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 في أيام غسان مع األحاليف
 في

 الشعر الجاهلي
 للدكتور نصرت عبدالرحمن         

 الجامعة األردنية           
 غسان

ثمةةة حارثةةان مةةن َرةةان ييةةرشدان لةةه ال ةةعر الجةةاُلها وييةةرشده  حةةدهُما مت صةة   بةة  
 ميران: النعمان وعمرو. وقميٌن بدارس ذلك ال عر  ن يرتجلهي  خبار  ولئك األمراء 
لةةةه كتةةةر المةةةخرخين واألخبةةةاريينا حتةةةأل يلتةةةئر جناحةةةا األدر والتةةةاري ا ليربةةةده األدر 

ر من تفلُّت األدر من محدَّدا   زمانيا   التاري ا ويهعطه التاري  لألدر إطارا   ا علأل الَر
.  التحديد الزمنه 

الحةارث بةن مالةكا والحةارث األعةر ا  :والحوارث من َران عند اليعقوبه  رتة
بيليةةةا والحةةارث بةةن  بةةه والحةةارث األصةة  ةةر (1)ن األيهةةربةةمشر  يةةرا والحةةارث بةةن جي ؛ ُو

بيليةةةا (3)هواألصةةبهان (2)خمرةةة عنةةد  بةةه الفشةةداء : الحةةارث بةةن ثعلبةةةا والحةةارث بةةن جي
ةر  ربعةة بن والحارث  بيليةة بةن الحةارث. ُو ْجرا والحارث بةن جي األيهيرا والحارث بن حه

وابةةن الكلبةةه   (4)عنةةد ابةةن األنبةةار   
ْفنةةها والحةةارث األعةةر ا والحةةارث : ال(5) حةةارث الجي
                                                 

 .235-234: 1(ا 1755اليعقوبها  حمد بن  به يعقورا تاري  اليعقوبه )دار العراقا بيروتا ( 1)
 .93-92: 1 بو الفداءا عماد الدين إرماعيلا المختصر له  خبار الب ر )دار المعرلةا بيروت(ا ( 2)
ر  واألنبيةةةةاء )دار مكتبةةةةة الحيةةةةاسا ( األصةةةةبهانها حمةةةةزس بةةةةن الحرةةةةنا تةةةةاري  رةةةةنه ملةةةةوك األ3)

 .104-79بيروتا ؟(ا ص
( ابن األنبار ا  بو محمد القارر بن محمدا ديةوان المفلةليات )تحقيةق كةارلوس  يةلا مطبعةة 4)

 .994(ا ص1720اآلباء اليروعيينا بيروتا 
 ( ابن الكلبها ُ ةار بةن محمةد بةن الرةائرا جمهةرس النرةر )تحقيةق محمةد لةردوس الع ةرا دار5)

 .369-364: 2اليق ة العربيةا دم قا ؟( 
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بيليةة بةن كبرا والحارث األص ر عند المفل لاأل ؛ والحارث بن ثعلبةا والحةارث بةن جي
بيليةة بةن المنةذرا والحةارث بةن  بةه  يةمشر عنةد ابةةن  الحةارث بةن ثيْعليبةةا والحةارث بةن جي

ةةر ث ثةةة عنةةد ابةةن حبيةةر . ُو الكلبةةه 
 (4)وابةةن رةةعيد (3)وابةةن خلةةدون (2)والمرةةعود    (1)

بيليةا والحارث األعر  عند ابن حبير (5)والجاح  : الحارث بن ثيْعليبةا والحارث بن جي
وابن خلدونا والحارث بن عمةروا والحةارث بةن ثيْعليبةةا والحةارث بةن  بةه  يةمشر عنةد 
بيليةةةا والحةةارث بةةن األْيهيةةر عنةةد ابةةن  ْرةةعود ا والحةةارث بةةن ثيْعليبةةةا الحةةارث بةةن جي المي

 الحارث األكبر واألورط واألص ر عند الجاح .رعيدا و 
"مع ةر القةوائر التةه رواُةا األخبةاريون ألمةراء ال رارةنةا ونقةدُا  وقد درس نهولدك 

ربلهةةا وقةةارن الحاصةةل بمةةا وجةةدا لةةه المةةوراد البيزنطيةةة" ا لجعةةل الحةةوارث ث ثةةة: (6)َو
ةةة يل و يفةةةة العامةةةل األكبةةةر مةةةن رةةةنة  بيليةةةة الةةةذ   ي وتةةةوله رةةةنة را 527الحةةةارث بةةةن جي

را والحارث األص ر بن الحارث األكبرا والحارث األعر  بةن الحةارث األصة را 567

                                                 

 .392(ا ص1742ابن حبيرا محمد بن حبير بن  ميةا المحب ر )تحقيق إيلزس ليختنا حيدر آبادا ( 1)
ر )تحقيةةق محمةةد محيةةه الةةدين 2) ( المرةةعود ا علةةه بةةن الحرةةينا مةةرو  الةةذُر ومعةةادن الجةةُو

 .109: 2(ا ص1759عبدالحميدا مطبعة الرعادسا القاُرسا 
( ابن خلدونا عبدالرحمن بن محمدا تاري  ابن خلدون )مكتبة المدررة ودار الكتةار اللبنةانها 3)

 .593: 2(ا 1761بيروتا 
( ابةةةةن رةةةةعيدا علةةةةه بةةةةن مورةةةةألا ن ةةةةوس الطةةةةرر لةةةةه تةةةةاري  جاُليةةةةة العةةةةرر )تحقيةةةةق نصةةةةرت 4)

 .209-200: 1(ا 1792عبدالرحمنا مكتبة األقصألا عمانا 
برصةةةان والعرجةةةان والعميةةةان والحةةةو ن )تحقيةةةق محمةةةد مررةةةه ( الجةةةاح ا عمةةةرو بةةةن بحةةةرا ال5)

 .111-110(ا ص1792الخولها دار ا عتصارا القاُرسا 
( جةةواد علةةها المفصةةل لةةه تةةاري  العةةرر قبةةل امرةة ر )دار العلةةر للم يةةين ببيةةروتا ومكتبةةة 6)

 .444: 3(ا 1796النهلة بب دادا 



 77 

. وقةةةةد اقتفةةةةأل  ثةةةةر نولدكةةةة  جةةةةل  (1)ر614ر و593بةةةةين رةةةةنته  -عنةةةةد نولدكةةةة  –وكانةةةةا 
 ل رانا ومنهر جواد عله. االمخرخين من العرر الذين  رخو 

لحةةارث بةةن  بةةه علةةأل  ن يجلةةو ال مةةو  الةةذ  َل ةة  حيةةاس ا وقةةد اقتةةدر نولدكةة 
بيلةةة " ول  مةةراء بنةةه جفنةةة و ع مهةةر  ةة نا " ةةو الةةذ  (2) يةةمشرا لهةةو الحةةارث بةةن جي ا ُو

"احتل  له مخيلة العرر مركزا  رةاميا ا ودعةوا  يلةا  الحةارث بةن  بةه  يةمشر ممةا يةدل  
ةةةمشر" ةةةو الةةةذ  "حةةةارر المنةةةذر  ميةةةر الحيةةةرسا (3)علةةةأل  ن  بةةةاا كةةةان يكن ةةةأل بةةة به  ي ا ُو

 Procopiusا وذكرا بروكوبيوس (4)ر"529هر نيران من رنة وانتصر علي  له  
بيليةةة إلةةأل رتبةةة ملةةكا   لقةةال: "إن املةةه تاريخةة قَّةةأل الحةةارث بةةن جي مبراطةةور بورةةتنيان ري

ةةْلطت  لةةوق قبائةةل عربيةةةا و ن َرلةة  كةةان  ن يهقةةير خصةةما  قويةةا  لةةه وجةة   وبيريةةطي ره
ةةو صةةاحر يةةور حليمةةة الةةذ  (5)المنةةذرا ملةةك عةةرر الفةةرس" قهتةةل ليةة  المنةةذر بةةن . ُو

 .(6)ر554ماء الرماءا وكان له  هر حيران رنة 

                                                 

ور  وقرةطنطين زريةقا المطبعةة الكاثوليكيةةا ( نولدك ا ثيودورا  مراء َران )ترجمة بنةدله خة1)
 .59(ا ص1733بيروتا 

 .7( نفر ا ص2)
 .22( نفر ا ص3)
 .10( نفر ا ص4)
 .11(  مراء َران ص5)
 . وان ر له الحارث بن جبلة:20-17( ان ر:  مراء َرانا ص6)

Hart, Cl., Historie des Arabes, (2Tomes, Paris, Libraire Paul Geuthner, 1912) 

Tome 1,PP. 60-62. 

O’Leary, Arabia Before Mohammad, (London, Kegan Paul, 1927) PP. 164-165. 

Hitti, Philip, History of Syria (London, Macmillan & Co LTD, 1953) PP.402- 404. 

بيليةةا ولةر يتحةد ث  وليةر  وليليةةر    وقةد جعةل ُةوار الحةارث بةن  بةه  يةمشر رةابقا  الحةارث بةن جي
 حت ه عن الحارث األعر  والحارث بن  به  يمشر.
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ولدك  قد ج   مر الحارث بن  بةه  يةمشرا ولكنة  لةر ييْجةله  مةر الحةارث األعةر ا لن
 و  ن ج ءا ل    يوالق ال عر الجاُله. لقد جعل  ابن الحةارث األصة ر بةن الحةارث 

 .(2)ر614ر و593رنته  مارس بينا ورج ح  ن يكون تولي   ام(1)األكبر
 ( 3)و وله ما ييْ  ير علأل نهولدك  من ال عر الجاُله قوله عبييد بن األبرص األرد 

ةةة  الةةةة ةةةير المي  نيْحةةةنه قهةةةدنا مةةةن  ُالش
ةةةةةةةْيني مةةةةةةةن ميْجههوليةةةةةةةةش الةةةةةةةةة با ييْ  ي   ةةةةةةةزَّ
ْعنةةةةةةةةا الحةةةةةةةةارثي األعةةةةةةةةةر ي لةةةةةةةةةه  لاْنتيجي

 

ْيةةةلي لةةةه األْررةةةانش  مثةةةالي الرَّةةةعاله  (4)خي
بةةةةةةةةالش  ْر ش ويعْ   (5)ثةةةةةةةا  مةةةةةةةن رهةةةةةةةهول  وجش

طَّةةةةةةةةارش العيوالةةةةةةةةةه ْحفيةةةةةةةةل  كالليةةةةةةةةةلش خي  (6)جي
 

ْنةذر بةن مةاء الر ةماء لةه قصةة م ةهورسا إل ذا كان عبيج بن األبرص قد قتل  المه
ذا كان المهنذر بن ماء الرماء معاصرا  للحارث بن  يمشرا بل ُو قتيل الحارث له ا  و 

ةه 554 ن عبيدا  قهتل قبل رةنة  را لهذا يعنه554يور حليمة له حزيران لرنة  ر ُو
ةةذا يعنةةه  يلةةا   ن عبيةةدا  عاصةةر الحةةارث بةةن  بةةه  الرةةنة التةةه قهتةةل ليهةةا المنةةذرا ُو

  يمشر بن ماء الرماء.
*  *  * 

ولكن عبيدا  له األبيات يتحد ث عةن انتجةاا الحةارث األعةر . لة نأل يرةتقير  ن 
 ر؟593لأل ما بعد رنة إيت خر الحارث األعر  

                                                 

 .24(  مراء َرانا ص1)
 .59( نفر ا ص2)
 .116(ا ص1759ديوان عبيد بن األبرص )تحقيق حرين نصارا البابه الحلبها القاُرسا ( 3)
ه  هنثأل ال هول.4)  ( المي : الص حراء. والرَّعاله: جمع الرِّْع سا ُو
لن. والويْعةث: األر  التةه تي يةره ( ال ُّزَّر: جمع ال َّازش 5) و ال ةامشره اليةابس. وييْ  يةْين: ييةْدخه را ُو

 ليها القوائره ليْعرهره الر يره عليها.
ط ةةار: الطويةةل الةةذ  ييْلةةرر لطولةة . والعةةواله: جمةةع العاليةةةا 6) ْحفةةل: الجةةيع الع ةةير. والخي ( الجي

ه  علأل الرمح.  ُو
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بيليةةةا ي هةةر  ن ا ةةو الحةةارث بةةن جي لحةةارث األعةةر  ُةةو الحةةارث بةةن  بةةه  يةةمشر ُو
 (2)وابةةن األثيةةر (1)لاألرةةماء الث ثةةة لمهريةةم أل واحةةد. وقةةد قةةال بهةةذا الةةر   ابةةن عبةةد ربةة 

 من المحدثين. (3)من القدماءا ونبي  عاقل

وثانه ما ييْ  ير علأل نولدك  من ال عر الجاُله  عٌر لحاتشر الطائه  ذكةر لية  
 :(4)ة ارر الحارث بن عمروا لقالصراح

ْمةةةةةةرو بةةةةةة ن ه   بلشةةةةةةاش الحةةةةةةارثي بةةةةةةن عي
 

ةةةةةةةةةةةةةٌد للثَّةةةةةةةةةةةةةوار دِّ مهْرصش  حةةةةةةةةةةةةةال ه الةةةةةةةةةةةةةوه
 

يااا لقال  :(5)وذكر ارر  م ا وذكر  ن حارثين نهمي
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه والحارثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تْةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ه  همامي  نيمي

 

ْبقةةةةةةةةةةةةا  جديةةةةةةةةةةةدا  نش حتةةةةةةةةةةةةأل تمهَّةةةةةةةةةةةةلي ري
 

 وليس له قائمة نولدك  ُذا األمير.
التمةةاس العهةةْذر لنولدكةة ا لهةةذا ارةةر   ييةةرشد لةةه  يةةة قائمةةة مةةن قةةوائر و  بةةد  مةةن 

 ن إذا جةةةاز  Huart مةةةراء َرةةةان التةةةه صةةةنعها المخرخةةةونا إ  لةةةه قائمةةةة )ُةةةوار( 
َران له ال ارا   مراء ل  با  يمشر الحارثي بن عمرو  ولي حيث جع – رم ييها قائمة 

. ومهحةةاٌل  ن (6)ر(519-471)مبراطةةور البيزنطةةه   نةةا رةةتازيوس و نةة  عةةاع زمةةن ام
 يكون حاتر  دركي ذلك الزمن.

 

                                                 

 .54: 2(ا 1735الفريد )المكتبة التجاريةا القاُرسا ابن عبد رب ا  حمد بن عبد رب ا العقد ( 1)
 .549: 1ُة(ا 1349ابن األثيرا عله بن  به الكررا الكامل له التاري  )الطباعة المنيريةا القاُرسا ( 2)
 .157(ا ص1795نبي  عاقلا تاري  العرر القدير وعصر الررولا )دار الفكرا بيروتا ( 3)
 .174ق عادل رليمان جمالا مطبعة المدنها القاُرسا ؟(ا صديوان  عر حاتر الطائه )تحقي( 4)
 .209( نفر ا ص5)
(6 )Histoire Des Arabes, Tome, 1p. 60. 
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(2) 

 األحاليف

األحةة   لةةه العصةةر الجةةاُله كهثهةةرا وقةةد  حةةاط ببعلةةها  صةةحار المهْعجمةةات 
ميةح وريةْهر وميْخةزور  ومنهر ابن من ور: لقد  ورد األح   له قةريع: عبةد الةدار وجه

ير بن  ب  :(1)ه رلمألا ومنها قول وعيدش   بن كعر. و ورد األح   له  عر ُز

 تةةدارْكتهما األحةة  ي قةةد ثهةةلَّ عيْر هةةها
 

 وذيبةةةةةةاني قةةةةةةد زلَّةةةةةةْت ب ْقةةةةةةدامشها النَّْعةةةةةةله 
 

 :(2)وقول 

     بلةةةةةةاش األحةةةةةة   عنةةةةةةه رشرةةةةةةالة  
 

ةةةةةرش  ْقري ةةةةةْمتهره كةةةةةلَّ مي  (3)وذيبةةةةةاني ُةةةةةل  ْقري
 

ةةةد حليفةةةا وقةةةال: "ويقةةةال ابنةةةه  رةةةدي وطيةةةا الحليفةةةانا ويقةةةال  يلةةةا   ن؛ ألن لفيةةةزارس وألري
ةةةريرا خرجةةةت لحالفيةةةْت طي ئةةةا   ةةةد عةةةن الحي زاعةةةة لمةةةا  ْجليةةةت بنةةةه  ري ا ثةةةر حالفةةةت بنةةةه خه

 .(4)ليزارس"

َيطيفةةان قةةت  اوقةةال  بةةو عهبيةةدس لةةه خبةةر يةةور النِّرةةار: "تحالفيةةْت  رةةد وطييةةا و وليحش
ر قت    ديدا " ا ل زوا بنه عامرا لقتلُو بَّة وعد    .(5)بهر لي

                                                 

يةةر بةةن  بةةه رةةلمألا صةةنعة  بةةه العبةةاس  حمةةد بةةن يحيةةأل ثعلةةر )دار الكتةةر 1) (  ةةرد ديةةوان ُز
 .107(ا ص1744المصريةا القاُرسا 

 )والبيت من المعلقة(. 19( نفر ا ص2)
 كذا وردت رواية البيت له اللران.( 3ُ)
 (ا مادس حل .1756( لران العرر )دار صادر ودار بيروتا 4)
 .395: 3( العقد الفريدا 5)
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ةةو يةةور لبنةةه  ي  مةةا ومةةن خبةةر يةةور الن رةةار  يلةةا   ا قةةال: "ُو ريةةد ذكةةرا ال  م ةةاطه 
َيطيفان وطي   ر األحالي  علأل بنه عامر... وكان ربر يور النِّرار  ن بنه هءو ا ُو

ُْطا   من بنه تميرا  تمير كانوا ي كلون عهمومتهر بنه لبَّة وبنه عبد مناسا ل صابوا ري
ْيمةةا  زي بار ببنه  رةد ابةن خه قت الرِّ ةر يومئةذ حلفةالطيليبيْتهر تميرا للحش لبنةه بي ةي   ءُو

ر  يلا  ا لفاُخ َيطيفانا وحه ذْيفيةة بةن بيةْدرا  بن  ْصةن بةن حه بنةو وطيةا. ورئةيس ذهبيةان حش
يمةة بةن نيْصةر بةن قهعيةْينا ويقةال  ذش ورئيس بنه  ردي عيْو  بن عبدالل  بن عامر بةن جي

بار يور النِّرار األرود بن المنذر  خو النعمان.  خالد بن نيْللة األرد ا ورئيس الرِّ
ْصةن بةن  بةار وجماعةة األحةالي  يةور النِّرةار حش وحدَّث قةيس بةن َالةر  ن رئةيس الرِّ

ذيْيفةا و ن د له تيْصداق ذلك قول زهُير  :(1)حه

ْصةةن  لةةه الحةةرو  وْمثشلهةة ه  ْثةةله حش ةةْن مش  ومش
ْوليةةةةةةةةةةة ه  ةةةةةةةةةةةلَّ  حيةةةةةةةةةةةاءه األحاليةةةةةةةةةةة ش حي  إذا حي

 

لهةةةة ْ  ةةةةْير   و ألْمةةةةر  يهحاوش   ْنكةةةةارش لي
ةةةر   له ْ  بةةةذ  ليجي ُش  (2)ُد اتهةةة ه وصةةةويا

 

*  *  * 
ةه  لاألحالي  الذين  عنيهر له ُةذا البحةث ُةر:  رةد وذهبيةان وطيةا ولةبَّةا ُو

نمةةا ُةةه ترةةمية لزمةةت تلةةك  و ترةةمية  ملتهةةا لةةوازر البحةةثا وا   ترةةمية ليرةةت طارئةةةا
 القبائل حتأل بيديت كالعلر عليها.

تكةةون وحةةدس ج راليةةةا  وديةةار األربةةع قبائةةل متداخلةةةا لهةةه ت ةةك ل مةةا يمكةةن  ن
ةلأل ) يةمَّر اليةور( حتةأل  ةرق المدينةةا لك نهةا درا  لهه تمتد  من  ةرق جبلةه  جة  وري

 يقه  مال الجزيرس العربية.

                                                 

 .144-143( ان ر الديوانا ص1)
(ا 1799( األنةةةةوار ومحارةةةةن األ ةةةةعار )تحقيةةةةق الرةةةةيد محمةةةةد يورةةةة ا دار الجيةةةةلا بيةةةةروتا 2)

 .142-141ص
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ر من ال مو  –لر تكن ديار َران  مهصةاقبة  –الذ  يحيط بامتةدادُا  علأل الَر
حاتشر الطائه  للعاجلش المهْنتارا كما يقول  األحالي  لبينهما ريره ترعه ليال لديار

(1). 

