً سفٌان  ،وروى عنه معاوٌة بن أبً
سفٌان وجبٌر بن نفٌر وهو من أهل حمص وشهد خطبة معاوٌة بدمشق وسمع من معاذ
بالجابٌة  .توفً فً سنة تسع وستٌن وقٌل سبعٌن فً والٌة عبد الملك بن مروان(. )67
-10مره بن شراحبٌل الهمدانً السكسكً :أبو إسماعٌل الكوفً المعروف بمرة الطٌب
ومرة الخٌر لقب بذلك لعبادته  .روى عن أبً بكر وعمر وعلً وأبً ذر وحذٌفة وابن
مسعود وأبً موسى األشعري وغٌرهم  ،وروى عنه إسماعٌل بن أبً خالد وإسماعٌل
ألسدي وحصٌن بن عبد الرحمن  ،وكان ثقة  ،توفً سنة ست وسبعٌن وٌقال كان ٌصلً
فً الٌوم واللٌلة خمسمائة ركعة أدرك النبً( ) ولم ٌره (. )68
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-11موسى بن طارق السكسكً  :أبو قرة من أهل الٌمن  ،كان ٌنزل زبٌد ٌ ،روي عن
ابن جرٌح ومالك  ،وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهٌم  ،وكان ممن جمع
وصنف ،وتفقه وذاكر  ،واشتهرت السنن التً جمعها (. )69
-12عمرو بن بكر السكسكً :من أهل الرملة ٌروي عن إبراهٌم بن أبً جمٌله وابن
جرٌح وغٌرهما من الثقات األوابد والطامات التً الٌشك من هذا الشؤن صناعته أنها
معمولة أو مقلوبة  ،الٌحل االحتجاج به وابنه إبراهٌم بن عمرو بن بكر السكسكً ،
ٌروي عن أبٌه األشٌاء الموضوعة التً ألتعرف من حدٌث أبٌه ،وأبوه الشًء فً
الحدٌث  ،فلست أدري أهو الجانً عن أبٌه أو أبوه الذي كان ٌخصه بهذه
الموضوعات (. )70
 -13هقل بن زٌاد السكسكً  :الهقل بن زٌاد بن عبٌد هللا وٌقال ابن عبٌد السكسكً
موالهم أبو عبد هللا الدمشقً كاتب االوزاعً  ،سكن بٌروت وهقل لقب واسمه محمد
وقٌل عبد هللا  .روى عنه االوزاعً وحرٌز بن عثمان روى عنه ابنه محمد واللٌث بن
سعد وأبو مسهر ومروان بن محمد  .قال حنبل بن إسحاق عن احمد بن حنبل الٌكتب
حدٌث االوزاعً عن أوثق من هقل  .وكان من حفاظ الحدٌث الثقات  .مات سنة تسع
وسبعٌن ومائه (. )71
ٌ -14حٌى بن حمزة الدمشقً  :قاضً دمشق ابو عبد الرحمن الحضرمً الحمٌري
السكسكً روى عن االوزاعً وسعٌد بن عبد العزٌز وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي
ومروان بن محمد مات وهو ابن ثمانٌن سنه فً سنة ثالث وثمانٌن (. )72

الخاتمة
فً نهاٌة هذا البحث تم التوصل الى جملة من األمور هً :
 - 1كانت السكاسك ترتبط بصالت نسب مع قبائل ٌمانٌة أخرى هً االشاعرة والسكون .
 - 2أن طبٌعة موطن السكاسك المتمثلة بالجبال والودٌان أكسبت رجال القبٌلة قوة وفروسٌه
استمدها هإالء من تلك الطبٌعة وهذا ماتمثل فً بطولة رجاالتها وفروسٌتهم .
 - 3كان أسالم السكاسك متؤخرا وهذا أدى الى أن ٌرتدوا عن اإلسالم والسٌما بعد وفاة
الرسول(. ) 
 - 4اظهر البحث المناصب السٌاسٌة الممٌزة التً شغلها رجال القبٌلة فً زمن الخلفاء
الراشدٌن ووصوالً الى العصر االموي أذ تمٌزت بعدد من رواة الحدٌث والقضاة الذٌن
كان لهم االثر الكبٌر فً االسهام فً نشاطات مختلفة فً جوانب الحٌاة  .كما أوضح هذا
البحث بروز كثٌر من القادة ٌنتمون الى عائلة واحدة .
