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 احلياة السياسية يف البادية العربية :

إذا اعتبرنا التنظيـ السياسي بمثابة الدولة أو الحكومة التي تنبثؽ عف إرادة الشعب، لتحكـ وفؽ ما يؤمف       

المصمحة العامة لمجموع األمة، بواسطة مؤسسات تمتـز كؿ منيا بالنظر في نوع معيف مف االختصاص، فإننا ال 

دي شبو الجزيرة العربية. كؿ ما في األمر، أف القبائؿ نرى مثؿ ذلؾ التنظيـ عند القبائؿ، التي كانت تعيش في بوا

العربية كانت تتصور الدولة عمى أنيا القبيمة، فتكرس والءىا ليا، وال والء تكرسو لغير القبيمة. فالقبيمة ىي الوحدة 

ة، وال االجتماعية التي تتقمص صفة الدولة، وتقوـ بمياميا في البادية، ال دستور ليا مكتوب، وال قوانيف مقنن

نظـ تشرعيا مجالس، الميـ إال تقاليد وأعراؼ متوارثة راسخة، فرضتيا عمى الجميع طبيعة الحياة في البادية، 

 فالتـز القوـ بيا التزاًما دقيًقا .

ويرتبط أفراد القبيمة برابطة تقوـ عمى أساس وحدة الدـ ووحدة الجماعة، واإليماف بيذه الوحدة والتعصب         

يطمؽ عميو اسـ "العصبية القبمية"، فالعصبية القبمية ىي بمثابة الشعور القومي في عرؼ البدوي، ليا ىو ما 

 وتتوسع ىذه العصبية في األحالؼ، فتشمؿ القبائؿ والعشائر بالنسب أو بالجوار أو الداخمة في الحمؼ .

يا الخاصة، فإف مجتمًعا ىذا وباعتبار أف شبو الجزيرة كانت تضـ عشرات مف القبائؿ، لكؿ منيا عصبيت        

شأنو ال يمكف أف تظير فيو نزعة قومية شاممة، بالرغـ مف كوف القبائؿ العربية كميا تعيش في محيط جغرافي 

واحد، وتجمع ما بينيا تقاليد وعادات واحدة، وتدرؾ أنيا تنتمي إلى قوـ واحد، وجنس واحد، وتتكمـ لغة واحدة 

ت األعجمية. وليس مرد فقداف النزعة القومية عند العرب آنذاؾ إال لضعؼ تتعصب ليا وتصؼ ما سواىا بالمغا

 الوعي السياسي في نفوسيـ، وانحصاره في أفؽ ضيؽ محدود، ال تتجاوز حدوده حدود القبيمة .

ولـ يكف لدى البدوي مفيوـ الوطف الشامؿ، الذي يضـ ىذه الوحدات المتجانسة في تركيبيا االجتماعي،       

ة في عالقاتيا السياسية. كؿ ما يفيمو أف األرض التي تنزؿ فييا ىي وطنو، فإذا تركيا وانتقؿ إلى غيرىا، المتنافر 

أصبحت وطًنا لقبيمة جديدة تحؿ محؿ قبيمتو فييا، ويصبح لو وطف جديد في أرض جديدة تحتميا قبيمتو، وكؿ ما 

ؿ مف ينتمي لغير قبيمتو ىو في حكـ ىو خارج ىذه األرض ىو بالنسبة إليو في حكـ األرض األجنبية، وك

 األجنبي الغريب عنو، فوطف البدوي وطف متنقؿ يتبدؿ باستمرار.



عمى أف ضيؽ المعاش في أرض قاحمة كشبو جزيرة العرب، كاف يدفع القبائؿ إلى البحث باستمرار عف      

لى تنافس القبائؿ عمييما، فتقع الحروب والغارات بينيا، وتض طرب شبو الجزيرة وتمور بمنازعات الماء والكأل، وا 

دامية ال نياية ليا، كؿ منيا تقاتؿ وتحارب لتنتزع مف غيرىا ما تحت يدىا مف مراٍع بقوة السيؼ، فيما يسمى 

 "شريعة الغاب" .

وقد فرضت ظروؼ الحرب الدائمة بيف القبائؿ، وبحثيا عف موارد الرزؽ الشحيحة، أف يكوف لمقبيمة زعيـ        

دارة شئونيا الحربية واالقتصادية، رجؿ يستطيع بسجاياه وكفاءتو أف ينتزع االعتراؼ بتقدمو ترتضيو لق يادتيا وا 

وسيادتو عف رًضا وطيب نفس، والحرب في الحقيقة خير مناسبة لظيور كفاءة الرجاؿ وبروز الزعامة؛ لحاجة 

 القوـ إلى مف يستطيع أف يسدد خطاىـ نحو النصر.

س يسمى شيخ القبيمة، وكي يتولى رئاستيا ال بد مف أف تتوفر فيو بعض الصفات المثمى كاف لكؿ قبيمة رئي     

الضرورية لممجتمعات القبمية، والتي يستطيع بيا أف يحقؽ مصالح القبيمة وأف يسودىا، كالشجاعة والغنى والكـر 

، فباعتبار أف المجتمع والحمـ والعدؿ وكثرة األنصار وسداد الرأي وكماؿ التجربة مع كبر السف عمى الغالب

مجتمع نزاع دائـ وغزو مستمّر، فالشجاعة والمواىب مف أولى الصفات التي يجب أف تتوفر في الرئيس؛ لكي 

، فيما خمتاف ضروريتاف في بيئة فقيرة، إذ ، يستطيع أف يحقؽ النصر تمو النصر لقبيمتو  ثـ ىنالؾ الثروة والكـر

الغنى، يستطيع معو اإلنفاؽ عف سعة عمى أتباعو في أوقات الشدة  ال بد لمرئيس أف يكوف عمى شيء كثير مف

ال تعرض الرئيس لميجاء والمذمة وربما فكر القـو باالستغناء  والمجاعات. وال تستقيـ الرئاسة والغنى مع البخؿ، وا 

 ومف يؾ ذا فضؿ فيبخؿ بفضمو ... عمى قومو ُيستغَف عنو وُيذمـُ   عنو، كما يقوؿ زىير بف أبي سممى:

والحنكة السياسية ال بد منيا لمرئيس؛ ذلؾ أف رؤساء القبائؿ ىـ رجاؿ السياسة في دنيا البادية. ففي        

محيط القبيمة يتحتـ عمى الرئيس أف يحافظ عمى وحدة قبيمتو وتماسكيا، فيراعي مكانة وجياء قبيمتو ورؤساء 

، ال سيما إذا كاف فييـ مف تدفعو قوة شخصيتو، بطونيا، ويظير ليـ االحتراـ، وال يمس شعورىـ بشيء يكرىونو

ومقدرتو العقمية، وشجاعتو إلى منافسة الرئيس، والطموح إلى الحموؿ مكانو. وعميو أيضا أف يداري إخوتو وذوي 

    قرباه، فغمطة واحدة قد تؤدي إلى حدوث شقاؽ في القبيمة، فتتصدع وحدتيا، وتحترب بطونيا، فتنفرط وتتبعثر. 



سايرة وتغابي الرئيس والتظاىر أحيانا بقمة اإلدراؾ، فيتغاضى عف بعض اليفوات التي تصدر عمف ولعؿ الم

 يحيطوف بو، قد تكسبو احتراميـ ومحبتيـ، كما يقوؿ الشاعر:

 ليس الغبي بسيد في قومو ... لكف سيد قومو المتغابي

ا بعيَد النظر، فرب ىفوة واحدة تصدر منو وفي عالقاتو مع القبائؿ األخرى يتوجب عميو أف يكوف حكيًما لبقً      

 تثير حرًبا تتطاحف فييا عدة قبائؿ، أو تسبب كارثة لقبيمتو، أو لمحمؼ الذي يتزعمو .

ولعؿ الحمـ مف الصفات التي تجعؿ الرئيس موضوع تقديس أكثر مف غيرىا، في مجتمع فرضت ظروفو        

يمجئيـ إلى االحتكاـ لحد السيؼ عند أقؿ إثارة، فتقـو عمى األفراد طبعا حادا ومزاجا عصبيا، سرعاف ما 

المنازعات الدموية ألتفو األسباب، إف في بيئة مثؿ ىذه يسودىا الطيش والرعونة ال بد أف يكوف الرئيس عمى 

 قسط وافر مف الحمـ والحكمة؛ ليستطيع السيطرة عمى جيالة الجياؿ.

في -ر مف العدؿ؛ لكي يكوف محترًما مف الجميع، باعتبار أنو وأخيًرا ال بد أف يكوف الرئيس عمى قسط كبي     

يكوف الَحَكـ الذي يرجع القـو إليو في المنازعات التي تشجر بيف أفراد القبيمة، ولكي يكوف  -كثير مف األحياف

 حكمو نافًذا عمى الجميع . 
 : شكل احلكه

يمقراطي، ذلؾ أف الفرد في القبيمة لو مكانة أما كيفية ممارسة الشيخ لسمطاتو، فيغمب عمييا النيج الد      

مرموقة، وليس شيئا تافيا عديـ األىمية. بؿ قد يؤدي قتؿ فرد مف أفرادىا عمى يد فرد مف قبيمة أخرى إلى حرب 

 بيف القبيمتيف أخًذا بثأره؛ ألف أىمية القبيمة تكوف بقوة أفرادىا وكثرة عددىـ .