يقةةةاا بالقبائةةةل لةةةأل نجةةةدا وامإولكةةن بعةةةد ال ُّةةةقَّة لةةةر يصةةةر  َرةةةان عةةةن التطلُّةةةع 
ةا كشنانةةا "لقل مةا وقفةت َر ةان  النجدي ة كطي ا و رةد وذبيةان وتمةير ولةب ةا وبلةا مه اُر

 كما يقول عبيد بن األبرص. (2)للر د"

ا لةألن القبائةل اللةواته  ما  ن بعد ال ُّقَّة لر يصر  َران عن التطل ع إلأل نجةد
كةةن يحجةةزن بةةين َرةةان واألحةةالي  كةةن خالةةعات لنفةةوذ الةةرور البيةةزنطيينا ك رةةان 
ةةةن حليفةةةات ل رةةةانا وقةةةد ناصةةةرنهاا وا ةةةتركن معهةةةا لةةةه ال ةةةارسا و  نكةةةاد  نفرةةةهاا ُو

ةةةْذرس  ةةةن  منهةةةا خاصةةةة  –نرةةةتثنه مةةةنهن  َيةةةر عه الةةةذين َةةةزاُر النعمةةةان بةةةن  –وبنةةةه حه
. (3)لقهرىا لهزمواا كما يتبدَّى من  ةعر الناب ةة الةذبيانهالحارث األص ر له واد  ا

لشيح لكن  ي تركن مع َران له ال ارس. بلشه  وري  و ما كيْلر وقهلاعة وي

وقةةد تنب ةة  ال ةةاعر الجةةاُله إلةةأل المةةخازرس التةةه تلقاُةةا َرةةانا حتةةأل إن األخةةنس 
هار الت لبه قد جعل عز َران له رواُاا لقالا  :(4)بن  ش

ةةةةةةةةةه   رةةةةةةةةةانه حي ُهره  وَش ةةةةةةةةةوا ُهْر لةةةةةةةةةه رش ةةةةةةةةةزُّ  عش
 

ْقنيةةةةٌر وكيتائةةةةره  ةةةةْنههْر مش  (5)يهقاتشةةةةله عي
 

                                                 

 .174ليمان جمال(ا ص( ان ر الديوان )تحقيق عادل ر1)
 .60( ان ر الديوانا ص2)
 .79( ان ر الديوان )تحقيق محمد  بو الفلل إبراُير(ا ص3)
 ( من قصيدت  الم هورس الته مطلعها:4)

طَّاني بنش عيْو   منازله          كما رقَّعي العهْنواني له الرَّقِّ كاتره         بنةش حش
 ةةاكر وعبدالرةة ر ُةةارونا دار المعةةار ا القةةاُرسا  ان ةةر المفلةةليات )تحقيةةق  حمةةد محمةةد     

 .205(ا ص1796
ْقنير: الجماعة من الخيل.5)  ( المش
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ا وقةد (1)ويرد ذكر ما له جيع َرةان مةن )  ةائر( لةه  ةعر الناب ةة الةذبيانه
ْفنةةه   و مقتلةة  عةةدر  ةةل حرةةان بةةن ثابةةت مرةةخولية ُزيمةةة الحةةارث األصةة ر  و الجي حم 

 .(2)ْذر َرانجش  وجود  صحار للحارث من

نتبةةي ن ذاك ا  ةتراك مةةن  بيةات للناب ةة الةةذبيانها صةو ر ليهةةا   ن ويمكننةا  يلةا  
ةةةه مةةةن ذهبيةةةان –َةةةارس لعمةةةرو بةةةن الحةةةارث األصةةة ر علةةةأل ليةةةزيارس  لرةةةاق عمةةةرو  -ُو

ةةر "بطةةن مةةن كيْلةةرٌ  ليْيةةدات ُو ةةْوع ومةةن عش يةةرا و دخةةل لةةه حملتةة  رهةة ل ا   (3)الرُّ  مةةن جي
ي ْين ار القهلاعش ج  ط رشبشعه  وحي  .(4)و نفارا  من ُر

 ةةارس إلةةأل  ن جةةل  ال ةةعر الةةذ  تحةةدث عةةن  يةةار َرةةان مةةع  بةةد  لةةه مةةن امو 
مةةةن  ةةةعراء َرةةةانا لال ةةةعر الةةةذ  األحةةةالي  جةةةاء مةةةن  ةةةعراء تلةةةك القبائةةةلا ولةةةيس 

 .(5)لينا من َران منزوروصل إ
(3) 

 بين غسان وأسد
 أ. في عهد الحارث األعرج

قبيلتهمةا يتحد ث عبيةد بةن األبةرص وعمةرو بةن  ة س مةن  ةعراء  رةد عةن  يةار 
 مع َرانا له عهد الحارث األعر .

                                                 

 .42( الديوان )تحقيق محمد  بو الفلل إبراُير(ا ص1)
 .204: 1(ا 1794( ديوان حران بن ثابت )تحقيق وليد عرلاتا دار صادرا بيروتا 2)
العةرر )تحقيةق إبةراُير األبيةار ا ال ةركة العربيةةا  ( القلق ند ا نهاية األرر له معرلة  نرةار3)

 (ا مادس رليدس.1757القاُرسا 
 .99( ان ر ديوان الناب ة الذبيانه )تحقيق محمد  بو الفلل إبراُير(ا ص4)
من  عر َران المنزور  عر ال ي ر بن الحارث ال رانه. ان ر القالها  بو عله إرماعيل بةن ( 5)

 .197ُة(ا ص1393ادر )مطبعة الرعادسا القاُرسا القاررا ذيل األماله والنو 
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 مةةةا  ن ُةةةذا الصةةةراا حةةةدث لةةةه عهةةةد الحةةةارث األعةةةر ا لةةةألن عبيةةةدا  قةةةد ذكةةةرا 
ْعنا الحارث األعر " .(1)صراحة "لاْنتيجي  ا ل  مجال بعده لتخمين  و  ن 

انتصةةار بنةه  رةةد علةةأل َرةان يةةومه المهةةرار  -عبيةد وعمةةرو –ويصةو ر ال ةةاعران 
(: حيةةةث (3)ا واألصةةةبهانه(2)ولةةةيس بالفةةةاء كمةةةا ورد عنةةةد ابةةةن حبيةةةروالقهةةةرات )بالقةةةا  

ط ار العيواله" ْحفل جر ار "خي "  ه "قيْرطيله  (4)خرجت  رد له جي كما قال عبيدا  و له  (5)ذائله
ْحفيةةل كالليةةل البهةةيرا كثيةةر العةةدد والةةراا نهةةا القطةةا والخيةةل الجةةرد تعةةدو لةةه  عن تهةةا ك  جي

رها ه تلوك اللُّجه ناد. الوارداتا ُو  وتبار  الر ْكر له عش

 :(6)قال

ْنتيجةةةةةةةةع   ْحفيةةةةةةةةل  كبهةةةةةةةةير الليْيةةةةةةةةلش مه  بشجي
ْيةةةةلي تيةةةةْردش  لةةةةه  عنِّتشهةةةةا  القائةةةةده الخي
ذهُةةةةةةةا ْجلشةةةةةةزيس  بةةةةةةةاد  نيواجش  مةةةةةةن كهةةةةةةلِّ عش

 (9) ر ي العيةةةةةةةةةةةةدهو  لههةةةةةةةةةةةةار  والةةةةةةةةةةةةرش العيةةةةةةةةةةةةديدش 
ْمئةةةةةا   ةةةةةريْت  ش ةةةةةدش لةةةةةأل الثَّ إوْردي القطةةةةةا ُج   (9)مي

نيةةةةةدش  ْكةةةةري لةةةةه عي  (7)علةةةةأل اللِّجةةةةارش تهبةةةةار  الرَّ

                                                 

 .116( الديوانا ص1)
 .435: 3. وعلي  اعتمد جواد علها ان ر المفصل له تاري  العررا 249( المحبرا ص2)
 .197: 11( األَانها 3)
 .119( ديوان عبيد بن األبرصا ص4)
لةةذيل   ينقطةةع. يريةةد  ن . والقيْرةةطل: ال هبةةار لةةه المعركةةة. والةةذائل: الطويةةل ا77( نفرةة ا ص5)

 ال بار منت ر لوق الجيع وخلف .
 .57( نفر  ص6)
 ( اللُّهار: الع ير ك ن  يلتهر كل  هء.9)
(9 . ةةةرت: طةةةارت لةةةه الهةةةاجرس إذ ي ةةةتد  الحةةةر  ج  ةةةْدوشُا. ُو ةةةا لةةةه عي ر األر  بحوالُر ( تيةةةْردش : تةةةرجه

 والثَّميد: الماء القليل.
ْجلشزيس )بكرر ال ر ولتحها(: ( 7)  الفرس ال ديدس. والنَّواجذ:  قصأل األلراس. والعينيدي: المهعاندس.العش
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دي قةةةةةةد ماليةةةةةةةْت زشحاليتهةةةةةةة ه   وكةةةةةةٌل  جةةةةةةري
 

 (1)نيْهةةةةةةةةةةةدش المراكةةةةةةةةةةةلش ليْ ةةةةةةةةةةةر  نةةةةةةةةةةاتاش الكيتيةةةةةةةةةةةةدش 
 

  

ْحفةةل يلةةر  لتيانةةا   ةةو جي تيةةز  رةةيولهر األعنةةاقا ولةةيهر كةةل  لتةةأل كةةرير جةةوادا حْ تي  ُو
 َير قعيدش زادا و   ْوجل لعي ا و    يلَّ يبيس األنامل.

  (2)قال عمر بن   س:

ْندي ةةةةةةةةةٌة تيْختلةةةةةةةةةه الطُّليةةةةةةةةةأل ُش  ب يةةةةةةةةةديشههره 
ةةةةةةةأل بكةةةةةةةلِّ مههينَّةةةةةةةةد  ب  كةةةةةةةلِّ لتةةةةةةةأل ييْعصي

ةةةةةح   ْجةةةةلش الهشجةةةةانش األدهرش لةةةةيس برهمَّ  كيعش
 

ْن يةلش  ْن يل  نيْلري حي  (3)كما لي َّ جانه حي
ث جةةةةةلش  ْبطةةةةةانش العي ةةةةةي اتش عي  (4)نيةةةةةد  َيةةةةةرش مش

ةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةزِّ األنامش ةةةةةةةةةةةةنشج  كي ةةةةةةةةةةةةةةلش  لش و   ي  (5)زهمَّ
 

ةةرار قهةةوقةةد قهتةةل يةةور ال ( دون م ةةقة  و عنةةاءا وقهتةةل )قهةةرص( يةةور المه ةةد   رات )عي
 حين حصرت  الخيل من يمين ويرار.

 (6)قال عمرس بن   س:

                                                 

ةو المولةع مةن الحصةان 1) ةع الميْركيةلا ُو (  الرِّحالة: الر ر . والنَّْهد: العاله المرتفع. والمرياكل: مي
حيةةث ييْهمةةزا الراكةةر. ونيْهةةده المراكةةل: كنابةةة عةةن علةةو  الجةةواد وا  ةةرال . والفيْعةةر: الممتلةةاا وقةةد 

فيةةةروز آبةةةاد  الفهْعةةةر بةةةامت ء الةةةذراعين )القةةةاموس المحةةةيطا البةةةابه الحلبةةةها القةةةاُرسا خةةةص ال
 مادس لعر(. والكتد: مولع اجتماا الكتفين. -1752

 .59(ا ص1796(  عر عمرو بن   س )صنعة يحيأل الجبور ا مطبعة اآلدار النج ا 2)
ه العنق. ( تيْختيله: تقطع. والطُّليأل: جمع طهْليية )بلر الطاء(  و ط 3)  س ُو
ل: الع ير البيْطن. 4) : كثير العطاء. والعيْثجي  ( نيد 
 ( الرُّمَّح: الفقير المحتا . والزُّمَّل: اللعي  الجبان.5)
نبةةةة  طم نينةةةةة. 6) ْ ةةةةر  منهةةةا إلةةةةأل جي ةةةْزا لةةةةه الةةةةواد : منعطفةةة   و منحةةةةاا. ومةةةةن األر  المه ( الجي

ْردي  ْرميل: نيْبت رهل الكرر ل  حر   رود كالخي  ل.والحي
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ةةةةةةةةةةةة ش  ْزعش  ونحةةةةةةةةةةةن قيتيْلنةةةةةةةةةةةةا بالقهةةةةةةةةةةةةراتش وجي
 

ْرميلش   (1)عيدِّيا  ولر يهْكريْر ب  عهوده حي

 وقال عهبيدس ) حد بنه ريْعد بن ثيْعليبة(:

 را ليرةةةةةةةةةةةةةةةةوا ليةةةةةةةةةةةةةةةةوارسي ييةةةةةةةةةةةةةةةةْوري القهةةةةةةةةةةةةةةةةة
 

ْيةةةةةةةةةةةةةله بةةةةةةةةةةةةةالقيْورش الرَّةةةةةةةةةةةةةعاله  تش والخي
 

 (2)وقال عبيد بن األبرص:

ةةةةةةةةةةةةريعا  لةةةةةةةةةةةةه الميجةةةةةةةةةةةةالش  ي ا  بالقنةةةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةةةذبلش الرُّةةةةةةةةةةةةمر صي ةةةةةةةةةةةةدش  (3)ثةةةةةةةةةةةةر َاديْرنةةةةةةةةةةةةا عي
ةةةةةةةةةةة لش  ُهنَّ خهوصةةةةةةةةةةةا  كالقيطةةةةةةةةةةةا القةةةةةةةةةةةارر المةةةةةةةةةةةاءي مةةةةةةةةةةةن  يةةةةةةةةةةةنش الكي  (4)ثةةةةةةةةةةةر عهْجنةةةةةةةةةةةا
ةةةةةةةةةةمالش   (5)نيْحةةةةةةةةةةوي قهةةةةةةةةةةْرص يةةةةةةةةةةوري جالةةةةةةةةةةت حوليةةةةةةةةةة ه الخيةةةةةةةةةةل قهب ةةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةةن ييمةةةةةةةةةةين  و ش

 

 (6)وقد عد د مآثر  رد: وقال عبيد  يلا  

ْنكهةةةةةةةةةره  ةةةةةةةةةْيرش مش ةةةةةةةةةرَّسي الخي  ونيْحةةةةةةةةنه قيتيْلنةةةةةةةةةا مه
 

ةةةةةْن  ولئكةةةةةةا مَّ  وقهْرصةةةةةا  قتْلنةةةةةا كةةةةةةاني مش
 

 :(9)وقال بعد حديث  عن خيل ال ارس

                                                 

 ( معجر البلدانا مادس قهرات.1)
 وقد جعل ياقوت عهبيدس  حد بنه قيس بن ثيْعليبة. وقيس ثعلبة من بكرا و  ع قة لها بالقهرات.     

 .119( الديوانا ص2)
( القنةةا الةةذُّبَّل:  نابيةةر الرمةةاد الةةدِّقاق. والعةةرر ترةةم ه ال ةةهء لةةه بعةة  األحيةةان بارةةر جزئةة . 3)

ه الرمح كل .لالقناس  نبور الر م  حا ُو
 ( الخهْوص: ال ائرات العيون. واألْين والكي ل: التعر.4)
: اللوامر.5)  ( الخيل القُّرُّ
 .74( الديوانا ص6)
 .60( نفر ا ص9)
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ةةةةةةةةةةْربهههره   حتةةةةةةةةةةأل تعةةةةةةةةةةاطيْيني َر ةةةةةةةةةةانا  ليحي
 لمةةةةةةةةةةا ر ْوكي وبلةةةةةةةةةةج البةةةةةةةةةةي  بيةةةةةةةةةةنيههر
ةةةةةةةةد  َر ةةةةةةةةاني  مةةةةةةةةري  ْت بنةةةةةةةةو  ري ةةةةةةةةوَّ  ُهره َي

 

ةةدش  ةةرارش ولةةر يهلةةووا علةةأل  حي يةةوري المه
(1) 
ةةةةةدش  وكةةةةةل  مطَّةةةةةرشدش األهنبةةةةةورش كالميري
(2) 

ةةةةةةةةةةةدش  قيفيةةةةةةةةةةةْت َر ةةةةةةةةةةةانه للرَّ ي  وقيل مةةةةةةةةةةةا وي
 

ولةةةةيس لةةةةةه ديةةةةةوان عبيةةةةد مةةةةةا يك ةةةةة  حقيقةةةةة لةةةةةمير المخاطةةةةةر لةةةةةه )ر وك(ا 
 لالقصيدس له المددا والممدود َير متبين.

 لمن ُو؟
بةةةن  ةةة س قائةةةد  رةةةد لةةةه ذينةةةك    ي هةةةر مةةةن  ةةةعر عبيةةةد بةةةن األبةةةرص وعمةةةرس

ْمةةرس  َي ما تبةةرز ليةة  الةةرود الجماعيةةة للقبيلةةةا وي يةةر ليهةةا الفةةرد لةةه  اليةةومينا ل ةةعُر
ذا ميزيَّة تهْحفي  ل عراء  رد.  الجماعةا ُو

ما. لقةد ذكةر ابةن  ولذا  جدنه محتاجا  إلأل تل مس ارر ذلك القائد له َير  ةعُر
ة د ن قائةا  (5)ا وياقوت(4)ا واألصبهانه(3)حبير بيعةةه بةن حه ذار رةد يةور القهةرات ُةو ري

ر الذين قةادوا  لة   ْمط القادس الجرارينا ُو ليكي ابن حبير ربيعة له رش . وقد ري األرد  
 .(6)رجل

ح فيل الذ  قادا لقتال َرةانا لقةد ويخي ل إله   ن ربيعة نال ُذا الصفة بهذا الجي
 دد.لههاما  والري الع  رد قد صو راا جي ا   ر ينا  ن  اعري ْ 

                                                 

 ( لر يهلووا علأل  حد: لر ييعوهجوا علأل  حد ارتعانة  ب .1)
ما .2)  ( مطَّرشد األنبور: طويله القناس طو   مهْعتد   مهقيوَّ
 .249المحب را ص (3)
 .197: 11( األَانها 4)
 ( معجر البلدانا مادس قرات.5)
 .246( المحب را ص6)
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ْجةر بةن الحةارث  بيعةةه قةد قةاد  رةدا  عنةد الخة ص مةن حه ذا صةح  ُةذاا يكةون ري وا 
ةةرار الا ْجةةر آكةةل المه ا  بةةه امةةرس القةةيسا الةةذ  مه بةةن عمةةرو الميْقصةةور بةةن حه ل ةةك كشْنةةد  

 علورا وله قتال َران له القهرات والمهرار.معلأل  رد له تاري  
جعةلي َرةان َازشيةة ا وجعةل  وييْلفشته له وص  عمرو بن   س ليور القهرات  ن 

 :(1) ردا  مدالعة  ُلي منزلا حيث قال
يَّةةةةةةةا   ْثليههةةةةةةةةْر حةةةةةةةةيني  قبلةةةةةةةةوا للةةةةةةةر  ري حي  مش

 
يَّةةةةةةا   ْنةةةةةةةزلش  ولةةةةةةر  ري حي  مثلنيةةةةةةا  ُةةةةةةةلي مي

 

 لهل القهرات له ديار  رد؟
و مةةا عبيةةد لقةةد جعةةل  رةةدا  َازيةةةا وجعةةل َرةةان مهدالعةةة: لقةةد جةةاء لةةه  ةةعرا 

ةة " "نحةن قهةةْدنا مةن  ُالةةيرش  المي
ْعنةا الحةةارث األعةةر " (2) ي ا (3)و "انتيجي ةةدش ا "ثةر َادرنةةا عي

 لهل القراته خار  ديار  رد؟ (4)بالقنا"
لالقرات من ديار  رد عند عمرو بةن  ة سا وخارجهةا عنةد عبيةد بةن األبةرص. 

  ُذا تناق ا والمتناقلان   يجتمعان و  يرتفعان كما يقول المناطقة؟
مةن ُةو  قةدر منةه علةأل تحديةد األمةاكن الخاليةة لةةه  يحتةا  تحديةد المكةان إلةأل

ةةةح  قةةةول: القهةةةرات خةةةار  ديةةةار  رةةةدا ارتئنارةةةا    ةةةمال الجزيةةةرسا لةةةإذا جةةةاز لةةةه  ن  رج 
ا وديةار  رةد لةر تبلةا تشهامةةا (5)بتحديد ياقوتا له  ن القهةرات واد  بةيني تهامةةي وال ةار"

 ذا اعتمدته علأل تحديد )لشيال( لتلك الديار.إ

                                                 

 .59(  عراا ص1)
 .116( الديوانا ص2)
 .119( نفر ا ص3)
 .119( نفر ا ص4)
 ( معجر البلدانا مادس قرات.5)
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نةةةوبه تيْيمةةةاء الم ةةةهورسا و ةةةرقه حةةةدوده  ر   رةةةد تمتةةةد  ج "وكانةةةتقةةةال لشيةةةال: 
ةو اآلن طريةةق الحةج مةةن إطريةق التجةةارس الع ةير الممتةةد  مةن ال ةةمال  لةأل الجنةةورا ُو

ْلمأل جبل طي ا. وكانةت  ربه وجنوبه الحد  ال ربه من  ج  وري ميعان إلأل المدينةا َو
لةةأل لشلْرةةطين ورةةةوري ةا إا علةةأل الطريةةق مةةن الجنةةور  رةةد  قصةةأل قبائةةل ميعيةةد   ةةما   

ةةةذارا وبيلشةةةه  اليمنيةةةةا علةةةأل الطريةةةق التجةةةار ا و  ةةةْذرسا وجه لةةةأل  ةةةرقها ا  وراءُةةةا قبائةةةل عه
ا لةةه المنخفلةةات المرةةم اس اآلن و ةةمالها ال ةةرقه قبيلةةة كيْلةةرا اليمنيةةة األصةةل  يلةةا  

ةةْو ا يفصةةلها عةةن  رةةد  ةةريط وارةةع مةةن الر رةةل الرمليةةة   –بةةواد  الرَّةةرحان والجي
 .(1)آلن"النُّفود ا

ةةةرار حةةةدثا لةةةه عهةةةد عبيةةةد بةةةن  و  بةةةد  لةةةه مةةةن  ن  رةةةتذكر  ن ييةةةْوميْه القهةةةرات ومه
ما األبرصا لهةو  يةهد  و  ةاُد اليةومينا و مةا عمةرو بةن  ة . لعبيةد س للةر يعاصةُر

 كميْن رمع كما يقال. ر ى وعمرو رمعا وليس راء  

المنةذر بةن عبيد  اعر قدير عايع عهد الحةارث بةن  بةه  يةمشر األعةر ا وقتلية ه 
اء رنة  را لعبيد بذلك قتل قبل 554ماء الرماء اللَّْخم ها الذ  قهتشلا قتل  الحارث ُز

 تلك الرنة.