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الهوامش
(  )1الفراهٌدي  272 /5 ،؛ ٌنظر  :الفٌروز آبادي  ،القاموس المحٌط . 306 /3 ،
(  )2ابن منظور  ،لسان العرب .442 / 10 ،
(  )3الزبٌدي  ،تاج العروس 143/7 ،؛ ٌنظر ٌ :اقوت الحموي  ،معجم البلدان . 229 /3 ،
(  )4ابن درٌد ،االشتقاق ،ص 221؛ النوٌري  ،نهاٌة األرب 304/2،؛ السوٌدي ؛ سبائك
الذهب  ،ص. 18
(  )5ابن منظور  ،لسان العرب 442 / 10 ،؛ النوٌري  ،نهاٌة األرب . 294/2،
(  )6الزبٌدي  ،تاج العروس .141/7 ،
(  )7ابن قتٌبه  ،المعارف ،ص 101؛ السمعانً  ،األنساب . 267/3،
(  )8السمعانً  ،األنساب  267/3،؛ ٌاقوت الحموي  ،معجم البلدان . 229 /3 ،
(  )9ابن درٌد ،االشتقاق ،ص223؛ ابن الكلبً  ،نسب معد والٌمن الكبٌر . 41/1
ابن درٌد ،االشتقاق ،ص. 223
( )10
الزبٌدي  ،تاج العروس .379/9،
( )11
البكري  ،معجم ماأستعجم 56/1،؛ المقحفً  ،معجم القبائل الٌمنٌة  ،ص. 326
( )12
ابن الكلبً  ،نسب معد والٌمن الكبٌر . 181/1
( )13
الهمدانً  ،صفة جزٌرة العرب  ،ص.67
( )14
ٌاقوت الحموي  ،معجم البلدان .67 /5،
( )15
الهمدانً  ،صفة جزٌرة العرب  ،ص.77
( )16
المصدر نفسه  ،ص. 99
( )17
المصدر نفسه  ،ص. 76-75
( )18
ٌاقوت الحموي  ،معجم البلدان .169 /2،
( )19
الهمدانً  ،صفة جزٌرة العرب  ،ص.79
( )20
البداٌة والنهاٌة 101/5،؛ الٌاربكري  ،تارٌخ الخمٌس . 143 /2 ،
( )21
البخاري  ،صحٌح البخاري  ،ص 782؛ البالذري  ،فتوح البلدان . 86/1 ،
( )22
(*)الثلة  :الجماعة أو الكثٌرة منها ٌ .نظر  :الفٌروز آبادي  ،القاموس المحٌط . 343/3 ،
(**) العرصة  :بقعة بٌن الدور واسعة لٌس فٌها بناء ،وقٌل أفضل بقاع المدٌنة كانوا
ٌمنعون البناء فٌها ٌ.نظر  :ابن عبد الحق  ،مراصد االطالع  929 /2؛ الفٌروزآبادي ،
القاموس المحٌط . 307/2 ،
ابن عبد الحكم  ،فتوح مصر وأخبارها  ،ص . 128
( )23
المصدر نفسة ،ص 128؛ ٌنظر  :ابن سعد  ،الطبقات  425 /7 ،؛ الطبرانً ،
( )24
المعجم الكبٌر .340/2،
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الطبري  ،تارٌخ  227/3،؛ ابن االثٌر  ،الكامل . 226 /2 ،
( )25
ابن عبد الحكم  ،فتوح مصر وأخبارها  ،ص . 128
( )26
ابن سعد  ،الطبقات  445/7 ،الطبرانً ،مسند الشامٌن  97 /2 ،؛ الطبرانً ،
( )27
المعجم الكبٌر . 89 /20 ،
الضحاك  ،اآلحاد والمثانً . 226 /4 ،
( )28
ابن عبد الحكم  ،فتوح مصر وأخبارها  ،ص . 128
( )29
(***) عكاشة بن ثور الغوثً  :من السابقٌن االولٌن وشهد بدراً  ،أستشهد فً قتال أهل
الردة فقتله طلٌحة بن خوٌلد .ابن حجر  ،االصابة . 439/ 4،
()30الطبري  ،تارٌخ 464/2،؛ ابن االثٌر  ،الكامل 227/2،؛ ابن ماكوال ،اكمال
الكمال . 402 /7،
( )31ابن االثٌر  ،الكامل . 227/2،
( )32المصدر نفسه . 227/2،
( )33الطبري  ،تارٌخ 465/2،؛ ابن األثٌر  ،الكامل 228/2،؛ابن خلدون  ،تارٌخ ،
ق.60/2-2
( )34ابن الربٌع  ،الفضل المزٌد  ،ص. 37
( )35الطبري  ،تارٌخ . 545/2،
( )36المصدر نفسه . 545/2،
( )37المصدر نفسه . 545/2،
( )38المصدر نفسه . 546/2،
( )39المصدر نفسه . 546/2،
( )40ابن مزاحم ،و قعة صفٌن  ،ص 473؛ المسعودي ،التنبٌه واألشراف  ،ص256
( )41ابن ابً الحدٌد  ،شرح نهج البالغة .122 /15 ،
( )42المصدر نفسه .
