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أهدي كتايب هذا إىل كل القبائل والعشائر والعائالت 
العربية العريقة األصيلة يف مشارق األرض ومغارهبا , 

تمسك بعادات القبيلة العربية األصيلة والتي مازالت ت
والتي صقلها اإلسالم وهذهبا , وأخص باإلهداء القبائل 

 .    اليمنية ألن هلا مكانة خاصة يف قلبي
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قبــل أن نقــرأ

@ @
@ @

c‹Ôm@æc@ÝjÓ  
احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا العريب األمي الذي أختاره اهللا من 

 . أوسط العرب نسبا وحسبا
إن األمة العربية التي بعث اهللا فيها أفضل اخللق سيدنا حممد عليه أفضل الصالة 

س , فهذه والسالم لنرش اإلسالم وتبليغه إىل مجيع األمم قاطبة خلري أمة أخرجت للنا
األمة هي التي نرشت اإلسالم بعد أن هزمت أعظم أمتني يف ذلك الزمان , الفرس 
والروم , وأوصلت راية التوحيد إىل معظم بقاع األرض , ومازال اإلسالم يف هذه 

 .األمم إىل يومنا هذا
فلوال اخلصال التي فيهم والتي كملها اإلسالم ومتمها , والتي سنتطرق هلا يف 

ا إن شاء اهللا , ونرصة اهللا هلم يف املقام األول ملا وصل اإلسالم إىل ما وصل كتابنا هذ
ولوال علم اهللا عز وجل هبذه األمة وخصال العرب وطباعهم ملا أرسل رسوال . إليه

 .منهم ليبلغ رسالة اإلسالم إىل مجيع األمم
  )١(همفالعرب هم مادة اإلسالم وذروة سنامها وسيفها البتار , ولوال سقوط دولت

 .ملا وصلنا إىل ما وصلنا إليه اليوم
وبحكم الرصاعات الطويلة بني الغرب والعرب , وبالدراسات الطويلة التي 
عملها الغرب للمرشق العريب عن طريق املسترشقني الذي بعثهم عندما دب الوهن يف 

                                           
أقصد بدولة العرب هي الدولة التي كان العرب هم حكامها وقوادها ورؤسائها , وهي دولة اخلالفة ) ١(

الراشدة , والدولة األموية , وصدر من دولة بني العباس , ألنه بعد ذلك سيطر العجم من كرد وترك 
. إلسالمية , فبدأ االنحطاط حتى وصلنا إىل ما وصلنا إليه اآلنوفرس عىل زمام األمور يف حكم الدولة ا

ولوال عظمة اإلسالم وتعهد اهللا بحفظ رسالته , الهنار اإلسالم  واهنارت دولة اخلالفة واهنار املسلمون 
 .منذ ألف سنه
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بعد , أدرك الغرب الكافر واحلاقد عىل اإلسالم أن مكمن اخلطر  )١(الدولة العثامنية
سقوط الدولة العثامنية والفراغ الذي سترتكه سوف يأيت من العرب , وذلك للصفات 

واملميزات التي جبلوا عليها والتي صقلها اإلسالم  )٢(التي يتحىل هبا العرب األصيلة
فإهنم   )٣(وألن عادت العرب إىل سابق عهدهم يف التفاضل بمكارم األخالق. وهذهبا

, وإذا محلوا راية اإلسالم فإهنم حتام سيتمكنون من   )٤(سالمسيعودون إىل محل راية اإل
إعادة اخلالفة حتت رايتهم , وبعودة اخلالفة للعرب فإن املسلمني سيعودون إىل سابق 

هلذا فالغرب دائام ما حياول . عهدهم كام كانوا يف صدر العصور األويل من اإلسالم
التي خيرجوهنا  ةألفالم السينامئيشأن العرب والطعن هبم , حتى عىل مستو ا تصغري

وكذلك يثريون عـداوة الشعوب . )٥(وحيتقرون العرب ويصغرون شأهنم يف كل مناسبة
وأيضا يبثون بني العرب من يشيع أن االنتامء إىل العربية عنرصية . األخر ضدهم

وهي ليست من اإلسالم بيشء وإن القبلية قد حارهبا اإلسالم وهي أحط أنواع 
والعالقات االجتامعية , بل إهنم دائام ما يربطون بني القبلية والبداوة , الروابط 

كان ينتمي إىل  ملسو هيلع هللا ىلصمع أن الرسول . فيطلقون دون قصد أو قصد عىل القبيل أنه أعرايب
 .أفضل قبيلة يف عرصه أال وهي قريش

                                           
احلرب  واهنارت كليا بعد. بدا الوهن يدب يف أواصل الدولة العثامنية يف أواخر القرن السابع عرش )١(

 .العاملية األوىل
 .شاء اهللاسوف نرشح يف كتابنا هذا معني العريب األصيل إن ) ٢(
إىل حتى يومنا هذا مازال التفاضل بمكارم األخالق موجود عند العرب ولكنه لألسف موجود عند  )٣(

 أعني والسبب يف ذلك يعود إىل الغشاوة املوجودة عىل. أهل البادية , وقليال جدا عند أهل احلارضة
ومتى ما أزحيت هذه الغشاوة , سيعود العرب . العرب , وذلك بسبب األوضاع املرتدية التي يعيشوهنا

بدليل أهنا . إىل سابق عهدهم , الن التفاضل بمكارم األخالق موجود يف دم العريب وأصل تكوينه
 .بوضوحوحتتاج فقط إىل هتيئة الظروف لتظهر . موجودة حتى يومنا هذا منذ أالف السنني

ولكنهم قلة , وأنا قصدت يف هذه . مازال العرب حيملون راية اإلسالم وجياهدون يف كل مناطق اجلهاد )٤(
 .العبارة أن يعود جل العرب إىل محل راية اإلسالم واجلهاد يف سبيل اهللا

ها من االحتقار واالستهزاء والتصغري بالشخص أو باألشخاص أو حتى الدول يف كل مناسبة تتمكن في )٥(
عمل ذلك , هو أسلوب قديم ملحاربة الشخص الذي ختاف منه , أو تعتقد أنه يملك مميزات ال متلكها , 

 !!!ولو كان شخصا غري مهم لتناسيته . فتحاول حتطيمه من خالل هذا األسلوب
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قبــل أن نقــرأ

ولقد تبنى هذا الفكر وأستأنس به الشعوبيون وحثاالت املجتمع وبعض العرب 
 .)٢(واألعاجم ومن نيس أصلة أو إختلط )١(ةالغري أصيل

ولعمري هذا افرتاء وكذب وسوف نبني كذب هذا االدعاء وسنبني أيضا أن 
القبلية العربية وقوانينها وروابطها االجتامعية بعد أن زادها اإلسالم هتذيبا من أرقي ما 

 .عرفته البرشية من روابط إىل يومنا هذا
االنتامء إىل العربية من خالل حث بعض  ولقد حاول املستعمر أيضا تشويه

املظبوعني به ومن جمهولني النسب أن يقوموا بالدعوة للقومية العربية , ال حبا فيها بل 
 . حماولة لتشوهيها لينفر الناس منها

هلذا فإن أول انطالقة  للدعوة للقومية العربية املشوهة كانت من اجلامعة 
ومعظم زعامء هذه الدعوة   )٣(ة من رئيس اجلامعةاألمريكية يف بريوت , وبدعم ومؤازر

 .من العرب املجهولني النسب واالنتهازيني
                                           

ي العرب الغري أصيلة هم العرب أو الناطقون بالعربية جمهولني النسب , وأقصد بمجهولني النسب أ) ١(
أو ممن فعل أبوهم أو أجدادهم فعل ). وال أقصد أهنم جمهولوا األبوين(ليس معروفة جذورهم التارخيية 

  "بيارس"وهؤالء كلهم يسمون يف الكويت ( أد إىل تربءة قومهم منهم , مثل اخليانة والتعامل مع الغزاة 
طبعا ال يعني هذا أن ). ذكرت  وأنا يف هذا الكتاب استخدم هذه الكلمة كمصطلح عرفوا فيه يدل عىل ما

 . كارهون للعرب األصيلة "البيارس"كل 
احلمد هللا ما زال معظم العرب من القبائل العربية األصيل , فقبائل العرب يف اجلزيرة العربية والشام ) ٢(

 والعراق ومرص وليبيا وتونس واجلزائر واملغرب وموريتانيا والسودان وغريها من األقاليم من القبائل
 . التي يفتخر اإلنسان باالنتساب إليها , ولكن ويا لألسف ضعفت عند بعضهم االرتباطات القبلية

عندما انحرص النفوذ اإلنجليزي يف هناية احلرب العاملية الثانية استلمت أمريكا تركة اإلنجليز , ألهنا هي  )٣(
ن فتات ما يسقط منها , وأيضا ورضيت بريطانيا أن تكون تابعة هلا تأكل م. التي أصبحت سيدة العامل

وصدق سبحانه وتعاىل عندما قال يف . حتاول أن تورطها يف أمور حتى تكرس شوكتها وتضعف من قوهتا
óΟ ®:  كتابه الكريم ßγç6|¡ øt rB $Yè‹ÏΗ sd óΟ ßγç/θ è= è% uρ 4©®L x© 4 〈 ]١٤: احلرش[. 

هذا اجلامعات  وأمثاهلا من و. وبال شك أن رئيس اجلامعة يأخذ أوامره من االستخبارات األمريكية
= ت , وجتنيد من يرونه مناسبا هلم , اجلامعات الغربية يف العامل العريب ما هي إال أماكن جتسس للمخابرا
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م يف صفوفها وأصبح يدعو هلا بحامس ضطبعا هناك من اقتنع هبذه الدعوة وان
 .دون أن يعرف أسباب نشأهتا واألهداف احلقيقية هلا

ة مثل هذا النوع من ودائام ما يستخدم املستعمرون الذين استعمروا البالد العربي
واخلدعة ببساطة تقوم عىل  مبدأ , شوه الفكرة . وهو اخرتاع إنجليزي بحت. اخلدع

يعني إذا عرف املستعمر أن أمرا ما . التي ختاف منها لينفر الناس منها قبل أن تقوم
سيقوم يوما ما , سواء كان عاجال أم أجال , وهذا األمر سوف يسبب هلم مشاكل , 

ن تشوهيه بشتى الطرق , ومن هذه الطرق الطريقة التي ذكرناها , حتى إذا فإهنم حياولو
قام خملصون الحقا بالدعوة هلذه الفكرة نفر منها الناس بحكم التجربة السابقة التي 

 .مروا هبا
وحتى يعي املسلمون ما هم به من بالء وكربة , ويعوا  األالعيب التي متارس 

هلم اخلري ومن يبطن هلم الرش , البد أن يعودوا إىل بحقهم , ويميزوا ما بني من يريد 
 . أصلهم ويتاميزوا حتى نعرف من أين نأخذ

كام فعل . وأقصد بالتاميز أن يرجع كل واحد منا ألصله حتى نعرف من أين نؤتى
فعندما رأ خالد . خالد بن الوليد ريض اهللا عنه يف معركة الياممة مع مسيلمة الكذاب

أهل الياممة وصعوبة موقف املسلمني يف احلرب طلب من  بن الوليد قوة وبأس
املسلمني أن يتاميزوا حتى يعرف أين نقطة الضعف , أي طلب من املسلمني أن يتفرقوا 
وكل مقاتل يقاتل مع قومه , أي األنصار واملهاجرون بجهة , وقبائل أهل احلارضة 

م خيضعون لقيادة خالد بجهة وقبائل أهل البادية كل قبيلة تقاتل بجهة أخر , وكله
                                                                                                           

جون طلبة وطالبات ممسوخني اهلوية , ال هم بعرب , وال هم من أهل عشرية  = َرِ ويف أحسن األحول خيُ
عداء للعرب وثقافة العرب , ال ليشء إال جلهلهم وهؤالء املمسوخون أشد . أصحاب هذه اجلامعات

, فاالنبهار بالغري وجهل . بثقافتهم األصلية , ألهنم مل يدرسوها وإذا درسوها يدرسوهنا مبتورة مشوهة
طبعا إال من رمحه ريب واستطاع أن . ويف أقل األحوال حتتقرهم.  ما عندك جيعلك تكره االنتامء إىل قومك

 .ته فريجع ألصلهيعلم عن تارخيه وثقاف
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قبــل أن نقــرأ

والسبب يف ذلك أن يتفانى املسلمون بالقتال حتى ال تعاب قبيلته بأهنا هي . بن الوليد
 .األضعف

وفعال نجحت اخلطة وأستطاع املسلمون االنتصار عىل جيش مسيلمة الكذاب 
 .   وقتله

هلذا البد أن تتاميز العرب , ويرجع كل صاحب أصل ألصله , وترجع بالد 
وأنا أجزم أن هذا التاميز مهم يف . لعرب األصيلة حتى نعرف من أين نؤخذالعرب ل

ألننا إذا متايزنا وعرفنا العرب األقحاح . الدفاع عن اإلسالم وعودة رايته عالية خفاقة
بصفاهتم العظيمة والتي سوف نتطرق هلا يف كتابنا هذا , أخذتنا احلمية ألصلنا وإذا 

ادة العرب األصيلة , فنسلمهم زمام أمورنا كام استلموها أخذتنا احلمية ال نرىض إال بقي
 .وإذا استلموها وكنا معهم رجعنا كام كنا يف صدر اإلسالم. يف صدر اإلسالم

 .فإذا أردنا الرجوع لألصل البد أن نكون كاألصل
وأنا ال أقصد بالتاميز بُغض غري األصيل من العرب , أو طرد غري العرب من بالد 

 .أن ادعو إيل ذلك العرب حاشا هللا
  

ومن ميزة التاميز أيضا أن اإلنسان الذي يريد الرش لنا ال يستطيع أن يفعل ذلك 
أما . واإلنسان إذا مل يردعه دين ردعه قومه. ألنه خياف من الفضيحة ألنه معلوم األصل

وال . "البلد الذ ما يعرفك فيها أحد أصنع به ما شئت  "املجهول فكام يقول املثل 
ذا أن املعلوم األصل ال يضمر الرش لقومه , بل من املمكن أن يضمر الرش هلم يعني ه

ولكن ليس بشكل ظاهر ومعلوم كام حيدث اآلن من غري معلومي النسب , ولكنه 
 .يسترت

وحتى تتاميز العرب البد أن يعرف العريب األصيل أصله , هلذا فإن غايتي من هذا 
وكيف كانوا يتاميزون فيام بينهم , ودور  الكتاب رشح الرتكيبة االجتامعية للعرب
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القبيلة يف حياهتم االجتامعية , ورشح املصطلحات املتعلقة بالنسب والنسابة ومعانيها 
واألمور املتعلقة هبا كالشعر يف حياة العرب االجتامعية , حتى يعرف العرب أصلهم 

لة ويعرفوا من يتكلم وما كانـوا عليه , ليعودوا إىل أصلهم ويفيقـوا مما هم فيه من غف
بلساهنم , اهو عريب األصل حقا ? أم خبيث لئيم يكمن الرش هلم وحتسبونه صديق وهو 

 .اشد أعدائكم وأرش اخلصام
فباللسان العريب فقط ال يمكن أن نعرف عدونا الداخيل أو ما يطلق عليه الطابور 

بالد العربية اخلامس, فهناك كثري من اليهود من الذين عاشوا مئات السنني يف ال
يتكلمون العربية بلهجة أهل الشام ومرص واملغرب العريب واليمن والعراق , مندسون 

تستغربوا أن منهم وزراء  وال. بيننا وحياربوننا من الداخل ونحن يف غفلة منهم
أقرأ قصة اليهودي مصطفي . ممكن أن يكون منهم رؤساء دول!! , ومن يعلم?ورؤساء

 .  اإلسالمية كامل الذي اسقط اخلالفة
ويف ختام هذه الفقرة أسأل اهللا أن يعينني عىل ما أعتقدت أنه حق , وأن الناس 

 . البد أن تعرفه واهللا ويل التوفيق
 أخوكم

 محد بن عبد اهللا بن محد آل مخيس
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قبل أن أتكلم وأرشح الرتكيبة االجتامعية للعرب , ووصف أخالق العرب 

العرب الغري أصيلة , ووصف كيف يكون التاميز االجتامعي األصيلة ورشح معني 
 .بينهم , سوف أعطي نبذه خمترصة عن أصل العرب

كل الدالئل تشري إىل أن أصل العرب يرجع إىل سام بن نوح عليه السالم , وإن 
مساكنهم كانت يف العراق قبل أن ينزح فريقُ منهم للجزيرة العربية والتي سميت 

يق الذي نزح إىل اجلزيرة الواقعة بالنسبة للعراق غرب جنويب سموا وهذا الفر. باسمهم
أي الغربيني , بسبب أن حرف الغني املعجمة غري موجود يف اللغة السامية , هلذا ) عربا(

كانوا ينطقون االسم بالعني املهملة عوضاً عن الغني املعجمة , ومن ذلك احلني أطلق 
 . لعربية اسم العربعىل من نزح من بني سام إىل اجلزيرة ا

 :والذين نزحوا هم
ومسكنهم األحقاف املسامة اآلن بصحراء األحقاف الواقعة يف القسم )  عاد( −١

 :اجلنويب من اجلزيرة
ومسكنهم احلجر ووادي القر بني احلجاز والشام املسمى اآلن بمدائن ) ثمود( −٢

 .صالح الواقع يف القسم الشاميل من اجلزيرة
, ومسكنهام الياممة الواقعة يف قلب اجلزيرة والبحرين املسامة ) س جدي( و) طسم( −٣

 .اآلن باإلحساء , الواقعة يف القسم الرشقي من اجلزيرة عىل اخلليج العريب
 . ومسكنهم عامن الواقعة يف القسم الرشقي بجنوب اجلزيرة) عمليق( −٤

أصـل العـرب
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 .ن بالربع اخلايل ومسكنهم رمل عالج بني الياممة والشحر , واملسمى اآل) أميم( −٥
 .ومسكنهم اجلحفة بقرب املدينة) عبيل( −٦
 .ومسكنهم الطائف) عبد ضخيم( −٧
 .ومسكنهم الرس) حرضوا( −٨

إهنم من الطبقة التي قبل نوح : وأما الكلدانيون , فقد قال ابن خلدون يف تارخيه 
 .عليه السالم , فهم من بني آدم , ومل يكونوا من بني سام بن نوح

ñ‹í§a@òîi‹ÈÛaZ@ @
  

 :تنقسم اجلزيرة العربية إىل مخسة أقسام كبرية
القسم الرشقى , وهو يشمل عامن واإلحساء وما حاذ ذلك من مدن  :األول

 .وقر , من اجلهة الشاملية إىل الكوفة
القسم الغريب , وهو يشمل اليمن وهتامة وعسري واحلجاز إىل أيلة وما  :الثاين