س عمى أفراد قبيمتو سمطة دكتاتورية مستبدة طاغية، بؿ وجب عميو أف ولذلؾ وجب عمى الرئيس أال يمار        

يسود قبيمتو بالتشاور مع رؤساء وزعماء بطونيا وذوي الرأي والمشورة مف أبنائيا، بحيث يضميـ مجمس يسمى 

ف "مجمس القبيمة" الذي ينبغي عميو أف يجتمع كمما دعت الضرورة إلى اجتماعو. ومع ذلؾ يمكف القوؿ: إنو كا

لمرئيس نفوذ كبير عمى قبيمتو، إذ كانت كممتو مطاعة مف الجميع، يتبعوف رأيو فيوجييـ أنَّى شاء، يقيموف 

ذا دعاىـ لمحرب ال يتأخروف  . بإقامتو ويظعنوف بظعنو، وا 



ومادية عمى أفراد قبيمتو مثمما عميو واجبات نحوىـ. فمقاء ما يبذؿ مف جيود  ولمرئيس حقوؽ أدبية: معنوية      

أف يوقروه ويجموه  -كما يقوؿ ابف خمدوف-لتأميف مصالحيـ وتدبير معاشيـ ورفع مكانتيـ، وجب عمييـ 

حصص في الغنائـ التي تحصؿ عمييا القبيمة في الغزوات  ويحترموه، وأف يرضوا بما يخص بو نفسو مف

روب، وأف تكوف لو منيا حصة األسد: يأخذ النشيطة "ما تصيبو في طريقيا إلى الغزو" والصفية "ما والح

يصطفيو لنفسو مف الغنيمة" والمرباع "ربعيا" والفضوؿ "ما يفضؿ منيا بعد قسمتيا فييـ وال يمكف تقسيمو، 

تو وسيادتو لمقبيمة، يعده لما يطرأ مف كالبعير الواحد أو الشاة الواحدة". وىو يعتبر ذلؾ كمو حقِّا مف حقوؽ رئاس

النوائب، وما يتحمؿ مف التبعات المالية، فيفي بما يوجب عميو الكـر والجود مف موجبات ىي في أخالؽ البادية 

فرض واجب عمى الزعيـ والرئيس. وقد جمع أحد الشعراء ما يصيب رئيس القبيمة مف الغنيمة في بيت واحد مف 

 والصفايا ... وحكمؾ والنشيطة والفضوؿ لؾ المرباع منيا الشعر:

بالمعنى الذي نفيمو  وعمى الرغـ مف أف تولي الرئاسة يكوف قائما عمى مبدأ االنتخاب، لكنو ليس انتخاباً       

، بؿ ىو أشبو باالختيار التمقائي، إذ يفرض الرئيس نفسو عمى قبيمتو بما وىب مف صفات ذكرناىا. ومع أف  اليـو

ة وراثي، ينتقؿ في الغالب إلى أكبر أبناء الرئيس، فإنو كثيًرا ما يتعيف عمى االبف أف يحقؽ ىذه الحكـ في القبيم

عمى شدة بأسو وقوة مراسو، وال يتنكر في سموكو لمصفات التي يجب  -مستقال-الزعامة لنفسو بأف يقيـ الدليؿ 

مر بف الطفيؿ أحد زعماء القبائؿ في أف تتوفر لرئيس القبيمة حتى يسودىا ويدير شئونيا، كما يفصح عف ذلؾ عا

ف كنت ابف سيد عامر ... وفي السر منيا والصريح الميذب : الجاىمية ني وا   وا 

 فما سودتني عامر عف وارثة ... أبى اهلل أف أسمو بأـ وال أب            

 ولكنني أحمي حماىا وأتقي ... أذاىا وأرمي مف رماىا بمقنب            

بد لمقبيمة، ممثمًة بمجمس زعمائيا، أف ترضى غالًبا بابف رئيسيا الراحؿ، زعيًما وشيًخا لمقبيمة.  غير أنو ال      

يقوؿ ابف خمدوف: إنو مف النادر أف تستمر رئاسة القبيمة في أكثر مف أربعة آباء في العقب الواحد. ويعمؿ ذلؾ 

والسيطرة، ال تمبث أف تنحؿ رويدا رويدا كمما بأف الفضائؿ التي يتحمى بيا الرئيس األوؿ، والتي تخولو السيادة 

تولى واحد مف أعقابو المتتاليف، إلى أف تضمحؿ تمؾ الفضائؿ في السيد الرابع، فتحتقر القبيمة شأنو، وتستبدؿ بو 



غير أف ما يذكره ابف خمدوف ال يمكف أف يعتبر قاعدة، فقد يأتي مف أبناء وأحفاد الرئيس  ،سواه مف تمؾ القبيمة

 . أقدر وأجدر بالحكـ مف أبييـ أو جدىـ مف ىـ

وقد تمتد سمطة الرئيس إلى قبائؿ أخرى يجمعيا تحت لوائو بالحمؼ أو الجوار؛ فتزداد قوتو ويتسع نفوذه،       

 . وقد يكوف العكس فتنقسـ قبيمتو بعد موتو، فيتولى كؿ ولد مف أوالده بطًنا مف بطونيا

ولألحالؼ التي انعقدت بيف مختمؼ القبائؿ العربية قبؿ اإلسالـ أىميتيا، مف حيث كونيا بداية تجمع، قد        

اسُتغؿ مراًرا لتشكيؿ عدد مف الدوؿ "دولة الحيرة، دولة كندة" ذلؾ أف القبائؿ العربية قد شعرت بضرر العزلة 

إف بقيت في عزلة عف غيرىا، بؿ ىي بحاجة  وخطورتيا، وأدركت أال سبيؿ إلى أف تحافظ قبيمة ما عمى كيانيا

 إلى التضافر والتناصر مع القبائؿ التي تمتُّ إلييا بصمة النسب أو الجوار أو المصمحة المشتركة. 
 : األحالف

ويياجمو ويغنـ منو  ففي جو التنازع واالحتراب الذي كاف سائًدا، بحيث كاف القوي يستييف بالضعيؼ،      

ال بد أف تمجأ القبائؿ الصغيرة المستضعفة لالنضماـ بالتحالؼ إلى القبائؿ الكبيرة، التي ويسبي نساءه، كاف 

براـ  -ميما صغر شأنيـ-تبحث بدورىا عف حمفاء تقوى بيـ  ضد خصوميا األقوياء. وقد يقوـ التحالؼ وا 

بيف المتجاوريف، أشبو شيء المواثيؽ بيف القبائؿ المختمفة؛ لصيانة المصالح المشتركة أو لمراعاة اليدوء والسالـ 

 . بما يعقد مف معاىدات سياسية بيف شتى الدوؿ الحديثة

وبمجرد أف تدخؿ القبيمة في حمؼ مع قبيمة أو قبائؿ أخرى، يصبح ليا عمى حمفائيا كؿ الحقوؽ        

يا، وأف يمبوا والواجبات التي تربط أفراد القبيمة الواحدة بعضيـ ببعض، إذ يكوف عمييـ أف ينصروىا عمى أعدائ

دعوتيا إذا استنجدت بيـ ضد اعتداء وقع عمييا، ويكوف عمييا أف تقوـ بالواجبات نفسيا تجاه حمفائيا. وينشأ 

 . بذلؾ عصبية بيف القبائؿ المتحالفة، تدفعيا إلى التضامف في الحروب والتعاوف في تبعات الدماء

دواـ المصمحة التي دعت إلى عقده، ويكوف لمقبيمة وقد يطوؿ عيد الحمؼ بيف قبيمتيف أو يقصر، بحسب        

األكبر واألقوى حؽ زعامة الحمؼ. وربما ينفرط الحمؼ بسبب نكوؿ أحد األطراؼ عف تنفيذ الشروط المتفؽ 

عمييا. وربما داـ الحمؼ زمًنا طوياًل بحيث تندمج القبيمتاف المتحالفتاف في نسب واحد مع الزمف، ويضرب مثال 



التي تجمعت في البحريف، ثـ  -مف مضرية ومعدية ويمنية-اج الذي تـ بيف القبائؿ المختمفة عمى ذلؾ االندم

وكما يجري  ،تحالفت وتعاقدت عمى التناصر والتآزر، واندمجت بمرور الزمف اندماجا تاما، واتخذت اسـ "تنوخ"

لتفكؾ الداخمي، إذ تتناحر التحالؼ بيف قبائؿ عديدة فتتكتؿ وتندمج، كذلؾ تتعرض بعض القبائؿ األخرى إلى ا

 . بطونيا المختمفة، وتتحالؼ بعضيا عمى بعضيا اآلخر فتنقسـ، وتنفرط وحدتيا

لقد بمغ اإلقباؿ في شبو الجزيرة العربية، قبيؿ اإلسالـ، عمى عقد األحالؼ لدرجة أف معظـ القبائؿ كانت       

ا. ويطمؽ العرب عمى القبيمة التي ال ترتبط متحالفة مع بعضيا، ولـ يبؽ خارج نطاؽ التحالؼ سوى القمة مني

بحمؼ مع غيرىا اسـ "الجمرة" إذ تشعر أنيا قادرة بمفردىا عمى قتاؿ مف يقاتميا مف القبائؿ وتفتخر بذلؾ. وقد 

عرؼ بعضيـ القبائؿ التي لـ تتحالؼ مع غيرىا، بأنيا التي تتكوف مف ثالثمائة فارس أو ألؼ فارس، أما إذا 

ومما روي عف القبائؿ التي قالوا: إنيا الجمرات كونيا لـ تقَو عمى  ،فإنيا تكوف قد انطفأت تحالفت مع غيرىا

 . الصمود بمفردىا في الحروب، فاضطرت إلى طمب المساعدة مف القبائؿ األخرى، وتحالفت معيا فانطفأت
 : طكوس األحالف

عمى الوفاء بعيود التحالؼ أف اتبعوا وكاف مف شدة حرصيـ  ،عرؼ العرب بالوفاء وااللتزاـ بالمواثيؽ      

طقوًسا يقوموف بيا عندما يعقدونيا، والغرض منيا أف يحيطوىا بجو مف القدسية والرىبة، مف شأنو أف يمـز 

 . المرتبطيف بيا إلزاًما شديًدا ودقيًقا

كعبة، كما مف ىذه الطقوس أف يحضروا طسًتا مف المسؾ، يغمسوف أيدييـ فيو، ويمسحوف بيا جدراف ال      

جرى بالنسبة لحمؼ المطيبيف وىو حمؼ بني عبد مناؼ ضد بني عبد الدار عندما اختمفوا عمى الوظائؼ التي 

خمفيا جدىـ قصي، بينما أتى خصوميـ بنو عبد الدار بطست مف الدـ غمسوا أيدييـ فيو، ومسحوا بيا جدراف 

ـ، يغسموف بو أركاف الكعبة، ثـ يجمعونو في جفنة أو كأف يأخذ الطرفاف المتحالفاف مقدارا مف ماء زمز ، الكعبة

ويشرب منو الطرفاف، كما جرى في حمؼ الفضوؿ بيف قريش وزىرة وتيـ. أو كأف يوقدوا ناًرا يدعوف بالحرماف 

مف خيرىا لمف ينقض الحمؼ، ويتمفظوف بعبارات يعتقدوف أف مف شأنيا أف تزيد الحمؼ قوة وثباتا. وقد يمقي فييا 



ممحا وكبريتا، حتى إذا استشاط وفرقع، ىددوا المتحالفيف، وىولوا عمييـ بقوليـ: إف النار تيددكـ إف سدنة النار 

ف كاف مخمًصا أبرمو  . نقض أحدكـ الحمؼ، فإف كاف يضمر الغدر نكؿ عف التحالؼ، وا 

المتحالفيف؛ ليجري الطرفيف  وقد ذكر "ىيرودوت" طريقة لمتحالؼ يقوؿ فييا: إف شخًصا ثالثًا يقؼ بيف      

مراسيـ عقد الحمؼ، فيأخذ حجًرا لو حرؼ حاد كالسكيف، يجرح بو راحتي الرجميف قرب األصبع الوسطى، ثـ 

يأخذ قطعة مف مالبسيما فيغمسيا في دميما، ويمطخ بيا سبعة أحجار، يحمؿ المتحالفاف بعضيا إلى قوميما، 

يت مراسيـ الحمؼ، قاد الحميؼ حميفو إلى أىمو وعشيرتو؛ وىو في أثناء ذلؾ يتمو أدعية لألصناـ، حتى إذا انت

 إلخبارىـ بذلؾ ولإلعالف عنو، فيصبح الحميؼ بذلؾ أًخا لحميفو، أمرىما واحد في الوفاء، كما كانوا يعتقدوف.