( )43الطبري  ،المنتخب ،ص. 15
( )44ابن سعد  ،الطبقات .261/3 ،
(****) ذي الكالع  :شرحبٌل بن السمط بن االسود الكندي وال من الشجعان القادة له
صحبه وشهد القادسٌة  ،وافتتح حمص وقاتل فً الردة وشهد صفٌن مع معاوٌة وولً
حمص نحواً من عشرٌن سنة ومات فٌها او فً صفٌن .ابن حجر  ،تهذٌب التهذٌب
.322/4،
(*****) أبو الغادٌة ٌ:سار بن سبع الجهٌنً ابو الغادٌة قاتل عمار بن ٌاسر أدرك
النبً( ) وهو غالم ،وكان محب لعثمان بن عفان  ،شهد ٌوم صفٌن  ،ومات سنة
 80هـ .ابن حجر  ،اإلصابة .259- 258/7 ،
( )45ابن سعد  ،الطبقات 261/3 ،؛ البالذري  ،انساب اإلشراف  ،ص. 317
( )46المصدر نفسه 261/3،؛ ابن عساكر  ،تارٌخ دمشق . 475/43،
( )47المصدر نفسه . 261/3،
368

ممجل ددالل 2009 /

العدد الخامس والثالثون

( )48الطبقات الكبرى .260/3،
( )49الثقات .291 /2 ،
()50البالذري  ،انساب االشراف 132/5 ،؛ البكري معجم مااستعجم.355/3 ،
( )51المصدر نفسه .123 /5،
( )52الطبري  ،تارٌخ .414-413 /4،
( )53المصدر نفسه . 414-413/4 ،
( )54المصدر نفسه . 414-413/4 ،
( )55المصدر نفسه . 415 /4 ،
( )56ابن خلدون  ،تارٌخ . 106 /3 ،
( )57ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة .109/11 ،
( )58ابن عساكر ،تارٌخ دمشق 339 /63 ،؛ ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة . 110/11،
( )59ابن حبان  ،الثقات 13/4،؛ السمعانً  ،األنساب 268/3 ،؛ ابن حجر  ،تهذٌب
التهذٌب .120 /1 ،
( )60السمعانً  ،األنساب 268/3 ،؛ ابن عساكر ،تارٌخ دمشق 384/15،؛ الذهبً ،
سٌر أعالم النبالء .443/4،
( )61ابن عساكر ،تارٌخ دمشق 362/65،؛ الذهبً  ،سٌر أعالم النبالء .443/4،
( )62ابن عساكر ،تارٌخ دمشق . 336/15،
( )63المصدر نفسه . 337/15 ،
( )64الرازي  ،الجرح والتعدٌل  280/3 ،؛ابن حبان  ،الثقات . 184/4،
( )65ابن األثٌر  ،أسد الغابة .408/3 ،
( )66السمعانً  ،األنساب 268/3 ،؛ ابن عساكر ،تارٌخ دمشق .153/24،
( )67ابن األثٌر  ،أسد الغابة .297/4،
( )68ابن حجر  ،تهذٌب التهذٌب. 136 /10 ،
( )69السمعانً  ،األنساب  268/3 ،؛ ابن حبان  ،الثقات .159/9،
( )70السمعانً  ،األنساب . 268/3 ،
( )71ابن األثٌر  ،أسد الغابة270/2؛ ابن حجر  ،تهذٌب التهذٌب . 57/1 ،
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المصادر والمراجع
ابن األثٌر ،عزا لدٌن أبو الحسن علً بن أبً الكرم (،ت 630هـ) .