 .بلقاءحاذاها من جهة الشامل إىل ال
القسم الشاميل , وهو يشمل كل ما وقع ما بني الكوفة وحوران والبلقاء  :الثالث

 . إىل أيلة من قر وبادية
 .القسم اجلنويب , وهو يشمل حرضموت :الرابع

قلب اجلزيرة , وهو يشمل عموم نجد , بام فيه الياممة والقصيم وشمر  :اخلامس
 .ربع اخلايل بصحراء األحقاف ونجرانوجبيل , وسلمى وأجا , وما جاور ذلك مع ال

@ @
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كان ملك العرب يف ثامين قبائل , سبع من قحطان , وواحدة من عدنان أما السبع الذين 

 :هم من قحطان فهم
 محري ) ١(
 مهدان ) ٢(
 كندة ) ٣(
 خلم ) ٤(
 دوس ) ٥(
 جفنة ) ٦(
 بنو الصوار) ٧(
 .يني , فهم , بنو قنصوأما القبيلة التي من العدنان) ٨(

فأما أهل  ,وأهل الوبر  , )١(أهل املدر ,بعد امللوك , هم طبقتان  ,وباقي العرب 
وأهل  ,وأصحاب زرع والتجارة والصناعة  ,فهم احلرض سكان املدن والقر  ,املدر 
 هم سكان الصحاري ومعيشتهم  ,الوبر 

بل واملاعز وبعض عىل ألبان اإلبل وحلومها وبعض الصناعات من منتجات اإل
 .التبادالت التجارية مع أهل املدر

بن هود عليه السالم بعد أن استقروا يف اجلزيرة فرتة من الزمن نزحوا ) فالغ(وبنو 
واقتبسوا  ,وتناسلوا فيها  ,وأقاموا ما بني بابل واجلزيرة الفراتيه وبني سوريا وفلسطني 

                                           
وأهل الوبر هم البدو  ,أي أهل املدن ,وأهل املدر سكان البيوت املبنية  –الطني اللزج املتامسك : املدر )١(

 .سكان اخليام

أصـل العـرب
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فتولدت  ,واختلطت مع لغتهم العربية  ,شيئاً من لغة تلك البالد اآلشورية والرسيانية 
) عابر(نسبة إىل جدهم هود عليه السالم املسمى عندهم ) بالعربانية(منها لغة سميت 

نبي اهللا  ,ومن بني فالغ بن هود عليه السالم .  )١( )العربانية(فصار يطلق عىل تلك اللغة 
بن ناحور بن  ,ر وهو إبراهيم بن تارح املسمى آز. عليه الصالة والسالم) إبراهيم(

 .شاروخ بن أرغو بن فالغ بن عابر , وعابر هو نبي اهللا هود عليه السالم كام قلنا
 ,مع ابنها إسامعيل عليه السالم  ,ثم أن إبراهيم عليه الصالة والسالم رحل هباجر 

فنشأ إسامعيل  ,وعاد إىل فلسطني  ,وتركها هي وولدها هناك  ,من فلسطني إىل مكة 
م اللغة العربية وهي من أصل نشأته , أي بمكة وصاهر بني جرهـم وتكللسالم عليه ا

 .أن إسامعيل عليه السالم كان يف األصل عريب
ومن ولد عدنان  ,) عدنان(فتزوج إسامعيل عليه السالم من جرهم ومن ولده 

 :ومن ولد معد نزار وله أربعة أوالد هم) معد(
 .يف بجيلة وخثعمواندجموا  ,وقد اضمحل بنو أنامر  :أنامر −١
) قس بن ساعدة األيادي ( ومن ولد أياد  ,وقد اندمج بعض ولده يف مرض  :أياد −٢

الذي يرضب به املثل يف البالغة , وهو أول من اظهر التوحيد بمكة , مع ورقة بن 
 . نوفل , وزيد بن عمرو بن نفيل

 .والعراق ,ومسكن بنيه بني الياممة والبحرين  :ربيعة −٣
 ومتيم. من مرض قريشو :مرض −٤

وال يشارك  .فهم سكان مكة وضواحيها ,هم سكان نجد إالّ قريشاً  ,فبنو عدنان 
بني عدنان  يف أرض نجد من القحطانيني إال طي من كهالن  ومساكنهم بني جبيل , 

وبعد . وقد تفرق بنو عدنان يف هتامة واحلجاز والعراق واجلزيرة وسورية. أجا وسلمى
 .يف عموم األقطاراإلسالم تفرقوا 

                                           
 .هناك قواعد وألفاظ كثرية مشرتكة بني اللغة العربية والعربية) ١(
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يرجعون يف نسبهم إىل أصل  ,فخالصة ما تقدم نقول أن العدنانيني والقحطانيني 
واحد , فاألب واحد ولغتهم واحدة وجدهم واحد هو هود عليه السالم , وهود من 

 .بني عاد بن سام بن نوح عليه السالم
هيم عليه السالم وأما من قال إن العدنانيني هم العرب املستعربة , وذلك ألن إبرا

كان من سكان فلسطني وكانت لغته العربانية , كام تقدم , ثم ملا نشأ ولده إسامعيل عليه 
أعجمياً  ,عده املؤرخون  ,تكلم العربية التي اقتبسها من جرهم  ,السالم بمكة 

وجده  ,والصحيح أنه يف األصل كان عربيا . وسمو نسله العرب املستعربة ,واستعرب 
فإذا كان أسالفه نزحوا من جنوب اجلزيرة إىل شامهلا   ,هود عليه السالم اخلامس هو 

فهل خيرجهم ذلك من أصلهم  ,وتغريت بسبب ذلك لغتهم العربية باللغة العربانية 
العريب بناءً عىل تغري اللغة ? ما أظن أن هذه القاعدة صحيحة عند علامء النسب حيث 

 .أن تغري اللغة ال يغري األصل
 ,بائدة وعاربة , ومستعربة  ,إن العرب تنقسم إىل ثالثة أقسام : املؤرخني وأما قول

 ,وال يملكوا حجة يستند عليها يف أصل العرب  ,فهذا اصطالح جر عليه املؤرخون 
وهم قوم هود  ,أن بني عاد مل ينقطع نسلهم , وذلك أنه ملا هلك بنو عاد  ,والصحيح 

ثم  ,ن بني عاد وذلك بنص القرآن الكريم عليه السالم , بقى هود ومن آمن معه م
ليس يف العرب : قال ,ريض اهللا عنهام  ,ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس  .تناسلوا 

 . قبيلة إالّ وقد ولدت مرضها وربيعها ويامنيها
بل سامهم العرب فلم يقل يف  ,ومل يفرق بن عباس بني مرض وربيعة واليامنيني 

وكذلك ما روي عن عبداهللا ابن عمر ريض اهللا عنهام . ربيعة ومرض العرب املستعربة
واختار من بني آدم  ,خلق اهللا اخللق فاختار من اخللق بني آدم  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال

 العرب , واختـار
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 ,واختار من قريش بني هاشم  ,واختار من مرض قريشاً  ,من العرب مرض 
ار , فمن أحب العرب فبحبي فأنا خيار من خيار إىل خي ,واختارين من بني هاشم 

واحلاكم والبيهقي  ,رباين ـرواه الط "ومن أبغض العرب فببغيض أبغضهم  ,أحبهم 
 .وأبو نعيم

واختار من ": فهذا قول سيد العرب والذي قوله مرجع يف كل يشء , يقول
وعدنان من ولد إسامعيل عليه  ,, ومن املعلوم أن مرض من ولد عدنان  "العرب مرض

 ,وعليه فيكون إسامعيل من أصل عـريب يرجع إىل هود بن عاد املتفرع منه  ,السالم 
 .العدناين والقحطاين

من أخيار العرب وال يكون اخليار إال من األصل  ,فمرض بقول سيد البرش 
 .املختار

فلو كان . من ذلك نقول أن مرض من العرب احلقيقيني ومل يكونوا مستعربني
 .ملا انطبق عليه هذا االختيار ,ب إسامعيل من أصل أعجمي واستعر

وإذا  ,فال جيزم باستعجامه  ,ومن كان أصله عربياً وتغريت لغته بأسباب التغريب 
تعلم بنوه لغتهم األصلية العربية وتكلموا هبا بعد استعجام لساهنم فال يقال هلم 

 واملتبعة عند علامء ,املستعربة , بل عرب , حيث أن هذه القاعدة هي املعروفة 
 .األنساب

يصبح كل شخص ابن نفسه وابن  "والكالم الذي يردده بعض الناس من أن 
كالم غري صحيح , وال حتدث به التاريخ , ومل يقله أحد من علامء   "لغته التي يتكلم هبا 

التي دخلت يف اإلسالم , وتكلمت بلغة العرب النسب , بل حدثنا التـاريخ عن األمـم 
ومن أولئك . ال يزال نسبهم األصيل حمفوظاً ُ هلم ,سالم وصار بعضهم من علامء اإل

واخلراساين والفريوزأبادي  ,واملارديني  ,األعالم األصفهاين والنيسابوري والبخاري 
 .وغريهم كثري
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وحتى اآلن موجود من أبناء العرب يف عموم أقطار الدنيا مثل أفغانستان واهلند 
قد تغريت لغتهم العربية بلغة تلك البالد وبخار وجاوا وتركيا وغريها من البلدان 

ومل تزل أنساهبم حمفوظة وال يزالون عرباً وهم ال يعرفون كلمة واحدة من . األعجمية
 .اللغة العربية 

أن العدنانيني والقحطانيني من أبناء : وخالصة كالمي عن أصل العرب أقول
ونوا عرب مستعرة بل هم هود بن عاد عليه السالم وأن بنى إسامعيل عليه السالم مل يك

سبائك الذهب "وهذا الرأي قاله الشيخ حممد أمني البغدادي يف كتاب . باألصل عرب
 . وكثري من كتب األنساب تؤيد ذلك ,"يف أنساب العرب
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فال . الفخر واالعتزاز بالنفس وحب الربوز سمة وطبع متأصل بالنفس البرشية

لصفات , قد ختبو أحيانا وتزدهر وتزداد أحيانا أخر , يوجد إنسان إال ولديه هذه ا
وكلام كان اإلنسان قريبا من اهللا عز وجل زاهدا يف الدنيا تضعف عنده هذه الصفة 

 .ولكنها ال تنعدم , فإذا ما هتيأت هلا الظروف ظهرت
وهذه الصفات عادة ما تظهر يف النفس البرشية عندما يعتقد اإلنسان أنه يملك 

غريه , مثال عندما يمتلك ماال أو سلطانا أو علام أو مجاال أو لونا أو قوة أو  ماال يملكه
ما شاكل ذلك من هذه األمور يتعاىل هبا أمام الناس ألنه يعتقد أهنا ميزة يتميز هبا عن 

 . غريه
وهذه السامت أي سامت الفخر واالعتزاز ممكن أن تظهر عند شخص واحد أو 

أو شعبا من الشعوب أو أمة من األمم , كام نر أشخاص ينتمون إىل فصيل واحد 
عندما يفتخر ويتكرب ويعتز الغني بامله أو جاهه أو عياله , أو عندما تفتخر عائلة من 
 العائالت بام تتميز به من الصفات التي ذكرناها , أو عندما تفتخر أمة عىل أمة أخر

 .بقوهتا وعلمها وتقدمها وما شاكل ذلك
عتزاز كام قلنا خصلة من اخلصال البرشية  ابتكر العرب منذ وبام أن الفخر واال

نشأهتم األوىل نوعا آخر من الفخر واالعتزاز ال توجد عند أي أمة من األمم أو شعبـا 
.  مكارم األخالقمن الشعـوب , سواء السابقة منهـا أو الالحقة وهذا الفخر هو فخر 

 .النسبهذا السجل هو سجل وجعلوا له سجال تتوارثه األجيال املتعاقبة , و
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هو من كان هو وعائلته وقبيلته تتمتع بمكارم ) األصيل(فالنسيب عند العرب 
, وإن شذ أحدهم عن  ملسو هيلع هللا ىلصاألخالق , والتي مدحها اإلسالم واثنى عليها رسول اهللا 

 .هذه القاعدة , خيلعه قومه ويصبح خليعا منبوذا منهم
مثل الكرم  )١(يتباهى بأفعاهلم احلميدةهلذا فإن العريب عندما يتباهى بقومه فإنه 

والشجاعة واحللم واملروءة وما شاكل ذلك من مكارم األخالق والتي تتباهى هبا 
العرب منذ القدم , ولعمري فإن هذا النوع من التباهي مدحه اإلسالم ومل يذمه , ألنه 

مل  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا يشجع وحيث عىل إتيان مكارم األخالق والتنافس عىل إتياهنا , فهاهو رسول 
, بل إنه  ملسو هيلع هللا ىلصيعرتض عندما تباهت سفانه بنت حاتم الطائي بأبيها أمام رسول اهللا 

أطلقها إكراما ألبيها , مع أنه ليس بمسلم بل كافر , وكذلك تباهي الفرزدق بقومه أمام 
أنا من قوم منهم أوىف العرب وأسود : أمري املؤمنني سليامن بن عبد امللك عندما قال

عرب وأحلم العرب وأفرس العرب واشعر العرب , وعندما سمع العرب وأجود ال
 .سليامن منه ذلك مل يعرتض أو ينكر علية ما قال

: وكذلك عندما سأل عبد امللك بن مروان رجل من بني سعد التميمي وقال له
 :أنا من الذين يقول فيهم الشاعر: ممن الرجل ? قال

  قــوم هــم األنــف واألذنــاب غــريهم
ــ  ــن يســوي ب ــذنباوم ــة ال  أنف الناق

                                           
ح من غريه عادة ال يفتخر العريب بنفسه ألنه يعتقد أهنا من خمارم الرجولة )١( هلذا اهتم العرب . , بل يُمدَ

بالشعراء وأكرموهم غاية اإلكرام ألن الشاعر يصف العريب ويمدحه بام فيه فتتناقل العرب أخباره 
 .  وأخبار قومه هبذا الشعر الذي قيل فيه

الـفــخــــــر
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وكذلك املفاخرة التي حدثت بني عبد اهللا بن الزبري وأبن عباس , بل حتى رسول 
أنا رسول اهللا ال كذب أنا ابن عبد املطلب أو كام : يف معركة حنني تباهى وقال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
 .قال

نعم إن العرب حتتقر من يتباهى بقومه وهو وضيع اخللق لئيم الطباع وإن كان 
رشف الناس , وحتتقر أيضا من يدعي لقومه ما ليس فيهم  أما ما عدا ذلك قومه من أ

 .فال
 



  

٣١ 
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تعريف  يف مواضيع هذا الكتاب قبل اخلوضو أوال نه من املفيدت أيأر لقد

تكوين  وكذلك تبيان دور النسب يف , هنسب ورشح املصطلحات واألمور املتعلقة بال
وغايتي من ذلك .  االجتامعية عند العربو ة القبليةيااحلوتكوين  الشخصية العربية ,

ملا يمثله من دور كبري يف  عند العربأمهية النسب بلقارئ الكريم ا تعريف توضيحال
 .حياهتم االجتامعية

cM@käÛa@Ñí‹Èm@@Z@ @
  

و نَسبْ اليشء إىل يشء أخر , كقولك هذا ينسب ه العربية سب يف اللغةنَ كلمة 
أما يف مصطلح . ء أصله من ذاك , أو هذا اليشء تابع لذاكلذاك , أي أن هذا اليش

األنساب فنعني بالنسب هو نَسبُ االبن لألب ونسب األب إىل اجلد , وهكذا سلسلة 
 .)١(متتد من الشخص إىل أخر اسم يعلمه صاحب النسب

 ماألسامء املتتابعة واملرتبطة هب إىل أبيه وجده وكلنسب الشخص  إذاً النسب هو
وهكذا سلسلة  ومن ارتبط هبم , أي األب واجلد وجد اجلد ,ب إىل األبعد من األقر

  .مرتابطة متصلة قد متتد إىل مئات السنني

                                           
 .  سوف نتطرق إىل هذا املوضوع بتفاصيل أكثر )١(

النســــــــب
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اللقب يف عرف النسب هو االسم الذي تُعرف به العائالت ويتميزون به عن 
ه من قبل لقب به وإنام يُ ـال خيتار الشخص منا لقب عائلت) وأقول غالبا(وغالبا .  غريه
لقب الشخص باسم علم من أعالم عائلته كأمحد أو عبداهللا وكثريا ما يُ . من الناس هغري

أو يلقب باسم صفة  أو حدث ألجداده , لقب باسم حدث مهم حدث لهأو يُ  , أو سامل
أو صنعة امتهنها كالنجار أو احلداد  , )١(الشيبايناألحدب أو به كالطويل أو القصري أو 

أو بلد ارحتل منة كالنجدي أو البغدادي أو املرصي وما  .العيار أو القزاز أو الصايغ أو
 .أو صنعه بلدإىل ذلك من أسامء تدل عىل مهنة أو حدث أو 

اسم (لنفرض أن شخصا ما اسمه ربيعه  ,ولتوضيح ما أعنيه وما أريد قوله 
ربيعه  إن, ف ةفلنقل اشتهر بالنجار ,وربيعه هذا اشتهر بني قومه بصنعة ما  , )افرتايض

خاصة إذا كان هناك شخصا  , قومه بربيعه النجارو أقرانه بني غالبا هذا سوف يعرف
 .أخر من قومه اسمه ربيعه

وبمرور الزمن سوف يطغي اسم النجار عيل ربيعه ولن يعرف بني قومه غالبا إال 
ن دوان قوم أمحد طبعا سوف ينإف ,ولنفرض أن لربيعه ولد اسمه امحد . هبذا االسم

فإن كلمة  )قد تطول أو تقرص(وبعد فرتة من الزمن . بأمحد أبن ربيعه النجار ,أمحد
 .النجار سوف تصبح لقب ألوالد وأحفاد ربيعه

عىل مر  العائالت العربية التي اكتسبتها  قابلألاينطبق عىل غالبية  املثل وهكذا
 :الزمن , ومثال عىل ذلك

                                           
كجد الرسول صيل اهللا علية وسلم  عبد املطلب فإن  الشيباين من يف بعض شعره بياض عند الوالدة )١(

 .  شيب يف رأسه عند والدتهاسمه احلقيقي شيبة وسمي بذلك لوجود 
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قبــل أن نقــرأ

اخليل وتعني صاحب اخليل والغيص وآبا  ,تاجر  هي تصغري لكلمةلتوجيري وا
والفالج وتعني من يقسم اليشء إىل  , واخلميس وتعني اجليش , وتعني الغواص
 , والعيار وتعني الذي يتبع هوي نفسه , األسنان عن بعضها البعض نصفني أو يباعد

ار ـاط والعطار والنجـوالصانع واخلي هوبائع) احلرير( والقزاز وتعني ناسج القز
 .)١(العائالت العربيةأشتهرت هبا بعض  ابـوما إىل ذلك من ألقواحلداد 
 عىلصفة أخر  ىوذلك عندما تطغ , قد يتغري بمرور الزمن لقب العائلةو