كما كاف مف طقوس قريش عند عقد األحالؼ، أف يأخذ الحميؼ حميفو إلى الكعبة، وبعد إجراء بعض       

شياد مف يكوف حاضًرا في المراسيـ يط وفاف حوؿ األصناـ إلشيادىا عمى ذلؾ، ثـ يعوداف إلى قريش إلشيادىا وا 

 . الكعبة، عمى صحة الحمؼ وقبوؿ الحميؼ محالفة حميفو، حيث يصبح لو ما لو، وعميو ما عميو

تأكيدا شديدا، وذلؾ  وفي األحالؼ الميمة والمواثيؽ الخطيرة، كاف القرشيوف يؤكدوف عمى العيود والمواثيؽ      

بأف يكتبوا ما اتفقوا وتعاىدوا عميو في صحيفة، يشيد عمييا رؤساؤىـ وسادتيـ مف الطرفيف، ومف أناس آخريف 

محايديف، ثـ يعمقوف الصحيفة في جوؼ الكعبة توكيًدا ليا وتشديًدا لمميثاؽ، كالذي كاف مف تآمر قريش عمى 

 .  دينة المنورةمقاطعة بني ىاشـ قبؿ ىجرة الرسوؿ إلى الم
 : أياو العرب يف اجلاهلية

يقصد بأياـ العرب تمؾ الحروب والوقائع التي نشبت بيف القبائؿ العربية في المجتمع الجاىمي الذي كاف       

وتعتبر ىذه األياـ بما اشتممت عميو مف أحداث ومناسبات توضح أسباب ودواعي ما وقع  ،يضطـر بالمنازعات

لجنوبية "القحطانية" أو بيف شتى القبائؿ الشمالية "العدنانية" أو ما وقع بيف القحطانية بيف مختمؼ القبائؿ ا

والعدنانية، أو بيف العرب عامة وبيف األقواـ غير العربية، كالفرس والروـ والبيزنطييف مف حروب مصدًرا مف 

روي في أثنائيا مف مأثور الكالـ  مصادر التأريخ لمعالقات التي كانت سائدة بيف القبائؿ العربية. كما أنيا بما

ورائع النثر وحماسي الشعر، وبما اشتممت عميو مف طريؼ القصص، وما تخمميا مف بياف لمطبائع والتقاليد 



البدوية، تعتبر ينبوًعا مف ينابيع األدب، وباًبا كبيًرا مف أبوابو، ومرآة تعكس أحواؿ العرب وعقميتيـ، وعاداتيـ 

سمـ واألسر والفداء، كما تنبئ بفضائميـ وشيميـ التي فطروا عمييا، كالشيامة والوفاء وتقاليدىـ في الحرب وال

 . بالعيد وحماية الجار واالنتصار لمقبيمة والصدؽ والصبر في القتاؿ

فقد يقتصر بعضيا عمى مناوشات بسيطة  ،وتختمؼ أىمية ىذه األياـ باختالؼ حدتيا وشموليا ومدتيا      

شخاص، وقد تحتدـ احتداما شديدا فيربو عدد ضحاياىا عمى المئات، وقد تشترؾ فييا يذىب ضحيتيا بضعة أ

عدة قبائؿ متحالفة في كؿ جانب، أو قد تقتصر عمى قبيمتيف تتقاتالف، وقد تدوـ مدة طويمة تصؿ أحيانا إلى 

دة، إذ تثار حينما الوقائع متقاربة أو متباعدة، يفصؿ بيف الواحدة واألخرى سنوف عدي أربعيف سنة، تكوف فييا

تتجدد المناسبات أو قد ال تدوـ سوى أياـ أو أسابيع قميمة. إنما تغمب عمييا بوجو عاـ صفة الغزوات السريعة 

الخاطفة في أغمب األحياف، وتنتيي عادة بصمح يتفؽ فيو الجانباف عمى دفع ديات القتمى، وحؿ المشكالت التي 

منتصرة عمى الفخر بفعاؿ أبطاليا في الحرب، مما يثير القتاؿ بيف وغالبا ما تثابر القبيمة ال ،سببت الحرب

الطرفيف مف جديد، بسبب جواب أو رد فعؿ عنيؼ قد يصدر مف سفيو عابث ال يرضيو سماع ذلؾ الفخر، أو 

وكاف العرب يحفظوف أخبار ىذه ، مف القبيمة المغموبة التي يعز عمييا أو عمى أفرادىا أف يسمعوا ذلؾ الكالـ

 اـ، ويفتخروف بالنصر الذي أحرزوه فييا، أو يتحينوف الفرصة السانحة لألخذ بثأر اليزائـ التي لحقتيـ فييا.األي

في تأريخيـ لمعيد الجاىمي،  اإلخباريوفلقد ألَّفت مادة ىذه األياـ القسط األكبر مف المعمومات التي ذكرىا        

يدوىا، فحفظوه في صدورىـ إلى أف كاف عيد التدويف استناًدا إلى ما تناقمو الناس مف قصص سمعوه ممف ش

ف. وقد أحب الناس ىذه المادة، وتناوليا بمذة وشوؽ، سواء في الجاىمية أو في اإلسالـ، وكانت موضوع  فُدوِّ

ف كاف  سمرىـ في ىذيف العيديف. وىي مادة عربية خالصة، تخمميا شعر قيؿ في تمؾ المناسبات الدامية، وىو وا 

والحماسة، وتضمف صوًرا شتى مف ىجاء الخصـ واالنتقاص منو، مما ال يخوؿ المؤرخ الحديث  مف باب الفخر

أف يستنتج منو مادة تاريخية يثؽ بصحتيا تماـ الثقة؛ لما تخممو دوف شؾ، مف مبالغات ىي مف جانب الحميؼ 

عامؿ األكبر في حفظ أو القريب أكثر مما ىي في جانب الخصوـ واألعداء، إال أف فضمو ال ينكر في كونو ال

تمؾ األخبار وصيانتيا مف النسياف، ذلؾ أف الشعر أدعى لمحفظ عند العربي مف النثر، وأف الراوي والسامع 



يضطر في العادة إلى البحث عف المناسبة التي قيؿ فييا ذلؾ الشعر، فيطمع عمى الحوادث ويحفظيا. فعمى ىذه 

ريخ لمتطورات السياسية التي حدثت قبيؿ اإلسالـ، وقد وصمت إلينا المادة كاف اعتماد المؤرخيف القدامى في التأ

 . في كتب المؤرخيف العرب، تمؾ التي صنفت بعد قرنيف مف اليجرة، وىي المصادر الوحيدة التي تحدثنا عنيا

ترتيب حوادثيا، وعددىا  لكف ىذه األياـ غير مبوبة، وغير منسقة عمى حسب ترتيب وقوعيا، وال حسب      

 05ٓعظيـ مف الصعب حصره، وقد روي أف بعض المؤرخيف القدامى قد ألفوا فييا كتًبا خاصة، بعضيا تضمف 

يوـ منيا، لكف ما صنؼ مف ىذه  0ٓٓٔيوـ، وأف أبا الفرج األصبياني ألؼ كتاًبا جمع فيو  ٕٓٓٔيوًما أو 

القريبة مف اإلسالـ، في مدى قصير واألياـ التي وصمت أخبارىا إلينا قد حدثت في الجاىمية  ،الكتب لـ يصمنا

 . قبؿ اإلسالـ وبيف بزوغ فجره 5ٓٔما بيف عاـ  -عمى التقريب-مف الزمف، وفي الفترة الواقعة 

أما أسباب تمؾ الحروب فأحيانا ما تكوف تافية، مثاؿ أف تنشب حرب تدوـ أربعيف سنة بيف عبس         

الفجار بسبب تحقير رجؿ آلخر لـ يؤد ما عميو مف ديف لو وذبياف بسبب سباؽ خيؿ، أو تنشب حرب كأحد أياـ 

في ذمتو، أو كأف تنشب أخرى مف ىذه الحروب بسبب جيالة مف رجؿ يفتخر بقومو قائاًل: مف كاف يعرؼ نفسو 

أعز قبياًل مني فميضرب ىذه الرِّْجؿ بسيفو، ويمد رجمو فيضربيا رجؿ مف قبيمة أخرى فيقطعيا، وتقع الحرب بيف 

يف، غير أنيا لـ تكف تنشب دوما ألسباب تافية، بؿ ترجع في أحياف أخرى إلى أسباب اقتصادية، كحرب القبيمت

البسوس، أو كحرب األوس والخزرج في المدينة، وكانت سياسية اقتصادية، أو قد تكوف لبواعث أجنبية ناشئة 

ؿ الضعيفة التابعة ليـ؛ بسبب وبعض األسباب ترجع إلى عسؼ الحكاـ بالقبائ ،عف النفوذ البيزنطي والفارسي

اإلتاوة التي كانوا يمحفوف في جمعيا وفي الحصوؿ عمييا، بقطع النظر عف الظروؼ واألوقات، كتمؾ األياـ التي 

حدثت بيف العدنانية والقحطانية، والتي غمب عمييا طابع التخمص مف سيطرة اليمف ومف نفوذىا عمى القبائؿ 

تجمع عمى أف الحكـ في عرب الشماؿ كاف لمتبابعة، سواء كاف حكما مباشرا  يفاإلخباريالمعدية. وتكاد روايات 

أو بالواسطة، أي: بتدخميـ في اختيار الرؤساء والمشايخ وتعيينيـ عمى تمؾ القبائؿ. ومف أسباب الحروب نزاع 

يمة أخرى القبائؿ عمى الماء والمرعى، أو لألخذ بثأر أو غير ذلؾ مف أسباب، كمحاولة التخمص مف حكـ قب

 .  بظيور شخصية قوية فييا، أو أمثاؿ ذلؾ مف أسباب



وأما نتائج تمؾ الحروب فال تختمؼ عف النتائج التي تنشأ عادة عف مثيالتيا مف الحروب، كاستحكاـ        

معاف الدوؿ األجنبية في التحك شاعة الفرقة فيما بينيا، واستمرار تفكؾ العرب وا  ـ الضعؼ في القبائؿ العربية، وا 