 - 1أسد الغابة فً معرفة الصحابة  ،انتشارات أسماعٌلٌان ،تهاران .
 - 2الكامل فً التارٌخ ،ط ،3دار الكتاب العربً  ،لبنان . 1980 ،
البخاري  ،أبو عبد هللا محمد بن إسماعٌل الجعفً (،ت 356هـ) .
 - 3صحٌح البخاري  ،ط ،2ضبط النص محمد محمود حسن نصار ،دار الكتب
العلمٌة  ،لبنان 2002 ،م .
البستً  ،أـبو حاتم محمد بن حبان بن احمد (ت354هـ).
 - 4الثقات ،ط ،1مط حٌدر أباد الدكن  ،الهند . 1393 ،
البكري  ،أبو عبٌد هللا بن عبد العزٌز األندلسً (ت487هـ) .
 - 5معجم ماأستعجم من أسماء البالد والمواضع ،تح مصطفى السقا  ،ط ،3الناشر
عالم الكتب ،بٌروت  1403 ،هـ .
البالذري  ،أحمد بن ٌحٌى بن جابر (،ت279هـ) .
 - 6أنساب األشراف ،تح محمد حمٌد هللا  ،دار المعارف  ،مصر .
 - 7فتوح البلدان ،مط لجنة البٌان العربً ،مكتبة النهضة المصرٌة ،القاهرة.1379 ،
ابن حجر  ،احمد بن علً بن حجر العسقالنً (ت852هـ) .
 -8اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة  ،تح عادل أحمد عبد الموجود  ،دار الكتب العلمٌة ،
بٌروت .1415 ،
-9تهذٌب التهذٌب ،دار الفكر . 1404 ،
أبن أبً الحدٌد  ،عز الدٌن أبً حامد عبد الحمٌد بن هبة هللا (ت656هـ)
-10شرح نهج البالغة ،تح محمد أبو الفضل إبراهٌم  ،الناشر دار أحٌاء الكتب العربٌة.
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ابن خلدون  ،عبد الرحمن بن محمد الحضرمً المغربً (ت808هـ)
-11تارٌخ ابن خلدون ،دار أحٌاء التراث العربً  ،الناشر مإسسة االعظمً للمطبوعات ،
بٌروت .
ابن درٌد ،ابو بكر محمد بن الحسن (ت321هـ)
-12االشتقاق ،تح عبد السالم محمد هارون  ،مكتبة الخانجً ،مصر ،د.ت .
الدٌار بكري  ،حسٌن بن محمد بن الحسن (ت996هـ)
-13تارٌخ الخمٌس فً أحوال أنفس نفس ،مإسسة شعبان  ،بٌروت  ،د.ت .
الذهبً  ،شمس الدٌن ابو عبد هللا محمد بن احمد بن عثمان بن قاٌماز (ت748هـ) .
-14سٌر أعالم النبالء  ،تح شعٌب االرنوإط ومؤمون صاغرجً ،ط ،9الناشر مإسسة
الرسالة  ،بٌروت . 1413 ،
الرازي  ،ابو محمد عبد الرحمن بن ابً حاتم بن ادرٌس (ت327هـ)
-15الجرح والتعدٌل  ،الناشر دار أحٌاء التراث العربً ،مط دائرة المعارف العثمانٌة ،
الهند . 1371،
ابن الربٌع ،عبد الرحمن بن علً بن محمد بن عمرالشٌبانً (ت944هـ) .
 -16الفضل المزٌد على بغٌة المستفٌد فً اخبار مدٌنة زبٌد  ،تح ٌوسف شلحد  ،بٌروت
. 1983 ،
الزبٌدي  ،محمد مرتضى الحسٌنً (ت1205هـ) .
 -17تاج العروس من جواهر القاموس  ،الناشر مكتبة الحٌاة  ،بٌروت .
ابن سعد  ،محمد بن سعد بن منٌع (ت230هـ) .
-18الطبقات الكبرى  ،دارصادر ،بٌروت .
السمعانً ،ابً سعد عبد الكرٌم بن محمد بن منصور التمٌمً السمعانً (ت562هـ)
 -19االنساب  ،تقدٌم وتعلٌق عبد هللا عمر البارونً ،مط دار الجنان  ،الناشر دار الجنان
 ،بٌروت . 1408 ،
السوٌدي  ،ابو الفوز محمد أمٌن البغدادي (ت1246هـ)
-20سبائك الذهب فً معرفة قبائل العرب  ،مكتبة المثنى ،بغداد ،د.ت .