 .الصفة األوىل
مثلنا السابق ولنفرض أن أمحد أبن  إىل لنرجع ما اقصد وما أعنيه , ولتوضيح

سمه اله ولد مالزمة السمه ,  والذي اشتهر أبوه بالنجار وأصبحت كلمة النجار ربيعه
وكان خالد فارسا شجاعا ال يضاهيه أحد من قومه  ,سمه خالد اعيل وعيل له ولد 

أو  بني قومه بخالد الفارس هذا وف يعرف خالدـبدهييا س , وشجـاعته بفروسيته
يطول أو  , وبمرور الزمن. الفارس خالد أو ما إىل ذلك من ألقاب تدل عىل فروسيته

صبح الفارس أإذا ما ف .يطغي اسم الفارس ويصبح مرادفا السم خالد يقرص , سوف
وأحفاده بأوالد وأحفاد  هيعرف أوالد سوف يف هذه احلالة فإنه , السم خالد اً مرادف

ومن املمكن وبعد بمرور الزمن ينسى الناس لقب النجار ويصبح . خالد الفارس
د اسمه حممد واسم حفيده سامل فإن كان خلالد ول. الفارس اللقب اجلديد لعائلة خالد
                                           

فقد لقب . شهر األلقاب هي األلقاب التي أطلقت عىل أجداد النبي حممد علية الصالة والسالمأمن  )١(
 هن عموذلك بسبب أ ,عند والدته  اسمه احلقيقي شيبة بسبب وجود شيب يف رأسه ,بعبد املطلب  هجد

سأل بعض أهل قريش عند  هصغريا مردفا عيل بعري عم ااملطلب عندما أيت به من يثرب وكان غالم
وكذلك جدة هاشم وأسمه . بعبد املطلب بعد ذلك صبح يلقبأمكة من معك فقال غالم يل ف هدخول

وكذلك جده عبد . همه بمكة وأطعمولقب هبذا اللقب ألنه أول من هشم الثريد لقو , عمرو احلقيقي
 ,وهو صنم بمكة  ,لقب هبذا االسم الن أمه دفعته عند والدته إىل مناف  , مناف واسمه احلقيقي املغرية

 .  تدينا منها هلذا غلب علية هذا اللقب

النســــــــب
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, مع أن اسمه احلقيقي  خالد الفارس بن حممد بن فإن اسم احلفيد سوف يصبح سامل
وهكذا ينطبق املثل عىل كل لقب  , )١(سامل بن حممد بن خالد بن عيل بن أمحد بن ربيعة

 .العائالت والعشائر والقبائل العربية من ألقاب
ق عىل شخص ما سوف يسود ويصبح يف طبعا ال يعنى  هذا أن كل لقب يطل

ولكن يف معظم األحيان حيدث ذلك خاصة إذا هتيأت الظروف  ,املستقبل لقبا للعائلة 
 .لذلك وكان اللقب مميزا بني القوم

ويف السابق عندما كانت ال توجد أي سجالت رسمية وال بطاقة هوية وال 
اللقب يطغي ويسود كان  غري ديوان اجلند وديوان بيت الزكاة , سجالت حكومة

وإن كنت أشك يف ذلك  واعتقد أنه ليس من السهولة اآلن تغري لقب العائلة. بسهولة
 . العتقادي بأهنا تتغري ما دامت هناك حياة

x@@M@käÛa@ÅÐyZ@ @

من األمور املهمة والتي حيرص عليها العريب األصيل حرصا كبرياً وحيافظ عليها 
, أي حفظ التسلسل العائيل وتثبيت ) سبهحفظ ن(أكثر من احلفاظ عىل أوالده هو 

, واالحتفاظ بتسلسل شجرة العائلة وأي خلل يف ذلك من املمكن أن تفقد  )٢(أحداثها

                                           
شهرة يف غالب األحيان حتتفظ العائالت يف ذاكرهتا أو سجالهتا باالسم الكامل احلقيقي وتكتفي باسم ال )١(

ومثال عىل ذلك عائلة الطبطبائي , وهي من العائالت احلسينية أطلق عليهم هذا . الذي اشتهروا به
تأتأ يف الكالم فسمي إبراهيم طباطبا , وبمرور الزمن حتول  االسم الن جدهم والذي كان اسمه إبراهيم يُ

 .  أسم إبراهيم إىل طبطبائي فقط , وسمي أوالده وأحفاده بالطبطبائبة
فالشخص الذي يعرف تسلسل عائلته من أبيه إىل . حفظ شجرة العائلة فقط ال يعني أن الشخص نسيب )٢(

فالنسابة عند العرب هلا . حتى مائة ومخسني جد عىل سبيل املبالغة ال يعني أن هذا الشخص نسيب
 =                                                                                                                                              :رشطان أساسيان
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العائلة والتي هي نواة القبيلة أصلها وتعتربها العرب غري أصيلة النسب , ألنه يف هذه 
عائالت الغري احلالة يصبح نسبها جمهوال , وهناك كثريا من العائالت أصبحت من ال

 .)١(أصيلة بانقطاع تسلسل نسبها
طبعا ليست من السهولة بمكان التعلق بنسب أخر واالدعاء به , ألنه يوجد يف 
العرب نسابة , والنسابة هم أناس هلم اهتاممات يف أنساب العرب وعندهم معلومات 

هم عن طريق النقل من أصحاب عن أنساهبم , سواء كانت هذه املعلومات تصل
, فيحفظوهنا , أو عن طريق متابعتهم لسجالت وكتب أنساب العرب املكتوبة نسبال

باإلضافة إىل أن العائالت والقبائل . من قبل نسابة عرب أخريني سبقوهم هبذا العلم
 .األصيلة تعرف نسبها وتستطيع بسهولة أن تعرف الداخل فيها باالدعاء

ن الناس مؤمتنون عىل أنساهبم , أ: وهنا أنبه بأن القاعدة يف حفظ النسب تقول   
أي أن الذي حيفظ النسب هو الشخص نفسه , أي صاحب النسب , وال جيوز الطعن 
                                                                                                           

 .  أن يعرف الشخص تسلسل عائلته , يعني فالن أبن فالن أبن فالن إىل أخره: الرشط األول=           
فيها  فإذا مل تكن للعائلة أي أحداث. أن يربط األحداث املرتبطة بشخصيات العائلة: والرشط الثاين

مكارم األخالق كام سوف نفصلها يف كتابنا هذا , فال يعتد بالنسب حتى لو ذكر الشخص مائة جد من 
فالنسب ليس شجرة متصلة كام يظن كثري من الناس , يعني الشخص النسيب ليس فقط أن . أجداده

بد أن يكون يكون فالن بن فالن بن فالن حتى أول شخص خلقه اهللا سبحانه وتعاىل من أجداده , بل ال
 .لشخصيات العائلة السابقني دور بارز يف إتياهنا مكارم األخالق

والتسلسل ال يكون برتتيب األسامء من األقرب إىل األبعد من أسالف العائلة السابقني , بل يكون 
التسلسل من الشخص إىل أبيه إيل جده إىل شخصية بارزة يف العائلة  حتى لو بعده عرشات السنني , إىل 

 .  يعني جيب ربط تسلسل أعالم العائلة.  صية بارزه أخر وهكذاشخ
ولكن يصبح . طبعا ال يأيت هذا األمر بسهولة , فليس كل من أنقطع تسلسل عائلته أصبح جمهول النسب )١(

تطيع أن يرجع بنسبه إىل ـوهو ال يس. لةـريني ال يعرفونه وال يعرفون أصـول إذا انتقل إىل قوم أخـجمه
 .  أصلة

النســــــــب
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. بأنساب الناس حتت أي سبب أو ذريعة وال جيوز ال رشعا وال عرفا , والرشع أوىل
حتى وإن شككت بنسب الشخـص أو عائلته أو قبيلته يف العمـوم , فالشك ال يكفي 

والذي يدعي أن عنده اليقني بنسب شخص ما , فأقول أنه . اب الناسللطعـن بأنس
 .الن اليقني ال يأيت بسهولة يف مثل هذه األمور. غري صادق

أما الشخص أو العائالت التي هي أصال معروفة بأهنا غري نسيبه فال حتتاج إىل 
 .الطعن يف نسبها , ألهنا أصال مل تدعى األصالة من األساس

أو حتى (يكون هناك شخص أو عائلة نسيبه ومشهورة بذلك  وأقصد بالظن أن
وكل الدالئل تشري إال أصلها , ال جيوز الطعن بنسبها ملجرد معلومة ) غري مشهور

 .وصلتك أو إحساس أحسست به
فقد . والطعن باألنساب يؤدي إىل فتنة كبرية بني الناس , ومشاكل ال حتمد عقباها

البغضاء , ومن املمكن أن تصل إىل درجة القتال يؤدي الطعن بالنسب إىل التطاحن و
 .بني الطاعن واملطعون به

َن ـن بأنساب الناس من السـا ما يأيت الطعـودائم فهاء واجلهلة بأنساب  العرب ممِ
ال يستطيعون أن يفرقوا بني العرب والعجم , وال يدركون أن هناك قبائل عربية عريقة 

وحتى يف . نترشة يف البالد العربية املرتامية األطرافقد تفوق عراقة قبيلته يف نسبها , وم
 .البالد الغري عربية

ومن األمور التي أذهلتني وأنا أُعد البحث هلذا الكتاب أين وجدت قبائل عربية 
تفتخر بانتساهبا للعرب وال تتصاهر إال مع بعضها , ويعرفون أصل قبائلهم , 

إيران وتركيا وأذربيجان , ولكن و نموجودين يف أفغانستان وباكستان وطاجاكستا
لألسف ال يتكلمون العربية إال القلة منهم بسبب بعدهم عن العرب , وهؤالء ممكن 

 .إرجاعهم ألصلهم العريب عندما تتبناهم دولة اخلالفة العربية
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هلذا أرجو من كل عاقل أن يأخذ عىل يد هذا النوع من السفهاء الذين يطعنون 
 . إدراكبأنساب الناس دون وعي وال
إذا شككت يف نسب شخص أو عائلة لدرجة اليقني : والقاعدة املنطقية تقول

الذي خيتمر يف القلب , وهو يقول أنه نسيب , وعنده ما يثبت شجرة عائلته , وهناك 
 .من يشهد له بأنه أصيل , ال تصاهره  , أو حتى ال تصاحبه إن أردت

ل للفته , ومدخل لكارهني وأقوهلا مرة أخر وأحذر الناس منها ألهنا مدخ
 .العرب ليطعنوا بأنساب العرب
 :بالتشكيك بأنساب العرب وأقول ألطمئن املهووسني

إن العرب األصيلة ليست ساذجة لدرجة أن الشخص الغري نسيب يصبح نسيبا 
بسهولة بمجرد االدعاء , فالنسابة عمل , يثبت فيه النسيب من خالل العمل ال أدعائه 

لعايل من كرم ومروءة  وشجاعة وأخالق عاليه وإىل كل ما يدل عىل الرشف واملقام ا
 .فالنسابة ليست إدعاء فقط بل عمل طيب. مكارم األخالق وأصله الطيب

فهاهم الفرس الشيعة الذين زوروا أسامءهم والتصقوا  بشجرات األرشاف يف 
,  )١(م سادةأيام الدولة الصفوية يف إيران , ونسبوا أنفسهم ألهل البيت وادعوا أهن

                                           
وأنا ال اعرف هل مصطلح سادة قديم استخدمه العرب . السادة هم ذرية احلسني بن عىل ريض اهللا عنهم )١(

والفرس الذين يدعون انتامئهم آلل البيت يكرهون . قبل ذلك أم هو مصطلح اخرتعه هؤالء العجم
جود حيا بالرسداب حتى أهنم يقولون يف خرافاهتم أنه إذا ظهر مهدهيم املزعوم املو. العرب كرها شديدا

فاحلمد هللا . باهللا عليكم كيف تنتسبون للعرب وأنتم تكرهوهنم. منذ ألف ومائتني سنة سيبيد العرب
نعم أنتم استفدتم واستغليتم منتصف القرن . شمسكم غابت وخرافاتكم النتنة ظهرت للناس كلها

ت , والعرب أيامها عاطفيون التاسع عرش وبداية القرن العرشين فشيعتم أالف الناس باسم حب آل البي
فصدقوكم , وكنتم ختفون كتبكم املسمومة الدالة عىل كفركم , وحقدكم الدفني عىل العرب يف قلوبكم 

فتحية وإجالل لعلامء أهل السنة الذين فضحوكم , وأشكر وأحيي . منذ تدمري العرب لدولة املجوس
عدنان العرعور , والشيخ القدير أبو منترص  بإجالل وتقدير الشيخ القدير طه الدليمي , والشيخ القدير

البلويش , مع أنه غري عريب ولكنه حيب العرب فنحن نحبه يف اهللا من كل قلبنا ونقدره ونبجله , وندعو 
 .  اهللا عز وجل أن يعينه عىل جماهبة الشيعة وال أنسى أبن عمي الشيخ عثامن اخلميس

ــبالنســــــ



  

٣٨ 

ومتكنوا باملال والدعم السيايس من الدولة الصفوية من خداع الكثريين من السذج , 
فهل صدق العرب ادعائهم هذا الذي يقولون فيه بأهنم أرشاف وسادة ?? ال واهللا , 
فالعرب تعرف أن ال دخـل هلم بالعرب ال من قريب وال من بعيد , بل يعرف العرب 

م فرس , وأهنم كذابون يف إدعائهم هذا , وأهنم أعداء اهللا من صميم قلبهم أن أصله
وال خيانة تقع عىل املسلمني إال وهلم دخل فيها , من أيام أبن العلقمي الذي . ورسوله

فتح أسوار بغداد للتتار , وحتى دخول اجليش األمريكي للعراق وزعامء الشيعة معهم 
بدخوهلم بغداد الرشيد , وشيعتهم عىل ظهر دبابات املحتل , هيللون ويصفقون فرحني 
 .ينثرون الورد عليهم وعىل اجلنود الكفار بقدومهم

†@M@@Ýî–þa@käÛa@Šë†@l‹ÈÛa@ñbîy@ÀZ@@ @

ف سادات  رِ للنسب دور كبري يف احلياة االجتامعية عند العرب , فعن طريقه عُ
تايب العرب ورجاالهتم وقوادهم , وإن شاء اهللا  سوف أتطرق إىل هذا املوضوع يف ك

ولقد وضعت العنوان هاهنا ألجعل القارئ الكريم , وهو يقرأ . هذا يف الفصول التالية
 .كتايب هذا , يربط بني النسب ودورة يف احلياة االجتامعية عند العرب
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أما املعنى  ,القبيلة لغويا تعني إحد عظام الرأس املتصل بعضها مع بعض

 .متكتلة مع بعضها البعض )١(الناس تنتسب إىل أب واحد املتداول فيعنى مجاعة من
  

فعند  .رض طيبةأعند غرسها يف  ةكنمو الشجرة الطيب ةعاد العربية وتنمو القبيلة
ه وأحفاده وأحفاد ؤيتكتل حوله أبنا  )٢(بروز أحد األشخاص بروزا شاخما الفتا للنظر

ىل ساللته سوف يعلن وكذلك كل شخص ينتمي إ .أحفاده كتكتل األكلة عيل قصعتها
هلذا تكرب شجرة العائلة . له ةافتخارا واعتزازا بالقراب , االنتامء له ويربط اسمه باسمة

ويتسابق من فيها إلعالء . آالف األشخاص إليهاوتصبح بعد مرور الزمن قبيلة ينتمي 
وإن شذ منهم أحد عاب عليه . شأهنا وتثبيت غرسها بأفعاهلم احلميدة حتى تبقي شاخمة

قومه ونبذوه وخلعوه  فيصبح خليعا ال حيمل أسم قبيلته , وإن محل االسم كرها عنهم 
 ., أشاعوا بني الناس أنه ليس منهم

وأنا هنا أشبه القبيلة باحلديقة الغناء التي أوجدها وغرس أشجارها الطيبة رأس 
يقة حتى القبيلة , وأفراد القبيلة هم املزارعون الذين يتسابقون للحفاظ عىل هذه احلد

 .تبقي نرضة ليتباهوا هبا بني الناس

                                           
د فهناك قبائل عربية أصيلة تشكلت عن طريق التحالف , ليس من الرضورة أن تنتمي القبيلة ألب واح )١(

 .  أي حتالف بني أكفاء النسب فشكلوا قبيلة بمرور الزمن
فاء بالعهد الوو وءةراملكرم وال مثل , مكارم األخالقب  من خالل العمليتأالعرب ي دالربوز الشامخ عن )٢(

 .  وما إىل ذلك من مكارم األخالق الشجاعة والفروسيةو

القبيـــــــــلة
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 )قبيلة(الرأس 
 

 الخ. . .البطن                                    البطن الثانية                                             البطن األوىل
   شخصية بارزة

 
 

 الخ. . .فخذ                              اين فخذ ث                                             فخذ أول   
 شخصية بارزة

 
 الخ. . .عائلة كبرية                       عائلة كبرية ثانية                     أويل) عشرية(عائلة كبرية 

 

 الخ. . .وية عائلة نو                  عائلة نووية ثانية                   )  رهط(عائالت نووية أويل 
  ني يبو ,ب القبيلة أالرأس يمثل  ,رسم توضيحي يبني تركيب القبيلة الكبرية 

والفخذ والعائالت توجد سالله من النسب قد  , والبطن والفخذ , الرأس والبطن
وكذلك يف بعض القبائل توجد هبا بطون أو أفخاذ .  تطول أو تقرص حسب القبيلة

  .عض القبائل إيل بطنني أو فخذين فقطقليلة قد تصل يف ب كثرية وأخر
وهناك قبائل عربية أصيلة تشكلت عن طريق التحالف , أي حتالف بني أكفاء 

 .  النسب وشكلوا قبيلة عىل مر الزمن , أي أهنم ليسوا من أب واحد
 وجمموع القبائل عند العرب يسمون شعب
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قبــل أن نقــرأ

دة ال يتفرع من وعا .وإذا ما كربت القبيلة وتوسعت انقسمت إيل بطون وأفخاذ
عن  يئاً ال تقل ش ةت مميزاالقبيلة بطون وأفخاذ إال إذا برز من أبنائها  شخص مميز له صف

كل ذلك اكالشجاعة أو القوة أو الكرم الشديد أو ما ش,  صفات جده الذي انتسب له
 .همحيدة أدت إىل بروزه بني أبناء قبيلت تمن صفا

 .والد األب األول للقبيلةيف أحيانا قليلة تكون البطون هي أسامء أ
قد يطول أو يقرص إىل قبائل  , تتحول بعد زمن غالبا ماإن البطون أو األفخاذ 