ر(ا وقةال ليهةةا 639ُةة  15وعمةرو بةن  ة س  ةةاعر مخلةررا  ةهد القادرةةية )
كبيةرا  ييةْدلش   . للةو كةان  درك عهةد الحةارث األعةر  ل ةدا إبةان القادرةية  ةيخا  (2) عرا  

 (3).وما له الترعين مهن ة علأل جهادا  و اصطبار علي  له الترعين.

 القهرات والمهرار له  عر الناب ة الذبيانه

                                                 

  ( تةةةةرجر حرةةةةين نصةةةةار مقدمةةةةة ليةةةةال لةةةةه تحقيقةةةة  للةةةةديوان. ان ةةةةر ديةةةةوان عبيةةةةد بةةةةن األبةةةةرصا1)
 )المقدمة(. 14-13ص

 .99-96( ان ر  عراا ص2)
 .19-19( ان ر مقدمة يحيأل الجبور  ل عر عمرو بن   سا ص3)
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ا وقتلةةت بنةةو  رةةد مةةنهر  ةةْبس نيْلةةلية األرةةد   : "حةةين قيتيليةةْت بنةةو عي قةةال الطُّْورةةه 
ا (2)عيْون بنه عبسا  ن يهخر  بنه  رد من حلة  بنةه ذبيةان (1)رجلينا ل راد عهييْينية

 :(3)ب ة قصيدت  الته مطلعهالقال النا

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيته منةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاز   ْيتنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  َي ش  بشعهري
 

ةةةةةةةبشنِّ  ةةةةةةةةْزاش للحةةةةةةةهِّ المه ل علةةةةةةةةأل الجي
(4) 

 

 وذكر  ردا  لقال:

ةةةةةةةةةةةةةورا ةةةةةةةةةةةةةد  لهجه ْلةةةةةةةةةةةةةتي لةةةةةةةةةةةةةه  ري  إذا حاوي
ني صةةةةةةةةةةادقات   ةةةةةةةةةةواطش ةةةةةةةةةةهشدته لهةةةةةةةةةةر مي   ي
مةةةةةةةيس   ْجةةةةةةةر  لةةةةةةةه خي ُهةةةةةةةْر رةةةةةةةاروا لشحه  وي
فهةةةةةةةةةةةةةةوا ل رةةةةةةةةةةةةةةان  بزيْحةةةةةةةةةةةةةة    ُهةةةةةةةةةةةةةةْر زحي  و

 يةةةةةةةةةةةةةثش ييْرةةةةةةةةةةةةةموبكةةةةةةةةةةةةةلِّ مهجةةةةةةةةةةةةةر ر  كاللَّ 

ْنةةةةةةك ولرةةةةةةتي من ةةةةةةه  لةةةةةةإنه لرةةةةةةته مش
ةةةةةةةةةةةةةْدرش من ةةةةةةةةةةةةةه   تيْيةةةةةةةةةةةةةتهههره بةةةةةةةةةةةةةودِّ الصَّ
وكةةةةةةانوا يةةةةةةوري ذلةةةةةةكي عنةةةةةةدي  ين ةةةةةةه
(5) 
نِّ  حش ةةةةْرجي ةةةةني مه  (6)ريحيةةةةرش الرَّةةةةْررش  رعي
 (9)علةةةةةةةةةةأل  وصةةةةةةةةةةالش ذي ةةةةةةةةةةالش رليةةةةةةةةةةنِّ 

                                                 

ْصةةةن رةةةيد ليةةةزارس لةةةه عهةةةد الحةةةارث ( 1) ذييفةةةة الفيةةةزار . وكةةةان  بةةةوا حش ْصةةةن بةةةن حه عهييْينيةةةة: ُةةةو عهييْينيةةةة بةةةن حش
ْصةن قصةيد ْصن يور بنةه عهقيْيةل مةن عةامر. ولحش ل ةوا األص را وقد  صير حش س ينصةح ليهةا لفيةزارس  ن يهوي

عهييْينية بعد موت . ان ر القصيدس له  ماله المرتلةأل )تحقيةق محمةد  بةو الفلةل إبةراُيرا دار الكاتةر 
. والمصون له األدر ألبه  حمةد الحرةن بةن عبداللة  العرةكر  230: 1(ا 1769اللبنانها بيروتا 

 (ا1792)مكتبة الخانجه بالقاُرس ودار الرلاعه بالريا ا 
 وقد  درك عهييْينة امر را و رلرا ووصف  الررول الكرير ب ن  الريد المحمق.     

 .125( ديوان الناب ة )تحقيق محمد  بو الفلل إبراُير(ا ص2)
 .125( نفر ا ص3)
: المقير زمن الربيع.4)  ( الحه  المهبشن 
ْجر بن الحارث الكشْند   بو امرس القيس.5) ْجر: حه  ( حه
: الثقيل.( الجيع 6) ن  حش  األرعن: الملطرر لكثرت . والمهْرجي
: الذي ال والمتبختر له بيطير.9) ل نه  ( الرِّ
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مات   ةةةةةةةةةةةةةةةةةوَّ ةةةةةةةةةةةةةةةةةْمر  كالقشةةةةةةةةةةةةةةةةةدادش مهري  وله
 

ةةةةةةةةةةنِّ  ةةةةةةةةةةٌر   ةةةةةةةةةةبااه جش عليهةةةةةةةةةةا ميْع ي
(1) 

 

ْحفةةل  رةةد  ةةذا لهةةا ُةةو ذا جي رةةان مه ةةاٌر عليهةةا. ُو زاحفةةا  ل رةةانا لهةةو الم هيةةر َو
 يت فق مع ما قال  عبيدا وليس مع ما قال  عمرو بن   س.

ر عنةد الناب ةة الةذبيانه:  ا نحن  و ء نرى  ن صورس جحفةل  رةد الجةر ار تتكةر  ُو
بةون َيةر  َةرارا يهْ ةبشهون  لهو ريْحٌر يمأل الطرقا  رعنه ثقيلا ورجال  كاللُّيوث مجر 

. و  ن  لشير. الجياد ذي الةالجش  لوامرا لمور القشْدد الصَّ

 عيدش   وقهْرص
مةةةةا ممةةةةن اط لعةةةةوا علةةةةأل كتابةةةةات  لةةةةيس ليمةةةةا كتبةةةة  نولدكةةةة   و جةةةةواد علةةةةه  و َيُر

ين قتلتهما  رد يور المخرخين َير العررا ما يعين علأل تبيين حقيقة عيدش   وقهْرص اللذ
 .(2)تقاس من المصادر العربية ارس الته  وردُا جواد عله مرالقهراتا وام

كةة ر: لقةةد ذكةةر ابةةن  – ولةةيس جةةب    إذا كةةان قهةةرص رجةة    –ولةةه كةة  الةةرجلين 
. وله  ةرد (3)ي ا  ُو عد   بن مالك ابن  خت الحارث بن  به  يمشر"دش ال جر   ن عي 

. وكةةان قهةةْرص ملكةةا   مةةن ملةةوك َرةةانا  ديةةوان حرةةان "ُةةو عةةد   ابةةن  خةةت ال رةةانه 
ةةدش   بنةةه  . ولةةه األَةةانه " َةةار ملةةك مةةن ملةةوك َرةةان يقةةال لةة  (4) رةةد لقتلةةوا"َةةزا عي

و ابن  خت الحارث بن  به  يمشر ال رانه علأل بنه  ردا للقيت  بنو رعد  ا ُو عد  
 بنت عد : ... لقالت لاختة ... لقتلت بنو رعد عديا   بن ثعلبةا

                                                 

مات: المهْعليمات اللواته عليهر ع مات يعرلن بها له الحرور.1)  ( الميروَّ
 .436: 3( المفصل له تاري  العرر قبل امر را 2)
لعةرر )تحقيةق علةه محمةد بجةاو ا مكتبةة ( ابن ال جر ا ُبة الل  بن علها مختارات  ةعراء ا3)

 .326(ا ص1795دار نهلة مصرا القاُرسا 
 .217( الديوان )تحقيق عبدالرحمن البرقوقها المكتبة التجاريةا القاُرسا ؟(ا ص4)

 .192: 2والديوان )تحقيق وليد عرلات(ا     
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 لعمةةةةةةةرك مةةةةةةةا خ ةةةةةةةيت علةةةةةةةأل عةةةةةةةد 
 ولكنةةةةةةةةةةةةةه خ ةةةةةةةةةةةةةيت علةةةةةةةةةةةةةأل عةةةةةةةةةةةةةةد 

 

 لحمةةةةةةةةةةةةاررمةةةةةةةةةةةةاد بنةةةةةةةةةةةةه مقي ةةةةةةةةةةةةدس ا
 يةةةةةةةةةةةاك حةةةةةةةةةةةار و ارمةةةةةةةةةةةاد الجةةةةةةةةةةةن  

 

 خال : مر  به تعنه الحارث بن 

 قتيةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةا قتيةةةةةةةةةةةل ابنةةةةةةةةةةةه حةةةةةةةةةةةةذار
 

بعيةةةةةةةةةد الهةةةةةةةةةةر  طةةةةةةةةةة ا النجةةةةةةةةةةةار
(1) 

 

ةةر سلفاختةةة لةةر تيْخةةع  ةةه تهقي ةةد حمةةار الةةوحع لةة   (2)علةةأل عةةد   رمةةادي  ُةةلش الحي ُو
ةو لةه ن ةر  – ولكنها تخ أل علي  مةن الطةاعون –تديعه ه يرير من  د س وعورتها  ُو

  و تخ أل علي  من الحارث نفر . –الجاُليين من ويْخز رماد الجن  

ا وتيْ ةة ير علةةأل ُةةذا الروايةةة للبيتةةين روايةةة  خةةر  ةةدش   ى لثعلةةرا لةةيس ليهةةا ارةةر عي
(ا لقد روى ثيْعلر البيتين:وا    نما ليها ارر ) هبه 

ةةةةةةةةةيته علةةةةةةةةةأل  هبيةةةةةةةةةه   ةةةةةةةةةرك مةةةةةةةةةا خي ش  لعمه
ةةةةةةةةةةةةةةيته علةةةةةةةةةةةةةةأل  هبيةةةةةةةةةةةةةةةه    ولكن ةةةةةةةةةةةةةةه خي ش

 

مةةةةةةةةةةةةارش   رمةةةةةةةةةةةةادي بنةةةةةةةةةةةةه مهقيي ةةةةةةةةةةةةدسش الحش
 (3)رشمةةةةةةةادي الجةةةةةةةةةنِّ  و إيةةةةةةةةةاكي حةةةةةةةةةارش 

 

 ثعلبا ا و خذ بالروايتين (5)رواية األَانها ويوالق الثيله (4)وتوالق رواية الثعالبه
 

                                                 

 .170-197: 11( األَانها 1)
ه  ر قاتله عد .( مقيدس الحمار له األَانه امر س من كنانة 2)  يقال لها تمالر ُو
( ثعلةةةرا  حمةةةد بةةةن يحيةةةألا مجةةةالس ثعلةةةر )تحقيةةةق عبدالرةةة ر محمةةةد ُةةةارونا دار المعةةةار ا 3)

 .294: 2(ا 1760القاُرسا 
( الثعةةةةالبها  بةةةةو منصةةةةور عبةةةةدالملك بةةةةن محمةةةةد بةةةةن إرةةةةماعيلا ثمةةةةار القلةةةةور لةةةةه الملةةةةا  4)

 .53(ا ص1709والمنرور )مطبعة ال اُرا القاُرسا 
( ال ةةلبها  بةةو عبداللةة  محمةةد بةةن عبداللةة ا آكةةار المرجةةان لةةه  حكةةار الجةةان )مطبعةةة الرةةعادسا 5)

 ُة(.1326القاُرسا 
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 .(1)ابن من ور 

َهمولةةةا   ذا كةةةان ُةةةذا الكةةة ر لةةةر ييةةةزشد عةةةدي ا  ا  و  ن ال مةةةو  الةةةذ  يحةةةيط ا لةةةإإ  
 َّةةجير : "قهةةْرص بةةن مالةةك مةةن َرةةانا ويقةةال ُةةو رجةةل مةةن قةةال ابةةن ال .بقهةةْرص   ةةد  

ةعيةا ويقةال: ُةو مةةن كشْنةدس" ْعصي . ولةه  ةةرد (2)بنةه كيْعةر بةن ربيعةةة بةن عةامر بةةن صي
. وقةةال يةةاقوت: "تةةلُّ (3)ديةةوان حرةةان بةةن ثابةةت "وكةةان قهةةْرص ملكةةا  مةةن ملةةوك َرةةان"

 .(4)َران له  عر عبيد بن األبرص" ب ر ش 

ةةريد  ُةةذا ال خةةال  ن مي رةةر قهةةْرص. و  خةة   البيتةةان نفرةةهما اللةةذان ورد ليهمةةا اوا 
ما: رى عله  تثريبا  إ  ذا  عدت كتابتهماا ُو

مالش  يله قهب ا  عن يمينش و ش له  الخي نيْحوي قهْرص  يوري جاليْت حوي
(5) 

 ثر:

نكهةةةةةةةةةره  ةةةةةةةةةْيرش مش ةةةةةةةةةرَّسي الخي  ونيْحةةةةةةةةةنه قيتيْلنةةةةةةةةا مه
 

 (6)وقهْرصةةةةةا  قتلنةةةةةا كةةةةةاني ممةةةةةن  ولئكمةةةةةا
 

قوت الةةةذ  عةةةد  قهْرصةةةا  جةةةب   لي هةةةر  نةةة  التفةةةت إلةةةأل البيةةةت األول دون  مةةةا يةةةا
وي  و له َزو  رد ل رانا وجي وي نها حول الثانها ُو  ن الخيل حول جبل  قرره من جي

ل قهْرص ةريجهل. ولو كان ياقوت قد التفت إلأل البيت الثانه  ط رد ُذا ا حتمالا ليقيتْ 
 يمشيطه    ميحالة.

                                                 

( لةه مةادته: رمةح وحمةرا 1) ( ان ر لران العررا المةواد: رمةحا وحمةرا وقيةد. وقةد جةاءت ) بةه 
( له مادس قيد.  وجاءت )عد  

 .329( مختارات  عراء العررا ص2)
 .192: 2يق وليد عرلات(ا ( الديوان )تحق3)
 ( معجر البلدانا مادس قرص.4)
 .74( ديوان عبيد بن األبرصا ص5)
 .119( نفر ا ص6)
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ْرص من َرةانا لارةتند إلةأل  ن  رةدا  قيتيلةْت قهْرصةا ا و ن الخيةل و ما من قال: قه 
 جالت حول  بعد انتجاعها الحارث األعر .

ةعيةا لارةتند  ْعصي لةأل مةا بةين  رةد وعةامر إو ما من قال: قرص من عامر بةن صي
 من عداءا وله القصيدس الته منها البيت الثانه التخار بانتصار  رد علأل عامر.

باقةةةا  للبيةةةت الثةةةانها لالقصةةةيدس لةةةه خطةةةار والقةةةول: قهةةةْرص مةةةن كش  ْنةةةدسا موالةةةق طش
ْجة را  امرس القيسا والفخر علي  بفعالش قبيلت  وانتصاراتها علأل كشْندس وعامرا وقتلهةا حه

يةة  ةةد ا )؟( وعم  ةةرَّس . ولخةةر عبيةةد باألْجةةديليْين ومالكةةا    بةةا امةةرس القةةيسا وعمةةرا  جي قتةةل مه
ص عليةة  ييْرةةتتبع  ن يكةةون قهةةْرٌص مةةن الخيةةرا وجعلةة  مةةن كنةةدس )مةةنكر( وعطةة  قهةةرْ 

 كشْندس.

 ولكن البيت األول يزيل ُذا القول.

ةل مةن ُةذا المناق ةة  ن يكةون قهةْرص مةن َرةان. ولكةن ارةم   ل قرر ما يتحص 
ر موالقت  لران العرر. لفي  إ مار من عهْجمة تجعلنه  ميل إلأل  ي ل َريبا   علأل َر
 .(1) و قائدا  عند البيزنطيينا وتعنه رئيرا  Duxمن )دقص(  جعل  محر لا  

 بكاء عبيد بن األبرص قوم .

ذا كان عبيةد وعمةرو بةن  ة س قةد لخةرا بانتصةار  رةد علةأل َرةانا لةإن لةه ا  و 
 عر عبيد ما يه ةن   نة  دال  علةأل مةا ابتليةت بة   رةد مةن َرةان. وقةد  حة  حرةين 

رور والمنايةا "لةه نصار  ن عبيدا  يبكه قوم  بنه ريْعد بن ثيْعليبةا الذين  بادتهر الحه 
 له قول : (2)حروبهر مع ال رارنةا ليما ي هر من  رود الديوان"

ةةةةةْعدش بةةةةةن ثيْعليبُّةةةةةةي األهلةةةةةأل ةةةةةٌر علةةةةةأل النةةةةةاسش رائةةةةةره  ديةةةةةاره بنةةةةةه ري ُْ ةةةةةْر دي   ذااي بشهش

                                                 

 .19( نولدك ا  مراء َرانا ص1)
 .9( الديوانا ص2)



 119 

ُيبيههْر مةةةةةةا  ذُةةةةةةةري النةةةةةةةاسي قبليههةةةةةةةرْ   لةةةةةة ْذ
 

ةةةةةراسه الحةةةةةرورش والمنايةةةةةا العيواقشةةةةةةره   لش
 

عبيةةد قومةة  الةةذين  ذُةةبهر لةةراسه الحةةرور والمنايةةا  قةةول: يمكةةن  ن يةةدل  بكةةاء 
ْقهةةةا مةةةن َرةةةان  ن َرةةةان  دمةةةت  رةةةدا ا ولكةةةن ُةةةذا امالتةةةوالها علةةةأل  دمةةةاء لةةةر ييْلحي

ةةْبسا حتةةأل باتةةت  رةةد دريئةة ةةا ككنةةدس وعةةامر وتيمةةير وعي  ةوحةةدُاا بةةل منهةةا ومةةن َيُر
ْورا ولكنها احتملت ذلك بإباء واقتدار.  تصيبها الرهار من كل صي

 د الحارث األعرج وولديهفي عه -ب

ألرد لي  ذكر ل رانا وب ةر  بعد الحارث األعر   عرا   – و لر  جد  –  نجد 
بةةن  بةةه خةةازر األرةةد  الةةذ  كنةةت آمةةل  ن  جةةد لةةه ديوانةة   ةةعرا  عةةن ع قةةة  رةةد ا

َيطيفةةان  ب رةةانا يخلةةو ولةةو مةةن إلمةةاد إلةةيهر. لقةةد ت ن ةةأل بانتصةةار  رةةد و ح لهةةا مةةن 
فارا وركتي عن صةراا  رةد وطيا ولبَّة علأل بنه  عامر وتمير يومه النِّرار والجش

. ا بخير  و  ر   مع َرانا للر يذكُر
* * * 

ذا كانةةةت  يةةةار  رةةةد مةةةع َرةةةان لةةةه عهةةةد الحةةةارث األصةةة ر وولديةةة : النعمةةةان  وا 
  عراء  ردا لإنها  هرت له  عر الناب ة الذبيانه. وعمرو لر ت هر له  عر

ْبةرس وي هر من ذلك ال عر  ن  ردا   صيب ا الناب ة عش َير انا حتأل صي ُر ت له 
ْن ل رةان. ويتبةدى ُةذا مةن قصةيدت   لذبيانا يصيبها ما  صار  ردا  إذا ُه لر تهةْذعش

 (1)الته مطلعها.