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الضحاك  ،ابن ابً عاصم (ت287هـ)

 -21االحاد والمثانً ،تح باسم فٌصل احمد الجوابرة  ،مط دار الدراٌة . 1991 ،
الطبري ،ابو جعفر محمد بن جرٌر (ت310هـ)
 -22تارٌخ االمم والملوك ،تح نخبة من العلماء االجالء نالناشر مإسسة االعلمً
،بٌروت .
 -23المنتخب من كتاب ذٌل المذٌل ،مإسسة االعلمً ،بٌروت .
الطبرانً  ،سلٌمان بن احمد بن اٌوب اللخمً الطبرانً (ت360هــ)
-24مسند الشامٌٌن  ،مط مإسسة الرسالة  ،بٌروت . 1996،
 -25المعجم الكبٌر ،تح حمدي عبد المجٌد السلفً  ،مط دار احٌاء التراث العربً ،ط،2
القاهرة .
ابن عبد الحق  ،صفً الدٌن عبد المإمن البغدادي (ت739هـ) .
-26مراصد االطالع على أسماء االمكنة والبقاع ،مط عٌسى البابً الحلبً وشركاه
. 1954،
ابن عبد الحكم  ،ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا (ت259هـ)
-27فتوح مصر وأخبارها ،مكتبة المثنى ،بغداد .
ابن عساكر  ،ابو القاسم علً بن الحسن بن هبه هللا بن عبد هللا (ت571هـ) .
-28تارٌخ دمشق  ،تح علً شٌري ،مط دار الفكر 1415،هـ .
الفراهٌدي  ،ابو عبد الرحمن بن احمد (ت175هـ).
 -29العٌن  ،تح مهدي المخزومً وابراهٌم السامرائً ،بغداد .
الفٌروزآبادي  ،مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب (ت817هـ) .
 -30القاموس المحٌط  ،بٌروت . 1983،
ابن قتٌبة  ،ابو محمد عبد هللا بن مسلم (ت276هـ) .
 – 31المعارف  ،تح ثروت عكاشة ،مط دار الكتب ،مصر . 1960 ،
ابن كثٌر  ،عماد الدٌن ابو الفدا اسماعٌل بن عمر (ت774هـ)
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 -32البداٌه والنهاٌة ،تح علً شٌري  ،دار احٌاء التراث العربً  ،بٌروت .
ابن الكلبً ،ابو المنذر هشام بن محمد بن السائب (ت204هـ) .
 -33نسب معد والٌمن الكبٌر  ،تح ناجً حسن ،مكتبة النهضة العربٌة  ،بٌروت
.1988،
ابن ماكوال ،ابو نصر علً بن هبة هللا (ت475هـ) .
 -34االكمال  ،ادار الكتاب االسالمً  ،القاهرة .
ابن مزاحم  ،نصر بن سٌار المنقري (ت212هـ)
-35وقعة صفٌن ،ط ، 2تح عبد السالم محمد هارون  ،الناشر المإسسة العربٌة الحدٌثة
.1382،
المسعودي ،ابو الحسن علً بن الحسٌن بن علً (ت346هـ) .
 -36التنبٌه واالشراف  ،تصحٌح ومراجعة عبد هللا إسماعٌل الصاوي  ،القاهرة ،
. 1938
ابن منظور  ،جمال الدٌن محمد بن مكرم األنصاري (،ت711هـ)
-37لسان العرب ،دار بٌروت للطباعة  ،بٌروت . 1955،
النوٌري  ،شهاب الدٌن احمد (ت733هـ) .
-38نهاٌه األرب فً فنون األدب  ،المكتبة العربٌة  ،القاهرة . 1975 ،
الهمدانً  ،ابو محمد الحسن بن احمد بن ٌعقوب (ت350هـ) .
-39صفة جزٌرة العرب  ،تح محمد بن علً االكوع  ،ط، 3بغداد . 1989 ،
ٌاقوت الحموي  ،شهاب الدٌن أبو عبد هللا ٌاقوت (ت626هـ)
-40معجم البلدان  ،دار أحٌاء التراث العربً ،بٌروت .
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