أصلهم  ونعرفيأبناء القبيلة  بعض ولكن ,منفصلة ال حتمل لقب جدها األول  أخر
 . )١(العرب القبيلة ونسابة ه ويعرفه أيضا نسابةونظحيفو

حب البطن أو الفخذ بروزا كبريا غطى به إال عند بروز صا ةوال حيدث هذا عاد
 .كام قلنا بروز أصلة

أما . عيل كيان قبيلتهم وذلك لدواعي أمنية ومعيشية وغالبا ما حيافظ أهل البادية
وتفتتها ال يأيت . إذا انتقل أبناء القبيلة من البادية إيل احلارضة فان كيان القبيلة قد يتفتت

وتفتتها ال يعني  .)٢(ات طويلة من الزمنيأيت عىل فرت هوضحاها ولكن ةبني عشي
  . انفصاهلا عن أصلها ولكن الروابط تضعف , وال تظهر إال يف النعرات أو األزمات

بسبب القرابة أو حلف أو ,  بعض مع  بعض األحيان تتداخل األنساب بعضهايف
. قومه بجناية أصاهبا فيدعي بنسب الذي تداخل معهم شخصا منوالء أو لفرار 

ات وسائر األحوال حتى يلتحم ومحل الدي اتوله معهم يعد منهم يف النعروبدخ
 .األول بطول الزمن أوالده أو أحفاده نسبهمقد يتناسى و ,معهم

                                           
 .  النسابة العاملني بنسب الناس )١(
ال يعني تفتت القبيلة أن يضيع أفرادها نسبهم , بل حيتفظون بنسبهم ويعرفونه ولكن الروابط االجتامعية  )٢(

 .  بينهم تضعف وختف , وال تظهر إىل يف أوقات املحن

القبيـــــــــلة
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ويلتحم قوم  قوم إىل قومومازالت األنساب تسقط من : وكام قال أبن خلدون
  .حتى قيام الساعة بآخرين

ة بن هرثمة شأن بجيلة فسألوه عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنة عرفج ملا وىلَّ 
فسأل  ,وطلبوا أن يويل عليهم جريرا  ,أي دخيل ولصيق  ,اإلعفاء وقالوا هو فينا لزيق 

صدقوا يا أمري املؤمنني أنا رجل من األزد أصبت : عمر عرفجة عن ذلك فقال عرفجة
 .دما يف قومي وحلقت هبم

بنسبهم حتى ترشح  ىدعانه ليس منهم وأفأنظر كيف أختلط عرفجة ببجيلة مع 
ولو طال الزمن لنسوا أصلة  ,ولوال علمهم بنسبة لرتأس عليهم  ,للرياسة عليهم 
 .)١(وأصبح منهم

 
 

                                           
يف قبيلته إال إذا كان كفأ عرفجة من قبيلة عربية عريقة وبجيلة أيضا , ألن العريب ال يقبل أن يدخل أحد  )١(

للنسب , وأنه متساوي النسب بينه وبني من دخل معهم , وبجيلة مل ترفض عرفجة لعدم كفاءة نسبه 
 . ولكن رفضوا أن يسودهم ويصبح أمريهم
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قبــل أن نقــرأ
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فمن خالله . كان للشعر ومازال مكانة خاصة ودور كبري عند أمة البالغة العرب
صفات أخالقهم حفظ العرب أخبار كبارهم وعظامئهم , وعلومهم وثقافتهم و

 .عرب القرون الطويلةوطبائعهم , وصفات بيئتهم التي عاشوا هبا 
والرتكيبة االجتامعية للعرب رأيت انه من  النسب واألنساب تكلم عنن ابام أننو

 .العرب وأنساهبم الكتابة عن الشعر ومكانته ودوره الكبري يف حفظ أخبار فيدامل
عن  , نعم الصحيحة ,من األخبار الصحيحة  وكبرياً  هائالً  يملك العرب اليوم كامً 

. مع أهنم كانوا شبه أميني , سواء كانت أخبار تارخيهم اجلاهيل أو اإلسالمي , متارخيه
 مبه أخباره واأرشيفا بالغيا سجلالشعر  فقد كان  .يف ذلك يرجع إىل الشعر والفضل
املقرضون  هلذا حاول. ه األجيال عرب األجيالتيف صدور الرجال وتناقل وهوحفظ

 .)١(واحلاقدون عيل اإلسالم والعرب التشكيك بالشعر اجلاهيل
كدور الراديو والتلفزيون  , االجتامعية للشعر دورا كبريا يف حياة العربولقد كان 

 .والصحافة يف عاملنا اليوم
 , أي السبب الذي جعل الشاعر يقول شعره,  فالشعر دائام ما كان يرتبط بقصة

 , دواعي قول الشعرمن  أو وصفا حلادثة أو ما إىل ذلك,  شخص أو هجاء كمديح
مصدرا رئيسيا  الشعر هلذا يعترب. مفيام بينه وهنا قليتناف تهفتحفظ العرب الشعر مع قص

                                           
 ,التشكيك بوجود الشعر اجلاهيل هدفه رضب اللغة العربية كلغة القرآن وكذلك الطعن بأخبار العرب  )١(

ني بوجود الشعر اجلاهيل وقال أن الذي بني أيدينا اليوم من شعر إنام من أشعار فقد شكك طه حس
لطه  "الشعر اجلاهيل"و يقال أن كتاب  . الشعراء املتأخرين وليس من أشعار شعراء العرص اجلاهيل

كثر تأثريا أحتى يكون  هحسني من تأليف أستاذه املسترشق وطه حسني وضع اسمه فقط بإيعاز من أستاذ
 .  عىل الكتاب سوف يكون أكثر تأثرياوألن وجود اسم عميد األدب العريب  ,القارئ العريب  عىل

مكانة الشعر عند العرب
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ولكن . يوجد عند العرب أيضا النثر والذي يعترب مصدر من مصادر األخبار .لألخبار
 .الشعر كان له  أقو تأثري عند العرب من النثر

ام أن العريب حيرص حرصا شديدا عىل مكارم األخالق وحيرص أيضا عىل وب
 ,وبام أن الشعر كام قلنا هو الطريق الرئييس يف نقل اخلرب  , وسمعة قومه سمعته الطيبة

حيرص  ةصبح للشعراء مكانة بارزفأ .شديدا حرصا عىل إكرام الشعراء العرب حرص
ته حتى ينقلوا أخباره وأخبار قومه عىل ضمهم حلاشي أو صاحب شأن كل أمري أو ملك
 .    إىل مجيع العرب

ن منهم عىل سبيل املثال ال احلرص النابغة وولقد برز من شعراء العرب كثري
 .الذبياين والزبرقان واألخطل والفرزدق وجرير واملتنبي وأبو العالء املعري وغريهم

 حياة البارز يف التالية تبني مكانه الشعر والشعراء عند العرب ودوره صوالقص
 .سواء قبل اإلسالم أو بعده جتمع العريبامل
 :ه التي أوهلاتإىل النبي عليه السالم وقد مدحه بقصيد )١(عشىاألوفد ) ١

 املسهدا)٢(وعادك ما عاد السليم )١(داـأمل تغتمض عيناك ليلة أرم
تناسيت قبل اليوم خلة  وما ذلك من عشق النساء وإنام

 :فيها يقول لناقة الرسولو
ورَ حممدا)٥(وال من حفاً  )٤(اللةٍـى هلا من كـفآليتُ ال أرن زُ  حتى تَ

ونَ وذكـر ماال تَ ـنبيٌ يَ  هـرَ  )٦( أغار لعمر يف البالد وأنجدا رُ
ناَخي عند باب ابن هاشمٍ ا)٧(تُراحيمتى ماتُ دَ  وتلقى من فواضله يَ

                                           
هلية و فحوهلم منرصف يف املديح أحد األعالم من شعراء اجلا , )أعشى قيس( أسمه ميسون بن قيس )١(

 .هجرية ٨تويف سنه  ,وهو أول من سأل بالشعر وانتجع به أقايص البالد  ,اهلجاء و
التعب , :  الكاللة −٤,  أسم امرأة  : مهدد −٣  , اللديغ : السليم  −٢  ,  ارمد به رمد يف عينه رجل  −١
 .  تسرتيح: تراحي −٧, دخل النجد : دخل الغور وانجد: أغار −٦رقة القدم , :احلفا −٥
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العرب ما مدح  )١(هذا صناجة: وه عىل طريقه وقالوافرصد ,فبلغ خربه قريشا 
 .أحدا قط إال رفع قدرة

أردت صاحبكم هذا : أين أردت يا أبا بصري ? قال: فلام ورد عليهم قالوا له
وما هي ? فقال أبو سفيان بن : قال ,إنه هناك عن خالل وحيرمها عليك : قالوا . ألسلم
القامر  قال لعىل إن لقيته أن : قالوا  ثم ماذا? لقد تركني الزنا وتركته: قال. الزنا: حرب

ثم ماذا ?  ,ما دنت وال أدنت : الربا  قال: أصيب منه عوضا من القامر ثم ماذا ? قالوا
ال له ـفق. رهباـفأش )٢(بابة قد بقيت يف املهراســأوه أرجع إىل ص: ر قالـاخلم: قالوا

 ,نحن وهو اآلن يف هدنة : قالوما هو ? : هل لك يف خري مما مهمت به  قال: أبو سفيان 
فإن ظهرنا  ,ليه أمرنا إفتأخذ مائة من اإلبل وترجع إىل بلدك سنتك هذه وتنظر ما يصري 

فقال أبو  ,ما أكره ذلك : فقال. وإن ظهر علينا أتيته ,عليه كنت قد أخذت خلفا 
ان نري يا معرش قريش هذا األعشى واهللا لئن أتى حممدا واتبعه ليرضمن عليكم: سفيان

فأخذها وانطلق إىل بلده فلام كان  ,ففعلوا  ,فامجعوا له مائة من اإلبل  ,بشعره العرب 
 .فقتلة هرمى به بعري )٣(بقاع منفوحة

وال عجبا إذا ما خافت قريش من شعر األعيش إذا ما أسلم فللشعر دور كبري عند 
 .العرب يف إعالء شأن الرجال

 و امللوك أو اخللفاء شاعرا أنشدهم شعراإذا ما أعطى األمراء أ ال نتعجبوهلذا 
فهؤالء مل يعطوا ماهلم طربا بشعر الشعراء وإن كانوا يتذوقون الشعر  ,ماال جزيال 

                                           
هي والصناجة الالعب بالصنج و ,كان األعشى يسمى صناجة العرب جلود شعره وصالحيته للتغني به  )١(

 .  موسيقية ذات أوتار ةلأ
 .  وعاء حلفظ اخلمر: املهراس )٢(
 .  قرية مشهورة من نواحي نجد: منفوحة )٣(

مكانة الشعر عند العرب
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بل أعطوهم حتى ينقلوا عنهم أخبارهم التي تدل عىل قوهتم وجرأهتم  ,وحيبونه 
م وجودهم وكرمهم ووفائهم بعهودهم أو ما إىل ذلك من أخبار تقوي وتعيل مكانته

 .العرب بني
 يشء من بناته املحلق وثالثومل يرتك لولده  , فامتكبري  رشف )١(كان أليب املحلق

بالياممة , فنزل  عشى من بعض أسفاره يريد منزلهفأقبل األ , ناقة واحدة وبردين إال
ة املحلق فقالت ثم .أهل املاء وأحسنوا قراه )٢(فقراه ,املاء الذي به املحلق   يا: أقبلت عمّ

, والعرب تزعم أنه مل يمدح قوماً  ن أخي هذا األعشى قد نزل بامئنا وقد قراه أهل املاءبا
من مخر من  )٣(أقول لك واحتل يف زق إال رفعهم , ومل هيج قوماً إال وضعهم , فانظر ما

عتلج الكبد اعند بعض التجار , وأرسل إليه هبذه الناقة والزق وبردي أبيك , فواهللا لئن 
 .مر يف جوفه , ونظر إىل عطفيه يف الربدين , ليقولن فيك شعراً يرفعك بهوالسنام واخل

دخل  فكان كلام ,فلم يفعل  )٤(ما أملك غري هذه الناقة , وأنا أتوقع رسلها: قال
اآلن واهللا : قد ارحتل الرجل ومىض قالت: حضته , حتى دخل عليها فقال عىل عمته
أنك كنت غائباً عن  إذا حلقه أخربه عنكف , غالم أبيكبكان القر , تتبعه ا أحسن م

كرهت أن يفوتك قراه ,  املاء عند نزوله إياه , وأنك ملا وردت املاء فعلمت أنه كان به
ثمن زق فاقرتض  ومل تزل حتضه حتى أتى بعض التجار. فإن هذا أحسن ملوقعه عنده

 فكلام مر يتبعه وهو  واخلمر والربدين لناقةأخرج موىل أبية بعد أن أعطاه  ا ثم. مراخل
حتى صار إىل منزل األعشى بمنفوحةالياممة  فوجد عنده عدة  ارحتل , بامء قيل الغالم

                                           
امللحق لقب عبد العزي بن حنتم من كالب بن ربيعة ولقب بذلك يوم عضة حصان من وجنته فرتك هبا  )١(

 .  أثر عىل شكل حلقة
 .  قراه أي أكرموه )٢(
 .  ستعر ماال من التجار واشرتي به أناء مخرإناء مخر أي أ: الزق )٣(
 .  أ لبنها )٤(
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: وقرع الباب فقال. يرشبون منه )١(, وصب هلم فضيخاً  فتيان قد غداهم بغري حلم
: املحلق يقول كذا وكذا , فدخلوا عليه وقالوا  غالمفخرجوا فإذا  ?  انظروا من هذا
أعرايب والذي أرسل !! وحيكم : فقال. حلق الكاليب أتاك بكيت وكيت هذا رسول امل

 واهللا لئن اعتلج الكبد والسنام واخلمر يف جويف ألقولن فيه شعراً مل أقل!! قدر له إيل ال
غبت عنا فأطلت الغيبة , ثم أتيناك فلم تطعمنا حلامً : فواثبه الفتيان وقالوا . قط مثله 

, فدخل  ائذنوا له: واخلمر ببابك , ال نرىض بذا منك فقالوسقيتنا الفضيخ , واللحم 
أقره : فأد الرسالة , وقد أناخ اجلزور بالباب , ووضع الزق والربدين بني يديه , فقال

الفتيان إىل اجلزور فنحروها  وقام وصلتك رحم سيأتيك ثناؤنا: السالم , وقل له
فأقبلوا يشوون ,  هبام اءواوشقوا خارصهتا عن كبدها , وجلدها عن سنامها , ثم ج

وصبوا اخلمر فرشبوا وأكل معهم ورشب , ولبس الربدين , ونظر إىل عطفيه فيهام 
 :يقول دفأنش

 وما يب من سقم وما يب معشق ؤرقـأرقت وما هذا السهاد امل
    ؤرق ـأرقت وما هذا السهاد امل

 :إىل أن قال 
 نفى الـذم عـن آل املحـرق جفنـة
 شــيخ العراقــي تفهـــقكجابيــة ال
 تر القوم فيهـا شـارعني وبيـنهم

 دردقمع القوم ولدان مـن النسـل
 لعمري لقد الحـت عيـون كثـرية

 إىل ضـــوء نـــار باليفـــاع حتـــرق
                                           

 . رشاب يتخذ من بر )١(
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ـــ ـــرورين يصطلياهن  اـتشـــب ملق
 واملحلـقار النـدتـوبات عىل الن
 رضــيعي لبــان ثــدي أم تقاســا

 بأســحم داج عــوض ال تتفـــرق
 وجههتر اجلود جيري ظاهراً فوق

ــدواين ــتن اهلن ــام زان م ــك  قـرون
ــدة ــدا صــدق , فكــف مبي ــداه ي  ي

ــال تنفــق ــا ضــن بامل  وكــف إذا م
ج أخواته فام أتت عىل املحلق سنة حتى زوّ . وسار الشعر وشاع بني العرب

 .رشفأناقة , فأيرس و , كل واحدة عىل مائةالثالث

ويفضله فلام أكثر من ذلك خرج  جريرعىل  للفرزدقإلبل يقيض ا )١(كان راعي) ٢
هال تعجبون هلذا الرجل الذي يقيض للفرزدق عيل : جرير إىل رجال من قومه فقال
 .وهو هيجو قومه وأنا أمدحهم

ثم خرج ذات يوم ومل يركب دابته , وكان لراعي اإلبل والفرزدق وجلسائه حلقة 
فخرجت أتعرض له أللقاه حيث كنت : قال جرير. ابأعىل املربد بالبرصة جيلسون فيه

أراه يمر إذا أنرصف من جملسة وما يرسين أن يعلم أحد , حتى إذا مر عىل بغلة له وابنه 
مرحبا بك يا أبا جندل , ورضبت : جندل يسري وراءه عىل مهرة , فلام استقبلتهم قلت

 رض وشاعرها وقد أتى يبيا أبا جندل , إنك شيخ م: بشاميل عىل معرفة بغلته , ثم قلت
فإما . وابن عمي نستب صباح مساء , و ما عليك غلبة وال لك غلبة الغالب  , يتإليك أ

                                           
 .  ي لقب غلب عليه لكثرة وصفة اإلبلهو عبيد اهللا بن حصني , ويكني أبا جندل , والراع )١(
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وال حتتمل مني . كالمها شاعر كريم: تقول أن تدعني وصاحبي , و يكفيك إذا ذكرنا أن
, فبينام أنا وهو كذلك وما رد عيل شيئا إذا حلق به أبنه جندل فرفع  وال منه الئمة

معه فرضب هبا عجز بغلته ثم قال إين ألراك واقفا عىل كلب من بني كليب  )١(رمانيةك
 .كأنك ختيش منه رشا أو ترجو منه خريا

مرسعة فرحمتني رحمة وقعت منها قلنسويت , فواهللا  فاندفعتورضب البغلة رضبة 
عيل ,  )٢(ولكن ال واهللا ما عارج) يعني جندل أبنه(سفيه غو : لو عرج عيل الراع لقلت

أما : فأخذت قلنسويت فمسحتها ثم أعدهتا عىل رأيس ثم سمعت الراعي يقول البنه
 .واهللا لقد طرحت قلنسوته طرحة مشئومة

,  إىل الفتى وأبيه وقد أوشكا أن يتواريا يف السوادوأنا أنظر  , فقلت يف نفيس
 .ليعلمن شأنه وشأن أبيه وقومه بعد حني

لبني كليب كان يبيع الرطب بالبرصة وكان حيب  هو موىلو )٣(جلرير راويةٌ وكان 
ذهب جرير إىل راويته وأعلمه ف الناس عىلليحفظها ويروهيا  شعر جرير وجيمع قصائده

ثم تركه وقصد إىل  )٤(الليلة فأعد يل شواءً وفراشاً ونبيذاً حمشفاً  إين آتيك: بام جر وقال
 إىلا , وملا أقبل الليل وىل الشوارع يطوفها ونفسه وثابة ال يستطيع أن يكبح مجاحه