بَّةةةةةةةةرياه  ْكةةةةذورش بعةةةة ه األوه  إنةةةةةةةةه كةةةةةةةة ن ه ليةةةةةةةةديى النُّعمةةةةةةةةانش خي د  حةةةةديثا  َيةةةةر مي
(2) 

 
                                                 

 .47( ديوان الناب ة )تحقيق محمد  بو الفلل إبراُير(ا ص1)
و ذو الود.2)  ( األود : جمع ود ا ُو
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ا ليكل م  له (1) به  يمشر ومن خبر ُذا القصيدس  ن الناب ة "ركر إلأل الحارث بن

ْيفة ذي ْصةنه بةن حه الفيةزار    ة رارى بنه  رد وبنه لزارسا ل عطاا إي اُر و كرمة . وقةد كةان حش
ْصةنا   صار له َران قبةل ذلةك بعةارا لقةال الحةارث للناب ةة: مةا دسَّ بنةه  رةد إ  حش

ان بةن وقد بل نه  ن    يةزال يجمةع علية  الجمةوا ليصةيري علةأل  رلةنا. وقةد كةان النعمة
الحارث  ةديدا  َلي ةا ا لةدخل علية  الناب ةةها لقةال لة  النعمةان: إن حصةنا  ع ةيره الةذنر 

لأل الملكا لقال ل  الناب ة: إن الذ  بل ك باطل"  .(2)إلينا وا 

ا (3)وي هةةر  ن الحملةةة التةةه قةةار بهةةا الحةةارث  صةةابت بنةةه  رةةد علةةأل )األمةةرار(
 لقيتل و رر وربألا قال الناب ة:

ةةةةةةةةد   و  ته قةةةةةةةةه كمةةةةةةةةا   قيةةةةةةةةْت بنةةةةةةةةو  ري
ْنفيلشةةةةةت    لةةةةةر يبةةةةةقي َيةةةةةره طيريةةةةةد  َيةةةةةر مه
مةةةةةةةلش قةةةةةةةد كبلةةةةةةةت ةةةةةةةرَّس  كمهةةةةةةةاسش الرَّ   و حه
 تةةةدعو قهعيْينةةةا  وقةةةد عةةة  الحديةةةده بهةةةةا

 

 لقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابيْتههره ب هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخبورش 
ْرةةةةةةلهورش  ومهوثيةةةةةةق  لةةةةةةه حبةةةةةةالش   القشةةةةةةدِّر مي

 لةةةةةةةةةوق المعاصةةةةةةةةةر منهةةةةةةةةةا والعراقيةةةةةةةةةرش 
ةةةة َّ الثِّقةةةةا ةةةةرِّ األنابيةةةةةرش   ش عي  علةةةةةأل صه

 

ر "حه  من  رد"وا  ا ولكن   معين لهن  منهر.(4)لربايا يدعون قهعيْينا ا ُو

                                                 

  ن  الحارث األص ر بعد  ن تبينا الحارث بن  به  مر.( لقد اتلح من البحث 1)
. والديوان )تحقيةق كةرر البرةتانها 45( ديوان الناب ة الذبيانه )تحقيق  بو الفلل إبراُير(ا ص2)

. ولةةةةه ديوانةةةة  )جمةةةةع محمةةةةد بةةةةن عا ةةةةورا ال ةةةةركة 14(ا ص1760دار صةةةةادرا بيةةةةروتا 
 زيادس مفيدس. 50(ا ص1769التونريةا تونسا 

ةةر وكهتييةةْر ( األمةةرا3) ر: قةةال يةةاقوت: ارةةر ميةةاا بالباديةةةا وقيةةل ميةةاا لبنةةه ليةةزارس وقيةةل: ُةةه عهراعش
ةةر تحةةد د مكةةان األمةةرارا  يةةْدعيان األْمةةرار لمةةرارس مائهمةةا )معجةةر البلةةدانا مةةادس  مةةرار(. وعهراعش

 (.401لهه تقع له الطريق بين المدينة وتيْيماء ) مال َرر الجزيرسا ص
 لة  نرار العررا مادس بنه قعين.( نهاية األرر له معر 4)
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(4) 
 انبين غسان وذبي

 النابغة الذبياني -أ

لقد كفانه الناب ة الذبيانه مخونة التنقيةر عةن َيةرا لةه ارةتج ء ع قةة َرةان 
ةةةو وثيةةةق الصةةة لة بةةةذبيان: لالناب ةةةة ابةةةن قبيلتةةة ا وابةةةن بيْجةةةديتهاا وذو المكانةةةة ليهةةةاا ُو

 علأل ما بينهما من خصار. بال رارنة والمناذرس معا  

لةو  المةوالج  وليرت طيلشبيته اآلن  ن  تحةد ث عةن الناب ةةا وقدرتة  الفائقةة علةأل وه
ةةةةةعارا ومصةةةةةانعة المتخاصةةةةةمينا لحرةةةةةبنا تلةةةةةك القصةةةةةيدس التةةةةةه تصةةةةةح  لمةةةةةدد  الصِّ

ه الته مطلعها  :(1)ال رارنة والمناذرسا ُو

  تاركةةةةةةةةةةةةةةةةة  تيةةةةةةةةةةةةةةةةديلُّليها قيطيةةةةةةةةةةةةةةةةارش 
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ا  بالتحي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةش والرَّةةةةةةةةةةةةةةةةةة رش   ويلي
 

والتةةةةه اختلةةةةة  الةةةةةرواس لةةةةةيمن قيلةةةةةت: لهةةةةةه لةةةةه عمةةةةةرو بةةةةةن ُنةةةةةد عنةةةةةد األعلةةةةةر 
ال َّةةْنتيمير ا
ةةه لةةه المنةةذر بةةن المنةةذر عنةةد ابةةن الكلبةةها (2) ةةه لةةه عمةةرو بةةن  (3)ُو ُو

وكةة نه بالناب ةةة قةةد  رادُةةا  ن تكةةون علةةأل ُةةذا  (4)الحةةارث ال رةةانه عنةةد  بةةه عبيةةدس.
 .ر؛ حتأل يحال  علأل ع قت  الطبيعية بالمناذرس وال رارنة معا  النحو المحي  

* * * 

ر  ن األصةةمعه قةةد دلةةع  الناب ةةة  درك عمةةرو بةةن ُنةةد "ألن عمةةرا   ن وعلةةأل الةةَر
لشكةةا   قبةةل المنةةذر  بةةه النعمةةانا وملةةك ع ةةر رةةنينا وملةةك النعمةةان ابنةة  ثمانيةةا   كةةان مي

                                                 

 .130( ديوان الناب ة )تحقيق محمد  بو الفلل إبراُير(ا ص1)
 .19(ا ص1791(   عار ال عراء الرتة الجاُليين )دار اآللاقا بيروتا 2)
 .130( ديوان الناب ة الذبيانه )تحقيق محمد  بو الفلل(ا ص3)
 .40-37َرانا ص . وان ر مناق ة الروايات له  مراء130( نفر ا ص4)
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 يجوز  ن يكون مدد عمرو بن وث ثين رنةا والناب ة مات وعمرا خمرون رنةا و 
و   (1)رنتين". -   الناب ة –ُندا ُو

ر مةةةن ذلةةةكا لةةةإن لةةةه  ةةةعر الناب ةةةة مةةةدحا  للحةةةارث األعةةةر ش   قةةةول: علةةةأل الةةةَر
 (2)ال رانه الذ  كان معاصرا  للمنذر بن ماء الرماءا قال:

 واللةةةةةةةةةة ش واللةةةةةةةةةة ش لينشْعةةةةةةةةةةةري الفتةةةةةةةةةةةأل الةةةةةةةةةةةة
 

  عةةةةةةةةةةةةةةةةر ه   الةةةةةةةةةةةةةةةنَّْكسه و  الخامةةةةةةةةةةةةةةةةشله 
 

 منذر بن ماء الرماء ُو  بو عمرو بن ُند.وال

لةةه  (4)قصةةيدس ومقطوعةةة لةةه َرةةان: واحةةدس (3)ولةةه ديةةوان الناب ةةة ثةة ث ع ةةرس
ْجةةر ) و عمةةرو( بةةن  (5)بةةه  يةةمشرا وواحةةدس الحةةارث بةةن  لةةه الحةةارث األصةة ر ابةةن حه

لةه النعمةان بةن الحةارث األصة را و ربةع لةه  (6)النعمان بن الحارث األعةر ا ورةبع
 الحارث األص ر.عمرو بن 

 سبب الخالف بين غسان وذبيان -ب

ثمةةة منطقةةة كانةةت مصةةدر خةة   بةةين َرةةان وبةةين ذبيةةان و رةةد. تلةةك المنطقةةة 
نار وعالشجا وقد  هرت ُذا المنطقة بج ء لةه  ةعر الناب ةة الةذبيانها  تقع بين الجش

 (9)حيث قال ينصح قوم :
                                                 

 .114( ديوان الناب ة الذبيانه )جمع محمد بن عا ور(ا ص1)
 .169( نفر  )تحقيق محمد  بو الفلل إبراُير(ا ص2)
ا 109ا 79ا 95ا 47ا 40( ديوان الناب ةة الةذبيانه )تحقيةق محمةد  بةو الفلةل إبةراُير(ا ص3)

 .206ا 193ا 169ا 166ا 165ا 141ا 130ا 115
 .169( نفر ا ص4)
 .166ا 165ا 115ا 109ا 79ا 95ا 47نفر ا ص (5)
 .193ا 141ا 130ا 40( نفر ا ص6)
 .144( نفر ا ص9)
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نةةةةةةةارش وعالشةةةةةةةةج   لُّةةةةةةوا لةةةةةة  بةةةةةةين الجش  وخي
 

 ذ  األذاسش المهزايشةةةةةةةةةةةلش  لشةةةةةةةةةةراقي الخلةةةةةةةةةةيطش 
 

د دُا ال ةي  حمةد الجارةر "بةاألر  الفرةيحة الوارةعة الواقعةة   ما الجنار لقد حي
ةديد  ْيبيري مةن ال ةرق إلةأل تيْيمةاءا حيةث يحةد ُا جبةل حي را  خي ُةو جبةل تيْيمةاء  –له عش

نيْير( َه ثر تمتد  ُذا األر  نحو ال مال حتأل تتصل بواد  عيْرديس الذ  يقع  علأل  -)
ذا األر  يطلق عليها اآلن واد   القهليْيبةا القرية الته يمر  بها المهتَّج  إلأل تبوكا ُو

ْهراء(  ر  ذات  ودية ومرتنقعات وارعة"  (1).)الجي

ه الصحراء الممتدس من  مال جبل  ج   حد  و ما عالشج لترمأل اليور النفوذا ُو
ةةةةْو  اليةةةة ْنةةةةديل )الجي ةةةةه صةةةةحراء   جبلةةةه طيةةةةا ) ةةةةم ر اليةةةةور( إلةةةةأل دهْومةةةةةش الجي ور(ا ُو

 تخطئها العين له  ية مصو رس ج رالية لجزيرس العرر.

لهذا األر  ال ارعة كانةت مطمةحي َرةان ومطمةح قبائةل األحةالي ا وخاصةة 
ميةأل  ميةأل ليهةاا كحش ذبيان و ردا . لقامت َران له عهةد الحةارث األصة ر بإحمةاء الحش

و رد لهذا الحمأل لترب عت ا النعمان بن الحارث األص ر له ذ   هقرا للر ت ب  ذبيان 
 (2)لهاجمها النعمان و رر منهاا لقال الناب ة قصيدت  الته مطلعها:

 عةةةةةن  هقهةةةةةةرليقيةةةةةْد نيهيْيةةةةةته بنةةةةةه ذهْبيةةةةةةاني 
 

هشر لةةةةةةةةةه كهةةةةةةةةةةلِّ  صفةةةةةةةةةةارش  بُّعش  (3)وعةةةةةةةةةن تيةةةةةةةةةري

 

                                                 

 .501-500(ا ص1790( حمد الجاررا له  مال َرر الجزيرس )دار اليمامةا الريا ا 1)
 .95( الديوان )تحقيق محمد  بو الفلل إبراُير( ص2)
ر البلدان )ان ر مةادته  هقهةر و هْقةر(. ولية   ن ذا ذو  قر و قر مولعان متقاربان كما يفهر من معج( 3)

ةةو واد نيْجةةةل  ةةةر سا ُو ةةةو قريةةر مةةةن  ر  ال ةةةربة.  -   وارةةةع – قةةر واد لبنةةةه مه ْملةةةا . ُو مملةةوء حي
 (.560-557وال رب ة  رقه واد  الرمة الم هورس )ان ر  مال َرر الجزيرسا 
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وعاودت ذبيان ترب عهاا ل َار عليها عمرو بن الحةارث األصة را لقةال الناب ةة 
 (1)ها:قصيدت  الته مطلع

ْرره المنةازشلش  كي من  رماءي ري ةش نهْعمشهَّ لةذاتش األجةاولش   ُاجي ْولي  بري

وممةةا يهْرةةت رر  ن يكةةون الناب ةةة مةةع َرةةان لةةد قومةة  عنةةدما طلةةر  ن تخلةةه 
 ذبيان تلك األر  ال ارعة لعمرو بن الحارث األص ر.

 في عهد الحارث األصغر -ج
عمان بن الحارث األص ر له عهد  بي  لقد تحد ْثته عن الحملة الته قار بها الن

رد وذبيان له  ثناء الحةديث عةن  رةد. وقةد صةو ر الناب ةة ُةذا الحملةة عنةدما  علأل 
ةةير  ةْو ن إب ةان القيةْي ا عليهةا لررةان  هبةاس مةن  ش ةوامر مةن الجي خرجةت خيةل ال ةارس اللَّ

ةةرارا  ح َش تةةأل بل ةةت و هةب ان قةةد ديرشبةةوا علةةأل الحةرورا لمةةا  صةةابت الخيةةل مةن النةةور إ  
ْلح وقد  خذ منها الكي له كل  م خذا يتصبر منها العيريق كانصبار الماءش من   ُلي المش

. ْلرش  القشرير الوه
 (2)قال:

ةةةةةةةةةةْو نش قائ يةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةني الجي  قةةةةةةةةةةادي الجيةةةةةةةةةةادي مش
ْلةحش مةا طيمشعيةتْ   حتأل ارت اثيْت ب ر ش المش

ةةةةه ومجنةةةةورش  ْنعيليةةةةة  تهْزجي مةةةةن بيةةةةْينش مه
(3) 
ْنةةةزشل  طيْعةةةري نيةةةْور  َيةةةري ت ويةةةر لةةةه مي
(4) 

                                                 

 .141( الديوان )تحقيق محمد  بو الفلل إبراُير( ص1)
 .50يوان )تحقيق محمد  بو الفلل إبراُير(ا صالد( 2)
( ذكةةر ليليةةةر حت ةةةه  ن عاصةةةمة آل جْفنةةةة كانةةةت لةةةه البةةداءس معرةةةكرا  متةةةنق  ا ثةةةر صةةةارت الجابشييةةةة لةةةه 3)

ْوران له بع  األحيان. ان ر: لِّق الواقعة جنوبه حي ْو ن عاصمة لهرا وجش  الجي
History of Syrai (Macmillan & co-LTD, London, 1959), p.401. 

ةةر. ان ةةر ديةةوان الناب ةةة )تحقيةةق محمةةد  بةةو الفلةةل إبةةراُير(ا     ْو ن بةةين بهْصةةرى وجارش ودهلةةن النعمةةان بةةالجي
 .121ص
 وتهْزجيأل: تراق. والفيريس الميْجنور: الميقهود.      

ْلةةح. وقةةد ورد يةةور بارةة4) ي ةةات المش ر )يةةور (  ر  الملةةح كثيةةرس لةةه  ةةمال الجزيةةرس حتةةأل رةةم يت قريةةة بارةةر قهري
الملح( له  عر زيد الخيل الطائه. ان ر ديةوان زيةد الخيةل الطةائه )صةنعة نةور  حمةود  القيرةها 

 .39مطبعة النعمانا النج ا ؟(ا ص
 والت وير: الرير جميع النهارا ولعلها ُنا ال رر عند القائلة.      
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ةةةةةةحْ  ْلرش  ت قييْنلي  هةةةةةةاني نيْلةةةةةةحي المةةةةةةزيادش الةةةةةةوه
ةةةةةةةةةةلش تيةةةةةةةةةرْ   دش  لةةةةةةةةةةه  عنَّتشهةةةةةةةةةةاقهةةةةةةةةةرُّ األياطش

ةةةةةةةةةةةةْربشهر ةةةةةةةةةةةةاعيٌر لحي   هةةةةةةةةةةةةْعٌت عليهةةةةةةةةةةةةا ميري
 

ْ ةةةةةرورش  ةةةةةدُّ الةةةةةرواسش بمةةةةةاء َيةةةةةرش مي  ي
(1) 

ةةةباتش مةةةن الزُّْعةةةرش ال َّنابيةةةرش   (2)كالخالش

ةةيرش  ةةْن  ش ةةْرد  ومش  هةةرُّ العيةةرانينش مةةن مه
(3) 

 

 صابت ُذا الحملة  ردا  ولر تهصر ليزارس من ذهبيانا ولذلك ينصةح الناب ةة وقد 
رارا كي  ت قه ما  قت   رد:إ ر  رس  ن تيفلشفيزا  لأل الجبال والحش

تيها ةةةةةةةةرَّ ْمةةةةةةةةدش اللةةةةةةةة ش  ش قشيةةةةةةةةتش بحي  لةةةةةةةةإْذ وه
 

ْه ليةةزازي إلةةأل لةا  (4)وادش لاللولةةرْطةةاألي ْنجي

 

 في عهد النعمان بن الحارث األصغر -د
 بيةةة  الحةةةةارث  (5)ن النعمةةةان لةةةر ييقهةةةر لةةةةه عهةةةد تول يةةة  إمةةةارس َرةةةةان بعةةةد مقتةةةليبةةةدو  
لةأل ابةن إنمةا  وكةل  مةر قيةادس ال ةارس ا   قةر ا و  ادس ال ارس علأل ذبيان عندما تربعةتاألص ر بقي

ة د  الجه د الكلبه لقد قال ياقوت: "ليبيعيثي النعمةان بةن الحةارث إلةيهر جي ةا   وعلية  ابةن الجه
 و ُداُر إلأل قيْيصر الرور. عليهر بذ   هقهرا وربأل رتين  ريرا   الكيْلبها ل َار

                                                 

ه 1) ْلراءا ُو ْقر: جمع الوي ه القشربة. والوه  المألى. و ت ق: مأل.( الميزاد: جمع المزادسا ُو
ا. والخالةةبات مةةن الز عةةْر 2) ةةْدُو ةةا لةةه عي ره األر  بحوالُر ةةْمره البهطةةون. وتةةروى: تيةةْرجه ( قهةةرُّ األياطةةل: له

ْقةةتش  ةةرس الرةةوقا وتحمةةر عةةادس رةةيقان ال لمةةان لةةه وي ةةبات: مهْحم  ال  نابيةةر: كنايةةة عةةن النعةةار. والخالش
  ار الرُّوق.الخشصار. والز ْعر: قشصار الر يع. وال  نابير: ع

ليت  يْرنيبيته .3) ْرنينه األ ير : األن  الذ  عي  (  هرُّ العيرانينا كناية عن امباء وال موخ. والعش
ر س.4) ه الحي بةا ُو  ( اللُّور: جمع ال  
 ( يرتفاد ُذا من قصيدس الناب ة الته مطلعها:5)

طيرا إْن ييْرليرش الحارث الحر اره تعترلوا         جي ا  مه يرا        علأل ثيْه ني  و خي
 .206الديوان )تحقيق محمد  بو الفلل إبراُير(ا ص    
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وقصةةيدس الناب ةةةة تحةةذير لةةةذبيان مةةن َةةةارس علةةيهرا لقةةةد اجتمعةةت علةةةيهر َرةةةان 
ةةار مةةن قهلةةاعةا وقةةد تمن ةةأل الناب ةةة ليهةةا    يةةرى نرةةاء  (1)وكلةةر وريُةةطه رشْبعةةه وحج 
ةةةراء واألي  ةةةْزرا  إلةةةأل ْتبةةةااا ييةةةْذرْلني ذبيةةةان رةةةبايا مردلةةةات وراء األهجي  العيبيةةةراتا وييْن هةةةرن  ي

رائر: ن  الحي هن امتعا  بي ن من إنكار الر ق  ُو  الرُّباسا وعلأل وجُو

ةةةةةةةةةةةةدامشعهها ةةةةةةةةةةةةْورا  مي بةةةةةةةةةةةةا  حه ْبري     عةةةةةةةةةةةةْرليْن ري
ةةْن  ةةره   جةةاء ييْن هةةْرني  يةةْزرا  إلةةأل مي  عةةن عه

ةةةةةةةةة   ْلةةةةةةةة ي العيلةةةةةةةةاريطش   يهةةةةةةةةْوقيْيني لاحش ي  خي
را   ْ ةةةةةةةفارش يهةةةةةةْذرشيني ديْمعةةةةةةةا  علةةةةةةأل األي  ةةةةةةةدش  مهْنحي

 

 (2)كةةةةةةةةةةةةةةةة ن   بكاريُةةةةةةةةةةةةةةةةا نشعةةةةةةةةةةةةةةةةا ه ديوَّارش 
ْنكشةةةةةةةةةةةراتش الةةةةةةةةةةةرِّقِّ  ْحةةةةةةةةةةةرارش  ةةةةةةةةةةة   مه  ب ْوجه

 (3)ْكةةةةةةةةةةةوارش مهْرتيْمرةةةةةةةةةةةكات  ب قتةةةةةةةةةةةار  و ي 

ْصةةةةةةن  وابةةةةةةنش رةةةةةةي ارش   يةةةةةة مهْلني رشْحليةةةةةةةي حش
 

ر ار   ْمع جي ا ُو ذا النعمان مقبل بجي ا لعصت . ُو  لقد نهأل ذبيان عن تربُّع  هقره
ر س النارإا ل  ُو نفر  إ   ن يلج  كشفاء لذبيان ب ا لم ا  و  ن يلع بيت  له (4)لأل حي

ر س روداء  رار –حي ا: -رود وحجارس الحش    يقتدر الم يرون  ن يبل ُو

ْنفيلشةةةةةةةةت    إمةةةةةةةا عصةةةةةةةيت لإنةةةةةةةةه َةةةةةةةةيره مه
ةةةةة   ةةةةْوداءي مهْ لشمي ةةةةعه البيةةةةتي لةةةةه ري   و  لي
 تيةةةةةةةداليعي النةةةةةةةةةاسه عنةةةةةةةةةا حةةةةةةةةةيني نركيبههةةةةةةةةةا

ةةةةرَّسش النةةةةة ارش من ةةةةه الل صةةةةاره ليجي  ْنبةةةةا حي
(5) 
 (6)تهقيي ةةده العيْيةةري   ييْرةةر  بهةةا الر ةةار 

ةةةةةةأل  رَّ  صةةةةةبَّار  (9)مةةةةةن الم الشةةةةةةرش تهْدعي
 

                                                 

 .99( نفر ا ص1)
 ( الرَّْبرر: القطيع من بقر الوحعا وقد ارتعيرت للنراء.2)
و األجير والتابع.3)  ( العلاريط: جمع العهْلروطا ُو
رَّس النار: له الجنور ال رقه من المدينة. ان ر الخريطة له4)  :( حي

Doughty, Charles M. Travels in Arabia Desarta (Jonathan cape London), vol. 1.   

