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 األوليحتوى الوحاضرة ه

 

 مملكة كندة:  عاشرة الوحاضرة ال

 ، واهم ملوكها نشاتها اوالً : 

نشات كنده فً اواسط الجزٌرة العربٌة وبسطت نفوذها على القبائل الموجودة فٌها 

والمصاهرات او بالقوة ، سكنت قبٌلة كندة فً حضرموت ، ٌجمع المؤرخون بالمحالفات 

العرب ان حجراً كان اول ملوكها ، اذ عٌنه ملك الدولة الحمٌرٌة حسان تبع ، ملكا على 

كنده ، وكان موضع المملكة فً نجد ٌمتد من طحٌة وهً هضبة بنجد الى حمى ضرٌة 

من الحجاز ، وقام حجر بحمالت ضد القبائل  الى دارة جلجل ممتدا الى االطراف الشرقٌة

الساكنة فً الحجاز وشمال شبه الجزٌرة والبحرٌن ووصل فً فتوحاته الى حدود دولة 

 المناذرة . 

ثم اعقبه ابنه عمرو المقصور ، وسمً بهذا االسم القتصاره على ملك ابٌه أي ان سلطته 

طته على قبائل ربٌعة ، اال انه كانت محدودة جدا ومقصورة على قبٌلة كندة ، اذ فقد سل

كانت تربطه عالقات طٌبة بالحمٌرٌٌن والمناذرة ، ثم اعقبه الحارث بن عمرو الذي ٌعد 

من اقوى ملوك كنده وابرزهم حكم الحارث مدة تزٌد على االربعٌن سنة وتوسط بٌن بكر 

 وتغلب وعقد بٌنهما صلحا انهت به حرب البسوس وبسط سٌادته على قبٌلة بكر . 

استغل الحارث فرصة ضعف ملوك المناذرة وسوء عالقتهم بالساسانٌٌن فً زمن الملك 

قباذ ، فاستطاع ان ٌصبح ملكا على الحٌرة بتاٌٌد من قباذ ، وٌبدو ان قباذ كان ٌرٌد ان 

ٌستغل نفوذ الحارث إلخضاع القبائل العربٌة والسٌما بكر وتغلب ، واتخذ الحارث الحٌرة 

باذ ان ٌقتنع الحارث باعتناقه الدٌانة المزدكٌة ولكنه لم ٌفلح فعزله ، مركزا له ، وحاول ق

ولى الحارث ابان حكمه اوالده حكاما على القبائل العربٌة التً ٌحكمها بعد ان احتفظ 

لنفسه بحكم كنده عٌن حجر بن الحارث على اسد وكنانة ، وعٌن شرحبٌل بن الحارث 

على تغلب والنمر بن قاسط ، ومعد ٌكرب بن  على بكر وحنظلة ، وعٌن سلمة بن الحارث

الحارث على قٌس عٌالن ، وتشٌر الرواٌات ان حجرا كان االبن االكبر لملك الحارث ، 

حٌث قام باخذ االتاوة او الجباٌة من قبٌلة االسد ولما رفضت القبٌلة شن الحارث حربا 
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ارث ، فاتفقت قبٌلة االسد علٌها ونهب وقتل واسر اهلها ، وفً هذه االثناء توفً الملك الح

مع بقٌة القبائل للتخلص من حجرا واسترجاع اموالهم ، فقاموا بقتله وسلبوا كل امواله ، 

اما باقً اوالد الملك الحارث وهم سلمة وشرحبٌل فقد وقعت الخصام والبغٌضة بٌنهما مما 

 اودى الى قتلهما من قبل القبائل االخرى . 

اصغر ابناء الملك حجر بن الحارث ان ٌثار لمقتل ابٌه حاول الشاعر امرؤ القٌس وهو 

وٌسترجع الملك وٌعٌد شتات الكندٌٌن ، وتذكر المصادر ان ابٌه كان غاضبا علٌه بسبب 

حب امرؤ القٌس للشعر فطرده من القصر وعاش الشاعر فً البراري والبوادي حتى 

نظلة مساندته فً اخذ سمع بمقتل ابٌه فرجع الى ملكه وطلب من القبائل بكر وتغلب وح

بثار ابٌه من قبٌلة اسد ، لذلك حاولت قبٌلة اسد ان تسترضٌه بدفع مبلغ كبٌر من المال اال 

انه رفض ،وبعد مطاردته للقبٌلة وقتل بعضهم ، ابت قبٌلة بكر وتغلب االستمرار فً 

الحرب ، مما اضطر بامرؤ القٌس ان ٌطلب المساعدة من االمبراطور البٌزنطً قٌصر 

لك الروم ، وذهب الى القسطنطٌنٌة وقابل القٌصر اال انه فوجى بوجود اعوان القٌصر م

من قبٌلة االسد فحرضوا القٌصر على قتل امرؤ القٌس ، فاعطاه حلة مسمومة تسمم 

جسمه منها بعدما لبسها فمات امرؤ القٌس ولم ٌستطٌع من االخذ بثار ابٌه ، وبموته 

وسٌطرت المناذرة على ممتلكات واراضً كانت تالشت مملكه كنده وضعفت قوتها 

 خاضعة للملكة كندة ، وبهذا انتهى عهد مملكة كندة .

 الدور الحضاري لكنده ثانياً : 

اهتمت كندة بالشعر والشعراء، فقد كانوا موئل الشعراء وملجأهم وظهر فٌها الشاعر 

المناذرة  المعروف امرؤالقٌس بن حجر ،فلما انقرضت دولتهم توجه الشعراء صوب

ٌقصدونهم، والواقع ان كل الشعراء البارزٌن فً عصر ما قبل االسالم نشأوا فً مناطق 

كانت كنده تبسط نفوذها علٌها ، فضال عن ذلك لم ٌحاول الكندٌون فً تنظٌمهم السٌاسً 

ان ٌغٌروا النظم السٌاسٌة القبلٌة فتركوا كل قبٌلة تحتفظ بتنظٌمها وتقالٌدها بل ورؤسائها 

فٌن باالعتراف برئاستهم العلٌا ، وبذلك كونوا نوعا من االتحاد كانت كنده راسه مكت

ومنظمته وموجهته فنظامها الذي اتبعته كان اقرب الى مجلس هٌئة االمم ادى الى نشر 

االمن والسلم والحد من الخصومات والحروب الطاحنة فً الجزٌرة العربٌة ، فلما 
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ذرة محلها مدة قصٌرة ثم زالت فتفككت القبائل البدوٌة انقرضت دولة كنده حلت دولة المنا

واستقلت كل منها فً شؤونها الداخلٌة واخذت تتبع مصالحها ، الى ان جاء االسالم فساعد 

 القبائل العربٌة ان تتوحد تحت راٌته فساد السالم فً ارجا الجزٌرة العربٌة . 

 

 