أما : قال فعالم عولت أجل :قالما طلبت  هل هيأت البيت , ودخل عىل راويته فقال
اغة  واهللا ألوقرنَّ رواحله بام يثقلها خزياً ينقلب به إىل أهله ولتكونن قصيديت فيهم دمَّ

وبعد  )٥(بني نمري بجمريت العرب اخلامدتني مع الدهر وتطويه وألحلقن فاضحة , تسري
                                           

 .  نوع من السياط )١(
 .  رجع وعاد )٢(
 .  من يروي الشعر وأخبار جرير )٣(
 .  ماء فيهوعاء  متر ينبذ يف )٤(
أد وقد  بنو احلارث بن كعب و قد مخدت بمحالفتها مذحج و بنو ضبة بنهم  الثالث مجرات العرب)٥(

 .  جرير مخدت بمحالفتها الرباب , وبنو نمري وقد مخدت بعد هذه الليلة بقصيدة
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ارفعوا يل باطية . العشاء ثم قال فأكل وصىل صالةفأحرض له  هلم عشاءك صمت قال
فجعل جرير  ,ا فأتاه هب هات دواةً وكتفا فرشب , ثم قال اففعلو من نبيذ وأرسجوا يل
 : اكتب , وابتدأ بقصيدته فكان مطلعها هيمهم وحيبو ويقول

 اباـبت لقد أصـوقويل إن أص            اـابـاذلَ والعتـع ومـيلِّ اللـأق
وبينا هو يف متتمته إذ سمعت صوته عجوز يف الدار فاطلعت من الدرجة حتى 

وقد خشيت مغبة ما رأت فانحدرت نظرت فإذا هو عىل تلك احلال حيبو عىل الفراش 
وبام  اذهبي لطيتك , نحن أعلم به: فقالوا رأيت منه كذا وكذا, ضيفكم جمنون  قالتو

ر الشاعر وهو عىل تلك احلال , حتى وصل إىل شطرهأدرك ,  يامرس حَ الذي يقول  السَ
 :فيه

مَ ـفغض الط  ريْ ـرف إنك من نُ
وحيك  فازدادت متتمته ونشوته , واستعىص عليه الشطر الثاين , فقال لراويته

غطى به رأسه زيادة يف طلب اخللوة ,  , ثم تناول منديالً كبريا ئهفأطف أطفئ الرساج
ومازال كذلك حتى وثب جرير وثبة   ة والراوية ينتظره حتى عيل صربهوفرت برهة طويل

اكتب ,  لقد أخزيته ورب الكعبة: انتبه منها الراوية مذعوراً , فإذا بالشاعر يكرب ويصيح
. واهللا ال يفلح , و لن يفلح نمريي بعدها أبدا, )  فال كعباً بلغت وال كالبا( اكتب 

زيد فيها , حتى خرجت آية يف فن الشعر ومصيبة هيذب قصيدته وي هوانقىض الليل وو
رأساً نمرييا  آخر الدهر  فلن يرفع إىللقد أخزيته  واهللا: نام و هو يقول يف اهلجاء ثم

فغض الطرف إنك من نمري فال كعباً بلغت ,  وجعل يردد بعدها إال نكس هبذا البيت
بينهم أبو جندل وابنه وبد الناس أخذوا جمالسهم يف املروعلم إن  أصبح فلام . كالبا وال

عر ,والفرزدق    .حتى دعا بدهن فأدهن , وكف رأسه , وكان حسن الشَ
جواده ,  فأرسج له , ثم قصد جملسهم يستحث,  يا غالم أرسج يل حصاناً  قال ثم

لعبيد أبعثك نسوتك تكسبهن املال  يا غالم , قل :فبلغ املكان فقال بصوت عال
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ٍ يسوءهن وال يرسهن يده لرتجعنبالعراق أما والذي نفس جرير ب ريْ والبيت . إليهم بمَ
قال قوله هذا ,  احلرام إن لكم ملعاد سوء وذلة وألوقرنَّ رواحلكم بام يثقلها خزياً وعارا

فأخذ بتالبيب  جملس أيب جندل  منً  ثم قصد صاحباً له , قريبا. إليه واألعناق مرشئبة
ثم تركه  بني العرب بعد الساعة إنكم لن تعودوا شم األنوف جحاجح وقال الراعي

 ووقف منشداً قصيدته
 لقد أصابا :بتـوقويل إن أص            اـابـوالعت لزاـع ومـيلِّ اللـأق

وانطلق جرير  إىل جرير , لعلمه بإقذاعه إن هجا أما الفرزدق فقد كان يصغي
قومنا , وملا انتهى يقولون رشاً أتيتنا , فبئس واهللا ما كسبنا  فقال يقول ما تقول بنو نمري

 قوله إىل
 اـالبـ كالو تـاً بلغــال كعبـف           ريـرف إنك من نمـض الطـفغ

ركابكم ركابكم , فليس لكم  حتى إذا فرغ جرير ذهب الراعي إىل قومه يقول
الناظر ساعتئذ إال وجوهاً ممتقعة األلوان , ومل  فلم ير هاهنا مقام , فضحكم واهللا جرير

 . هذا شؤمك وشؤم ابنك علينا: وقالوا له اء الرحيليسمع إال ضوض

إىل عتيبة بن النهاس العجيل فسأله العطاء وهو ال يعرفه فقال  )١(احلطيئةملا قدم ) ٣
: ما أنا عىل عمل فأعطيك منه , وال يف مايل فضل عن قومي , قال له احلطيئة: له عتيبة

 .فال عليك وانرصف
هذا : افسك للرش , قال وكيف ? قالولقد عرضتنا ون: فقال له بعض قومه

َ كتمتنا : ردوه , فردوه إليه , فقال له: , وهو هاجينا أخبث هجاء , فقالاحلطيئة ملِ
                                           

ين , عاش مدة هو أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك العبيس , أحد اهلجائني واملداحني املجيد: احلطيئة )١(
 .  هـ ٥٩يف اجلاهلة وجاء اإلسالم فأسلم , مات سنة 
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لَلَ علينا ? أجلس فلك عندنا ما يرسك فجلس فقال له من  نفسك? كأنك تطلب العِ
 :أشعر الناس? قال الذي يقول

 تمـتم يشـق الشـومن ال يت )١(يفـره          ومن جيعل املعروف من دون عرضه
أذهب معه إىل السوق : إن هذا من مقدمات أفاعيلك , ثم قال لوكيله: فقال عتيبة

فجعل يعرض عليه اخلز ورقيق الثياب فال يريده , . فال يطلب شيئا إال اشرتيته له
 .ثم مىض )٣(واألكسية الغالظ فيشرتهيا حتى قىض أربه )٢(ويرمي إىل الكرابيس

  

هذا مقام العائد : عتيبة يف نادي قومه أقبل احلطيئة , فلام رآه عتيبة قالفلام جلس 
 :قد كنت قلت بيتني فاسمعها ثم أنشد يقول: بك يا أبا مليكة من خريك ورشك , فقال
ــئلتَ فلــم تبخــل ومل تُعــطِ طائـــال  فسيـــان ال ذم عليــــك وال حـــمدُ  سُ
فتعطي وقد يُ  وأنــت امــرؤ ال اجلــود منــك ســجية  عىل النائل الوجد)٤(عدِ

وهناك الكثري والكثري من الشعر الذي رفع أقواما وحط أقواما أخر ولوال أن 
كتايب عن العرب النسيبة وليس عن قصص العرب لكتب كثريا من القصص القديمة 
واحلديثة والتي تدل عىل ذلك , وملن أراد أن يقرأ املزيد فعليه قراءة كتب قصص العرب 

 .   كثري وغريها من الكتب املتعلقة بتاريخ العرب وتاريخ أبن

                                           
 . يتمه وال ينقصه والبيت لزهري بن أيب سلمي: يفره )١(
 . ثياب القطن: الكرابيس )٢(
 . حاجته  )٣(
)٤( السعة: ما نلته من معروف إنسان , والوجد: يعني , والنائلة: يعد . 
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لقد كان العرب ومازالوا أمة البالغة والفصاحة كام قلنا سابقا , هلذا كان للشعر 
فالشعر عند العرب كان . وللشعراء مكانة بارزة ودور مهم يف حياهتم االجتامعية

ر , وكانت أمهيته كأمهية الراديو والتلفزيون والصحافة مصدرا رئيسا ومهام لألخبا
 .اليوم يف نقل وحفظ اخلرب

ومل يقترص دور الشعر عىل نقل اخلرب , بل أنه يعترب أيضا أرشيف مهم حفظ 
فلقد . العرب من خالله أخبارهم وقصصهم من الضياع عرب األزمنة الطويلة املتعاقبة

هلذا يملك العرب اليوم كام هائال من . لالحقةسهل الشعر حفظ اخلرب ونقله لألجيال ا
 .  األخبار الصحيحة عن تارخيهم وعن أنساهبم

وبام أن العريب األصيل كان وما زال حيرص حرصا شديدا عىل مكارم األخالق 
وحيرص أيضا عىل سمعته الطيبة , وعىل ختليد اسمه وأسم قومه يف سجل التاريخ , 

كراما شديدا , وحرص كل أمري أو ملك أو منشد حرص العريب عىل إكرام الشعراء إ
العال عىل إكرام الشعراء وإرضائهم وضمهم إىل حاشيته حتى ينقلوا عنه أخباره 

 .وأخبار قومه إىل مجيع العرب
ان عىل أعدائهم يف ميدان ولقد كان للشعراء بطشا ال يقل عن بطش الفرس

هلذا  ,ام حطهم شاعر بشعره , فكم من أقوام رفعهم شاعر بشعره وكم من أقواملعركة
 ال عجب إذا ما حرص العريب عىل جتنـب بطـش

دور الشعر يف حفظ أنساب العرب
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الشعراء , وذلك من خالل إرضائهم غاية اإلرضاء وإكرامهم غاية اإلكرام جتنبا 
 .لبطش لساهنم , كام رأينا يف القصص السابقة

  

وال عجب يف ذلك , فالعرب قوم مرهفو احلس يفدون سمعتهم وسمعة أبائهم 
ألهنم يؤمنون يف جاهليتهم أن اجلسد فان, أما العمل الطيب والسمعة  بأرواحهم ,

أما بعد إسالمهم فإهنم مل يغريوا شيئا مما كان . العطرة فباقية ما بقي حي عىل األرض
 :يعتقدونه ويؤمنون به من مكارم األخالق , إال أهنم أضافوا عىل ما كانوا يعتقدون

@@òîÓbi@ñ‹İÈÛa@òÈàÛaë@kîİÛa@ÝàÈÛa@æc@@@@@@ÝàÈÛa@ægë@ŠbèÔÛa@‡yaìÛa@a@‡äÇ

¶bÈmë@éãbzj@a@‡äÇ@áîÄÇ@‹uc@éÛ@kîİÛaN@ @

رف النسيب  هلذا كان للشعر دور كبري يف حفظ أنساب العرب ألن من خالله عُ
الذي حيرص عىل إتيان مكارم األخالق , وتعرف الناس قبيلته ألن الشاعر دائام ما 

ارم األخالق ويمجد أيضا قبيلته التي يمدح ويثني عىل الشخص الذي حيرص عىل مك
 .أنجبته

رف تعارفوا عليه وهذا العُرف  ولشعراء العرب , خاصة يف األزمنة القديمة , عُ
أهنم ال يمجدون ويمدحون بشعرهم من ال تكون مكارم األخالق سجيته , والشاذون 

بني عن تلك القاعدة قليلون جدا , ورسعان ما يرد عليهم الشعراء بأشعار أخر ت
 .   كذبه ما قالوه ويفتضح املادح واملمدوح
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من سامت  ةسمكام قلنا سابقا  )٢(يممالتفاضل االجتامعي أو الشعويب أو األ
والتفاضل هو اعتقاد بعض الناس . املجتمعات البرشية منذ األزل وإىل قيام الساعة

 .ةاملال أو اجلاه أو القو ب اجلنس أوبما بسإ ,ن عن غريهم وأهنم مميز
  

وقد جلب هذا النوع من التفاضل الكثري من الويالت عىل شعوب األرض منذ 
شعال كثري من احلروب واالضطرابات إفقد كان السبب الرئييس يف  ,األزل 

فتيل  يف إشعال الرئييسحتى أنه كان السبب  .الطبقية عىل مر العصور اتدهاطالضوا
كل ذلك  , من الناس والتي أدت إىل قتل وجرح عرشات املالين , احلرب العاملية الثانية

 .بسبب اهلوس األملان بتفوق اجلنس األري عىل سائر البرش
  

وهذا النوع من التفاضل نبذه اإلسالم واعتربه من العصبية اجلاهلية التي ال حيق 
 .اهبيؤمن ملسلم يؤمن باهللا وبرسوله واليوم األخر أن 

                                           
 .  يب أي رشيف معروف حسبه وأصلهويقال رجل نس ,النسيب ذو النسب  )١(
والشعويب تفاضل شعبا  .التفاضل االجتامعي هو تفاضل الناس بعضهم عىل بعض يف املجتمع الواحد )٢(

 .  عىل شعب و األممي تفاضل أمه عىل أمه

النسيب عند العرب
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 :وتعاىل يف كتابة العزيز فقد قال احلق تبارك
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 .» عجمي إال بالتقوأال فرق بني عريب وال  «  ملسو هيلع هللا ىلصوقال أيضا رسوله الكريم 
والعرب مل تعرف هذا النوع من التفاضل ال يف جاهليتهم وال يف إسالمهم بل     

وهذا النوع هو  ,والذي متيزوا به عن سائر األمم  ,عرفوا نوعا أخر من التفاضل 
 .مكارم األخالقتفاضل 

والصدق والشجاعة واملروءة فقد جعل العرب مكارم األخالق كالكرم واجلود 
أي جعلوا هذه األفعال نقطة األصل . والوفاء بالعهد معيارا هلم للتفاضل االجتامعي

نه وارتفع مقامه أفكلام كان املرء لصيقا بتلك األفعال كلام عال ش ,يف معيارهم الطبقي 
عية مكانته االجتام تعظعظكلام ابتعد عنها كلام قل شأنه وتف , والعكس صحيح. بينهم

وقد زخر التاريخ العريب بقصص كثرية تبني دور مكارم . ونبذه قومه واحتقرته العرب
 .األخالق يف تفاضل العرب الطبقي

فقال له سليامن وهو متجهم  ,دخل الفرزدق عىل سليامن بن عبد امللك بن مروان 
نني? يا أمري املؤم يأوماتعرفن: فقال له الفرزدق ,وكان به عارفا  ,الوجه من أنت 

وأجود العرب وأحلم  ,وأسود العرب  ,أنا من قوم منهم أوىف العرب : قال ,ال :قال
ما قلت أو  نواهللا لتبين: قال له سليامن .وأفرس العرب وأشعر العرب ,العرب 
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أما أوىف العرب فحاجب  ,نعم يا أمري املؤمنني : قال) أي أجلدك( )١(ألوجعن ظهرك
 .)٢(العرب فويف هبا بن زرارة الذي رهن قوسه عن مجيع

فبسط رسول  ملسو هيلع هللا ىلصوأما أسود العرب فقيس بن عاصم الذي وفد عىل رسول اهللا 
 . )٣(اهللا له رداءه وقال هذا سيد الوبر

 .وأما أحلم العرب فعتاب بن ورقاء الرياحي
  .وأما أفرس العرب فاحلريش بن عبد اهللا السعدي

 . نيذا بني يديك يا أمري املؤمناأناوأما أشعر العرب فه
 .ئشي هفاغتم سليامن مما سمع من فخر ومل ينكر علي

هل افتخر بأنه رومي أو فاريس أو  ,لننظر بامذا افتخر الفرزدق أمام أمري املؤمنني 
ال واهللا مل أو بساتني عظيمة ,  ,, أو أنه يملك ماال كثريا  عريب أو أنه ذو دم أصفر أو أمحر

ومن قوم كان فيهم أحلم  , فيهم أوىف العرببل افتخر بأنه من قوم كان  ,يفتخر بذلك 
وأن  , ومن قوم كان فيهم أشعر العرب , ومن قوم كان فيهم أفرس العرب , العرب

 . عددا , أي ذو عزة ومنعة كثر العربأقومه كانوا 

                                           
الحظ أخي القارئ عندما قال له أمري املؤمنني ألوجعن ظهرك , يعني سوف اجلد ظهرك إذا ما كان ما  )١(

 . ه باطل , الن العريب يأنف ويستنكر أن يدعي أحد بام ليس فيهقلت
 .  هجرية ٣تويف سنة  ,أدرك اإلسالم وأسلم   ,حاجب بن زرارة سيد بنى متيم  )٢(
 .  و املقصود بأسود العرب أي كثريين ,أهل البادية سكان بيوت الشعر  )٣(
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واهللا و .وعىل مثل هذا فاليتنابذ املتنابذون ,نعم عيل مثل هذا فليتفاخر املتفاخرون 
وسبب ,  النوع من القصص التي تبني افتخار العريب بنسبه اثل هذإن الكتب لتزخر بم

 .هذا االفتخار وما عىل املرء إال البحث والقراءة
باهللا عليكم أنرتك أنسابنا و هذا النوع من الفخر إكراما لبعض النكرات ممن فقدوا 

 كان من ملسو هيلع هللا ىلصاحلاقدين عىل العرب ألن الرسول   )١(أو إكراما لبعض األعاجم ,أصلهم 
أوصلوا  , العرب وأن العرب انترصوا عليهم وحكموهم باسم اإلسالم قرونا كثرية

 .فيها اإلسالم إيل أقيص بقاع األرض
ال واهللا لن أترك نسبى وال هذا النوع من الفخر فأنا عريب ابن عريب ابن عريب 

 .   كريمة رشيفة شجاعة  أكرمها اهللا باإلسالم نسيبة انتمي إىل عائلة عربية
تعلموا النسب وال تكونوا كنبط السواد إذا سئل  «عمر ريض اهللا عنه  يقول

 . » أحدهم عن أصله قال من قرية كذا
 . ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك قصة سفانه بنت حاتم الطائي مع رسول اهللا 

هنضت من بني القوم سفانه بنت  ملسو هيلع هللا ىلصرسي قبيلة طي عيل رسول اهللا أرض ملا عُ 
وافد , فإن رأيت أن ختيل عني , وال يا حممد , هلك الوالد , وغاب ال: حاتم فقالت

, ويقتل اجلاين , وحيفظ  )٢(تشمت يب أحياء العرب فإن أيب كان سيد قومه يفك العاين

                                           
رب حقهم وكان هلم دور مرشف يف محل راية ن عىل العرب فمنهم من أوىف للعيليس كل األعاجم حاقد )١(