و ال ِّْعره الص ير له الجبل  و ميليق الواد .5)  ( اللِّصار: جمع اللِّْصرا ُو
ا ل  تدع  يرير.6)  ( العيْير: حمار الويحع. والحر س تقيدا من كثرس  حجاُر
ر س النار.9)  (  ر صب ار ُه حي
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* * * 
 

ة د  صةار ذهبيةاني لةه َزاتة ا حيةث  له  عر الناب ة مةا يةدل  علةأل  ن ابةن الجه
ك  قبةةل بجةةيع كثيةة ا ل صةةار ذبيةةان قرةةرا  ل لةةحوا عبيةةدا  لةة . و نعةةر علةةيهرا ولةةر يةة

 .بخي   

 (1)قال:

ةةةةةةةة  بيْحتي بنةةةةةةةةه ذهبيةةةةةةةةاني منةةةةةةةة  ب ةةةةةةةةاريس  صي
بةةةةةةةةةةةاديا وا عش   صةةةةةةةةةةةابيههره قيْرةةةةةةةةةةةرا  ل ْلةةةةةةةةةةةحي

 

ْنهةةا الرَّةةانحاته ب ْرةةعهد ةةريت لةةكي مش  (2)جي
ةةةةةةةةةةةةدَّد ةةةةةةةةةةةةأل ولةةةةةةةةةةةةر ييتي ي لجل ليهةةةةةةةةةةةةا نهْعمي
(3) 

 

 
 في عهد عمرو بن الحارث األصغر -هـ

 :(4)يذكر  ر اد ديوان الناب ة  ن  قال قصيدت  الته مطلعها

ْرةةةةةةةره المنةةةةةةةازشلش  ُ ةةةةةةكي مةةةةةةن  رةةةةةةماءي ري  اجي
 

لش  ةةةةةةةةهَّ لةةةةةةةةةذاتش األجةةةةةةةةةاوش ةةةةةةةةةش نهْعمش ْولي  بيري
 

                                                 

 .212( الديوان )تحقيق محمد  بو الفلل إبراُير(ا ص1)
ةه لة ل حرةةن 2) ( الرةانحات مةن الطيةور وال بةةاء مةا ذُبةت مةةن ميارةر الرةائرين إلةأل ميةةامنهر ُو

و الذ  يوله الميارر.  عند بع  العرر )ومنهر ذبيان(ا ومنهر من يتفاءل بالبارد ُو
 ( عبادا: عبيدا. يت دد: يبخل.3)
ا والةةةديوان )جمةةع محمةةةد الطةةاُر بةةةن 141ق محمةةةد  بةةو الفلةةةل إبةةراُير(ا ص( الةةديوان )تحقيةة4)

 .175عا ور( ص
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ةةْو ش بةةن رةةْعد بةةن  ةةرَّس بةةنش عي لةةه وقعةةة عمةةرو بةةن الحةةارث األصةة ر ال ير ةةانه ببنةةه مه
 (1)ذهْبيان".

نمةا تتحةد ث عةن َةزوس متوق عةة م ةن القصيدس   تتحدث عةن وقعةة قةد تولك تا وا 
ةةةه وذات  األصةةة ر رد ا  علةةةأل ترب ةةةع ن الحةةةارثرةةةيقور بهةةةا عمةةةرو بةةة ةةةة نهْعمِّ ْولي ةةةرَّس ري مه

ةةه المنطقةةة التةةه ذكةةرت  نهةةا  نيةةار وعةةالشجا ُو ل لةةه المنطقةةة الواقعةةة بةةين الجش األجةةاوش
 ربر الصراا بين َران وذبيان.

من وعةول جبةل ذ   ك ال زاسا لجعل  لوق ليزاش ويْعل  ويه هر الناب ة ليزيع  من تل
 الميطارس:

ْفةةةةةته ح  تةةةةةأل مةةةةةا تيزيةةةةةده ميخةةةةةاليتشهوقيةةةةةْد خش
 

ةةةةةةل  مةةةةةةن ذ  الميطةةةةةةاريس عاقشةةةةةةلش   علةةةةةةأل ويعش
 

رَّسه ذات الحجارس الر ودا وتبةدو الخيةل قةد  ْحفي   رْبعي ا  ك ن  حي ويه هر عيْمرا  يقوده جي
ةةةلآدي  عودهُةةةاا واصةةةفرَّ نهخةةةاا ع امهةةةا ورقَّا وبيةةةريى  ُةةةا الجةةةر  مةةةن بهعةةةد ال ُّةةةق ةا لنحه

ةةةو ان حوالشرشُةةةاا لبةةةدت الخ ةةةا  علةةةأل نحةةةو –يةةةل الصَّ لطالةةةا  كالقنةةةا  –لشهةةةا وبةةةر  حوالُر
 وابل:الذَّ 

بةةةةةةةةةةادهاه  اليةةةةةةةةةةةي عمةةةةةةةةةةرو   ْن تكةةةةةةةةةةوني جش  ميخي
ا عةةةةةةةن ريجيَّةةةةةةةةة إ لُو  لهةةةةةةةةاثش مذا ارةةةةةةةتيْعجي

ةةةةةةةةةةوازره كةةةةةةةةةةاألْج رش قةةةةةةةةةةد آل رشمُّهةةةةةةةةةةا   ي

ةةةةةةلش   (2)يهقيةةةةةةْدني إلينةةةةةةا بةةةةةةيني حةةةةةةا   وناعش
حالشةةةةةةةةلش تبلَّةةةةةةةاه لةةةةةةةةه  عناقش   (3)هةةةةةةةةا  بالجي

ةةةةةماحقي رهةةةةةْفرا  لةةةةةه تيليةةةةةل  ولائشةةةةةلش   (4)ري
                                                 

 .174ا 141( ان ر الديوان بالتحقيقا ص1)
ديار من الجلد. والنَّاعل: كناية عن الخيل.( 2)  الحاله: كناية عن امبلا ولو  نهر كانوا يلف ون  ْخفاليها بالخش
ه بمن3) ْحفيلةا ُو  زلة ال َّفية من امنران.( الجحالل: جمع الجي
رُّ: بقيةةة المةة . والرَّةةماحيق: 4) ةةو المقةةص. والةةرِّ ليةةرا ُو ( ال  ةةوازر: اللةةوامر. واألْجةة ر: جمةةع الجي

و الجلدس  و الق رس الرقيقة لوق ع ر الر س.  جمع الرِّْمحاقا ُو
     .  والتَّليل: العهنهق. والفائل: اللحر الذ  علأل نهْقرس الويركش
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ةةةةةةةةو انش حةةةةةةةةةدَّ نهرورشُةةةةةةةةةا قةةةةةةةةعه الصَّ  بيةةةةةةةةريى وي
 

عيةةةةةةةادش الةةةةةةذوابل  (1)ليههةةةةةةنَّ لشطةةةةةةاٌ  كالصِّ

 

وت هةةر صةةورس للخيةةل كةةالته نراُةةا لةةه  ةةعر الطُّفيْيةةل ال ينيةةوش   حيةةث نةةرى الخيةةل 
ْمرا وت ته الطير لت بع من  و د الخيةل  ا كالويصائل الحه تطرد  و دُا لتبدو  ر ُخ

ل:الرُّ   خَّ

ْنةةةةةةةةةزشل   ْلني بةةةةةةةةاألو دش لةةةةةةةةه كهةةةةةةةةلِّ مي  وييْقةةةةةةةةذش
ثشقيةةةةةْت لهةةةةةا  تةةةةرى عاليةةةةاتش الطيةةةةرش قةةةةد وي

 

طه لةةةةةه  ْرةةةةة ئها كالوصةةةةةائلش  ةةةةةحَّ  (2)تي ي
تاقش األكائشلش  ْبع  من الرَّْخلش العش  (3)بش ش

نِّبةةةت مةةةع ام ا لةةةه ال ةةةارس حيةةةث كةةةانو  -   قهرنةةةت لهةةةا –بةةةل وتةةةرى الخيةةةل قةةةد جه
يقودون الخيلا إبقاء  عليها ليكوني لها قوس وجلد عند القتةال بلا و ال َّحهوط يركبون ام قيةةت مةةن الصةةد  بةةدهْردش ِّ بةل الميراجةل التةه يطبخةون ليهةاا ويحم لونهةا الةدروا. وقةد جعةل وال ارس. ويحملةون ام ْفةة ا ووه فش ةةت خيةر حش ا بكيرَّس:الناب ةة دروا َرةةان رةةاب ة  لي نةةةا قةةد حه  الزيتا ومن التل  بح ُو

نيةةةةةةةةةةةةةةةةة ْيسش واألهْدره كالقينيةةةةةةةةةةةةةةةةةامهقيرَّ  ة بةةةةةةةةةةةةةةةةةالعش
يَّةةةةةةةةةةةةةةةوكهةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةوت  نيْثلةةةةةةةةةةةةةةةةةة  تهبَّعش مه  ةة  لِّ صي

لشيةةةةةةةةةةةةةةةني بكشْدييةةةةةةةةةةةةةةةْون   ةةةةةةةةةةةةةةةرَّس  و ي  عه  ْبطيةةةةةةةةةةةةةةةنَّ كي
 

بهةةة ره مهْحقيبةةةاته الميراجةةةلش و عليهةةةا الخه
(4) 
ةةةةةةاءي ذائشةةةةةةلش  ةةةةةليْير  كةةةةةلَّ قيل   (5)ونيْرةةةةةجش ره

لةةةةةاٌء صةةةةةالشياٌت ال ي ئشةةةةةةلش   (6)ليههةةةةةنَّ وش
 

                                                 
ةةةعاد: جمةةةع ( النرهةةور: 1) ةةةو مةةا ارتفةةةع لةةةه بةةةاطن حةةةالر الفيةةرس مةةةن  عةةة ا. والصِّ ه قناس الر مح.جمةةةع النِّْرةةةرا ُو ْعديسا ُو  الصِّ
ةو ال  ةاء الرقيةةق الةذ  يحةيط بةالجنين ويخةةره ه 2) ةليألا ُو ْمر ليها خطوط خلر.( تي يةحَّط: تلةطرر. واألْرة ء: جمةةع الر   مع  من بيطْن  م . والوصائل: ثياٌر حه
ال )القةاموس المحةيط للفيةروز آبةاد ا محمةد ( الرَّخْ 3) ل ورهةخَّ ه  كيلةه الرَّبهع الته ي كلها إذا التررها.مةةةادس رةةةخل( وقةةةد جعةةةل الناب ةةةة )الر ةةةخل(  -1752ابةةةن يعقةةةورا البةةةابه الحلبةةةها القةةةاُرسا ل: كل   هء لر يهتيمَّرا وجمعهةا رهةخَّ  للجمع. واآلكائل: جمع األكيليةا ُو
بهور: جمع الخي ( 4) ل:    له حقائبها المراجل الته يطبخون ليها.الخه ه المزادس ومهْحقيبات الميراجش  ْبرا ُو
ةةلْير: رةةليمانا و راد ( 5) ي ةةة: نرةةبة إلةةأل تبابعةةة الةةيمن وره ةةمشوت: الةةدرا الثقيلةةة. والنَّْثليةةة: الوارةةعة. والتُّبَّعش الص 

اء: التةه ليهةا مرةامير ت ةب  برليمان داودا ألن داود  ول من عمل الد روا لةه اعتقةاد العةرر. والقلة
ه الحصأل الص ارا وذلك  متنه للد را. والذائل: الطويلة الراب ة.  القل  ُو

و ما ررر له قاا إناء الزيت. والكيرَّس: البيْعر والرَّماد.6) ْرد   الزيتا ُو  ( الكشْدييْون: وي
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ُيْونةا  عنةد جةو  بدَّ له من الت يع ال ةارسا ولية  تهةرى الخيةله وامبةلا ليتهْجنيةره لبُّث 
ةةل ام ةةكَّة الحةةرر و دوات الطعةةارا وتكةةون الخيةةل امبةةل بالخيةةلا وتيْحمش بةةل الرجةةالي و ش

لِّييةت امذإخالية َير مهْمتطاس. ل يةت الجيةادا لهةه ا حانةت رةاعة المعركةة خه بةل وامتهطش
  داس الحرر األرارية.

 - ةةار الناب ةةةكمةةا   –ليين لةةه حفةة  الةةدُّروا مةةن الصةةد  والتَّليةة  ورةةبيل الجةةاُ
ةةْون  ةةذا إ ةارس مهمةةة لةه صي ا بالر مةةاد والبيْعةر. ُو ْ ةُو يةةت وحي كانةت بط ئهةةا بةدهْرد   الز 

 آلة من آ ت الحرر.
 مالحظة من أبي عبيدة -و

 (1)قةةال  بةةو عبيةةدس: "لةةر  رةةمع مةةن تعنيةة  الناب ةةة لبنةةه  رةةد إ  القصةةيدس البائيةةة
التةةه قالهةةا لةةه مةةدد الحةةارث بةةن  بةةه  يةةمشرا حةةين ركةةر إليةة  ليكل مةة  لةةه  رةةرى بنةةه 

ْرةن وا رةتواء حتةأل ُ رد وبنه ليزازسا ل عطاا إيا ر و كرم ا وقةد خةر  ك مة  لةه الحه
 .(2)ك ن  يص  ويذكر ديارا  بعيدس"

ةةر خلفةةاء ذبيةةان –والناب ةةة لةةر يةةذكر  رةةدا  لقةةط  ن -ُو مةةا ك نةة  ذيكيةةر ديةةارا  بعيةةدس وا 
ا يتهةد د ذهبيةان  ذكر قبيلت  ذبيان  يلا   ك ن  يذكر قومةا  َربةاءا وك نة   ةاعر َرةانشه 

ل لةه قوتهةاا ويررةر صةورس مفزعةة لهةاا ليخةو   بهةا قبيلتة  ذهبيةانا و  نا ليهةبقوس َرا
فا ني من عزائمها.تي وييْصدياي صي  هاا ويهُو

 ُله!وموق  الناب ة من قوم     كاد  جد ل  ن يرا  له ال عر الجا

 ما التهويةل لةه قةوس َرةانا لتراُةا عنةدما يمةدد النعمةان بةن الحةارثا ليصةو را 
ةْير َرةان  ةْو نا عليهةا ميرةاعيره حةرر  مةن  ش مه يرا  علأل قوم ا قائدا  الجيةاد مةن الجي

                                                 

 (    الته مطلعها:1)
بَّرا         بع ه       دِّ حديثا  َيري ميكهذهورش  إنه ك نه ليديى الن عمان خي  األوه

 )الحا ية(. 54( ديوان الناب ة الذبيانه )تحقيق محمد  بو الفلل إبراُير(ا ص2)
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وايةا  ةْحن بةالعرق كمةا يتبةز ل المةاء مةن الرَّ ْلةحا وكةن  ينلي ُرا حتأل بيليْ ةني  ُةل المش ومهْردش
ْلر.  الوه

مةةدد عمةةر بةةن الحةةارث األصةة را ررةةر صةةورس مفزعةةة لهةةرا لتراُةةا عنةةدما يو مةةا 
ْنقيبلةةةا   بهةةةا قومةةة ا ويصةةةو را ليثةةةا  لةةةاربا   ليخةةةو   ْرةةةتيولشزا  لشفشةةةراس قومةةة ا ليرةةةوق  مه مه

رائةة ا و  يةةوقيْين لاح ةةةا ليةةذرين الةةد معا  نرةةاءُر رةةباياا ويهةةردلهن  خلةة ي  تباعةة  و هجي
هن ريماء إنكار الر ق.  وعلأل وجُو

ن نةةةاكصا لمةةةاوت ةةةُو   ةةةاعرا  جاُليةةةا   - و لةةةر  ري  –نةةةرى  حةةةذير الناب ةةةة رةةةلبه  مه
ةرارا والن جةاء  لةأل الفشةرار إلةأل الحش يدعو قومة  إلةأل إخة ء منطقةة وارةعة لخصةومهرا وا 

 له الجبال.
* * * 

ْصةن بةن  وقد جر  موق  الناب ة علية  خصةوم  بعة  رةادات قبيلتة ا ومةنهر حش
ذييفة الفيزاز   الذ  اتهم  ال ةذارا حه ْمةع الجمةوا لمحاربةة َرةانا وبيةْدر بةن حه نعمان بجي

ي ان بن ريي ار صهر الناب ة. ْير بن ريي ارا وزي زي  (1)وخه

(5) 
 بين غسان وطيئ

ةةه الرَّحةةأل الع يمةةة التةةه نزلةةت حةةين خرجةةت مةةن  قةةال ابةةن رةةعيد لةةه طي ةةا: "ُو
واإاليمن بعد ريل العيرشر علأل بنه  ردا لحاربتها  را لحلَّْت لأل  ن اصطلحا علأل الجش

 (2)لأل اليور".بجبله  ج  ورلمأل من نجد الحجاز إ طي ا

                                                 

 .91-97( ان ر ديوان الناب ة )تحقيق محمد  بو الفلل إبراُير(ا ص1)
 .222: 1( ن وس الطرر له تاري  العررا 2)
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وقال اليعقوبه: "وكانت  رد منت رس من لدن قصور الحيةرس إلةأل تهامةةا وكانةت 
ما تكاد  ن تكون واحدس  (1)."لطيا محالفة متفقة معهاا وداُر

رةةةةان معةةةا ا لبينهةةةا وبةةةةين  وكانةةةت طي ةةةهء تقةةةير ع قةةةةة متعادلةةةة مةةةع المنةةةاذرس َو
وبينهمةةا وبةةين َرةةان إيةة  . للمةةا ذر   (2)نةةاذرس عقةةد    ت ةةزو إحةةداُما األخةةرىاالم

يليةا قار دش بيلية ال رانه  بام الخ   بين قبيلته طيا: ال يْوث وجي ص د الحارث بن جي
ةةةو بةةين قبائةةل طي ةةةا بعلةةها لةةةه  –بينهمةةا  قةةال ابةةةن األخيةةر عةةن يةةةور الييحةةامير: "ُو

بيليةةة ال رةةانه كةةان قةةد  صةةلح بةةين طي ةةاا بعةة . وكةةان رةةبر ذلةةك  ن الحةةارث بةةن  جي
 .(3)لأل حربها"إللما ُلك عادت عادت 

إ ةارس دال ةة علةأل مكانةة  صة د بةين  حيةاء طي ةابام ل ن يقور الحارث بن جبلةة
 َران والحارث عند الطائيين.