بيـ، وفرض نفوذىا االستعماري عمى أغمب مناطقيـ القريبة منيا، كالحيرة وجنوبي العراؽ، وحوراف وجنوبي 

 . سورية، ومنطقة الخميج العربي وحتى اليمف البعيدة عنيا

ف تكف دلياًل عمى عدـ الشعور باألمة الواحدة، بؿ بعصبية القبيمة، إال أننا إذا نظ       رنا عمى أف تمؾ األياـ وا 

إلييا مف زاوية أخرى، ولـ نسقط مف حسابنا اقترانيا بحركة التحالؼ النشيطة التي رافقت ىذه الحروب الكثيفة، 

فإنو يكوف مف الظمـ أف يتيـ العرب بالفردية، والمجتمع العربي بالجمود والتشتت. فالواقع أف القبائؿ العربية كانت 

كاف ثمة حركة نشيطة بيف القبائؿ، فيي تمتقي وتتباعد، وتارة فمقد  ،متصمة متداخمة، متحركة تمور بالحيوية

تفرقيا الحروب والغارات والعداوات، وطوًرا يؤلؼ بينيا الحمؼ والجوار، ولـ تكف الحروب الضارية التي كانت 

 تنشب فيما بينيا، إال دليال عمى مزيد مف القوة الكامنة في نفوسيا، ومف الحيوية والنشاط. ولقد أخذت حركة

التحالؼ في االزدياد واالتساع قبيؿ ظيور اإلسالـ، وراحت القبائؿ تتكتؿ في مجامع كبيرة، وتضطـر شبو 

الجزيرة بحروب عنيفة بيف أطراؼ متكتمة في أحالؼ واسعة، يحاوؿ كؿ مف متزعمييا فرض سيطرتو ونفوذه 

عربية أف تعيش في مجاليا الضيؽ، عمى ما يجاوره مف وحدات وابتالعيا، مما يدؿ عمى عدـ استطاعة القبيمة ال

فيي بحاجة إلى مف تؤاخيو مف القبائؿ األخرى، وتربط مصيرىا بمصيره، والواقع أف ىذا االندفاع نحو التحالؼ 

والتجمع، قد ساير النيضة العربية التي بدت مالمحيا عمى المجتمع العربي الجاىمي قبيؿ اإلسالـ، وتناولت 

 . سياسة والديف والفكر، فكانت تمييًدا لظيور اإلسالـ ونيضتو الرائعة الشاممةشتى مظاىر حياتو، إذ شممت ال

، إنما يمكف أف نعطي كشًفا عف أف ىذه األياـ ال يمكف تصنيفيا تصنيًفا يراعي تسمسؿ وقوعيا زمنياً         

 فنبدأ بما وقع منيا بيف مختمؼ قبائؿ القحطانية:  ،أىميا بحسب الفئات التي اشتركت فييا
 : حروب الكحطاىية فينا بييوا -1

مف ىذه الحروب ما جرى بيف األوس والخزرج في يثرب، وقد أعطيت لمحة عنيا في البحث الذي        

وقد ذكرت أف األسباب التي دعت إلى قياـ الحرب بيف القبيمتيف العربيتيف كانت  ،تحدثت فيو عف مدينة يثرب



مالؾ بف العجالف الفضؿ في انتصار عرب المدينة عمى الييود،  سياسية واقتصادية، إذ كاف لزعيـ الخزرج

فأصبح لو الذكر والشرؼ كما يقوؿ صاحب األغاني، وتسنمت الخزرج مركز الصدارة في المدينة. ولما كانت 

األوس قد وضعت يدىا عمى أراٍض أكثر خصًبا وغًنى مف األراضي التي احتمتيا الخزرج، وأصبحت تسيطر 

تصادي ليثرب، لـ تقبؿ أف تكوف لمخزرج ىذه المنزلة دونيا، وساءىا أف يفتخر حميؼ لمخزرج عمى الوضع االق

 . عمييا، كما رأينا سابقا؛ فكاف أف قتمو رجؿ مف األوس، فوقعت معركة "سمير" بيف القبيمتيف

في الدس والوقيعة بيف القبيمتيف العربيتيف؛ لما حؿ بيـ مف خذالف أماـ العرب.  وكاف لمييود اليد الطولى       

وقد حدثت بعد يوـ سمير وقائع عديدة ذكرىا المؤرخوف، منيا أياـ: حاطب وسرارة وفازع والربيع والبقيع والفجاراف 

لذي قضى بأف ُتدفع لمالؾ األوؿ والثاني وكعب وبعاث. وأما نتيجة التحكيـ الذي جرى في أعقاب يوـ "سمير" وا

ف كانت قد أرضت كالِّ مف األوس والخزرج،  بف العجالف، عف حميفو الذي قتمو سمير األوسي، دية الصريح، وا 

غير أف البغضاء والعداوة قد تمكنت في نفوس أبناء القبيمتيف، فتجددت الحروب ألسباب مباشرة مختمفة بينيما 

 :  ة تقريبا وكاف آخرىافي األياـ التالية التي دامت مائة سن
 : يوو بعاث

الذي حدث قبؿ اليجرة بخمس سنوات، وكاف سببو المباشر أف األوس رأت بعد األياـ الطويمة السابقة أنيا        

تعد قادرة عمى الصمود أماـ الخزرج التي اتجيت  أضعؼ مف الخزرج التي كانت ليا الغمبة في معظميا، وأنيا لـ

عمى ما في يد األوس مف أراض خصبة، فحاولت التحالؼ مع بني قريظة وبني النضير، فمـ نيتيا إلى االستيالء 

يكف مف الخزرج إال أف ىددت القبيمتيف الييوديتيف بالحرب إف ىما استجابتا لألوس، فمـ تمبثا أف أعممتا الخزرج 

حالفيما مع األوس، فدفعتا بوقوفيما عمى الحياد. لكف الخزرج لـ تقنع بذلؾ بؿ طالبتيما برىائف تضمف عدـ ت

إلييا بأربعيف غالما وزعتيـ في بيوت زعمائيا، ولما يئست األوس مف ضماف أسباب النصر، أوفدت إلى مكة 

عمى عدـ التدخؿ  وفدا في محاولة منيا الستعداء قريش عمى الخزرج، فمـ يستجب القرشيوف إلى طمبيا حرصاً 

 لتجارية مع الجوار.في أمور مف شأنيا أف تمس سالمة عالقاتيا ا



غير أف الخزرج قد أقدمت عمى تصرؼ أىوج، عندما أسفر أحد زعمائيا عف نيتو في االستيالء عمى ما       

في أيدي قريظة والنضير مف أراٍض ودور، وأنذرىـ بتسميميا أو قتؿ غممانيـ، فأعطى بذلؾ المجاؿ إلى تحالؼ 

عدا عبد اهلل بف أبي -ت حرب بيف الطرفيف، وأقدـ زعماء الخزرج تـ بيف القبيمتيف الييوديتيف وبيف األوس، وبدأ

وحشد كؿ مف الطرفيف حمفاءىما مف داخؿ المدينة ومف خارجيا، إذ راسمت  ،عمى قتؿ الرىائف الييود -بف سموؿ

األوس حمفاءىا مف بني مزينة، بينما رأت الخزرج أف تراسؿ حمفاءىا مف بني أشجع وبني جيينة، وانضـ إلييا 

 . نو قينقاع مف الييودب

كانت الغمبة في اليوـ األوؿ مف القتاؿ لمخزرج، إنما لـ يمبث األوس أف مالوا عمى خصوميـ يقتمونيـ        

شديًدا، ويمعنوف في الفتؾ بيـ وفي نيبيـ  ويحرقوف منازليـ ونخيميـ، بينما كاف الييود ينكموف بيـ تنكيال

ذالليـ. وكاف فيما سبؽ وذكرتو في ا لبحث عف يثرب مف اعتداؿ األوس وعدـ اإلمعاف في إذالؿ الخزرج، وا 

وتفضيؿ جوارىـ عمى جوار "الثعالب" الذيف أظيروا عزميـ عمى القضاء عمييـ؛ لينفردوا بعد ذلؾ باألوس، ثـ 

ماؿ الطرفاف إلى الصمح، وبرزت شخصية عبد اهلل بف أبي بف سموؿ الذي اختير ليكوف ممًكا عمى يثرب، وكاد 

 .  والمسمميف مياجريف إلى المدينة -صمى اهلل عميو وسمـ-يتـ لو ذلؾ، لوال قدـو الرسوؿ  أف
 : حروب الكحطاىية والعدىاىية

 إف مف أىـ الحروب التي وقعت بيف القحطانية والعدنانية: 
 : يوو البيضاء

القبائؿ القحطانية مف الجنوب وىو مف األياـ القديمة، وسببو أف القبائؿ العدنانية قد امتعضت مف قدوـ       

إلى الشماؿ، ومنافستيا عمى الماء والمرعى. فمما جاءت قبيمة "مذحج" القحطانية مف اليمف، وقصدت متسعا مف 

موطنا لقبائؿ معد مف قديـ الزمف، اصطدمت بيذه  اإلخبارييفاألرض في سيؿ تيامة، الذي اعتبر في عرؼ 

يا يومئذ عامر بف الظرب العدواني، الذي اجتمعت قبائؿ معد بأسرىا تحت القبائؿ، فبرزت ليا قبيمة عدواف وزعيم

 : إف يوـ "البيضاء" ىو أوؿاإلخباريوفويقوؿ ،  لوائو، فياجـ القبيمة اليمنية القادمة وىزميا في موقع "البيضاء"



ت راية ربيعة بف راية واحدة، ثـ اجتمعت بعدئذ مرتيف: المرة األولى تح ـ اجتمعت فيو سائر قبائؿ معد تحتيو 

 .  الحارث، والمرة الثانية تحت راية كميب بف ربيعة
 : حروب العدىاىية فينا بييوا

ومنيا ما كاف بيف فرعي القيسية: ربيعة ومضر، ومنيا ما كاف بيف قبائؿ ربيعة بعضيا مع بعض، أو بيف       

العرب أمر يطوؿ شرحو، ونحف إنما  قبائؿ مضر. والحديث عف جميع الحروب واألياـ التي وقعت لمختمؼ قبائؿ

 نجتزئ أىـ ىذه األياـ وأشيرىا: 
 : حرب البسوس

وقد وقعت بيف بكر وتغمب مف ربيعة، ودامت سنيف طويمة. ولـ تكف حربا واحدة، بؿ ىي حروب عدة،       

عظيما مف  وقعت في أوقات متقطعة. وسببيا أف وائؿ بف ربيعة المعروؼ بمقب "كميب" مف تغمب، قد بمغ مبمغا

حيث اجتمعت تحت رايتو كؿ قبائؿ معد فتوجتو، وقد حاز  -ال سيما إثر انتصاره في يوـ خزار-السيادة والنفوذ 

 . مف الجاه والعظمة ما جعؿ المثؿ يضرب بعزتو فيقاؿ: "أعز مف كميب وائؿ"

ة مف األرض أو ما يسمى وقد داخمو مف الزىو والخيالء ما تجاوز الحد حتى طغى وبغى، فاتخذ لنفسو بقع      

بػ "الحمى" ومنع أيِّا كاف مف أف يطأىا أو يوقع األذى في شيء منيا، أشبو ما يكوف بحـر المعابد في الجاىمية، 

إذ حـر عمى أي كاف أف يصطاد في أرضو ويقوؿ: "وحش أرض  ال بؿ تجاوز مف سبقو مف أصحاب األحماء،

 . كذا في جواري فال يصاد"

حـر أف ترد إبؿ مع إبمو، أو أف توقد نار مع ناره، أو أف يمر أحد بيف بيوتو، وأال يقوـ أحد بغارة إال  كما       

 . بإذنو. فكاف سبب الحرب إذف اقتصاديا، باإلضافة إلى غطرسة كميب وغروره

وصدؼ وكاف كميب متزوًجا مف امرأة مف بكر اسميا "جميمة بنت مرة" أخت جساس بف مرة مف شيباف.        