 . ولكنني قصدت هاهنا باألعاجم قتله اخللفاء احلاقدين عيل العرب ,اإلسالم 
 .  األسري:  العاين )٢(
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ل ـاجلار , وحيمي الذمار , ويفرج عن املكروب , ويطعم الطعام , ويفيش السالم وحيم
أنا بنت حاتم ا ـ, وما أتاه أحد يف حاجة فرده خائب , ويعني عيل نوائب الدهر )١(الكل
صفات املؤمنني حقا , لو كان أبوك مسلام ه هذيا جارية , : ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  .الطائي

 .   لرتمحنا عليه خلوا عنها , فإن أباها كان حيب مكارم األخالق
وأمتن عليها  "ارمحوا عزيزا ذل , وغنيا افتقر , وعاملا ضاع بني جهال "ثم قال 

 .األفعال أبيهبقومها فأطلقهم تكريام 
وملاذا كان حاتم الطائي سيد قومه ? هل . نعم كان حاتم الطائي العريب سيد قومه

?  نقية ةأم أنه من سالل? رجل يف قبيلته  أم ألنه أقو? كان سيد قومه ألنه عريب فقط 
وحيمي  , وحيفظ اجلار , اجلاين يفك العاين ويقتل , كال واهللا لقد كان سيد قومه ألنه

ويعني عيل نوائب  , ويفيش السالم , املكروب ويطعم الطعامويفرج عن  , الذمار
وماذا سمى الرسول عليه الصالة والسالم هذه . وما رد أحدا يف حاجة ,الدهر
 .  مكارم األخالقسامها  ?  الـاألعم

 . )٢(وأيضا قصة وفاء السموءل
 ملا أراد امرؤ القيس امليض إىل قيرص ملك الروم , أودع عند السموءل دروعا

كثرية , وملا مات امرؤ القيس أرسل ملك كنده يطلب الدروع  ةوسالحا وأمتع
                                           

 .  العائل واليتيم: الكل )١(
تويف  ,يرضب به املثل بالوفاء  , من هيود العرب هو السموءل بن غريض بن عادياء شاعر جاهيل حكيم )٢(

 :وأشعر شعرة هو الذي كان مطلعة. قبل اهلجرة ٦٥ه سن
 لــيـه  مجــديـرتـل  رداء  يــكـف            ؤم عرضةـإذا املرء مل يدنس من الل
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 ىال أدفعها إال إىل مستحقها , وأب: واألسلحة املودعة عند السموءل , فقال السموءل
ال أغدر بذمتي , وال أخون أمانتي , وال : منها شيئا فعاوده , فأبى , وقال هأن يدفع إلي

, فدخل السموءل يف حصنه  هفقصده ذلك امللك بعسكر. أترك الوفاء الواجب عىل 
وامتنع به , فحارصه ذلك امللك , وكان ولد السموءل خارج احلصن , فظفر به امللك , 
وأخذه أسريا , ثم طاف حول احلصن وصاح بالسموءل , فأرشف عليه من أعىل 

 :احلصن , فلام رآه قال له
الدروع و السالح رحلت  إيلَّ و ذا معي , فإن سلمت ا هإن ولدك قد أرسته وه

تنظر فاخرت أهيام عنك وسلمت إيل ولدك , وإن امتنعت من ذلك ذبحت ولدك وأنت 
 .وأبطل وفائي , فأصنع ما شئت  )١(ما كنت ألخفر ذمامي: فقال له السموءل. شئت

واحتسب  .ثم ملا عجز امللك عن احلصن رجع خائبا. فذبح امللك ولده وهو ينظر
فلام جاء املوسم وحرض ورثة امرئ القيس . حمافظا عىل وفائهده وصرب السموءل ذبح ول

حفظ ذمامه ورعاية وفائه أحب إليه من  السموءل ورأ .سلم إليهم الدروع والسالح
 :وقال يف ذلك. حياة ولده وبقائه
ع الكنـتُ بـوفي  تــوامٌ وفيــانَ أقــا خـإذا م          يـدي إنــأدرُ

دث يف العرص اجلاهيل عندما كان القوم مرشكني فام بالكم هذا واهللا ما كان حي
واهللا لوال أن بحثنا يطول . مكارم األخالق ملسو هيلع هللا ىلصبالعرص اإلسالمي عندما متم الرسول 

                                           
 .  إذا مل يف بالعهد: أخفر الذمة )١(
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البحث و القراءة يف كتب  اللرضبت آالف األمثلة التي تدعم قويل وما عىل املرء إ
 . التاريخ العريب والتي تزخر بمثل هذه القصص

 ,ولكنه متمه . تفاضل العرب األخالقي ومل ينكره عليهم ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا وقد مدح ر
ولكنه  , خالقيي أنه أيدهم عىل ما كانوا علية من التفاضل األأ ,والتتميم هو التكميل 

إىل أعامل الغاية منها  فقط يف الدنيا جعلها من أعامل يراد هبا العلو والسمو ورفعة الشأن
 .مرضاة اهللا تعاىل
 .» إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق «: يف ذلك ملسو هيلع هللا ىلصرسول فقد قال ال

إذا وجدت رجال من القبيلة قد أيت قبيحا  " )١(وقد كانت العرب كام يقول اجلاحظ
 "كام متتدح القبيلة بفعل مجيل وإن مل يكن ذلك إال بواحد منها  ,ألزم ذلك القبيلة كلها 
 .انتهى كالم اجلاحظ

حيرصون كل احلرص عىل مكارم األخالق لذلك نر أن كل أفراد القبيلة 
وإذا ما أتى أحدهم بمسبة تربأ منه قومه  ,وحيرصون أيضا عىل أن ال خترج منهم العيب 

 . )٢(ومن يتربأ منه قومه يسمي خليعا. حتى ال يتحمل قومه وزر عاره

                                           
. عينه ةولقب باجلاحظ لنتوء حدق ,اجلاحظ هو  عمرو بن بحر بن حمبوب وكنيته أبو عثامن وهو كناين  )١(

كثر من أأي انه عمر  ,هجرية يف خالفة املعز  ٢٥٥هجرية ومات سنه  ١٥٠وقد ولد يف البرصة عام 
ويعترب اجلاحظ املستخرج األعظم لكنوز . وقد كان اجلاحظ موىل لعمرو بن قلع الكناين ,تسعني سنه 

 .  املعرفة ومن اكرب فلتات زمانه علام وشعرا ومعرفة
 .  هلذا ال تلتزم قبيلته بدم أصابه أو جناية جناها. ربئوا منه ومن أفعالهاخلليع هو من خلعة قومه وت )٢(
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 .أقسام أربعةونتيجة هلذا التفاضل األخالقي انقسم املجتمع العريب إيل 
 :والقسم الثاين وقوادهم , وأعياهنم هموهم علية القوم وأرشاف :القسم األول

 .العبيد :والقسم الرابعالعوام ,  :والقسم الثالثالعامة , 
هم من يولون األفعال احلميدة جل اهتامماهتم  وأعياهنم القوم وأرشاف

 .وحيرصون كل احلرص عىل أن يكون سلوكهم وأفعاهلم ال خترج عن هذا النطاق
مة فهم أتباع عشائرهم ويمتثلون ويقتدون هبم وحيرصون عىل مكارم العاوأما 

 .األخالق ولكن ليس كأرشاف القوم وأعياهنم
فإهنم ال يكرتثون كثريا بمكارم األخالق ولكنهم يعيشون كام تعيش  أما العوام

يغلب  أي إن كان املجتمع كريام من املمكن أن يكونوا كرماء أو كان املجتمع ,العوام 
تهم ليست بالكثرية بوهؤالء نس. من املمكن أن يكونوا شجعان وهكذاف الشجاعةعليه 

إن مل أقل غالبية من يكونوا ظاهرين عىل  أما اليوم فهم كثر ,يف املجتمع العريب القديم 
 .ومنهم غالبية الصحفيني واملذيعني وكل املمثلني واملغنيني .الساحة

ما يأمترون بأمر سيدهم وعادة إن كان  ن ألسيادهم ودائامً وأما العبيد فهم اململوك
 كعادة قواعد الكون اوطبع .سيدهم كريام كانوا كرماء وإن كان بخيال كانوا بخالء

 . هاقاعدة شواذفلكل 
ويعتربونه من عصب الرتكيبة  ,وبام أن العرب تتاميز فيام بينها بمكارم األخالق 

 ةبني عشي ه ال يتأتى لصاحبهلذا فإن املقام الرفيع والرشف العايل ,االجتامعية 
 نال رشف املقام هأو وىف دينه أو أعطى سائل هأي ليس كل من قر ضيف ,وضحاها
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فالعرب وضعوا رشوطا قاسية غري مكتوبة عىل من . شكر عىل ذلكوإن كان يُ  ,العايل
منها أن تكون الثمرة الطيبة من  ,الرفيع والرشف العايل  يطلق علية صاحب املقام

ورث مكارم العىل أي البد أن تكون أرسة الشخص الذي ينشد  ,غرس طيب 
طر عليها فطرة فُ  ةوذلك لتتأكد العرب من أن األفعال الكريم ,األخالق كابرا عن كابر 

دث نعمة تظاهر بفعل مكارم األخالق لينال رشفا عاليا ليس ال لئيام حمُ  ,صاحبها 
 ,ة فإنه سوف يكون مهيأ لزعامتهم قروا له بالنسابأألهنم أي العرب إن  ,جديرا بحمله 

 .)١(والعرب ال تسلم رقاهبا ألي شخص ال يؤمتن غدره أو غدر أبنائه بقومه
البد من أن يستمر بفعل  إذاً  ,ن أراد شخصا تسلق العال ليصبح يف أعال قممها إو

مكارم األخالق ويستمر كذلك أبنائه وأحفاده وأحفاد أحفاده زمنا طويال حتى يصل 
بعدها تقر العرب و ,املقام الرفيع وتعرف العرب وتتأكد من أن غرسه طيب  اسمه إىل

لنسبه بالرشف الرفيع وتعترب شجرته من األشجار الطيبة التي من املمكن أن تطرح 
 .ثمرا طيبا

وإن سقط منها غصنا  ,ثامرا طيبا  ستعطيالطيبة حتام  ةوالعرب تعرف أن الشجر
هلذا  , ولكنها حتام ستطرح طيبها عاجال أم أجال , أو تأخر ظهور ثمرها الطيب , تالفا

 .حيرتمون ويبجلون ويقدرون األصل الطيب
إن األشجار الطيبة والتي نبتت من بذور صاحلة تسمي عند العرب نسيب أو كام 

 ."األصيل"نسميه يف بالد اجلزيرة العربية بالنسب 
                                           

 ,يف عاملنا العريب اليوم من املمكن ألي طبال أو زمار أو مغني أو ممثل أن يتزعم قومه ويصبح سيدهم  )١(
أذن هبا اخلري وسوف يرجع ب ولكن أمة حممد ال يزال ,هلذا غدر بعضهم بقومه وباعهم بأبخس األثامن 

 . اهللا قريبا الطبالني والزمارين والرقاصني والرقاصات وأوالدهم إىل وضعهم الطبيعي إنشاء اهللا

النسيب عند العرب
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ة البذور أو شجرة من بذرة فإهنا أما شجرة غري معروف "بيارس"أما ما يطلق عليهم 
, أو من أحفاد قطاعني الطرق واملجرمني , يعني ال نعرف أو من جمهولني األب ,مماليك

.  أصلهم , وهذه الطبقة من السهل التعامل مع املحتل إال من رمحه ريب وتأثر باألصيلني
 .   يبةوإن طرحت بعض الثامر الط ,كام أسلفنا  الرابعو الثالثالقسم  وهم ينتمون إىل

المي من ـلقد كان لألصل دور كبري يف حفظ أخالق املجتمع العريب واإلس
اء مشيعي الفساد اليوم من مطربني وممثلني وطبالني وزمارين ـولو تأملنا أسم , )١(الضياع

هللا ورسوله ممن خانوا أوطاهنم لرأينا أن معظمهم  ةوعاهرات وعاريض األزياء وخون
 )٢( "أصيل"أصول طيبة  اونادرا جدا ما جتد منهم ذ الرابعةو لثةالثاينتمون إىل املجموعة 

 )٣(نوأقول أن معظم املفسدين منهم وليس معظمهم فاسد
                                           

واألصل كان له الدور الثاين يف حفظ  ,لقد كان لإلسالم الدور األول والرئييس يف حفظ أخالق العرب  )١(
 . أخالقهم

 العريقةولألسف الشديد بعض أبناء األرس نك تر أحتى  ,لألسف تأثر بعض أبناء األصيلني بالسوقة  )٢(
األصول الطيبة يلحن ويكتب أشعارا للمغنيني وللمغنيات وجيالسهم يف  يف دول اخلليج ومن ذ

 . املجالس العامة ويمتدحهم بمناسبة وبدون مناسبة
فإن  , انتبهوا وال تضيعوا جمدكم وجمد آبائكم الذين بنوه عىل مدي قرون بسبب نزوة: هلم أقولفإنني 

بعرشة أمثال غريكم  وزلتكم ولكن نزوتكم ,إال وله زلة أو نزوة  إنسان وما من ,العني عليكم مسلطة 
ن والطباالت لن حيموكم ألهنم مثل الراقصة يف النوادي الليلية ووهؤالء الطبال ,ألنكم يف الصدارة 

 .  ترمتي يف أحضان من يدفع أكثر وعىل العاقل أن يفهم ما أعني
دور كبري يف  مهلكان رجال كرماء أرشاف شجعان  الثالثة والرابعةشك يوجد من املجموعة  ىأدن بال )٣(

ولكن األسف ال نستطيع التميز بني  ,وهم بالطبع األكثرية  ,رفعة شأن وعز أمتهم عىل مر التاريخ 
أكون قد وحتى ال . وأيضا ال نأمن تقلبات أمزجتهم. خريهم ورشهم خاصة عندما يكون االسم جمهوال
تتبع أسامء من جلبوا الويالت عامدين متعمدين عىل  الجتنيت عليهم  فام عىل القارئ العامل باألنساب إ

 . ولوال اخلوف من الوقوع يف املحظور لذكرت آالف األسامء. أمة اإلسالم
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رحل منهم أو مازال يف سدة  سواء من ,حتى لو تأملنا حكام العرب اليوم 
ون بلداهنم لوجدنا فرقا شاسعا جدا بني احلكام الذين ئيف كيفية إدارهتم لش ,احلكم
فاألول حيب وطنه . أبيه وجدهسم ان أصول طيبة وغريهم ممن ال نعرف إال هم م

حتى وإن كان خاضعا لغريه  هويتمني له اخلري ويعمل جاهدا لرفعة شأن بلده وشعب
حتى وإن  ,ته اوضعف إمكاني تهحيل فخضوعه هلا بسبب قلة ,من الدول العظمي 

ن أجتهد رأيا اعتقادا أنه صواب وفإنام ا أ ,وكان هذا االجتهاد خط هاجتهد رأيا وفعل
وإذا طُلب منه أمر وكان فيه رشا لقومه ال حيرص أن يطبقه  .هفيه خريا لشعب

 .بحذافريه
حتى خضوعه للدول . تشفيا منه هأما الثاين فال حيب وطنه وحيب إذالل شعب

ه عىل إذالل عينَ وذلك لتُ  ,الكرب فإنه يعشق ذلك ويتمنى عدم زوال خضوع دولته هلا
حتى أنه يتمنى أن الناس ال حتمل وال تعرف من أنساهبا إال االسم . سياده السابقنيأ

وذلك لتضيع أنساب العرب وال يصبح هناك فرقا بينه وبني سادة  ,األول والثاين فقط 
 .آبائه وأجداده السابقني

ض الدول العربية  أو أُشيعت , ومن األمور التي أستغرهبا والتي شاعت يف بع
عند بعض الناس , والتي أعتقد أن الغاية منها رضب أنساب العرب أو  فرق , ال

سمه أمحد حممد ايعني جتد شخص كمثال . التغلغل بأنساب أخر , هي األسامء املركبة
عبداهللا أسم الشخص وأسم أبيه امل واسم أبيه عبداهللا , يعني أمحد حممد سامل ـس

واحلمد هللا !! . ابر عبداهللا ???وممكن يكون اسم شقيقه خالد عوض ج!!! ???? فقط
 .منعت احلكومات هذه األسامء املركبة

النسيب عند العرب
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 :ويف هناية حديثي عن النسب أقول
لقد كان للنسب والنسابة دور كبري يف حفظ املجتمع العريب من النكرات الذين 

بعد اإلسالم يف حفظ أخالق  ,وكذلك كان له دورا مهام  ,يضمرون الرش ألقوامهم 
فلقد كان النسب كالسور العظيم الذي حييط بمركز . ار والزوالالعرب من االنحد

ال يستطيع  ,والنسابة كاحلاجب عىل هذا السور  )١("ةـركز قيادة األمـم"والية األمر 
 ءتهمن أصله وفصله وقدرته وكفا أي التأكد ,أحد الدخول إال بعد أن يتأكد من هويته 

 . عىل قيادته لألمة
 ,هيتم أحد يف هذا األمر نجد أنه ال  اآلن يف عاملنا العريب حيدث وإذا نظرنا إىل ما

وأصوهلم إىل  مما جعل أوالد و أحفاد نكرات األمة هم الذين يقودون أرشافهم
 .اهلاوية

واألمر ال حيتاج لنظرة ثاقبة ملعرفة ذلك , فقط أمسك ورقة وقلم وسجل أسامء 
أنظر إىل أصلهم , وحسبها كنسبة يف هذه األمة , وقارن بني األسامء و امن عاثوا فسادً 

 !!. وتناسب ???
  