وثمةةة إ ةةارس  خةةرى يمكةةن ا رةةتد ل بهةةا علةةأل مكانةةة َرةةانا وردت لةةه  ةةعر 
ْروس الملق ر بع  (4)ارق الطائها قال:قيس بن جش

ْفنيةةةةةةةي جةةةةةةاركهرْ   واللةةةةةة ش لةةةةةةو كةةةةةةاني ابةةةةةةنه جي
ةةةةةةةةةةةة   يبةةةةةةةةةةةةرهْقني لةةةةةةةةةةةةه  عنةةةةةةةةةةةةاقشكهرْ   وري رش
 ولكةةةةةةةةةةةةةةاني عادتهةةةةةةةةةةةةةة  علةةةةةةةةةةةةةةأل جيرانشةةةةةةةةةةةةةة 

ةةةةةةةةةةةة  وُيوانةةةةةةةةةةةا َ صي  مةةةةةةةةةةةا إْن كيرةةةةةةةةةةةاكهر 
 واذيْن لقيطَّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع تلكهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةره األقرانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
فانةةةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةةةا وجش ْيطةةةةةةةةةةةا  رادش ُيبةةةةةةةةةةا  ويري ذي
(5) 

 
                                                 

 .263: 1( تاري  اليعقوبها 1)
 .1466رزوقه. ص( الحمارةا  رد الم2)

ولكن ُذا العقد تعر  للنق  عنةدما قةار عمةرو بةن ُنةد ب ةزو طي ةاا ويمكةن تتب ةع  ثةر ُةذا      
 .239-236: 1ال زو له  عر عارق الطائه له ن وس الطررا 

 .399: 1ُة(ا 1349( الكامل له التاري  )الطابعة المنيريةا القاُرسا 3)
 .1093: 2(ا 1709لنقائ  )تحقيق بيفارا بريلا ليدتا  بو عبيدسا معمر بن المثنأل التيمها ا( 4)
ةةةه الثةةةور اللةةةي ن الرقيةةةق5) ْيطيةةةةا ُو ْيط: جمةةةع الرَّ ةةةع بةةةالزعفران  و  -( الةةةرِّ ةةةْرداا المهلمَّ والةةةر ادا: المي

ه القيْصعية. فنةا ُو فان: جمع الجي  بالطير. والجش
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 ن "عمرو بن ُند َزا الييمامةا  -ن الكلبهكما ذكر اب –ومناربة ُذا األبيات 
رارس بةةن عهةديس ا لقةال لة  زه ْنفشلةا ا لمةر  بطةا  لرجةع مه
ةْر مةن ُةذا الحةه  ةةيئا  (1) . :  صش

ْقدا . قال: و  ن كانا لإنك لر تيْكتر العقد لهر كهل هرا للر ييزيل ب  ا  قال: ويلك! إن لهر عي
 (3)ا لقال قيس:(2)حتأل  صار نروس و ْذوادا

ةةةةةةةةةة مش ةةةةةةةةةةرَّس  يسش  ي  كةةةةةةةةةلُّ خي  خطةةةةةةةةةة  ال هةةةةةةةةةةْنري مي
ةةةةةةةةةةةةةةْهويس    ل ْقرةةةةةةةةةةةةةةمته    حتةةةةةةةةةةةةةةلُّ إ  بصي
نيةةةةةأل ْهةةةةةدا  بالمنةةةةةازشلش مةةةةةْن مش  ل قرةةةةةمته جي
ةةةةنيْعتهره   لةةةئن لةةةةر ت ي ةةةةْر بعةةةة ي مةةةةا قةةةةد صي

 

ي ةةةةةةا  دائمةةةةةةا  ُةةةةةةو رةةةةةةائشقه ْ   وصةةةةةةاد ي حي
ةةةةةةةةةةقائشقه ْ  ْملهةةةةةةةةةة ه و ي ةةةةةةةةةةراٌر عليةةةةةةةةةةك ري  (4)حي
قهةةةة ْ   (5)ومةةةةا لةةةةرَّ مةةةةن بيْطحةةةةائهن  ديرادش

ةةةةةييْن للعي   ْ ةةةةةرش الةةةةةذ   نةةةةةا عارشقهةةةةة ْ ألنتيحش
 

ةو لةه ع قةة  ْلةرا ُو وما  رور  ن  تلب ث عند عارقا ل ةعرا لةه ُةذا المنارةبة وي
ء بالمناذرس  دخل. وما وقفت عندا إ  للمقابلة الته عقدُا عارشٌق بين عمرو بةن  طه 
بيليةةة: للةةو كةةان الحةةارث جةةارا  لطي ةةا لمةةا  ذاقهةةا الهةةوان  ُنةةد وابةةن جفنةةة الحةةارث بةةن جي

ُهر بالمال والكراء والطعار.ولي   كيان قد عادي
* * * 

ر من دخول طيا حلة   رةد وذبيةانا لةإن ع قتهةا ب رةان والمنةاذرس  وعلأل الَر
ةةة الطةةائه لةةه  قةةد  ل ةةت متوازنةةة. وقمةةيٌن    ييْعةةزهر عنةةا معنةةأل وجةةود إيةةاس بةةن قيبييلي

                                                 

ةةةديس: رةةةي د مةةةن رةةةادات تمةةةيرا لةةة   خبةةةار كثيةةةرس. ان ةةةر: 1) رارس بةةةن عه ن ةةةوس الطةةةرر لةةةه تةةةاري  ( زه
 .450ا 236ا 96: 1جاُلية العررا 

مال من ث ثة إلأل ع رس.2) ه له الجش  ( األذواد: جمع الذَّْودا ُو
    ( ديةةةةوان  ةةةةعر حةةةةاتر بةةةةن عبداللةةةة  الطةةةةائه )تحقيةةةةق عةةةةادل رةةةةليمان جمةةةةالا مطبعةةةةة المةةةةةدنه 3)

 .190القاُرسا ؟(ا ص
ه الفهْرجة بين ا4)  لجبلين تهْنبشت الع ر.( ال  قائق: جمع ال  قيقةا ُو
ا.5) يُر ه ص ار امبل َو  ( الدَّرادشق: جمع الدِّْردياقا ُو
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ليفةةا   للنعمةةان بةةن  الحيةةرسا ومبلةةا نفةةوذا ليهةةاا حتةةأل إن الفةةرس قةةد عي نةةوا علةةأل الحيةةرس خي
 المنذرا آخر  مراء المناذرس.

لةةأل عهةةد الحةةارث األصةة ر ه  رةةتبق األحةةداثا ل ْجةةدْر بةةه  ن  رتةةد  إ خ ةةأل  ننةة
ةةةو راويةةةة ديةةةوان حةةةاتر الطةةةائه  –وابنةةة  النعمةةةانا إذ روى ابةةةن الكلبةةةه    ن طي ئةةةا   –ُو

ْفنةةةها وقتلةةةوا ابنةةةا    لةةة ا وكةةةان الحةةةارث إذا " َةةةارت علةةةأل إبةةةل  للحةةةارث بةةةن عمةةةرو الجي
َلر حلة  ليقةتلينَّ ويرةتبيينَّ الةذَّرارين لحلة  ليقةتلينَّ مةن ال يةْوث  ُةل بيةت  علةأل در  

ر ترةعين رجة   واحدا لخر  يريد طي ئا   ةدش   بةن  ْخةزي ةر ا ل صار مةن بنةه عي ُْ ا ر رهةههْر وي
ُيطش حاتر"ا  .(1)بن عمرو من ري

ذبيةةانا إلةةأل مةةا مةةر  علةةأل ع قةةة َرةةان ب رةةد و  ويمكةةن تصةةحيح الروايةةة ارةةتنادا  
وقةةد تبي نةةا  ن النعمةةان بةةن الحةةارث األصةةة ر كةةان ييْحمةةه حمةةأل بةةين عةةالشج )النُّفةةةوذ( 
ْهةةةراء(ا وي هةةةر  ن الحملةةةة التةةةه  صةةةابت  رةةةدا  وذبيةةةان  صةةةابت طيئةةةا   نةةةار )الجي  والجش

ح. يلا    ا لهه حملة واحدس ليما  رج 

 صدى الحملة في شعراء طيئ

  عر حاتر الطائه. صدى لهذا الحملة له َير - و لر  جد –  نجد 

                                                 

. ولةه ديوانة  )طبعةة دار صةادر 199-199( ديوان حاتر )تحقيق عادل رةليمان جمةال(ا ص1)
: " َارت طي هء علةأل إبةل للنعمةان بةن الحةارث بةن عمةرو ورجةل مةن بنةه 55بيروتا ؟ ص

المولقيةةات للزبيةةر بةةن بكةةار )تحقيةةق رةةامه مكةةه العةةانها مطبعةةة جفنةةةا وقتلةةوا ابنةةا  لةة ". ولةةه 
 :443(ا ص1792العانها ب دادا 

" َةةارت طي ةةهء علةةأل إبةةل النعمةةان بةةن الحةةارث بةةن  بةةه  ةةمر الجفنةةها وقتلةةوا ابنةةا  لةة ". ولةةه       
 َةةارت  299: 19( 1757األَةةانه )تحقيةةق عبدالرةةتار  حمةةد لةةرا ا دار الثقالةةةا بيةةروتا 

بةةل للنعمةةان بةةن الحةةارث بةةن  بةةه  ةةمر الجفنةةها ويقةةال ُةةو الحةةارث بةةن عمةةرو طي ةةهء علةةأل إ
 رجل من بنه جفنةا وقتلوا ابنا  ل ".
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ا للما قةدر الجبلةين كان بالحيرس عندما َزا النعمان طي ئا   ذكر ابن الكلبه  ن حاتما  
ر  بو ُذا. للةر يلبةث إ  ليلةة  جعلت المر س ت تي  بالصبه من ولدُاا لتقول: يا حاتر  هرش

ْلحان بن حارثةا وكان   يرالر إ  مع .  .(1)حتأل رار إلأل الحارث ومع  مش

* * * 

وله ديوان حاتر ث ث قصائد له ُذا المناربةا ي هر  ن  قال  و ُن  إذ عةزر 
 . ومطلعها:(2)علأل الرفر إلأل الحارث:

ةةةةةةةْر  نه الليلةةةةةي الذِّكي     إننةةةةه قةةةةد ُةةةةاجي
 

ةةةةةةْر  ةةةةةةرِّ النرةةةةةةاءش و  األي ي  ومةةةةةةا ذاكي مةةةةةةن حه
 

َمةةةةةو  مصةةةةةير األرةةةةةرى  -(3) و المقطوعةةةةةة –ويتبةةةةةد ى لةةةةةه ُةةةةةذا القصةةةةةيدس 
حةةةاتر   يةةةدر  مةةةا الحةةةارث لاعةةةٌل بهةةةر:  يخل ةةةه رةةةراحهرا ويةةةرد ُر إلةةةأل الطةةةائيينا ل

ْبرا   و يرترق هر؟   ُليهرا  ر يرتبقيهر  و يقتلهر صي

و ر  متوق ةع  -خير الناس حيَّا  ومي تا   –ومصيرهُر بين خير م مول من الحارث 
 ريحتمل  ُو وقوم ا كما احتملوا  ر ا  قبل ا وصبروا علي :

 نةةةةةاسش حي ةةةةةا  ومي تةةةةةا  ليةةةةةا ليةةةةةتي خيةةةةةر ال
ةةةةةةةةةةر  لةةةةةةةةةةالعيزاءه ب ن نةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةإ  ْن كةةةةةةةةةةاني  ي
 

ةةةْر  يهْملةةةه الةةةذ  ائتيمي  يقةةةوله لنةةةا خيةةةرا  وي
ةةة ُْرش مةةةن قيْبلشهةةةا صه قيعةةةاتش الةةةدَّ  بهرعلةةأل وي

 

ويحدِّد حاترا من خ ل دعاء بالرُّقياا مقر  الحةارث بةن عمةروا ليجعلة  جنةوري 
َير:إجبال ال َّراس مني مآر   لأل زه

                                                 

: 19. واألَةانها 443. والمولقيةاتا ص199( ديوان حاتر )تحقيق عادل رليمان جمال( ص1)
299-297. 

 .119( ديوان حاتر )تحقيق عادل رليمان جمال(ا 2)
 ( ألنها ترعة  بيات.3)
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ةةةةقيأل اللةةةة ه ررُّ  ةةةةة   ري يمي ا  ودش  النةةةةاسش رةةةةح 
 بةةةةةة دي امةةةةةةرشس   ييْعةةةةةةةرش ه الةةةةةةةذرُّ بيتيةةةةةة ه 

 

ةةةْر  ةةةآرش إلةةةأل زهعي نةةةوري ال َّةةةراسش مةةةن مي جي
(1) 
 ل  الميْ ريره الصاله وليسي ل  الكيديره 

ر إلةةةأل ال رةةةانه  "جنةةةور ال َّةةةراس مةةةني مةةةآ ويرةةةتوق  ُةةةذا التحديةةةده لةةةب د الحةةةارث
َير": يرتوق  ج راليا  ألن جبةال ال ةراس كل   هةا اليةور تقةع جنةور جبةال مةآر )مةخار زه

ةرش  يةما    اليور(ا ويفصل بينهما واد  الحرا.  ما جباله مهخار لتقع بةين واد  المهوجش
را جنوبا .  وواد  الحي

لتحديةةد حةةاتر   يوالةةق  رةةماء المواقةةع اليةةور.  كةةان حةةاتر   يعةةر  ديةةار َرةةان 
ةةا ألنةة  لةةيس مةةن  ُلهةةاا ل خطةة  لةةه تحديةةد المواقةةعا  ر  ن   رةةماء المواقةةع اليةةور َيُر

 له زمن حاتر؟

والجوار عن ُذا التراخل يحت ر عله  ولو  بار من  بوار الج رالية التاريخيةا 
ةةر يحتةةا  إلت َي مةةآر وزه لةةأل بحةةث خةةاص مةةن  ُةةل ا ختصةةاص بةةذلك حديةةد ال ةةراس وي

 البار.

ن جاز له  ن  قول له ُذا المقار  يئا   قل: يبدو  ن رواية البيت ُه:  وا 

ةةةةةةةقي  ةةةةةةةة  ري يمي ما  ودش ةةةةةةةح   أل اللةةةةةةة ه النةةةةةةةاسي ري
 

ةةةةةْر  َي ةةةةآر  إلةةةةأل زه  جنةةةةوري الرَّةةةةراسش مةةةةن مي
 

ةةذا ُةةه الروايةةة التةةه  ثبتتهةةا طبعةةة صةةادر مةةن  (2)لهةةه الرَّةةراس ولةةيس ال َّةةراسا ُو
ْثبتة له األَانه ه المه  (4)والمولقيات. (3)ديوان حاترا ُو

                                                 

 ( الرَّح: الصَّرُّ المتتابع. والديمة: المطر يدور يومين وث ثة مع ركون.1)
 .56( ص2)
(3 )19 :297. 
 .444( ص4)
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لةأل جنوبهةاا ها إمتدس َرر جزيرس العرر من  مالوالرَّراس ُه رلرلة الجبال الم
ةةةراس  ةةا بارةةر المنطقةةة التةةه تكةةون ليهةةاا ليقةةال بةةذلك: ريةةراس الحجةةاز وري وتهحةةدَّد  جزاُخ

 اليمن.

وجبةةال ال َّةةراس ومةةخار وعجلةةون والرةةويداء امتةةداد طبيعةةه لرلرةةلة جبةةال الرَّةةراسا 
ةةه  ليهةةا مةةا انرةةحر راس(  و ريةةراس ال ةةار إذا انرةةحر إ طلةةق عليهةةا حةةاتر )الر ةةالتةةه ُو

 علأل الرَّروات له الجزيرس.

َير. جنور رراس ال ار حيث تقع بالفعل لك ن  حاتما   راد  مآر وزه
* * * 

 

ةآرا لقةد جعلهةا حةاتر مدينةة  و قريةةا  ةو مي وثمة مرة لة  خةرى لةه ُةذا البيةت ُو
ه مدينة له طر  ال ار من نواحه البيلْ  ه كذلك عند ياقوتا حيث قال: "ُو قةاءا ُو

مد بن محمد بن جابر: توج    بةو عبيةدس بةن الجةر اد لةه خ لةة  بةه بكةر لةه قال  ح
لةةةأل مةةةآر مةةةن  ر  البيْلقةةةاء وبهةةةا جمةةةع العةةةدو  بعةةةد لةةةتح بصةةةرى بال ةةةار إ 13رةةةنة 

ْبح بهْصرى."  .(1)لالتتحها علأل مثل صه
ح  ن مآر مدينة م دبا اليور.  و رج 

ةةر لمدينةةة مةةن مةةدن قةةور لةةوط عليةة  الر ةة را وقةةد و  َي ةةا لةةه العهةةد و مةةا زه رد ذكُر
َير( لةةه الطبعةةة العربيةةة ةةو لةةه الطبعةةة  ل - ا و)صةةوعر((2)القةةدير بارةةر )صه

ه المدينة الته لج   (3)العبري ة  ليها لوط علي  الر ر.إُو

                                                 

 مادس مآر. –( معجر البلدان 1)

 (.1767)مطبعة عنترا القاُرسا  17( رفر التكوينا إصحاد 2)

(3) 
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ْوقةةةةةةل ةةةةةةا ابةةةةةةن حي ةةةةةةر كثيةةةةةةرس الةةةةةةورود لةةةةةةه كتةةةةةةر الج ةةةةةةراليين العةةةةةةرر ذكُر َي  (1)وزه
نة حار س متصلة بالباديةا "ُه مدي :. وقال عنها ابن  د اد(3)وياقوت (2)وا صطخر 

 .(4)وبها نشْيل   يهقيص ر عن نيل كابهل"
ُ ان  ما ذكرا  –محق ق األع ق الخطيرس  –وقد لفتنه من تعليق الدكتور رامه الد

َير ُةه قريةة ال ةي  عيرةأل لةه جنةوبه البحةر الميةت" ا لرة لت زميلةه  الةدكتور (5) ن "زه
ةةر حرةةن عبةةدالقادر والةةدكتور محمةةود  بةةو طالةةرا لةة  خبرانه  نةة    توجةةد قريةةة بارةةر َز

 اليورا و  قرية بارر ال ي  عيرأل كما ذكر الدكتور رامه الدُان.

* * * 
نةد بعة  الملةةوكا قةال لةةه  هرةاريى قومة ا وكةانوا ع وذكةر ابةن الكلبةه   ن حاتمةا  
بهر ل "  .(6)للما رمع ُذا ال عر ُو

 (9)قال:

  بيةةةةةةةةةةةةأل طهةةةةةةةةةةةةوله ليْيلشةةةةةةةةةةةةكي إ  رهةةةةةةةةةةةةههودا
  راعةةةةةةةةةةةةةه النَّجةةةةةةةةةةةةةوري   بيةةةةةةةةةةةةةته كئيبةةةةةةةةةةةةةا  

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةلي ذ  بيْهجي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةه ليوالش   هريجِّ

ةةةةةةةةةةةةةْبح   ةةةةةةةةةةةةةوداعي  لمةةةةةةةةةةةةةا إْن تهبةةةةةةةةةةةةةينه لشصه  مه
ةةةةةةةةةةةةعه مةةةةةةةةةةةةن رةةةةةةةةةةةةاعدي   الحديةةةةةةةةةةةةدا  و وجش
ةةةةةةةودا ْزمةةةةةةةا وجه ةةةةةةةعه حي ا ييْجمي  مةةةةةةةن النةةةةةةةاسش

                                                 

 .160سا بيروتا ؟(ا صابن حوقلا محمد بن حوقل الب داد ا صورس األر  )دار مكتبة الحيا( 1)
( ا صةةةطخر ا  بةةةو إرةةةحاق إبةةةراُير بةةةن محمةةةد الفاررةةةها المرةةةالك والممالةةةك )تحقيةةةق محمةةةد 2)

 .49(ا ص1761عبدالعال الحينها وزارس الثقالة وامر اد القومها القاُرسا 
ر.3)  ( معجر البلدانا مادس َز
ق الخطيةةرس لةةه ذكةةر  مةةراء ال ةةار ابةةن  ةةدادا عةةز الةةدين  بةةو محمةةد بةةن علةةه إبةةراُير الجبلةةها األعةة ( 4)

 .69(. ص1762والجزيرسا قرر ال ار )تحقيق رامه الدُانا المعهد الفرنرها دم قا 
 )الحا ية(. 297( نفر ا ص5)
 .206( ديوان حاتر )تحقيق عادل رليمان جمال(ا ص6)
 .209-206( نفر ا ص9)
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ثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه والحارش تْةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ه  همامي  نيمي
ُ ةةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةةةداسي الرش َي ةةةةةةةةةةةةةةْبقش الجةةةةةةةةةةةةةةوادش   كيري
ْع لشةةةةةةةةةةةةةةداٌء لةةةةةةةةةةةةةةك الوالةةةةةةةةةةةةةةةدانش   لةةةةةةةةةةةةةة ْجمش
ةةةةةةةةةةةةةةأل علةةةةةةةةةةةةةةأل حةةةةةةةةةةةةةةاتشر   ةةةةةةةةةةةةةةعي نهْعمي  ليتيْجمي
لشْمةةةةةةةةةته    ر الههْلةةةةةةةةةكه  دنةةةةةةةةةأل لمةةةةةةةةةا إن عي
ةةةةةةةنيْعت ةةةةةةْن لةةةةةة  عةةةةةةاري ليمةةةةةةا صي  ل حرش

 

ديةةةةةةةةةةةةةةدا نش  ةةةةةةةةةةةةةةْبقا  جي  حتةةةةةةةةةةةةةةأل تيميه ةةةةةةةةةةةةةةلي ري
ةةةةةةة وا  مديةةةةةةةدا  نش  ْربيةةةةةةةأل علةةةةةةةأل الر ةةةةةةةنِّ  ي
ْيةةةةةةةةةةةةر مهريةةةةةةةةةةةةدا  لمةةةةةةةةةةةةا كنةةةةةةةةةةةةتي لينةةةةةةةةةةةةا بشخي
ةةةةةةةةةةةةةريُا مةةةةةةةةةةةةةن ميعيةةةةةةةةةةةةةد   هةةةةةةةةةةةةةههودا  وتيْحله
يةةةةةةةةةةةةدا ةةةةةةةةةةةةأل الوعي ناحةةةةةةةةةةةةا  ل خ ي  علةةةةةةةةةةةةه  جه
ةةةةةةةةةةةةةدودا ةةةةةةةةةةةةةدودا  وتيْبةةةةةةةةةةةةةر  جه  تهْحيةةةةةةةةةةةةةه جه

 

. وي لر عله  الرُّْجحان  ن الحةارث ُةو لحارث بن عمرو نماا حارثان و مامةلا
ةةو الحةةارث  الحةةارث األصةة را و ن الحةةارثين اللةةذين نميةةاا ُمةةا الحةةارث بةةن جبلةةة )ُو

بةةةن  بةةةه  ةةةمر األعةةةر (ا والحةةةارث بةةةن ثعلبةةةة.  مةةةا  مامةةةة لارةةةر  مةةة ا  ر  الحةةةارث ا
 األص ر.