أف رجال نزؿ ضيفا عمى البسوس خالة جساس، وكاف لمضيؼ ناقة ترعى مع نوؽ جساس في حمى كميب، 

فأنكرىا كميب، وحذر جساًسا مف أف عودة ىذه الناقة إلى حماه سيدعوه إلى قتميا، فمـ يكف مف جساس إال أف 

 . ىدده بالقتؿ إف فعؿ ذلؾ



في حماه مع نوؽ جساس، رماىا بسيـ أنفذه إلى ضرعيا، ولما رأى كميب ناقة الضيؼ ترعى بعدئذ        

فصاح صاحبيا لما عمـ بذلؾ "يا لمذؿ" وصرخت البسوس عمى صراخو "وا ذاله" فأسكتيا جساس قائال بأنو 

سيقتؿ بالناقة جماًل أعظـ منيا، يعني بذلؾ صيره كميبا، وفعال نفذ وعيده، فاغتنـ غفمة مف كميب، وطعنو برمح 

 . . وىذه رواية يقوؿ بيا كؿ مف ابف األثير وصاحب األغانيفي ظيره فقتمو

غير أف صاحب األغاني، يضيؼ إلى ذلؾ رواية أخرى تقوؿ: إف ليس جساس ىو الذي رمى كميًبا، بؿ       

كاف في صحبتو ابف عمو المزدلؼ عمرو بف أبي ربيعة، وأف عمًرا ىذا ىو الذي طعف كميًبا وحطـ صمبو، 

تؿ كميب قائال: إف قتمو كاف لشدة طغيانو عمى بكر قبيمة جساس، إذ منعيا مف ارتياد ويمضي في رواية مق

الماء: "فمرت بكر بف وائؿ عمى ِنْيٍي "غدير" يقاؿ لو "ُشَبْيث" فنفاىـ كميب عنو، وقاؿ: ال يذوقوف منو قطرة، ثـ 

ـ مروا عمى بطف الجريب "واٍد مروا عمى نيي آخر يقاؿ لو "األحص" فنفاىـ عنو وقاؿ: ال يذوقوف منو قطرة، ث

عظيـ في نجد" فمنعيـ إياه، فمضوا حتى نزلوا "الذنائب" "موضع بنجد" واتبعيـ كميب وحيو حتى نزلوا عميو، ثـ 

عمى غدير الذنائب فقاؿ: طردت أىمنا عف المياه حتى كدت تقتميـ عطًشا، فقاؿ  مر عميو جساس وىو واقؼ

و شاغموف. فمضى جساس ومعو ابف عمو المزدلؼ، وقاؿ بعضيـ: بؿ كميب: ما منعناىـ مف ماء إال ونحف ل

جساس ناداه فقاؿ: ىذا كفعمؾ بناقة خالتي، فقاؿ لو: َأَوقد ذكرتيا، أما أني لو وجدتيا في غير إبؿ مرة 

الستحممت تمؾ اإلبؿ بيا. فعطؼ عميو جساس فرسو، فطعنو برمح فأنفذ حضنيو "مف دوف اإلبط إلى الكشح". 

ءمو "أدركو" الموت قاؿ: يا جساس اسقني مف الماء، قاؿ: ما عقمُت "منعت" استسقاءؾ الماء منذ ولدتؾ فمما تدا

أمؾ إال ساعتؾ ىذه. وىو يشير بذلؾ إلى أف كميبا قد منع قوـ جساس الماء طواؿ حكمو، وجساس لـ يمنعو إياه 

وفي ىذه الرواية دليؿ  ،كميب فاحتزه وقد عطؼ المزدلؼ عمرو بف أبي ربيعة بعدئٍذ عمى رأس ،إال ىذه الساعة

عمى تغمب السبب االقتصادي عمى حرب البسوس، وأف ما فعمو جساس لـ يكف سوى تعبير عف ثورة عامة ضد 

 عسؼ كميب واستبداده.

لألخذ بثأر أخيو، فجز شعره وقصر  -وىو الشاعر الفارس المعروؼ-أخو كميب  عندئذ َىبَّ الميميؿ       

نفسو الميو والشراب، وأال يشـ طيًبا، وال يدَّىف بدىف حتى يقتؿ بكؿ عضو مف كميب رجاًل مف ثوبو، وحـر عمى 



بني بكر بف وائؿ. لكنو نزؿ عمى رأي قومو بأف يفاوض خصومو قبؿ قتاليـ، فأذف لوفد منيـ بأف يقصد "مرة" 

قتؿ بكميب، أو بيماـ أخي والد جساس، فاتصؿ بو الوفد وخيره بيف ثالث خصاؿ: إما أف يدفع إلييـ بجساس لي

 . جساس ألنو عدؿ لكميب، أو أف َيِقيد مف نفسو

: أما جساس فغالـ حديث السف، ركب رأسو فيرب فال عمـ لي بو، فرفض "ُمرَّة" كؿ ىذه العروض قائالً       

بجريرة غيره؟ وأما ىماـ فأبو عشرة وأخو عشرة ولو دفعتو إليكـ لصيَّح بنوه في وجيي وقالوا: دفعت أبانا لمقتؿ 

الخيؿ عمى أف تجوؿ جولة فأكوف أوؿ قتيؿ؟ وىؿ لكـ في غير ذلؾ؟ ىؤالء  وأما أنا فال أتعجؿ الموت، وىؿ تزيد

ف شئتـ فمكـ ألؼ ناقة فغضبوا وقالوا: إنا لـ نأتؾ لترذؿ لنا بنيؾ "أي تعطينا  بني، فدونكـ أحدىـ فاقتموه بو، وا 

ب الحرب، وقد دامت حوالي أربعيف سنة، حدثت فييا ست معارؾ كبيرة وكاف ال بد مف نشو  ،أردأ بنيؾ" وتفرقوا

آخرىا يوـ "تحالؽ الممـ" وانتيت بوساطة ممؾ الحيرة المنذر بف ماء السماء الذي أدى تدخمو بيف الفريقيف إلى 

 .  صمح عقد بينيما، وقيؿ: بوساطة الحارث بف عمرو الكندي
 : حروب املضرية فينا بييوا

 أما الحروب التي جرت بيف قبائؿ الفرع الثاني مف العدنانية أي: المضرية فمنيا المعروفة باسـ:         
 : يوو داحس والغرباء

الذي حدث في أواسط شبو الجزيرة العربية بيف قبيمتي عبس وذبياف المتفرعتيف مف غطفاف، وقد جاء       

في وقوعو خالؼ عمى سباؽ خيؿ بيف أفراس لحذيفة توقيتو بعد انتياء حرب البسوس بزمف قميؿ، وكاف السبب 

بسداد الرأي  اإلخباريوفبف بدر بف فزارة سيد ذبياف، وأخرى لقيس بف زىير بف جذيمة سيد عبس، الذي يصفو 

 . والحنكة، وقد عرؼ باسـ "قيس الرأي"، ويرووف عنو حكًما ونصائح، وبخاصة ما قالو في مناسبات ىذه الحرب

دثة أف قيًسا وقومو نزلوا في جوار حذيفة وحيو لنسب يربط بينيما، وكاف لقيس أفراس لـ يكف وخالصة الحا      

في العرب مثميا، فحسده حذيفة عمييا، ولـ يمبث أف كره جواره وأراد إخراجو فمـ يجد حجة لذلؾ. ثـ إنو قد جره 

 . ا لو وىما الَخطَّار والحنفاءإلى رىاف عمى سباؽ بيف فرسيف لقيس ذكر وأنثى، ىما داحس والغبراء، ومثميم



ولما أدرؾ حذيفة إخفاؽ أفراسو في السباؽ عمد إلى استغالؿ حيمة قد دبرىا إلعاقة خيؿ قيس عف الجري        

وأدركيا قيس، فاختمؼ الطرفاف، وكؿ منيما ادعى السبؽ ألفراسو، ورفض حذيفة أف يؤدي الرىاف وقدره عشروف 

استمرت طوياًل، كثرت وقائعيا وكانت متفرقة، قتؿ فييا حذيفة وعدة رؤساء،  ناقة. وانتيى النزاع إلى حرب

وامتدت حتى بزوغ فجر اإلسالـ، ولـ تنتِو إال بتوسط الرؤساء، حيث سويت بدفع فضؿ الديات مف الطرؼ الذي 

 كانت قتاله أقؿ مف قتمى الطرؼ اآلخر.