وال عجبا إذا ما أيت اليوم الذي حيكمنا فيه أوالد أو أحفاد الراقصات أو املغنني أو 
ففي بعض الدول العربية أصبح هؤالء هم علية  ,الطبالني أو حتى أوالد العاهرات 

من أموال طائلة  وذلك بسبب مما يملكونه الدولة , القوم وسادته ورمز من رموز
                                           

 . املقصود احلكام والوزراء )١(
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وليس  ,ومل يبقي إىل أن حيكموننا  ودعم غريب هلم , عليهم وإعالم كبري مسلطا
 .مستبعدا أهنم حكموا فعال

وعليك أهيا القارئ أن تتخيل كيف سيكون علية أمرنا إذا ما متكنوا هؤالء من 
وانتهى  قد حكمونا باعونا ونوان مل يكإ ,واهللا سوف يبيعوننا بكأس من اخلمر  ,أمرنا 
 .  األمر
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اختصارا للنسب أقول أن األصيل هو كل من كان ينتمي لعائلة عربية أصيلة 
يعني كلام . النسب كانت وما زالت مكارم األخالق هو معيار تفاضلها االجتامعي

, وإن  )٢(متسكت وطبقت مكارم األخالق يف حياهتا كلام عال شأهنا ومقامها بني الناس
أما البيرسي فهو كل شخص . شذ عن هذه القاعدة أحد من أفرادها , نبذوه وخلعوه

ينتمي إىل عائلة ال يُعرف أصلها وال فصلها أو من أين أتت , وأفرادها ال جيعلون 
مكارم األخالق معيارا لتفاضلهم االجتامعي يف املقام ألول , يعني جتد عند بعضهم 

ليه جدا , لكن هذه األخالق ليست لتفاضلهم أخالق , وقد تكون أخالقا عا
كام لدي بعض األمريكيني واإلنجليز واألملان .  االجتامعي , ولكنها أخالق فقط
                                           

قبيلة معروفة النسب كام عرفناها يف كتابنا هذا ,  مصطلح يطلق عىل األفراد املنتمني إىل عائلة أو: األصيل )١(
والبيرسي مصطلح يطلق يف اخلليج العريب عىل أخالط الناس جمهويل األصل والنسب , ويسمون يف نجد 

وأنا استخدمت مصطلح هذه الكلمة ال عىل أصل معناها , فمصطلحها كام قلت تدل . والزبري خضريي
وسوف أستخدم . جمهوىل النسب وليس جمهويل األبوين: أقول. عندنا عىل األشخاص جمهولني النسب

 .  هذه الكلمة يف كتايب هذا لداللة عىل العرب الغري أصيلة
وبإذن اهللا يكون مقامه عايل عند اهللا سبحانه وتعاىل أيضا , الن من يأيت بمكارم األخالق البد أن يأيت  )٢(

 . خالق أصال من أوامر اهللابأوامر اهللا يف املقام األول , وإن كانت مكارم األ
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وغريهم من شعوب العامل أخالق يف تعامالهتم ومعاملتهم مع الناس , وقد تكون هذه 
يفرق بني أن  وأرجو من القارئ الكريم أن. األخالق عاليه , ألهنم برش يف املقام األول

 .يكون اإلنسان عىل خلق أو تكون األخالق سجية من سجاياه
طبعا لكل قاعدة شواذ , فهناك عائالت أو أفراد تأثروا بالعائالت األصيلة 

 .وأصبح تفاضل مكارم األخالق معيارهم االجتامعي
وأنا يف هذا الكتاب ال أطعن بالبيارس من حيث هم بيارس , ألن لبعض البيارس 

مرشف يف الدفاع عن اإلسالم وقد أبلوا بالء حسنا يف الذود عن بالد املسلمني دور 
 . وإهنم حيبون العرب أكثر من العرب أنفسهم

وأنا يف هذا الكتاب أيضاال أتكلم عن البيرسي بشخصه , ولكنني أتكلم عن 
وأتكلم عن . العرب األصيلة وصفاهتم ومتايز بعضهم عن بعض بمكارم األخالق

 .غري أصيلة وصفاهتم بالعموم يف البالد العربيةالعرب ال
ولكنني أصف حالة العرب الغري أصيل ألحذر . يعني ال أتكلم عن شخص بذاته

يف الوطن العريب, ألهنا إذا انترشت وسادة ظهر البيارس  )١(من انتشار الثقافة البيرسية
 .عىل حقيقتهم فضاع العرب األصيلة بل أقول ضاع الدين

عندما تكون الثقافة اإلسالمية : تنترش الثقافة البيرسية أقولولتوضيح كيف 
وتفاضل مكارم األخالق والذي أشتهر هبا العرب منذ األزل والعنرص العريب األصيل 

                                           
أعني بالثقافة البيرسية , ثقافة املصلحة واالنتهازية والتفاضل العرقي واملادي والغاية تربر الوسيلة وما  )١(

 .  ذلك من أمور مل تعرفها العرب األصيلة من قبل إىل

ريـاألصيل والبيس
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هو السائد يف املجتمع , تكون مجاهري األمة مع النخبة, والنخبة أعني هبا صفوة املجتمع 
فإذا كانت هذه النخبة العربيـة هي . لوكهمواحلكام , وكام يقول املثل الناس عىل دين م

املسيطـرة  يكون اجلمهور معهم ويتسابقون ليكونوا مثلهم , وإن ظهرت عىل بعضهم 
أخالق البيارس بسبب أصل عرقهم , فإهنا تظهر من خالل فلتات ألسنتهم وتقاسيم 
 وجوههم , وال جيرئون عىل إظهارها أو البوح هبا يف وسط هذا املجتمع العريب

 .األصيل
لذلك البد أن نفرق بني النخبة السائدة ومجهور الناس , فإذا كانت النخبة السائدة 
هي نخبة البيارس والتي ال جتعل مكارم األخالق معيارا لتفاضلهم االجتامعي تكون 

هلذا أنا أحذر من وصول . )١(مجاهري األمة بأخالقهم وعاداهتم , هلذا تطغي ثقافة البيارس
                                           

طريقة كالمه واهللا العظيم تستطيع يف غالب األحيان أن تعرف البيرسي من األصيل النسب من  )١(
فاألصيل . وترصفاته مع األخريني , خاصة يف جمتمع انترشت فيه ثقافة البيارس , حتى وإن مل تعرف أصلة

يدلك كالمه وأدبه وأسلوبه بأصالته وطيب معدنه , حتى وإن غضب منك أو اختلف معك , أو حتى 
معايري ال يمكن أن خيرج  أصبح رئيسك بالعمل واختلفت معه وتشاجرتم فإنهُ ال يبطش بك , ألن لديه

 .عنها مهام حدث , الن عرقه أصيل
حتى أن إخواننا املرصيني من أهل القاهرة عندما يرون خبثا من أحد أو بطش من مسئول يقولون 

أما إذا شاهدو طيبا ومقاما عليا يف املعاملة من ) يعنون أن أمه غسالة يف بيوت الناس( عنه أنه أبن غسالة 
 .  يعني من عائلة كويسة "أنه أبن ناس "شخص يقولون عنه 

لئيم : جتده إذا متكن. أما البيرسي يف جمتمع سادت فيه ثقافتهم فحدث وال حرج وإن أطلت باحلديث
الطباع خبيث يف ترصفاته إذا خاصم فجر , يترصف بلؤم مع اآلخرين , ال يوثق بكالمه حتى وإن أبتسم 

 اجلوامع , فإن اخلبث واللوم يرتمجه بغري معانيه فيسمي وحتى وإن وجدته مطيل للحيته ويصيل يف. معك
اخلبث فطنه , واللؤم شطارة , والتغافل عن احلق حيادية  والفجور باخلصوم قوة , والتعايل عىل أهل 

وجتده يستخدم كل . والسبب يف كل ذلك الن أصلة وعرقه حيثه عىل ذلك. األصل إذا متكن منهم رزانة
. غاياته حتى ولو أد ذلك إىل أن يصبغ عىل نفسه ثوب الدين باللباس واللحيةما يستطيع للوصول إىل 

 . وطبعا أنا هنا ال أعم فهناك منهم طيبون
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قبــل أن نقــرأ

إىل سـدة القرار ألهنا إذا متكنت من األمة , فستسود ثقافتهم وتضمحل هذه الطبقـة 
 .ثقافة العرب األصيلة

هلذا نالحظ أن يف البالد العربية والتي يسيطر عليها العرب الغري أصيلة أو 
األعاجم أو متكن البيارس من الوصول ملراكز القرار وانترشت ثقافة البيارس بينهم 

حظ أن البيارس أول ما يتمكنون حياربون العرب األصيلة ومتكنت من املجتمع , نال
فإذا استطاعت العرب األصيلة صد هذا . بشتى الطرق) أوالد العائالت العريقة(

اهلجوم والتغلب عليهم عادوا إىل مكانتهم , فإن مل يستطيعوا فإهنم ينعزلون وينطوون 
كن منعزلة , وإن شذ وإذا زاد البالء والكرب عليهم عاشوا يف أما )١(عىل أنفسهم

 .احدهم فهم قليلون
هلذا السبب أرحتل كثريا من العرب إىل البادية عندما تغلب العنرص الغري عريب عىل 

وعادوا إىل احلارضة عندما متكن العرب . بالد العرب , ومل يستطيعوا التعايش معهم
 .األصيلة

تسلط غري العرب  فكثري من القبائل العربية عاشت يف الصحراء فرتة طويلة أيام
وأصبحت هذه القبائل بدوية مع أهنا كانت يف األصل قبائل . أو العرب الغري أصيلة

حرضية , ومن هذه القبائل عىل سبيل املثال ال احلرص والتي استوطنت البادية مع أن 
وغريهم ) خمزوم(وبني خالد) طي(وشمر) هوازن(أصلها حارضي , هي قبائل عتيبة

 .لعربية املنترشة يف البالد العربية املرتامية األطرافالكثري من القبائل ا

                                           
أقصد باالنعزال عدم املواجهة ألهنم حيرصون عىل كرامتهم , فال يريدون سامع من هؤالء الوضعاء  )١(

 .  كلمة جترح مشاعرهم
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البيارس يف هذا الكتاب فإنني  وأنا أريد أن أنوه هاهنا بأنني عندما أتكلم عن
أقصد األندونيسني أو األمريكيني أو األوروبيني أو األتراك أو الباكستانيني أو  ال

هؤالء هلم تفاضلهم  األفغانيني أو غريهم من الذين يعيشون يف أوطاهنم , الن
 .االجتامعي اخلاص هبم والذي ارتضوه ألنفسهم

فأنا عندما أتكلم عن البيارس فإنني أعني الناس الناطقني بالعربية والذين يعيشون 
ألن العرب األصيلة هلا خصائص ارتضوها ألنفسهم منذ القدم , . بيننا يف البالد العربية

صيل الذي يعيش يف بالد العرب والذي ينبض هلذا البد أن نميز ونفرق بني العريب األ
عرقه باألصالة العربية والغري أصيل والذي ينتمي للعرب أسام ال عرقا والذين 
أسميناهم بيرسي  ألن بالد العرب للعرب , والعرب قوم أصليون النسب يتفاخرون 

فمن  .فيام بينهم بمكارم األخالق , ولن تغري العرب يشء مما اقتنعت به إلرضاء أحد
أراد أن يعيش بيننا البد أن حيرتم خصوصيتنا  ويعرف أننا يف األصل قبائل وما زلنا 

 .   ونفتخر , وحيرتم أنسابنا وثقافتنا وال يطعن هبا وال يستهزئ
نعم نحن مسلمون واإلسالم هو معيارنا وأساس ارتباطنا مع إخواننا املسلمني 

فات موجودة عندنا ليست موجودة ولكن هذا ال يتعارض من أن هناك ص. الغري عرب
عند أي أمة من األمم األخر , وهذه الصفات مدحها اإلسالم ومدحها رسول اهللا 

التفاضل بمكارم األخالق يف جاهلية العرب وإسالمها   ", وهذه الصفات هي  ملسو هيلع هللا ىلص
وهذا التفاضل أوجد عند العرب عصبية قبلية محيدة ليست بالكرهية , بـل هي التي 

اع عن الرسول يف بداية الدعوة , وسوف جتد رشحا وافيا عن هذا النوع سامهت بالدف
 .من العصبيات احلميدة يف كتايب هذا
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قبــل أن نقــرأ

من  ملسو هيلع هللا ىلصوأيضا ويف املقام األول الحرتام أمة العرب وتقديرها , هو أن رسول اهللا 
أواسط العرب نسبا وحسبا , والعرب هم قوم رسول اهللا , أفال نحرتم وحترتمون قوم 

باهللا عليكم كونوا منصفني , أليس العرب . د عليه أفضل الصالة والسالمالرسول حمم
هم من أوصل اإلسالم خالل ثالثني سنه فقط إىل معظم أرجاء املعمورة , وعندما 

 .استلمها غري العرب هدمت
نعم هدمت بعد فرتة طويلة , والسبب يف ذلك راجع إىل طبيعة اإلسالم الذي 

ألخر أن العرب عندما نرشوا اإلسالم نرشوه بقواعده تعهد اهللا بحفظه , واألمر ا
بل هم من . الصحيحة هلذا بقي يف قلوب الشعوب املفتوحة حتى بعد ضعف العرب

 .دافع عن اإلسالم برشاسة بعد ذلك
وهنا أريد أن أبني نقطة قد يغفل عنها القارئ الكريم , وهي أن التفضيل 

ر , فالعرب وبلسان نبيهم هم قادة والتكريم يشء , والتعايل واالحتقار يشء أخ
املسلمني وزعامئهم , ولقد أعطاهم اهللا هذه امليزة لوجود صفات فيهم ليست موجودة 

وال يعني متيز اهللا هلم بجعلهم قواد عيل أمة اإلسالم أن يتعالوا . عند غريهم من األمم
ولكن . ذلكعىل غريهم من األمم أو حيتقروهم أو جيعلوهم كالعبيد , حشاهم اهللا عن 

اهللا بعلمه املحيط بكل يشء , يعرف أن العرب هم من يصلح هلذه املهمة الكبرية 
 . والشاقة ملا فيهم من صفات كريمة ميزهتم عن غريهم من الشعوب

$ ﴿: , وهو الذي كام قال اهللا سبحانه وتعاىل فيه ملسو هيلع هللا ىلصفقد جعل رسول اهللا  tΒ uρ ß,ÏÜΖ tƒ 
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وهي أعىل منصب يف الدولة اإلسالمية للعرب , واختار من العرب قريش ألهنم 
  .أوسط العرب نسبا , أال يكفي هذا لتبيان مكانة العرب يف اإلسالم

نصار واملهاجرين واجتامع األ ملسو هيلع هللا ىلصبعد وفاة الرسول و سقيفة بني ساعدة يف
املهاجرين  رأياستقر  ,الختيار خليفة لرسول اهللا , والقصة بتفاصيلها معروفة 

ه عىل ذلك , و, وقد بايع ملسو هيلع هللا ىلصلرسول اهللا  خليفةالصديق  عىل مبايعة أيب بكر واألنصار
, , وليست لكثرة وال لغلبة املهاجرين  مبنياً عىل األدلة الرشعيةهذا االختيار  وكان

قد  ملسو هيلع هللا ىلصملا وجدوا أن الرسول  مأن الصحابة ريض اهللا عنه األدلة ذهومن أهم ه
الصحابة  , اعترب عند مرض رسول اهللا ليصيل بالناسريض اهللا عنه  أبا بكر استخلف

رضيه : , ولذلك قالوامن بعده  خليفته الصديق هو ذلك إشارة منه إىل أن أبا بكر
الصديق واملهاجرين  بكر وأببه  ستدلا ماأما . اه لدنياناضلديننا أفال نر ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

اإلمجاع بأسانيد ال يتطرق بالسنة و , فهو ثابت عىل أن اخلالفة يف قريش ريض اهللا عنهم
 .إليها شك
 .األرناؤوط رواه أمحد وصححه " األئمة من قريش ":ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا لاققد ف

  

 ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا : كام رو مسلم يف صحيحه عن واثلة بن األسقع قال
واصطفى  , إن اهللا اصطفى كنانة من ولد إسامعيل واصطفى قريشاً من كنانة ": قولي

 . , واصطفاين من بني هاشم من قريش بني هاشم
الناس تبع لقريش يف هذا الشأن, «: قال ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ريض اهللا عنه أن النبي وعن 

 .متفق عليه »مسلمهم تبع ملسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم
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هذا احلديث وأشباهه : حه لصحيح مسلم عند هذا احلديث قال النووي يف رش
, وعىل هذا  عقدها ألحد غريهم دليل ظاهر عىل أن اخلالفة خمتصة بقريش, ال جيوز

 ., فكذلك من بعدهم انعقد اإلمجاع يف زمن الصحابة

β¨ ﴿: قريش باخلالفة مع قوله تعاىلختصيص  وال يتناىف Î) ö/ ä3tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# 

öΝä39s)ø? r& 4  ﴾  تساوي الناس يف أصل اخللقة مع تفاوهتم يف القرب من اهللا تعاىل  ألن اآلية
 .بحسب أعامهلم

يف ذلك  السببالن  , أما ختصيص قريش باخلالفة فهو اختيار من اهللا تعاىل هلم
ألهنا قلب . والغلبة واملنعة التي تكون هبا احلاميةو احلميدة من العصبيةملا لقريش 

طهم نسبا , وهلا الريادة يف العرب حتى قبل اإلسالم لرعايتهم املسجد العرب وأوس
 . احلرام

نعم : وربام يقول قائل أيضا أليس التفاضل يف الدين أفضل وأحسن أقول
التفاضل بالدين أفضل وأحسن , ولكن دين مع سجية مكارم األخالق العربية أفضل 

من املؤمن الضعيف , وقال يقول املؤمن القوي خري  ملسو هيلع هللا ىلصوأحسن بكثري , والرسول 
كان يتمني إسالم  ملسو هيلع هللا ىلصأيضا خياركم يف اجلاهلية خياركم يف اإلسالم , بل أن رسول اهللا 

ملا هلم من مكانة بني قريش , ومكانتهم ) أبو جهل(عمر بن اخلطاب أو عمر بن هشام 
بني قريش ليس لقوهتم البدنية أو ما عندهم من مال كثري أو كثرة رجال عشريهتم , 

ن لربوزهم بني قومهم , والربوز عند العرب دائام يكون بتفاضل مكارم األخالق , ولك
نعم ينرص ويعز اإلسالم من تكون ( هلذا كان يقول اللهم أعز اإلسالم بأحد العمرين 
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حتى أن رسول اهللا عندما أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن ) . مكارم األخالق سجيته 
كبريا وأعطاهم الراية يف غزوات املسلمني , مع أن  العاص ريض اهللا عنهام فرح فرحا

 . هناك كثريا قبلهم من الصحابة اسلموا قبلهم بكثري
وكذلك عند قدوم عكرمة بن أيب جهل مسلام يف فتح مكة كان رسول اهللا سعيدا 

حتى عندما أسلم . ا إلسالمه , حتى أنه هني عن سب أبيه , أيب جهل إكراما لهـمبتسم
بنه معاوية يف فتح مكة رس رسول اهللا بإسالمهم , بل أنه أكرم أبا سفيان أبو سفيان وا

وقال من دخل دار أيب سفيان فهو آمن وجعل ابنه معاوية ريض اهللا عنه وعن أبيه كاتبا 
, ن دخل دار أبى سفيان فهو آمنم: عندما قال ملسو هيلع هللا ىلصوكثري منا يعتقد أن الرسول . للوحي

ا أليب سفيان وأيضا لسعادته بإسالمه ملكانته بني إكراما أليب سفيان فقط , نعم إكرام
وكذلك عندما قال عمر بن . قومه , ألنه من الذين يتفاضلـون بمكـارم األخالق

دعني أنزع : عندما أرس املسلمون سهيل بن عمرو يف غزوة بدر ملسو هيلع هللا ىلصاخلطاب لرسول اهللا 
عمر فسيقوم مقاما  دعه يا: ثنيتيه فال يقوم عليك خطيبا أبدا ,  فنهاه رسول اهللا وقال