* * * 

ر من وقد ط  طلق الحارث من كان  رُر  (1):حاترا لقال ُر

ْمةةةةةةةةرو بةةةةةةةة ن ه   بلشةةةةةةةةاش الحةةةةةةةةارثي بةةةةةةةةن عي
 ومهجيةةةةةةةةةةةةةةةةٌر دهعةةةةةةةةةةةةةةةةاءيا إْن ديعةةةةةةةةةةةةةةةةانشه

 

ةةةةةةةةةةةةةةٌد للثَّةةةةةةةةةةةةةةةوارش  دِّ مهْرصش  حةةةةةةةةةةةةةةالش ه الةةةةةةةةةةةةةةةوه
ةةةةةةةةةةةةةةة  ا واحةةةةةةةةةةةةةةةدا ا وذا  ْصةةةةةةةةةةةةةةةحارش   عيجش

 

لالحةةةارث ُةةةو الحةةةارث بةةةن عمةةةروا وحةةةاتر حةةةال  للةةةود ا ومقةةةد ر صةةةنيع الحةةةارث 
دا  ن يلب ه الحارث إعل و ييعش  حداا  و ُو و صحاب .ذا دعااا ُو و ي . ُو

 إنمةةةةةةةةةةةةةةةةا بينينةةةةةةةةةةةةةةةةا وبينيةةةةةةةةةةةةةةةةك لةةةةةةةةةةةةةةةةاعلر
 ليةةةةةةةثي ٌث مةةةةةةةن الرَّةةةةةةةراسش إلةةةةةةةأل الحلةةةةةةةبط

ْنتةةةةةةةةةةةةةارش  ةةةةةةةةةةةةةلش المه ةةةةةةةةةةةةةْيره تشْرةةةةةةةةةةةةةع  للعاجش  ري
كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارش  ْيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل جاُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا  والر   (2)للخي

                                                 

 .179-174( ديوان حاتر )تحقيق عادل رليمان جمال(ا ص1)
ْلةةبيط( اخةةت   لةةه  29روايةةة ُةةذا البيةةت مةةن الةةديوان )طبعةةة صةةادر(ا ص(  خةةذت 2) الرواية  ثبت علةه حا ةية الةديوان. ونجةد بعة  الت ةاب  بةين  رةماء األمةاكن لةه ديةوان حةاتر ولةةه )الحي

وديةةةوان امةةةرس القةةةيس. وورد لةةةه ديةةةوان امةةةرس القةةةيس )الحل ْيةةةت( ان ةةةر الةةةديوان )تحقيةةةق  بةةةو 
 .376ا 99ا ص1767ا القاُرسا الفلل إبراُيرا دار المعار 
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ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا   ُْ  وثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ٌث ييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرْدني ري
ةةةةةةةةةةر  لةةةةةةةةإ ْرتي لةةةةةةةةةه مهْربيطش ةةةةةةةةةةري  ذا مةةةةةةةةةا مي
 

ْوني بامعجةةةةةةةةةةةةةةةار  (1)وثيةةةةةةةةةةةةةةة ٌث يهْ ةةةةةةةةةةةةةةةره
ْمةةة  (2)عش الكشعةةةةارش لةةةاْجميعش الخيةةةلي مثةةةلي جي

 

ةل ليهةا: ثة ث مةن لبين الحارث وطي ا رةير ترة ع ليةال لمةن قصةد الزيةارسا لعج 
ْلةةبيط إ الر ةةراس حيةةث ديةةار َرةةان إلةةأل ْلةةبيطا وثةة ث مةةن الحي لةةأل إلةةأل تيْيمةةاءا وثةة ث الحي

 ديار طي ا حيث الطريق بينهما والح.

 ليةةةةةةةةةةت  ةةةةةةةةةةعر  متةةةةةةةةةةأل  رى قهبَّةةةةةةةةةةة  ذا
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبش  ا وذاكي منهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ميحي  ةلٌ ييفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا 
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ارش   تي قشةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  للحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارثش الحي
ْلةةةةةةةةةةةةةك  ييديةةةةةةةةةةةةةنه باألحرةةةةةةةةةةةةةارش   ليةةةةةةةةةةةةةْوقي مي

 

خلشةةْق بهةةذين البيتةةين  ن يكونةةا لةةه رحلةةة الةةذ ُار إلةةأل الحةةارث ولةةيس لةةه رحلةةة  ي 
 اميار!

ةر ارا ةو حي ةذا لقةر  (3)والحارثه له قهب ةة ذاتش قة ا علةأل ييفيةاا  مةن األر ا ُو ُو
 للحارث بن  به  يمشر. (4)ُاراألص ر مثلما كان لقره الو   للحارث

* * * 
وممةا يلفةةت لةةه ُةةذا القصةةائد إبةةاء حةةاتر و ةةعورا بةةالعز س: لهةةو لةةر يعتةةذر اعتةةذار 
اُةةاا وتحةةدث عنهةةا ك نةة  لةةيس منهةةاا  و ك نةة  َرةةان يا   ةةن ذبيةةان و ُو الناب ةةة حةةين  ُو

ةةةر الخةةةزاس وحولةةة  قومةةة  الثُّعيلي ةةةون كةةة نهر الل يةةةو  كثةةةر منةةة  ذبيانيةةةا   ا (5)ث. لحةةةاتر   يُر

                                                 

ْون: ييْطميْعن.1)  ( الرَُّو: الرير الرهل. ويهْ ري
ةةةو الع ةةةر الةةةذ  يلعةةةر بةةة  2) ْرةةةبيط ر: الطريةةةق الممتةةةد  المرةةةتقير. والكعةةةار: جمةةةع الكعةةةرا ُو ( المه

 األو دا ويرمأل إلأل اليور بهذا ا رر.
 .295-55ر(ا ص1762ا ان ر  رد ديوان لبيد بن ربيعة )تحقيق إحران عباسا الكويت( 3)
( ان ر ديوان علقمة الفحل )تحقيق لطفه الصق ال ودرية الخطيرا دار الكتار العربها حلرا 4)

 .37(. ص1790
 .176( الديوان )تحقيق عادل رليمان جمال(ا ص5)
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ر" ةةزي ةةره بةةن عمةةرو (1)وقومةة  ن ةةاوى "ليههةةْر مةةن كةةلِّ رةةائمة  جي ُْ وي ةةو  حةةد األرةةرى  -وي ُو
و   ءجلد جر  -األ را  لةأل الحةارث مطة ق إذا جاء إ -   حاتر –بعيد ال ارس. ُو

ْر" ن  يجهء "كريما  رراد األررىا لإ  .(2)  لعيفا  و  حيصش

ارث وحةةاترا وارةةتعداد حةةاتر ويرةةتوق   يلةةا  ذلةةك الت صةةاله الةةذ  تةةر  بةةين الحةة
 لتلبية دعوس الحارثا ُو و صحاب ا إذا دعاُر.

 لأل زيارس ديار طي هءا لوص  ل  الطريق.إوك نه بحاتر قد دعا الحارث 

* * * 

ْدت  ن  رى لةةةه ُةةةذا المنارةةبة  ةةةعرا  لزيةةةد الخيةةل الطةةةائها لةةةارس طي ةةةا  وقةةد ودش
ا ولكن يبدو  ن ال عراء الفرران ييْصدهرون عن منهةل واحةدا لتةراُر يهْجبشلةون  و اعُر

ْندهُر عند النصر.  عند الهزيمة وينقدده زي
 

(6) 
 بين غسان وضّبة

 شارة في شعر الفرزدقإ -أ

ةةب ة جعلتةة  يفخةةر بةةبع   يةةامهر لةةه الجاُليةةةا لةةه  للفةةرزدق خخولةةة لةةه بنةةه لي
 نقائل  مع جرير.

بَّة مع َر انا قال:  (3)وله بع  ما قال  صلة ب يار لي

ةةةةةة له  ميكي الرةةةةةةماءي بنةةةةةةه لنةةةةةةاإن الةةةةةةذ  ري ةةةةةةةةةةةةةةة ه  عةةةةةةةةةةةةةةةزُّ و ْطةةةةةةةةةةةةةةةوي ائمه  بيْيتةةةةةةةةةةةةةةةا  دعي

                                                 

 .197( نفر ا ص1)
 . والقالية مقي دس.170( نفر ا ص2)
 .917-914: 2المكتبة التجاريةا القاُرسا ؟(   رد ديوان الفرزدق )جمع و رد عبدالل  الصاو ا( 3)
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                     ............. 

ةةةةةةةةبَّ   ة كةةةةةةةةان خيةةةةةةةةرا  والةةةةةةةةدا  إن  ابةةةةةةةةني لي
ُهةةةةةةةره علةةةةةةةأل ابةةةةةةةنش  ْيقوي  اءي تنةةةةةةةازلوايشةةةةةةةمهزي

ةةةةةةةةةةةةةفيدهوا إليةةةةةةةةةةةةة  يمينةةةةةةةةةةةةة   ومحرشق ةةةةةةةةةةةةةا صي
ةةةةةةةةةةةةةة  قيتيلهوُهمةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةةانش يةةةةةةةةةةةةةوري بهزاخي لشكي  مي
ةةةةةةش  يةةةةةني خالهةةةةةكي إننةةةةةه َي  يةةةةةا ابةةةةةني المرا

ةةري المهلةةوكي نهف َيصي  وريةةههرْ خةةالشه الةةذ  
 

............ 

ةةةةةةةةله  ْرةةةةةةةةرش الكةةةةةةةةرارش و ْللي  و تةةةةةةةةرُّ لةةةةةةةةه حي
تيْيهةةةةةةةةا القيْرةةةةةةةةطيله   والخيةةةةةةةةله بةةةةةةةةيني عيجاجي
ةةةةةةةةةةةةةةر   خةةةةةةةةةةةةةةواه مكيبَّةةةةةةةةةةةةةةله  ْقتيرش ةةةةةةةةةةةةةةفادش مه  بصش
ُهمةةةةةةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةةةةةةاٌ  عليةةةةةةةةةةةةةةة ش مكلَّةةةةةةةةةةةةةةةله   وك 
ةةةةةةةله  بيةةةةةةةْيٌع ذو الفيعةةةةةةالش األْللي  خةةةةةةاله حه

بةةةةةةةةةةاءه  ليةةةةةةةةةة  كةةةةةةةةةةاني حش ْفنيةةةةةةةةةةةي يهْنقيةةةةةةةةةة وا   له جي
 

ةةةا  ةةبَّة علةةأل َرةةان: بهزياخي وقةةد  ةةرد  بةةو عبيةةدس ُةةذا األبيةةاتا لةةذكر يةةومين لشلي
بَّة له ُذين اليومين. را و ورد  عرا  لبع   عراء لي لي  وا 

 يوم ُبزَاخـة -ب

ةةقةةال  بةةو عهبيةةدس: "و مةةا حةةديث مه  ةةةا لإرِّ حي نةة   َةةار محةةرٌِّق ق و خيةة  زيةةاد يةةور بهزياخي
ةبَّة بةن ال رانه و خوا له إياد وطوائ  م را علةأل بنةه لي يةُر ن العرر من تيْ لشةر َو

ةةةا لارةةتاق وا الةةنَّعير. لةة تأل الصةةري  بنةةه لةةبَّةا لركبةةوا لةة دركواا واقتتلةةوا قتةةا    هد  ببهزاخي
ةةرِّقا لاعتنقةة  و رةةراا و رةةروا  خةةاا  رةةرا  ةةل علةةأل مهحي مي ْيةةد الفيةةوارس حي  ةةديدا . ثةةر إن زي

بيْيع بن ده  ا لقتلهما بنوحه بَّة )وكان يقال ألخه محرِّق لارس ميْردهود(ا لي  لي  الرِّْيدش  
 (1)وُهزر القورا و هصير منهر ناس كثير".

ةرِّق  وتذُر به ال  نون مةذُبها لةه نرةبة اليةور إلةأل مهحةرِّق ال ير ةانه؛ للقةر مهحي
و عمرو بن  - و  كثر من العرر –قد لحق باثنين  رِّق من المناذرسا ُو ما مهحي   هُر

ود. ُنةةد لفعلتةةة  ال ةةةنعاء  ةةةره بيةةةٌر  ةةةائع  ي ةةةو خي بتمةةةير حةةةين حةةةرق مائةةة مةةةنهر  حيةةةاءا ُو
                                                 

. وان ةةر الخبةةر لةةه: الممتةةع لةةه علةةر ال ةةعر وعملةة ا عبةةدالكرير النه ةةله 175: 1( النقةةائ ا 1)
 .151( ص1799تونسا  -القيروانه )تحقيق منجه الكعبها الدار العربية للكتارا ليبيا
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ةةو الحةةارث بةةن عمةةرو بةةن عةةا ةةرِّق مةةن َرةةان ُو مةةراء مر مةةن متقةةد مه  وثانيهمةةا مهحي
 َرانا لحرق  الحيرس.

يةةادش  نمةةا ا ةةتراك ت لةةر وا  محةةرِّق ال رةةانه لةةه ال ةةارس  ولةةيس ُةةذا مبعةةثي ال  ةةنا وا 
ةةذا بعيةةدا لع قةةة إيةةاد وت لةة ةةبَّة. ُو ر بالمنةةاذرس  ْدخةةله مةةن ع قتهمةةا ب رةةانا علةةأل لي
ما مع المناذرس كثيرس.  لقرر الديارا و خباُر

ولعةةةل  المنارةةةبة الوحيةةةدس التةةةه التقةةةت ليهةةةا َرةةةان بت لةةةرا تلةةةك المنارةةةبة التةةةه 
ةا عنةد ابةن األ ةو خبةر رواا  بةو عبيةدسا  ورثت بينهما عداءا والتةه جةاء خبُر ثيةرا ُو

 رواية يور بهزاخة نفر .

وت لر ابنه وائةل اجتمعةت للمنةذر بةن  ثير: قال  بو عبيدس: إن بكرا  ألقال ابن ا
ماء الرةماءا وذلةك بعةد حةربهرا وكةان الةذ   صةلح بيةنهر قةيس بةن  ةراحيل بةن مهةرس 

ُهمار ل زا بهر المهنذر بنه آكل المهرارا وجعل علأل بنه بكر وت لر ابن  عمةرو ا بن 
َهز  خوالك ل زاُرا لاا رةرواا وجةاءوا لانهزر بنو آل المهةرارا و قتتلوا بن ُندا وقال: ا

 .... بهر علأل المنذر لقتلهرا ثر انتقلت ت لر ولحقت بال ار

و الحارث بن  به  وعادت الحرر بينهر وبين بكرا لخر  ملك َران بال ار ُو
ةةةةمر ال رةةةةانها لمةةةةر  ب لةةةةاريق مةةةةن ت لةةةةر للةةةةر يرةةةةتقبلواا وركةةةةر عمةةةةرو بةةةةن كلثةةةةور   ي

علمةْوا بمةروركا لقةال: منع قومةك  ن يتلقةونه؟ لقةال: لةر يي الت لبها للقي  لقال ل : ما 
لقدومه! لقال عمةرو: مةا ارةتيق  قةور إ   َزون هر َزوس تتركهر  يقا ا  لئن رجعت أل

نيبهل ر يهر وعز ت جماعتههرا ل  توق ن نةائمهر. لقةال ك نةك تتوع ةدنه بهةرا  مةا واللة  
لةر  يقا نالت َطاري  َران له دياركر  ن   لتعلمن  إذا قومةك رةينامون نيومةة   حه

ديد والنازد الث مد!  (1)ليهاا تجتث  صولهرا وتينفه ليل هر إلأل اليابس الجي
                                                 

ةديد: 1) : المنهزمون )يقال للواحد والجمةع(. والجي المكةان المرةتو . والنَّةازشد الث مةد: المكةان ذو ( الفيل 
 اآلبار بعيدس القاا قليلة الماء   ن آبار الصحراء.
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 ثر رجع عمرو بن كهْلثور عن  وجمع قوم ا وقال:

    لةةةةةةةةةةةةةةاعليْر  بيةةةةةةةةةةةةةةتي اللَّْعةةةةةةةةةةةةةةني  نةةةةةةةةةةةةةةا
لينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ثيقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلٌ   تيعيلَّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْر  نَّ ميْحمي
 و نةةةةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةةةةةيسي حةةةةةةةةةةةةةه  مةةةةةةةةةةةةةن ميعيةةةةةةةةةةةةةد  

 

 مةةةةةةةةةةةةا تهريةةةةةةةةةةةةده   بيةةةةةةةةةةةةتي اللَّعةةةةةةةةةةةةني تيةةةةةةةةةةةة بيأل
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديده  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاري كيبَّتشنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ي  (1)و ن  دي

ديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةده  نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا إذا لهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبشسي الحي مه  يهقاوش
 

للما عاد الحارث األعر  َزا بنه ت لرا لةاقتتلوا وا ةتد  القتةال بيةنهرا ثةر انهةزر 
 الحارث وبنو َرانا وقتل  خو الحارث له عدد كثيرا لقال عمرو بن كهْلثور:

 عيطيْفةةةةةتي علةةةةأل  خيةةةةةك إذا ديعةةةةةا ُةةةة   
ةةةك واعتةةةر ليةةةذه  ةةةْمتي نيْفري  قش الةةةذ  جي ي
 

ةةةميْر  ْيةةةلي  بيةةةكي يةةةا ابةةةني  بةةةه  ش  بالثُّْكةةةلش وي
ةةةر خةةةاكي وعةةةامشري بةةةن ليهةةةا  ي  جه  (2)بةةةه حه

 

* * * 

 ل ن يكون ُذا اليور مع عمرو بن ُند  رجح.