ا شممت قبائؿ غير عبس وذبياف، وىي شيباف وتمتاز ىذه الحروب بكوف وقائعيا قد تعددت، وبكوني       

وضبة وأسد وقبائؿ أخرى، وبأنيا قد اقترنت بشيرة بطؿ مغوار وشاعر مشيور ىو عنترة بف شداد العبسي الذي 

 . طغت شيرة قصتو عمى قصة داحس والغبراء، وكاف لمشاعر زىير بف أبي سممى ذكر فييا

 المعروفة في التاريخ باسـ: ومف الحروب التي جرت لممضربة فيما بينيا تمؾ 
 حروب الفجار:

. وىي فجاراف، وقد جرت بيف        وقد سميت بيذا االسـ؛ ألنيا وقعت في األشير الحـر وانتيكت جوار الحـر

 كنانة مف جية، وقيس عيالف "ىوازف وثقيؼ" مف جية ثانية: 
 : الفجار األول

في الواقع ثالثة أياـ سبب أوليا: أف رجاًل مف غفار كاف معتزا بمنعتو، اتخذ لنفسو مجمسا في عكاظ،  وىي      

وجعؿ يتطاوؿ عمى الناس، وينشد أبياتا مف الشعر يفتخر فييا عمييـ، ثـ مد رجمو وقاؿ: أنا أعز العرب فمف 

يا بسيفو فقطعيا، فتحاور الحياف زعـ أنو أعز مني فميضرب ىذه الرجؿ بسيفو. فوثب رجؿ مف بني نصر فضرب

 . وكادت الدماء أف تسيؿ بينيما، ثـ تراجعوا ألنيـ رأوا أف األمر يسير، وال يستدعي القتاؿ

وسبب اليوـ الثاني: أف امرأة جميمة مف بني عامر جاءت سوؽ عكاظ وعمى وجييا برقع، وبينما كانت       

وسأالىا أف تسفر عف وجييا فأبت فجمس  ف مف كنانة،تتحدث إلى بعض الشباف، أطاؼ بيا شاباف مستيترا

أحدىما خمفيا، وشؾ طرؼ ثوبيا بشوكة إلى ظيرىا، فمما نيضت انكشؼ قميصيا عف جسميا فضحكا وقاال: 



منعتنا النظر إلى وجيؾ، وجدت لنا بالنظر إلى ظيرؾ، فنادت: يا لعامر، فاقتتمت عامر وكنانة، ووقعت بينيما 

، وأرضى بني عامر عما لحؽ بصاحبتيـ.دماء قميمة، إلى أف   توسط حرب بف أمية بينيما، واحتمؿ دماء القـو

وأما اليوـ الثالث، فسببو: أف رجاًل مف كنانة قد استداف مااًل مف رجؿ مف بني نصر مف ىوازف، وعجز عف 

مى فالف الوفاء بو، فجاء النصري إلى سوؽ عكاظ، ومعو قرد وصار ينادي: "مف يبتغي مثؿ ىذا بمالي ع

الكناني" تحقيًرا لمرجؿ وقومو. فما كاف مف رجؿ كناني مر بو وسمع القوؿ إال أف ضرب القرد بسيفو وقتمو، 

فصرخ ىذا في قيس عيالف، بينما صرخ الكناني في قومو، واجتمع الناس وتحاوروا، ثـ اصطمحوا ولـ تحدث 

 .  حرب بيف الطرفيف
 : الفجار الثاىي

الثاني فيي خمسة أياـ، وقد وقعت بعد عشريف سنة مف عاـ الفيؿ، أي حوالي عاـ أما حروب الفجار       

قبؿ بعثتو، ولـ يكف في أياـ العرب أشير منيا، وأشيرىا  -صمى اهلل عميو وسمـ-ـ، وذلؾ في حياة الرسوؿ 59ٓ

 وأىميا اليـو األوؿ الذي يسمى: 
 : يوو خنلة

سببو: أف البراض الكناني، وكاف رجال شريرا فاسقا سكيرا، قد أتعب قومو، فخمعوه وتبرءوا منو، فالتحؽ       

بحي مف قيس فخمعوه أيضا، فصار ينتقؿ مف قبيمة إلى أخرى، ومف سيد إلى آخر، يطمب الحماية والجوار 

لكنو استحمفو أال يفعؿ فتركو  وكميـ يمفظونو، حتى نزؿ عمى حرب بف أمية فحالفو، ثـ شرب بمكة فيـ بخمعو،

 . وشأنو بشرط أف يغادر مكة فتركيا

وقدـ البراض عمى النعماف بف المنذر أبي قابوس ممؾ الحيرة، وكاف ىذا يرسؿ في كؿ سنة لطيمة تباع        

 لو في عكاظ أو غيره مف أسواؽ العرب، وتعيد لو بأف يجيز لو المطيمة حتى يبمغيا سوؽ عكاظ. لكف النعماف

فأبدى البراض استعداده لذلؾ. وكاف رجؿ مف قيس عيالف يسمى  أجابو بأنو يريد رجال يجيزىا عمى كنانة وقيس،

"عروة بف عتبة الكالبي" المعروؼ باسـ "الرحاؿ" قد سمع بذلؾ، فجاء إلى النعماف وقاؿ لو: "أكمب خميع يجيزىا 

 . جد"لؾ؟ أنا أجيزىا عمى أىؿ الشيح والقيصوـ، مف أىؿ تيامة ون



ولما عيد النعماف بالمطيمة إلى عروة، تبع البراض أثره حتى غافمو وقتمو غدًرا، فانيـز رجالو، واستاؽ        

إلى كبير قريش حرب بف أمية يخبره باألمر، وبالحذر مف قيس.  مستعجالً  البراض العير إلى خيبر، وبعث رسوالً 

ىؤالء وتشاوروا في األمر، واستعرضوا احتماؿ لجوء قيس فنشر حرب بف أمية الخبر بيف أشراؼ قريش، فاجتمع 

إلى األخذ بثأر قتيميا مف كنانة. واتفؽ رأييـ عمى التفاوض مع عامر بف مالؾ سيد قيس بذلؾ، فأتوه وكمموه في 

 . األمر، وبوجوب االكتفاء بقتؿ القاتؿ، وأوشكت المفاوضات أف تنتيي إلى المصالحة

ة مف قريش كانت في عكاظ، وحينما بمغيا ما فعمو البراض، خشيت أف تكوف وصدؼ حينئٍذ أف جماع       

قبيمتيـ كنانة في ضيؽ بسبب ىذه الحادثة وما يسفر عنيا مف ذيوؿ، فركبوا إلى مكة لنصرتيـ، فاعتبرت قيس 

وشمر  مف كنانة ألف قريشا منيا، وأقسـ رئيسيا عامر بف مالؾ أال تنزؿ كنانة عكاظ أبًدا، عيالف ذلؾ غدراً 

 . الفريقاف لمحرب

وقد جرت أوؿ معركة في نخمة، إذ جدت قيس في المحاؽ بجماعة قريش، حتى أدركتيـ فييا، واقتتؿ       

، فكفت قيس عنيا.  الفريقاف قتااًل ىزمت فيو قريش وكنانة، والتجأت إلى الحـر

مواسـ وفي أماكف حـر فييا  وجر عمؿ الخميع إلى وقوع جممة أياـ أخرى، أدت إلى اضطراب األمف في      

القتاؿ عند العرب، فحصؿ في العاـ التالي يوـ "شمطة" الذي تجمعت فيو قريش وكنانة بأسرىا، وعمى رأسيـ 

حرب بف أمية ومعو عبد اهلل بف جدعاف عمى الميمنة وىشاـ بف المغيرة عمى الميسرة. وقد لحؽ بقريش األحابيش 

القاة سميـ وىوازف مف قيس، وكاف عمى رأسيـ مسعود بف معتب الثقفي، ومف تبعتيـ مف بني أسد بف خزيمة، لم

مَّة والد  وفي بني عامر مالعب األسنة أبو برَّاء، وفي بني نصر وسعد وثقيؼ سبيع بف ربيع، وفي بني جشـ الصِّ

وكاف ، ُدَرْيد، وفي غطفاف عوؼ بف أبي حارثة، وفي بني سميـ عباس بف زغؿ، وفي فيـ وعدواف كداـ بف عمر

النصر في أوؿ النيار لكنانة عمى ىوازف وحمفائيا، حتى إذا كاف آخر النيار، تداعت ىوازف وصبرت، وأحرزت 

 . النصر عمى كنانة

وعادت ىوازف وكنانة إلى الحرب في يوـ ُعِرَؼ بيوـ "العبالء" واقتتموا وكانت اليزيمة مف نصيب كنانة       

في يومي "شمطة" و"العبالء" وراح رؤساؤىا يستعدوف لالنتقاـ، وتكتموا وقد حز في نفس كنانة أف تيـز ، أيًضا



وأكثروا مف شراء السالح، وحمؿ عبد اهلل بف جدعاف ثري قريش يومئٍذ ألؼ رجؿ مف كنانة عمى ألؼ بعير، 

نانة وتولى قيادة كؿ بطف رئيسو، واقتتؿ الناس قتااًل شديًدا في يوـ عرؼ باسـ "يوـ عكاظ" الذي انتصرت فيو ك

عمى قيس، وكاف زعماء قريش "حرب" و"سفياف" و"أبو سفياف" وبنو أمية بف عبد شمس قد عقموا أنفسيـ وقالوا: 

 . "ال نبرح حتى نموت مكاننا أو نظفر" فسموا لذلؾ باسـ "العنابس" أي: األسود

ااًل فاتًرا بحيث يمقى الرجُؿ أما اليوـ األخير فيو المعروؼ باسـ "يوـ الحريرة" الذي اقتتؿ فيو الطرفاف قت       

، دوف أف يحرز فريؽ عمى اآلخر أي نصر. ثـ تداعيا إلى الرجَؿ، والرجالف يمقياف الرجميف، فيقتؿ بعضيـ بعضاً 

 .  الصمح عمى أف يعدوا القتمى، فأييما لو فضؿ مف القتمى عمى اآلخر تدفع لو ديتيـ
 : احلروب بني الكبائل العربية واملياذرة

كانت عالقات المناذرة بالقبائؿ العربية كثيرة، وكاف لممؾ المناذرة في قموب معظـ ىذه القبائؿ مكانة        

كبيرة. ولما كاف مجمسو يضـ كثيًرا مف رؤساء وأشراؼ ىذه القبائؿ، وكاف ىؤالء ينالوف منو الخمع واليدايا 

نواؿ عطاياه، مما يجر إلى حروب تقع فيما  الكثيرة، كاف يقع فيما بينيـ تنافس عمى التقرب منو، ويتحاسدوف في

 بينيـ، أو بينيـ وبيف ممؾ الحيرة نفسو.

وىناؾ أسباب أخرى ليذه الحروب، فقد كاف لمموؾ الحيرة تجارة مع األسواؽ العربية، ذلؾ أف لطائميـ       

ظ، وكانت مياجمة أسواؽ العرب وبخاصة سوؽ عكا "مفردىا: لطيمة، وىي القافمة التجارية" تذىب كؿ عاـ إلى

 بعض القبائؿ ليذه القافمة تؤدي غالًبا إلى نشوب الحرب، وكاف مف ىذه الحروب عمى سبيؿ المثاؿ: 
 : يوو السِّّلان

وقد وقع بيف بني عامر بف صعصعة مف قيس عيالف، وبيف النعماف بف المنذر أبي قابوس، عندما       

يرسميا إلى سوؽ عكاظ. وكاف بنو عامر قوًما ُحْمًسا، تعرضوا لمطيمتو، التي كاف يجيزىا في كؿ عاـ، و 

متشدديف في دينيـ، لقاًحا ال يدينوف لممموؾ، فما كاف مف النعماف إال أف وجو إلييـ أخاه ألمو "وبرة الكمبي"، 

ووضع تحت أمره الصنائع والوضائع، وجماعات مف بني ضبة والرباب وتميـ، وقد أوصاىـ إذا فرغوا مف البيع 

، أف يقصدوا بني عامر وىـ بنواحي السالف بالقرب مف عكاظوانسمخ  . ت األشير الحـر



غير أف قريًشا قد عممت بالمكيدة والخطة بالرغـ مف تكتـ القائميف عمى الحممة، وأرسمت إلى بني عامر        

األسنة"، تحذرىـ، فتييئوا لمحرب وسمموا قيادتيـ لفارس مشيور ىو عامر بف مالؾ المعروؼ باسـ "مالعب 

والتقى الفريقاف في "السالف" فتغمب العامريوف عمى جيش النعماف وىزموه وأسروا أخاه "وبرة" ولـ يفكوا إساره إال 

 بألؼ بعير وفرس، ومف األياـ التي وقعت بيف القبائؿ العربية والمناذرة: 
 : يوو طخفة

بي قابوس، بسبب عقده العـز عمى نزع الردافة وقد وقع بيف بني يربوع مف تميـ، وبيف النعماف بف المنذر أ      

وكانت الردافة بمنزلة الوزارة، حيث يجمس  ،منيـ، وكانت فييـ أًبا عف جد، ووضعيا في بني داـر مف تميـ أيضاً 

فمما أبى بنو يربوع التنازؿ عف الردافة، أرسؿ إلييـ النعماف قوة كثيفة فييا ، الرديؼ عمى يميف الممؾ إذا جمس

 . والوضائع، وعمى أسيا ابنو قابوس وأخوه حساف لتخضعيـالصنائع 

ودارت المعركة في موضع يقاؿ لو "طخفة" فتغمب بنو يربوع عمى جيش النعماف، وأسروا ابنو قابوس وأخاه       

وروي أيًضا أف بني يربوع قد أخموا سبيؿ  ،قابوس وحساف حساف، واضطر الممؾ إلى إعادة الردافة إلييـ، وفداء

 ،س وحساف، فقدر الممؾ صنيعيـ، فرد عمييـ الردافة وعفا عنيـ ما قتموا وما غنموا، وأعطاىـ ألفي بعيرقابو 

 وفي ذلؾ يقوؿ مالؾ بف نويرة التميمي مفتخًرا:

 ونحف عقرنا مير قابوس بعدما ... رأى القـو منو الموت والخيؿ تمحب

  عميو دالص ذات نسج وسيفو ... ُجراز مف اليندي أبيض مقضب
 : حروب العرب مع األقواو األخرى

وقد وقعت ىذه الحروب مع الفرس، وتعود أسبابيا إجمااًل إلى سبب اقتصادي، ىو رغبة الفرس في       

استغالؿ نصرىـ الذي حققوه عمى األحباش ومف ورائيـ البيزنطييف، في اليمف بمساعدتيـ العرب عمى تحرير 

والحصوؿ عمى أرباح طائمة بحصر مقاليد التجارة في أيدييـ، وذلؾ بتسيير قوافميـ أراضييـ، استغالاًل اقتصاديِّا، 

غير أف مشروعيـ ىذا كاف بحاجة إلى دعـ  ،التجارية بيف اليمف وفارس عف طريؽ البر، وقد فعموا ذلؾ ونفذوه



بر شبو جزيرة مف قبؿ قوات عسكرية، تؤمف ليـ السيطرة عمى األرضيف والطرؽ التي تمر فييا ىذه القوافؿ ع

 . العرب، أو عمى األقؿ شراء رؤساء القبائؿ بالماؿ

لكف وضع اإلمبراطورية الفارسية وبعد المسافة وصعوبة المسالؾ، لـ تسمح ليـ بتحقيؽ مشروعيـ،        

كما تعود إلى ،  فتعرضت قوافميـ لمسمب والنيب مف قبؿ القبائؿ، وأسفرت عف حمالت انتقامية ضد العرب

اسية، ىو تخوؼ الفرس مف العرب، ال سيما عرب الحيرة، ورغبتيـ في تضييؽ قبضتيـ عمى أعناقيـ، أسباب سي

 .  كما بينت في الفصوؿ السابقة
 : يوو الصفكة -1

وقد حدث في أوائؿ القرف السابع لمميالد، وسببو: أف "بازاف" نائب كسرى أبرويز في اليمف، قد أرسؿ          

نجد، أغارت عمييا تميـ وانتيبتيا،  اليمف ومصنوعاتيا، فمما بمغت مكانا مف أرضإليو أحماال مف حاصالت 

فقدـ ىؤالء عمى "ىوذة بف عمي الحنفي" صاحب اليمامة وكاف عمى النصرانية، كما كاف إذا  ،وسمبت رسؿ كسرى

ياًل لمفرس جيز كسرى لطيمة لترسؿ إلى اليمف، يجيز رسؿ الممؾ الفارسي ويحسف جوازىـ، بمعنى أنو كاف عم

ولذا فإف  ،في اليمامة. فمما قدـ عميو رسؿ كسرى بعد أف ُسمبوا، وانُتيبت لطيمة كسرى، أحسف إلييـ وكساىـ

الممؾ الفارسي، حينما بمغو خبر الحادثة، أنعـ عميو بماؿ كثير، وبتاج مف تيجانو، وأقطعو أمواال بيجر، وكمفو 

ه بحممة مف أساورة الفرس، وعمى رأسيا قائد فارسي يسمى بتأديب بني تميـ جزاء ما فعموا بمطيمتو، وعزز 

 . "المكعبر"

ولما وصؿ المكعبر وىوذة إلى ىجر، نزال حصًنا يسمى "المشقر" وقد تييبا دخوؿ أرض تميـ، وأىميا       

ة وكانت سنة شديد-ممتنعوف فييا، فعمدا إلى الحيمة والغدر، فبعثا في طمب بني تميـ يدعونيـ إلى "الميرة" 

فأقبموا عمى كؿ صعب وذلوؿ، كما يقوؿ ابف األثير، فجعؿ المكعبر يدخميـ الحصف خمسة خمسة  -قاسية

 . وعشرة عشرة، عمى أف يخرجوا مف باب آخر، وكؿ مف دخؿ ضرب عنقو

يستعمموف الخبر، ولما وقفوا عمى  وعندما طاؿ األمر ورأى الناس أف مف يدخموف ال يخرجوف، بعثوا رجاالً       

حقيقة شد رجؿ مف عبس، فضرب السمسمة التي كانت عمى الباب فقطعيا، وخرج مف كاف بالباب. فمـ يكف مف ال



المكعبر إال أف أمر بإغالؽ أبواب المدينة، وضرب أعناؽ كؿ مف كاف فييا مف تميـ. وقد سمي ىذا اليوـ باسـ 

نسبة لمحصف، وقد صادؼ ىذا اليـو كما عرؼ باسـ "يوـ المشقر"  ،"يوـ الصفقة" إلصفاؽ الباب أي: إغالقو

عيد الفصح، فاستوىب ىوذة مف المكعبر مائة رجؿ مف تميـ كساىـ وأطمؽ سراحيـ بمناسبة العيد، فمدحو 

 سائؿ تميًما يوـ صفقتيـ ... لما أتوه أسارى كميـ ضرعا األعشى بقصيدة منيا:

عيـ مذحج وقضاعة وبيف تميـ يـو وكاف مف ذيوؿ يوـ الصفقة أف وقع بيف بني الحارث بف كعب وم      

 يسمى: 
 : يوو الكالب الثاىي

الذي وصفو صاحب األغاني بأنو أحد أعظـ ثالثة أياـ مف أياـ العرب، ويقصد باليوميف اآلخريف: يـو ذي       

ويوـ الكالب الثاني ىو مف األياـ التي وقعت بيف ، قار، ويوـ جبمة بيف بني تميـ وبني عامر مف العدنانية

ف كاف موضع بحثو في غير ىذه الفقرة، فال بد مف التنويو عنو بمناسبة حدوثو  القحطانية والعدنانية، وىو وا 

 كنتيجة لميـو السابؽ، وخالصتو:

اليـ، وتستغؿ ضعفيـ أف بني تميـ خافوا، بعد أف أوقع بيـ الممؾ الفارسي، وضعفوا أف تطمع العرب بأمو       

فتفاجئيـ بغزو، فاجتمع سبعة مف ذوي الرأي فييـ، وأبرزىـ وأسنيـ: أكثـ بف صيفي األسدي الذي نيَّؼ عمى 

التسعيف، وقيس بف عاصـ المنقري، والزبرقاف بف بدر السعدي، واتفقوا عمى خطة حكيمة، ىي أف يجتمعوا عمى 

ى ظيرىـ وتصمح أحواليـ، فارتحموا ونزلوا عمى ماء بيف الكوفة ماء، وال يعمـ الناس أيف ىـ مجتمعوف، حتى يقو 

 . والبصرة يدعى "الكالب" وتفرقت بطونيـ: الرباب وسعد وحنظمة في مختمؼ أطراؼ الوادي

والواقع أف إحدى قبائؿ العرب الجنوبية مف نجراف "بنو الحارث بف كعب" قد بمغيـ ما حؿ بتميـ، فطمعوا      

بميـ ونسا ئيـ، فأرادوا اغتناـ الفرصة لمسطو عمييـ، فجمعوا جموعيـ وساروا ومعيـ مذحج وقضاعة، بخيميـ وا 

في عسكر عظيـ إذ بمغوا ثمانية آالؼ "ال يعمـ في الجاىمية جيش أكثر منو، ومف جيش كسرى بذي قار، ومف 

ورتبوا  ة أكثـ بف صيفي،ولما سمع بيـ ىؤالء امتثموا لمشور  ،يريدوف بني تميـ -كما يقوؿ ابف األثير-يوـ جبمة" 

أنفسيـ بشكؿ جعؿ ليـ الغمبة حيف وقعت المعركة، فأنزلوا بمذحج ومف معيا مف قضاعة ىزيمة شنيعة، 



وكسروىـ شر كسرة، وقتموا كبار زعمائيـ، وأسروا رئيس مذحج عبد يغوث بف وقاص الحارثي، وقتموه لقاء مقتؿ 

ز في ىذا اليوـ قيس بف عاصـ المنقري الذي صات إليو النعماف بف مالؾ بف جساس مف زعماء تميـ. وقد بر 

 .  الرياسة في تميـ
 موقعة ذي قار: -2

أما موقعة ذي قار التي وقعت بيف العرب عامة والفرس، فتعتبر أىـ وأعظـ يوـ مف أياـ العرب، سواء        