قةةةا  قهتشةةةل لةةةه ذلةةةك اليةةةورا وقةةةد  و  ي هةةةر مةةةن قصةةةيدس إيةةةاس بةةةن القةةةائ   ْن محرِّ
ةةرِّقا لتلق ةةاا لةةوارس لةةبةا ومةةنهر زيةةد تحةةد ث ليهةةا ابةةن القةةائ  عةةن  إقبةةال جةةيع مهحي

ْوا لةةة  بةةةالطعنا لرمةةةاا زيةةةد  ةةةمي را وري ْنةةةذش ةةةبِّه وابنةةةا مه الخيةةةل بةةةن حصةةةين بةةةن لةةةرار اللَّ
 الخيل بش هرَّس لرر  )كامل(ا وك ن  ليٌث لار  بكفي   المنية:

 (3)قال:

ةةةةةةرِّق    نشْعةةةةةةري الفيةةةةةةوارسه يةةةةةةوري جةةةةةةيع مهحي
ر  زيةةةةةةةةةده الفيةةةةةةةةةوارسش كةةةةةةةةةر  وابنةةةةةةةةةا مه   ْنةةةةةةةةةذش

ةةةةةةةةةةةةةرارش  ُهةةةةةةةةةةةةةْر ييةةةةةةةةةةةةةْدعهونيه ليلش قهةةةةةةةةةةةةةوا وي  ليحش
ب ةةةةةةةةةةةةارش  فيهةةةةةةةةةةةةا بنةةةةةةةةةةةةو جي ْيةةةةةةةةةةةةله  وجي  (1)والخي

                                                 

 ( الد بار: اله ك. والكب ة: الد لعة من الرجال له القتال.1)
 .325: 1( الكامل له التاري ا 2)
 .175: 1( النقائ ا 3)



 143 

هشرْ  ةةةةةةةةةةرِّق  برشمةةةةةةةةةةاحش ْوا لمهحي ةةةةةةةةةةمي  حتةةةةةةةةةةأل ري
 ييْرمةةةةةةةةةةةةةةه بش هةةةةةةةةةةةةةةرَّسش كامةةةةةةةةةةةةةةل  وبنيْحةةةةةةةةةةةةةةراش 
ةةةةةةةةةةةةةرارش   وكةةةةةةةةةةةةة ن  زيةةةةةةةةةةةةةدا  زيةةةةةةةةةةةةةدي آلش لش

 

بيةةةةةةةةةةةةةارش  َه  بةةةةةةةةةةةةةالطَّْعنش بةةةةةةةةةةةةةيني كتائةةةةةةةةةةةةةر و
طةةةةةةةةارش  طيةةةةةةةةري النُّفةةةةةةةةوسش و  َّ حةةةةةةةةينش خش  خي

 المنيَّةةةةةةةةةةةةةةةةةه لةةةةةةةةةةةةةةةةةارش ليْيةةةةةةةةةةةةةةةةٌث بكفْيةةةةةةةةةةةةةةةة ش 
 

ةط  علةيهر عاليةاته الط يةرا وعةن  وانجلت المعركة عن قتلأل من جيع محرِّق تيحه
 رماد تكر رت قناُا:

عيلةةةةةةوا لش  ْقعيةةةةةةة  جي ةةةةةةْنههْر وي  عةةةةةةاله الطَّْيةةةةةةرش مش
 

ةةةةةةةْرعيأل   ةةةةةةةةوَّره لةةةةةةةةه قشنةةةةةةةةا  ْكرةةةةةةةةارش  صي  تيلي
 

ةةْردهود  الةةذ  ذكةةر ابةةن ال ْكةةرا  لةةه قصةةيدس ابةةن القةةائ  لفةةارس مي  (2)كلبةةهو  نيجةةده ذش
به (3)وابن األنبار   ن  رجل من َرانا وارت هدا بقول ربيعة بني ميْقرور الل 

(4): 

 

ةةةةةةةْردهود    اطيةةةةةةةةْت رماحنةةةةةةةةا  ولةةةةةةةارشسي مي
 

ةةةةةباعا  و ْذخبةةةةةاو ي  ْرةةةةةعودا  لش ْزني مي ْجةةةةةزي
(5) 

 

 يوم إَضـم -ج

و قةرر تحديةد  (6)يبدو  ن لةه  ةمال الجزيةرس  كثةر مةن مكةان كةان يرةم أل إلةما  
ْنةةةدلش التميمةةةه لمةةةا نحةةةن ليةةة وبةةةين تمةةةير ولةةةب ة  –  مةةةا ورد لةةةه قةةةول رةةة مة بةةةن جي

                                                                                                                        

ْر .1) : حث ها علأل الجي  (  وجي ي الخيلي
ةةا )تحقيةةق  حمةةد زكةةها الةةدار القوميةةةا القةةاُرسا (  نرةةار الخ2) يةةل لةةه الجاُليةةة وامرةة ر و خباُر

 .77ر(ا ص1765
 .940(  رد المفللياتا ص3)
 .940-932( ان ر القصيدس له  رد المفللياتا ص4)
:  طعر.5)  (   اطي:  ُلك. و جرزي
 ( ان ر معجر البلدانا ماد إلر.6)
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كش مةةن قيةةو   حيةةث حةةد د -اخةت ط ا  "بةةين الةةدَّكادش " إلةةمي ةةورش ليميْعصه
نةةارا (1) قةةو  لةةه الجش ا وي

ْهراء اليورا كما ذكرنا من قبل.  الجي

ومن خبر ذلك اليور  ن عمرو بن الحارث بن  به  يمشر " قبل حتأل  َار علأل 
ةةبَّ  ةةبَّةا وقةةد كةةانوا  وقةةدوا مةةع بنةةه لي ة ل صةةار بنةةه عائةةذس بةةنش مالةةك بةةن رةةعد بةةن لي

ةةبَّة نةةارا  للحةةررا لقةةال الملةةك: مةةا  ةةْقرس ابنةةه ربيعةةة بةةن ثيْعليبةةة بةةن رةةعد بةةن لي ةةْروس و ي جش
ةةْقرس وجةةروس قةةد  وقةةدوا نةةارا  للحةةرر! قةةال:  ن علينةةا؟ قةةالوا: ُةةذا  ي ُةةذا النةةار التةةه تهةةدخ 

 (2)ل بادوا يومئذ بنه عائذس". احملوا عليهر. لحملوا عليهر
بيةةْيع بةةن دهلشةة   ةةمشرا  رةةرا حه ةةبَّة  رةةرت عمةةرو بةةن الحةةارث بةةن  بةةه  ي وييةةذكر  ن  لي

يت ا ومنَّ علي ا وا ترط عل ب ها لجزَّ ناصش ْع   يخدي  له كل رنة إلي .يالل   (3)  جه

ويقال: "جاء رجل من بنه قيس بن عائذس يهْدعأل عامر بةن لةامر لقةال: واللة  
ةةةةرألط ْنخش ةةةةر عةةةةنينَّ اليةةةةور طعنةةةةة  كيمي ْيقشيةةةةاء وقتلةةةة  وانهةةةةزر (4)الثَّةةةةور النَّعش ا لطعةةةةن ابةةةةني مهزي

  صحاب  ُزيمة قبيحةا لقال ربيعة بن ميْقرور:

ْيقشيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاءي وقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد تيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداعيتْ   وآل مهزي
ةةةةةةةةبيْرنا بالر يةةةةةةةة  تةْر وكانةةةةةةةةةليههةةةةةةةة  و ش ةصي

 

 حي ئةةةةةةةةةةةةةةةةةيهههْر لنةةةةةةةةةةةةةةةةةا حتةةةةةةةةةةةةةةةةةأل قيرشينةةةةةةةةةةةةةةةةةا
ينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ةاميعاقشلهنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا بشهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنَّ إذا عيصش

 

                                                 

 ( من مطلع قصيدت :1)
كش من قيو  ليميْعصهورش يا دار  رما      ةر           بين الدكادش  ءي بالعلياءش من إلش
 .223(ا ص1769ان ر ديوان  )تحقيق لخر الدين قباوسا المكتبة العربيةا حلرا     

 .176-175: 1( النقائ ا 2)
( الحلةةها  بةةةو البقةةةاء ُبةةةة اللةةة ا المناقةةةر المزيديةةة لةةةه  خبةةةار الملةةةوك األرةةةدية )تحقيةةةق صةةةالح 3)

 .526: 2و 190: 1(ا 1794ة ومحمد خريراتا مكتبة الررالة الجديدسا عمانا درادك
ةةةه ذبابةةةة زرقةةةاء ترةةةقط علةةةأل الةةةدوار 4) ةةةرشا النَّعيةةةرسا ُو ْنخي ةةةر: الثةةةور الةةةذ  دخلةةةت لةةةه مي ( الثةةةور النَّعش

 لتخذيهاا وتدخل له  نولها لتهيجها.
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 وقالت نائحت :

 ليعْمةةةةةةةةر  لقةةةةةةةةد َةةةةةةةةاديْرتهره يةةةةةةةةور رهْحةةةةةةةةتهره 
ةةةةةةةر   طَّةةةةةةطي األنةةةةةةواء طيْعنيةةةةةةةةه عامش  لقةةةةةةد خي

 

قشيةةةةةةةةرسي عةةةةةةةةامرش   علةةةةةةةةأل إلةةةةةةةةر  مةةةةةةةةنكر عي
"  (1)   يةةةا قتةةةي  مةةةا قتيةةةله ابةةةنش لامةةةةرش

 

بيْيس و  ارر ال رةانه  وليس له ال عر ما يدل  علأل ارر ال رانه الذ   ررا حه
ب ة  و ق  تل  عامر بن لامر.الذ  قتلت  لي

بيْيس  رر عمرو بن الحارث األص ر ممةدود الناب ةة  ويهْرتبعد كثيرا    ن يكون حه
الذبيانها ألن مثل ُذا األرر ما كان ليمرَّ من َير  ن يكون ل  صةدى لةه ال ةعر 

 الجاُله.

لةةر  ةةاعر  ةةة وا  ْقةةرور الةةذ  ارت ةهد بةة   بةةو عبيةةدس عةن يةةومه بهزاخي وربيعةة بةةن مي
. (3)ا ولةة  لةةةه القادرةةةية  ةةةعر(2)امرةة ر دُةةةرا  و ةةةهد القادرةةةية"مخلةةرر "عةةةاع لةةةه 

 وي لةةةر علةةةه  ال  ةةةن  ن األبيةةةات التةةةه ارت ةةةهد بهةةةا  بةةةو عبيةةةدس عةةةن يةةةور إلةةةر "وآله 
يْ مه  اء وقةد تةداعت" إرةة ميةا و نة  قالهةا لةةه لةتح ال ةار. بةل لمةةاذا  جعلهةا لةه لةةتح يشةقش زي

ْيقياء عمرو بنمن آل مه  ال ارا لالمناذرس  يلا    (4)؟عامر األزد    زي

* * * 

ولعل    هر ما يلفت من درارةة  يةار َرةان مةع األحةالي  لةه ال ةعر الجةاُله 
 ن صةةورس التحةةال  الحقيقةةه بةةين  رةةد وذبيةةان وطي ةةا ولةةب ة لةةر ي هةةر لةةه ال ةةعرا 

                                                 

 .176: 1. والقالية مقي دس. النقائ ا 170( نفر ا ص1)
 .931: 1مفلليات ) رد ابن األنبار (ا ( ديوان ال2)
( ان ةةةر: ابةةةن قتيبةةةةا  بةةةو محمةةةد بةةةن عبداللةةة  بةةةن مرةةةلرا ال ةةةعر وال ةةةعراء )تحقيةةةق د  جويةةة ا 3)

 .190(ا ص1702مطبعة بريلا ليدنا 
 .146-140: 1( ن وس الطرر له تاري  جاُلية العررا 4)
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وردون التحةال . و   كةةاد حيةث  ةل   ةةعراء ُةذا القبائةةل يتحةدثون عةةن قبيلةتهرا و  يةة
 ينا لي  حل  ذبيان و رد.الناب ة الذبيانها حيث ر ورد عن    ما رتثنه إ

* * * 

 

 
 المصادر والمراجع

 ابن األثير عله بن  به الكرر: -
 ُة.1349الكامل له التاري ا الطباعة النيريةا القاُرسا 

 األصبهانها حمزس بن الحرن: -

 .؟ ر  واألنبياءا دار مكتبة الحياسا بيروتاتاري  رنه ملوك األ

 براُير بن محمد الفارره:رحاق إامصطخر ا  بو إ -

ر ةةةةاد المرةةةةالك والممالةةةةكا تحقيةةةةق محمةةةةد عبةةةةدالعال الحينةةةةها وزارس الثقالةةةةة وام
 ر.1767القاُرسا  االقومه

 األصفهانها  بو الفر  عله بن الحرين: -

 ر.1757األَانها تحقيق عبدالر ر  حمد لرا ا دار الثقالةا بيروتا 

 عيرأل: األعلر ال نتمر ا يور  بن رليمان بن -

 ر.1791  عار ال عراء الرتة الجاُليينا دار اآللاق الجديدسا بيروتا 

 امرخ القيس: -

بةراُيرا دار المعةار ا القةاُرسا الفلةل إديوان امةرس القةيسا تحقيةق محمةد  بةو 
 ر.1767

 بو تمارا حبير بن  وس الطائه:  -
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ة  ةرد ديةوان الحمارةة للمرزوقةةها تحقيةق  حمةد  مةةين وعبدالرة ر ُةارونا لجنةة
 ر.1751الت لي  والترجمة والن را القاُرسا 

 رماعيل:إالثعالبها  بو منصور عبدالملك بن محمد بن  -

 ر.1709ثمار القلور له الملا  والمنرورا مطبعة ال اُرا القاُرسا 

 ثعلرا  حمد بن يحيأل: -

مجةةةةةالس ثعلةةةةةرا تحقيةةةةةق عبدالرةةةةة ر محمةةةةةد ُةةةةةارونا دار المعةةةةةار ا القةةةةةاُرسا 
 ر.1760

 ثمان عمرو بن بحر:الجاح ا  بو ع -

البرصةةةةان والعرجةةةةان والعميةةةةان والحةةةةو نا تحقيةةةةق محمةةةةد مررةةةةه الخةةةةولها دار 
 ر.1792ا عتصارا القاُرسا 

 جواد عله: -
رةة را دار العلةةةر ببيةةةروت ومكتبةةةة النهلةةةة المفصةةل لةةةه تةةةاري  العةةةرر قبةةةل ام

 ر.1796بب دادا 

 حاتر الطائه: -

 .؟ ديوان حاتر الطائها دار صادرا بيروتا
 ةةةةعر حةةةةاتر الطةةةةائها تحقيةةةةق عةةةةادل رةةةةليمان جمةةةةالا مطبعةةةةة المةةةةدنها  ديةةةةوان

 .القاُرسا ؟

حةةةاتر الطةةةائها تحقيةةةق علةةةه العتةةةورا ررةةةالة ماجرةةةتيرا جامعةةةة القةةةاُرسا  ديةةةوان
 ر )مخطوط(.1794

 ابن حبيرا محمد بن حبير بن  مية: -
 ر.1742المحب را تحقيق ايلزس ليختنا حيدر آبادا 
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 حران بن ثابت: -

ثابةةةةةتا تحقيةةةةةق عبةةةةةدالرحمن البرقةةةةةوقها المكتبةةةةةة التجاريةةةةةةا ديةةةةةوان حرةةةةةان بةةةةةن 
 ؟. القاُرسا

 ر.1794ديوان حران بن ثابتا تحقيق وليد عرلاتا دار صادرا بيروتا 

 الحل ها  بو البقاء ُبة الل : -

المناقةةةر المزيديةةةة لةةةه  خبةةةار الملةةةوك األرةةةديةا تحقيةةةق صةةةالح درادكةةةة ومحمةةةد 
 ر.1794خريراتا مكتبة الررالة الجديدسا عمانا 

 حمد الجارر: -

 ر.1790َرر الجزيرسا دار اليمامةا الريا ا 

 ابن حوقلا  بو القارر محمد بن حوقل الب داد : -

 .؟ صورس األر ا دار مكتبة الحياسا بيروتا

 ابن خلدونا عبدالرحمن بن محمد: -

 ر.1761تاري  ابن خلدونا مكتبة المدررة ودار الكتار اللبنانها بيروتا 

 الزبير بن بكار: -

 ر.1792المولقياتا تحقيق رامه مكه العانها مطبعة العانها ب دادا 

ير بن  به رلمأل: -  ُز

يةةر بةةن  بةه رةةلمألا صةةنعة  بةةه العبةاس  حمةةد بةةن يحيةةأل ثعلةةرا   ةرد ديةةوان ُز
 ر.1744دار الكتر المصريةا القاُرسا 

 زيد الخيل الطائه: -

 ان.رها مطبعة النعمديوان زيد الخيل الطائها صنعة نور  حمود  القي

 ابن رعيد األندلرها عله بن مورأل: -
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ن ةةةوس الطةةةرر لةةةه تةةةاري  جاُليةةةة العةةةررا تحقيةةةق نصةةةرت عبةةةدالرحمنا مكتبةةةة 
 ر.1792األقصألا عمانا 

 ر مة بن جندل: -

ديةةةوان رةةة مة بةةةن جنةةةدلا تحقيةةةق لخةةةر الةةةدين قبةةةاوسا المكتبةةةة العربيةةةةا حلةةةرا 
 ر.1769

 ال لبها  بو عبدالل  محمد بن عبدالل : -

 ُة.1326له  حكار الجانا مطبعة الرعادسا القاُرسا  آكار المرجان

 ابن ال جر ا ُبة الل  بن عبدالل : -

ةاو ا مكتبةة دار نهلةة مصةرا  مختارات  عراء العررا تحقيق علةه محمةد بج 
 ر.1795القاُرسا 

 براُير الجلبه:إابن  د ادا عز الدين  بو محمد محمد بن عله بن  -

والجزيرسا تحقيةق رةامه الةدُانا المعهةد  الخطيرس له ذكر  مراء ال ار األع ق
 ر.1762الفرنرها دم قا 

 ال م اطها عله بن محمد بن المطهر العدو : -

األنةةوار ومحارةةن األ ةةعارا تحقيةةق الرةةيد محمةةد يورةة ا دار الجيةةلا بيةةروتا 
 ر.1799

 ابن عبد رب ا  حمد بن عبد رب : -

 ر.1735العقد الفريدا المكتبة التجاريةا القاُرسا 

 األبرص: عبيد بن -

ديةةةةوان عبيةةةةد بةةةةن األبةةةةرصا تحقيةةةةق حرةةةةين نصةةةةارا البةةةةابه الحلبةةةةها القةةةةاُرسا 
 ر.1759
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  بو عبيدسا معمر بن المثنأل: -

 ر.1709نقائ  جرير والفرزدقا تحقيق بيفارا بريلا ليدنا 

 العركر ا  بو  حمد الحرن بن عبدالل : -

 ر.1792المصون له األدرا دار الخانجه بالقاُرس ودار الرلاعه بالريا ا 

 عمرو بن   س األرد : -

يحيةةةةأل الجبةةةةور ا مطبعةةةةة اآلدارا  و بةةةةن  ةةةة س األرةةةةد ا صةةةةنعةر  ةةةةعر عمةةةة
 ر.1796النج ا 

 رماعيل:إ بو الفداءا عماد الدين  -

 .؟ المختصر له  خبار الب را دار المعرلةا بيروتا

 الفرزدق: -

جمةةةةةع و ةةةةةرد عبداللةةةةة  الصةةةةةاو ا المكتبةةةةةة التجاريةةةةةةا  ا ةةةةةرد ديةةةةةوان الفةةةةةرزدق
 .؟ القاُرسا

 الفيروز آباد ا مجد الدين محمد بن يعقور: -

 ر.1756القاموس المحيطا البابه الحلبها القاُرسا 

 رماعيل بن القارر:القالها  بو عله إ -

 ُة.1393ذيل األماله والنوادرا مطبعة الرعادسا القاُرسا 

 ابن قتيبةا  بو محمد عبدالل  بن مرلر: -

 ر.1702لا لندنا ال عر وال عراءا تحقيق د  جويةا مطبعة بري

 بو العباس  حمد:ند ا  القلق  -

نهايةةةةة األرر لةةةةه معرلةةةةة  نرةةةةار العةةةةررا تحقيةةةةق إبةةةةراُير األبيةةةةار ا ال ةةةةركة 
 ر.1757العربيةا القاُرسا 
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 ابن الكلبها ُ ار بن محمد بن الرائر: -

رةةةة را تحقيةةةةق  حمةةةةد زكةةةةها الةةةةدار القوميةةةةةا  نرةةةةار الخيةةةةل لةةةةه الجاُليةةةةة وام
 ر.1765القاُرسا 

 .؟ النررا تحقيق محمد لردوس الع را دار اليق ة العربيةا دم قا جمهرس

 لبيد بن ربيعة: -

 ر.1762حران عباسا الكويتا إ رد ديوان لبيد بن ربيعةا تحقيق 

 المرتلألا عله بن الحرين المورو : -

بةةةةراُيرا دار الكاتةةةةر اللبنةةةةانها و الفلةةةةل إبةةةة  مةةةةاله المرتلةةةةها تحقيةةةةق محمةةةةد 
 ر.1769بيروتا 

 عله بن الحرين:المرعود ا  -

را تحقيةق محمةد محيةه الةدين عبدالحم مطبعةة  اديةمرو  الذُر ومعادن الجةُو
 ر.1759الرعادسا القاُرسا 

 المفلل اللب ه: -

نبةةةةةار ا تحقيةةةةةق كةةةةةةارلوس  يةةةةةلا مطبعةةةةةة اآلبةةةةةةاء المفلةةةةةلياتا  ةةةةةرد ابةةةةةةن األ
 ر.1720اليروعيينا بيروتا 

دار المعةةةار ا وعبدالرةةة ر محمةةةد ُةةةارونا  ةةةاكر المفلةةةلياتا تحقيةةةق  حمةةةد 
 ر.1796القاُرسا 

 ابن من ورا جمال الدين محمد مكر ر: -

 ر.1756لران العررا دار صادر ودار بيروتا 

 الناب ة الذبيانه: -

ديةةةةةوان الناب ةةةةةة الةةةةةذبيانها تحقيةةةةةق كةةةةةرر البرةةةةةتانها دار صةةةةةادر ودار بيةةةةةروتا 
 ر.1760بيروتا 
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يةا تةةةونس ديةةةوان الناب ةةةة الةةةذبيانها جمةةةع محمةةةد بةةةن عا ةةةورا ال ةةةركة التونرةةة
 ر.1799

 ابةةةةراُيرا دار المعةةةةار الةةةةذبيانها تحقيةةةةق محمةةةةد  بةةةةو الفلةةةةل إديةةةةوان الناب ةةةةة 
 ر.1799القاُرسا 

 نبي  عاقل: -

 ر.1795تاري  العرر القدير وعصر الررولا دار الفكرا بيروتا 

 النه لها عبدالكرير النه له القيروانه: -

 ر.1799تونسا  –بيا الممتع له علر ال عر وعمل ا الدار العربية للكتارا لي

  هار الدين ياقوت بن عبدالل  الحمو : -

 ر.1759معجر البلدانا دار صادر ودار بيروتا بيروتا 

 به يعقور:اليعقوبها  حمد بن   -

 ر.1755تاري  اليعقوبها دار العراقا بيروتا 

- Doughty, charles M., Travels in Arabia Deserta, Jonathan cape, 

London 1927. 

- Hitti philip, History of Syria, Macmellan & co L T D, London, 1935. 

- Huart, Cl., Histoire des Arabes, Libraire Paul Geuthner Paris, 1912. 

ا ثيةةةةةودورا  مةةةةةراء َرةةةةةانا ترجمةةةةةة بنةةةةةدله خةةةةةور  وقرةةةةةطنطين زريةةةةةقا نولدكةةةةة  -
 .1733المطبعة الكاثوليكيةا بيروتا 

- O Leary, Arabia Before Mohammad, Kegan Paul, London, 1977. 

 

 