مى العرب، واستبدادىـ بيـ، مف حيث عوامميا التي برزت فييا األسباب السياسية مف إمعاف الفرس في تسمطيـ ع

أو سواء مف حيث كثرة المقاتميف الذيف  - وقد بينت ذلؾ فيما تقدـ مف بحوث-وخشيتيـ مف تزايد قوتيـ وأىميتيـ 

حشدىـ كؿ مف الطرفيف في أرض المعركة، أو مف حيث نتائجيا وما رافقيا مف صور أبرزت التضامف العربي 

 نت عف تحدي العرب إلحدى أقوى دولتيف مجاورتيف لشبو جزيرة العرب.بصورة جمية، وما تخمميا مف أحداث برى

بينت فيما تقدـ األسباب األساسية ليذه المعركة، وممخصيا: أف قتؿ عدي بف زيد مف قبؿ النعماف بف المنذر قد 

يغار صدره عمى النعماف، بسبب ما  أسفر عف ظيور زيد بف عدي عمى مسرح األحداث، واتصالو بكسرى، وا 

 . عمى لساف النعماف مف تحقير لو، فأرسؿ في طمبو روي

وقد أدرؾ النعماف ما يراد بو مف شر، فحمؿ أسمحتو ودروعو، وحاوؿ المجوء إلى بعض القبائؿ العربية مف      

طيء وغيرىا، فخاب ظنو فييا؛ ألنيا خشيت بطش كسرى، فمـ ير بدِّا مف الذىاب إلى الممؾ الفارسي. وفي 

ج عمى بني شيباف في ذي قار، ونزؿ عند ىانئ بف مسعود بف عمرو الشيباني، وكاف سيًدا منيًعا طريقو إليو عرَّ 

في قومو، فأبدى لمنعماف استعداده لحمايتو، لكنو قيد استعداده بقولو: "أنا مانعؾ مما أمنع نفسي وأىمي وولدي 

ف ذلؾ غير نافعؾ ألنو ميمكي كما يقوؿ صاحب -مكؾ" ونصحو ومي منو، ما بقي مف عشيرتي األدنيف رجؿ، وا 

بمقابمة الممؾ، بعد أف يكوف قد سيَّر إليو اليدايا واألمواؿ، وبأف يمقي نفسو بيف يديو، فإف صفح عنو  -األغاني

ال فالموت  فقبؿ النعماف  ،خير مف تجرع الذؿ والبقاء سوقًة بعد الُمْمؾ -وىو نازؿ بكؿ مخموؽ-عاد ممًكا، وا 

يمو إلى المدائف، إلدراكو أف كسرى سيطولو أينما يكوف، وأودع عند ىانئ بف نصيحتو، وآثر المضي في سب

 . مسعود حمقتو وأىمو وولده وألؼ شكة



وما أف أصبح في قبضة كسرى حتى قيده، وأمر بطرحو تحت أرجؿ الفيمة، وفي رواية أخرى قيده وبعث        

ع مكانو إياس بف قبيصة مف طيء ممًكا عمى حتى وقع طاعوف فمات فيو، ووض بو إلى السجف، ولـ يزؿ سجيناً 

كاف إياس عميال مخمصا لمفرس، فكمفو كسرى بأف يطمب مف ىانئ بف مسعود أسمحة النعماف التي ، الحيرة

أودعت عنده، ولما رفض ىانئ تسميميا عقد كسرى العـز عمى محاربتو، وأرسؿ إلى شيباف أف اختاروا واحدة مف 

ما أف ثالث خصاؿ: إما أف تعطوا ما  وا الديار "تغادروىا" وا  ما أف ُتَعرُّ بأيديكـ فيحكـ فيكـ الممؾ بما شاء، وا 

 . تأذنوا بحرب

فتداوؿ القـو األمر، واستقر رأييـ عمى المقاومة، وولوا أمرىـ أحد بني عجؿ وىو "حنظمة بف ثعمبة بف       

بعض القـو تردًدا قاؿ ليـ: "ال أرى إال سيار" وكانوا يتيمنوف بو وكاف مف رأيو القتاؿ، ذلؾ أنو لما رأى مف 

ف ىربتـ قتمكـ العطش وتمقاكـ تميـ فتيمككـ، فآذنوا  القتاؿ؛ ألنكـ إف أعطيتـ ما بأيديكـ ُقتمتـ وسبيت ذراريكـ، وا 

 . الممؾ بحرب"

أف أما كسرى فقد أمر قائديو "اليامرز" وىو مرزبانو الكبير و"جالبزيف" بمف تحت إمرتيما مف قطعات،       

 -وكاف كسرى قد أطعمو األُبمَّة-يجتمعا إلى إياس بف قبيصة، ثـ كتب إلى قيس بف مسعود بف قيس بف شيباف 

بأف يوافي إياًسا، وجاءت الفرس بجند عظيـ، ومعيـ الفيمة عمييا األساورة، فمما دنت مف معسكر العرب انسؿ 

ألنفسيـ وكنت  عماف فيقووا، فإف ىمكوا كاف تبعاقيس بف مسعود ليال فأتى ىانًئا، فقاؿ لو: أعط قومؾ سالح الن

ف ظفروا ردوه عميؾ، ففعؿ بما أشار عميو وقسـ األسمحة في ذوي الجمد والبأس مف قومو. ، وا   قد أخذت بالحـز

ولما رأى حنظمة بادرة وىف مف ىانئ، الذي أمر جماعتو بأف تركب الفالة، إذ ال طاقة ليـ بجنود كسرى،      

وثب وقاؿ ليانئ: "إنما أردت نجاتنا فمـ تزد عمى أف ألقيتنا في اليمكة" ثـ رد الناس وقطع وضف اليوادج "أحزمة 

ا، فسمي "مقطع الوضف" ونصب خيمة في بطحاء اإلبؿ"؛ لئال يتمكف المتخاذلوف مف حمؿ نسائيـ عمييا إذا ىربو 

 . ذي قار وجمس عندىا وقاؿ: أما أنا فمف أفر حتى تفر ىذه الخيمة

وبدأ االستعداد لمحرب، وكاف عدد مف اشترؾ مف العرب مع الفرس ثالثة آالؼ مف بني تغمب أعداء         

األساورة عمى كؿ ألؼ منيما قائد، والقائداف بكر، ومف بني إياد وبني نمر وبني قضاعة باإلضافة إلى ألفيف مف 



ىما "اليامرز وجالبزيف" كما اشتركت في المعركة كتيبتا الشيباء والدوسر التابعتاف لمممكة الحيرة، فبمغ عدد 

 . الجيش الفارسي حوالي سبعة إلى ثمانية آالؼ محارب

و بكر بف وائؿ وبنو عجؿ وبعض الحمفاء مف أما المقاتموف العرب فكانوا أقؿ عدًدا، وفييـ بنو شيباف وبن      

سكوف، باإلضافة إلى مائتي أسير مف بني تميـ أبدوا رغبتيـ في القتاؿ بإصرار وعناد، وقد استقى العرب ماًء 

لنصؼ شير، وكاف بنو إياد في الجانب الفارسي قد أرسموا إلى بني بكر وأعمموىـ بأنيـ سيخذلوف الفرس في 

يزيد بف حمار السكوني، وكاف حميفا لشيباف، بأف يكمنوا لمفرس كمينا، فوضعوا يزيد عمى أثناء المعركة، وأشار 

 . رأس الكميف، ومعو جمع مف قومو

وقد رتب حنظمة خطة القتاؿ عمى أساس أف يخرج الكميف مف وراء الفرس، عندما يكوف القتاؿ قد استعر      

 . كي ينفصموا عف الفرس ويغادروا صفوفيـبيف الفريقيف، ويكوف خروج الكميف إشارة لبني إياد 

لما بدأت المعركة ماؿ الفرس إلى الجبابات خوًفا مف العطش، فتعقبتيـ بكر وعجؿ وظمتا تقاتالنيـ، حتى      

رجعوا إلى بطحاء ذي قار، والعطش قد أضناىـ، ثـ قتؿ "اليامرز" في مبارزة مع فارس عربي، فخرج الكميف مف 

 يش الفارسي مف الخمؼ، ونفذ بنو إياد عزميـ فخذلوا الفرس، وكاف مقدرا عمى ىؤالء أفجب ذي قار، وىاجـ الج

ييزموا ىزيمة شنيعة وفاصمة، فتعقب العرب فموليـ، حتى قتموا "جالبزيف" قائد مسيرة الجيش الفارسي، وكاف 

صمى اهلل -د الرسوؿ النصر الحاسـ لمعرب. يقوؿ المسعودي: "إف وقعة ذي قار حدثت لتماـ أربعيف سنة مف مول

 وىو بمكة بعد أف ُبعث، وقيؿ: بعد أف ىاجر". -عميو وسمـ

وفي رواية أخرى أنيا كانت بعد وقعة بدر بأشير، وأف الرسوؿ قد قاؿ فييا: "ىذا أوؿ يوـ انتصفت فيو      

 .  العرب مف العجـ، وُنِصَرْت عمييـ بي"
 : أهنية معركة ذي قار وىتائجوا

معركة أىمية عظيمة مف حيث مظاىرىا القومية، فقد جرؤ العرب ألوؿ مرة في التاريخ عمى إف ليذه ال       

لقاء الفرس في معركة سافرة، فقويت معنوياتيـ. ومع أف عدًدا مف القبائؿ العربية كانت في جانب الفرس، غير 



ة الحاسمة مف أف شعورىـ كاف مع العرب، وقد دؿ عمى ذلؾ خذالف بني إياد لمجيش الفارسي في المحظ

 . المعركة، وتضامف بني سكوف وبعض بني تميـ مع بكر وشيباف

وعمى أثر خذالف الفرس في يوـ ذي قار، أقصي إياس بف قبيصة عف حكـ الحيرة، إذ عده الفرس مسئوال       

ية عف اليزيمة بوصفو القائد األعمى لمجيش المحارب فييا. ويظير أنو قد ىرب مف وجييـ، كما تقوؿ الروا

العربية، إذ انفصؿ عف المعركة عندما أدرؾ الخسارة التي لحقت جيشو، وذىب إلى كسرى، وأخبره أف النصر 

عنيا والذ بالفرار، فحكـ الفرس  مشؤومةلمفرس فييا، خوًفا مف أف يخمع كتفو كما فعؿ بمف أتاه قبؿ ذلؾ بأخبار 

 : وف بيوـ ذي قار، ومما قاؿ األعشى فيووقد افتخر العرب، وما زالوا يفتخر ،  مباشراً  الحيرة حكماً 

 وجند كسرى غداة الحنو صبحيـ ... منا غطاريؼ ترجو الموت فانصرفوا

 