 . )١(حتمده عليه
                                           

القبائل العربية عن اإلسالم وارجتت مكة , وكاد أهلها يرتدون ,  وارتدت ملسو هيلع هللا ىلصعندما مات رسول اهللا  )١(
يا أهل مكة ال تكونوا أخر من : فقام سهيل أبن عمرو عىل باب الكعبة وصاح هبم , فاجتمعوا إليه فقال

, فلقد رأيته قائام مقامي هذا  ملسو هيلع هللا ىلصأسلم وأول من أرتد , واهللا ليتمن اهللا هذا األمر كام ذكر رسول اهللا 
قولوا معي ال إله إال اهللا تدن لكم العرب , وتؤدي إليكم العجم اجلزية , واهللا لتنفقن : هو يقولوحده و

كنوز كرسي وقيرص يف سبيل اهللا , فمن بني مستهزئ ومصدق فكان ما رأيتم , واهللا ليكونن الباقي , 
 .  فامتنع الناس عن الردة
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باهللا عليكم أهيام أفضل من كانت مكارم األخالق سجيته مع إسالمه الصحيح , 
ومن هو األفضل . أم املسلم صحيح اإلسالم ولكن مكارم األخالق ليست سجيته

 لقيادة األمة والريادة فيها أهو األول أم الثاين?
@Ïbäníë@ÝmbÔníë@ÊŠb—níë@k›Ìí@‡Ó@áÈã@@@âŒý¾a@dİ©a@Ýîj@óÜÇ@øİ²@‡Óë

énîv@Öý‚þa@âŠbØß@oãb×@åß@‹“jÜÛ@N@@@óÐ“ní@üë@ÙnÐí@üë@æì²@üë@Š‡Ìí@ü@åØÛë

éäß@åØ¸@å·@Nl‰Øí@üë@N@@@@@@@@éÛdí@bß‡äÇ@l‰ØÛbi@áèîÜÇ@ðÐí@ü@éöa‡Çc@óny

áèäÇ@áç‡ycN@ @

م للملوك يدعوهم لإلسال ملسو هيلع هللا ىلصملا كتب رسول اهللا : قال أبو سفيان ريض اهللا عنه
هلرقل ملك الروم برسالة يدعوه فيها لإلسالم ,  )١(بعد صلح احلديبية بعث دحية

والقصة مشهورة  وأخترصها , فبعث هرقل أحد قواده ليأتيه بأحد من قوم الرسول 
هرقل فسألنا , وكنت أنا ومعي مجاعة من قريش نتاجر بتجارة  يف غزة , فأيت بنا إىل ملسو هيلع هللا ىلص

إين : فأجلسني أمامه وأجلس أصحايب خلفي وقال هلم لت أنا , أيكم أمس به رمحا فق
لقد عرفت أين لو كذبت ما ردوا عيل : سائله فإن كذب فكذبوه , فقال أبو سفيان

ولكني كنت إمرء سيدا أتكرم وأستحي من الكذب , وعرفت أن أدنى ما يكون يف 
 .ذلك أن يروه عني  ثم يتحدثون عني بمكة فلم أكذب

                                           
غزوة  سلمو عليهاهللا , شهد مع النبي صىل صحايب جليل من األنصار  الكلبي بن خليفة دحيةهو  )١(

السالم عليه  جربيل"دحية إىل جانب العقل الراجح بجامل الصورة , وكان  اشتهر. وما بعدها "أحد"
 .  يف صورتهملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا يتيأ
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مل يستطع الكذب عىل رسول اهللا ال خوفا من الرسول بل نر هنا أن أبا سفيان 
يستحي أن يكذب , وأيضا خوفا من أن يعريه قومه بالكذب الن من يكون تفاضل 

 .مكارم األخالق سجيته يأبى الكذب حتى عىل من يكره
أكان أوىل عىل من يتفاضل بمكارم األخالق أن يسلم? أقول نعم : ربام يقول قائل
 هذه اللحظة مل يكن مقتنعـا أن حممدا رسول اهللا , والعريب دائام جينح ولكن أبا سفيان يف

حلقائق األمور ال بمظاهرها فلام وضحت لديه هذه احلقائق واقتنع أسلم , وأصبح من 
بل أن ابنه معاوية ريض اهللا عنه استلم . معاوية ريض اهللا عنهام الصحابة هو وأبنـه

. شهاد أخيه يزيد بن أبى سفيان يف فتوح الشاماإلمارة مدة مخس وعرشين سنة بعد است
فقد أصبح أمريا يف الشام يف عهد أبى بكر وعمر وعثامن ومل يعزله أحد منهم مع أن 
عمر ريض اهللا عنه كان متشددا عىل قوادة وعامله لدرجة أنه عزل سيف اهللا املسلول 

   .فريض اهللا عنهم أمجعني. حتى ال يفتن الناس به) خالد بن الوليد(
 :ويف ختام هذا الفصل أقول

إن األفراد يف املجتمع العريب ارتضوا ألنفسهم تفاضل مكارم األخالق معيارا 
لتفاضله االجتامعي , وإن العريب يتفاضل عىل غريه ال بامله وال بجاهه وال بلونه وال 
بقوته وقوة عشريته بل يتفاضل بمكارم األخالق  والتفاضل بمكارم األخالق مفتوح 

. ل إنسان , فمن أراد أن يكون سيدا بني الناس البد عليه أن يعمل بمكارم األخالقلك
ولكن العرب ال ترفع شأن أي إنسان وجتعله سيدا فقط ألنه أيت بمكارم األخالق 
وحده ولكن البد أن يكون له سجل طويل بمكارم األخالق حتى تتأكد أن أفعاله 

ريـاألصيل والبيس
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. ب الناس , وإن كان يشكر عىل أفعالهسجية , ال حمدث نعمة أراد بامله كسب قلو
ألن العرب تعرف أن الشجرة الطيبة تطرح ثامرا طيبا . وهذا السجل هو سجل النسب

وهناك فرق بني . حتى وإن تأخر طرحها , وال يعني هذا أهنا ال تطرح ثمرة فاسدة
 .اخلبيث والفاسد , فاخلبيث طباع وأصل أما الفاسد فتأثر بمن حوله فأفسده حميطه
من  والعرب ال تثق بمحدث نعمة أو مدعي الكرم , بل تتوجس منه وختـاف

 .فالعرب تثق فقط بمن يكون الكرم واألخالق سجيته , أي طبعا ال تطبع. تقلباته
أي بعبارة أخر أن أي شخص يريد أن يعيش بني العرب ويكون له مكانته 

 .ان مكارم األخالقاالجتامعية املرموقة ال بد له أن يكون له سجل طويل يف إتي
فيا عرب ارجعوا ألصولكم وكفاكم جلد الذات والتواضع واخلجل فأنتم 

فكفاكم تصديقا الفرية التي يطلقها نكرات الناس . سادات العامل بقول نبيكم
واألعاجم , ويلبسوا عليكم باملتشاهبات ما تظنوه حقا , ويتلفظوا عليكم بألفاظ قبيحة 

العرب متخلفون , : كقوهلم. غايتهم من طرحها وإثارهتا وأنتم ترددوهنا دون أن تعوا
, ال جيوز االنتامء  )١(العرب جرب , العرب أعراب وبدو العرب ليس لدهيم حضارة

 .   للعربية ألهنا عصبيه وما شاكل ذلك من توافه األمور

                                           
إذا كانوا يقصدون باحلضارة بناء أهرامات أو مدرجات مثل مدرجات اإلغريق واليونان  نعم نحن  )١(

ة يأكل بصل وخبز ليبني قرب متخلفون يف هذا األمر الن العريب ال يمكن أن يُستَعبد ملدة عرشون سن
نعم سيد بأنفته . حده يف خيمة يف الصحراء, فالعريب األصيل سيد , حتى وإن كان و!!! ???مللكة

= . اعيةـرب حتى يف جاهليتهم كانوا يعيشون أرقي أنواع احلياة االجتمـفالع. وكربيائه عن توافه األمور

ريـاألصيل والبيس
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األصيل من يتفاضل بمكارم األخالق ويعبد اهللا باألساس : ويف اخلالصة أقول
ل غايته يف احلياة أن يأكل ويرشب ويتلذذ , طبعا ويعبد اهللا إن كان صاحلا والغري أصي
 . مؤمنا باهللا

 

                                                                                                           
واملجتمع العريب ليس جمتمع مالئكي , فاملالئكة يف السامء يعبدون اهللا وال . جاهليتهم إال بكفرهموما = 

وأنا عندما أقول أن حياهتم االجتامعية من أرقي ما عرفته البرشية . هكذايعصونه أبدا , ألن اهللا خلفهم 
أما ما هو مكتوب بكتب التاريخ فمعظمة باطل . أعني باحلياة البرشية التي حتركها الغرائز واحلاجات

 وفيه أكاذيب كثرية  عىل العرب , والعرب يف ذلك الوقت مل يلتفتوا هلذا الباطل , الن هذا األمر مل يكن
 ملسو هيلع هللا ىلصيمثل هلم أي هاجس ألهنم متمكنون من األمور ومل هيتموا بالتدقيق إال يف أحاديث الرسول اهللا 

 .  وعلم الرجال املتعلق بذلك
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@ @

@ @

lbãþa@Ý‚a‡m@ @
 

يف بعض األحيان تتداخل األنساب بعضها مع بعض , خاصة عند أهل البادية , 
وذلك إما بسبب القرابة أو احللف أو الوالء أو لفرار شخص من قومه بجناية أصاهبا 

 .سب الذين تداخل معهم وهكذافيدعي بن
ابة , أي البد ـاب كفاءة الداخل مع املدخول به بالنسـومن رشوط تداخل األنس

فالعريب األصيل .   أن يكونوا أكفاء باألصل , بمعنى آخر البد أن يكونوا أصيل النسب
 .ال يقبل أي تداخل مع عريب غري أصيل

النعرات ومحل الديات  وبدخول الشخص يف نسب أخر فإنه سوف يعد منهم يف
وسائر األحوال , حتى يلتحم معهم , ثم قد يتناسى أوالده أو أحفاده أو أوالد القوم 

 .الذين دخل معهم يف نسب أصل الداخل بطول الزمن
ومازالت األنساب تسقط من شعب إىل  ": كام يقول أبن خلدون يف موسوعته

ولتثبيت هذه الفكرة أعيد  " شعب ويلتحم قوم بقوم منذ األزل وإىل  قيام الساعة
 :القصة التي رويتها يف إحد الفصول السابقة ألمهيتها

ملا وىل عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه عرفجة بن هرثمة شأن بجيلة فسألوه 
اإلعفاء وقالو هو فينا لزيق , أي دخيل , وطلبوا أن يوىل عليهم جريرا وسأل عمر 

ابســاألتداخل 
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ري املؤمنني أنا رجل من األزذ أصبت دما يف صدقوا يا أم: عرفجة عن ذلك فقال عرفجة
 .قومي وحلقت هبم

فأنظر كيف اختلط عرفجة بجيلة مع أنه ليس منهم وادعى بنسبهم حتى ترشح 
للرئاسة عليه , ولوال علمهم بنسبة لرتأس عليهم , ولو طال الزمن لنسوا أصله 

 .  وأصبح منهم
 : دما قالوهنا أذكر القارئ الكريم بقول عمر ريض اهللا عنه ن

أحدهم عن أصله قال من  إذا سئل ,تعلموا النسب وال تكونوا كنبط السواد  «
 . »قرية كذا
نْ ـونا عمر ريض اهللا عنه لتعلم أنسـني يدعـيع ابنا وانساب غرينا حتى ال نكون مَ

نْ ال أصل له عندما يُسأل عن أصلة يقول أنا من املدينة الفالنية , يعني  ال أصل له , فمَ
 .    م له بأصلةال عل
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@ @
@ @

šäÛa@Êbîk@ @
 

نه من املهم اإلجابة عىل السؤال أقبل اخلوض يف كيفية ضياع األنساب اعتقد 
 :والسؤال هو ,مدخال جيدا ملوضوعنا  نالتايل ليكو

 مل ينتبهوا ? اهل شهرة النسب تضيع نسب أصاحبها إذ
تضيع أصل وفصل  نعم الشهرة الكبرية للنسب: واإلجابة عىل هذا السؤال أقول
. خاصة إن كانوا من أهل احلارضة , ينتبهوامل  اونسب أصحاهبا عىل املد البعيد إذ

فأهل احلارضة من السهل ضياع نسبهم وسط زحام املدينة املليئة بأعراق وأجناس 
 .)١(خمتلفة من الناس

ت سهل ضياع نسبهم ألهنم غالبا ما يعيشون يف جمتمعامن ال أما أهل البادية فليس
حتى وإن أنتقل  , يف الصحراء القاحلة منحرصة ومقترصة عىل أبناء قبيلتهم فقط ةمغلق

ويتعاهد قومه بني  .)٢(من أبناء القبيلة هغالبا ما ينتقل مع غري هنإف ,أحدهم للمدينة 
                                           

ولكن عدم شهرة النسب جتعل صاحبها ينتبه  ,عدم شهرة النسب تضيع نسب صاحبها أيضا إذا مل ينتبه  )١(
 .دائام ما يسأل عن نسبة وذلك لعدم معرفة الناس به همنذ البداية وال يضيعه بسهولة ألن هألصلة ونسب

 إن احتامل ضياع نسب مشهور النسب اكرب من احتامل ضياع نسب الغري مشهور ,أي بعبارة أخر  .
 .  يضيع بسهولة هفإن أصلة ونسب ,أما الذي ال هيتم بالنسب من األصل وال يضع له أي اعتبار 

 . بل يضيع إذا انقطع عن قبيلته ,سبه ال يعنى هذا إن البدوي ال يضيع ن )٢(

بـالنسياع ـض
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احلني واحلني بالزيارة أو حضور األفراح واملناسبات , أما أوالده فمن املمكن أن 
 . ينقطعوا عن أصلهم

ونفرض أن الذي سميناه خالد  ,لنرجع إىل مثلنا السابق  هولتوضيح ما أريد قول
صبح أنه أالفارس بن أمحد بن ربيعه النجار كان عربيا صميام من عائلة عربية أصيلة و

 .سيدهم صارعلام من أعالم قومه حتى 
نه طغي أصبح هو لقب العائلة اجلديد وأوكام افرتضنا سابقا فإن لقب الفارس 

 .ىل لقب النجارع
ونتيجة للشهرة الكبرية خلالد الفارس فإن اجليل األول ألوالده وكذلك اجليل 
الثاين وحتى اجليل الثالث لن جيدوا أي مشكلة مع العائالت العربية العريقة يف إثبات 
أصلهم ألن العائالت العربية العريقة لن تسأهلم عن أصلهم ألهنم معروفني ومازالوا 

 الزعامة ظلتفإذا ما . ا أصياليخالد الفارس ويشهدوا انه أمريا عربيتذكرون جدهم 
مشكلة ألحفاده يف إثبات نسبهم حتى وإن طال الزمان وتغريت  ةيأبنسله فإنه ال توجد 

عنهم وطال الزمان وذهب اجليل األول والثاين ممن  الزعامةأما إذا انقطعت  ,الوجوه 
بدأت  ةن األجيال اجلديدألبهم يعرف جدهم خالد فإهنم سوف يسألون عن نس

فإذا ما كانوا غافلني عن نسبهم وال يستطيعون إرجاع نسبهم ألصل البداية  ,جتهلهم 
أما  ,فإن الناس سوف تنكر عليهم ذلك وقد ال تعتربهم من العرب األقحاح األصيلني 
الذي إذا كانوا منتبهني لنسبهم فإهنم يستطيعون الرجوع بنسبهم إىل البداية األويل و

 .أسميناه ربيعه النجار
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ن ألصلهم حتى يفيقوا من غفلتهم وتبدأ ووغالبا يف حاله الشهرة ال ينتبه املشهور
اإلجابة ألهنم انقطعوا عن أصلهم منذ زمن  نالناس تسأل عن أصلهم فال يستطيعو

طويل هلذا ال يتذكرون إال العلم األول من أجدادهم والذي كان يف مثلنا الذي قلناه 
 .  الفارس خالد

وبني خمزوم وتيم فأين نسب بني أمية وبني العباس  ,واألدلة عىل ما قلناه كثرية 
نعم إن . ينكثريالمن أعالم العرب  وغريهم )١(امللك النعامن بن املنذرذرية و وعدي 

الدالئل التي تثبت ما قلناه كثرية وما عىل القارئ إال التفكر واإلمعان يف األصول التي 
 .واألصول الباقية حتى اآلن ات املتعاقبةزماألمر  ضاعت عيل

واالهتامم هبا واحلرص الشديد عىل حفظها خاصية  )٢(إن املحافظة عيل األنساب
ولن تلغي العرب  ,حتى قيام الساعة  وإىل منذ األزل األقحاح من خصائص العرب
أراد أن  ومن .ت أحواهلم ألهنا من صميم نسيجهم االجتامعيهذه اخلاصية مهام تغري

يعيش بيننا معززا مكرما البد أن حيرتم هذه اخلاصية العربية , وإذا مل تعجبه فباب 
 .اهلجرة مفتوح

                                           
ليست كل هذه األنساب ضاعت , فام زال بعض ذريتهم يعرفون أصلهم , فام زالت هناك عائالت  )١(

 .  تنتسب لألمويني والعباسيني وغريهم
النسب املقصود به هاهنا هو النسب املتواصل من األقرب إىل األبعد جدا والذي قد يمتد إىل مئات  )٢(

أو متواصلة من علم معروف ومشهور إىل  .وجد اجلد وهكذا سلسلة مرتابطة أي األب و اجلد ,.السنني
 .  علم معرف ومشهور أخر

ضـياع النسـب
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هم يف معظم األحيان ينتسبون اهلذا تر ,أما األعاجم فال يعتربون هذا ميزة 
أما . )١(ويفتخـرون ويتبـاهون بذلك????? هم وصناعاهتم ال إىل أنساهبمـألوطان

و حيرصون حرصا شديد  )٢(م وأنساهبم حمفوظة و يفتخرون باالنتامء هلاالعرب فبيوهت
 .عىل املحافظة عليها

إن ما جيري اآلن يف عاملنا العريب من اهلجوم عيل أنساب العرب والنيل منها 
إىل األعاجم و بعض نكرات العرب ممن  يف ذلك وحتقري االنتامء هلا يرجع السبب األول

 .ضاعت أنساهبم واختلطت
                                           

, وهم بالغالبية ليسوا ) يعني سقا( عندنا يف الكويت أناس كانت مهنتهم القديمة بيع املاء عىل الناس  )١(
عرب فارس ملن ال يعرف هذه الكلمة هم و. عربا أسسوا قبيلة , أو هم كام يقولون من عرب فارس

العرب الذين استوطنوا بالد فارس بعد الفتح وهم حيتفظون بأصلهم ولكن بعضهم ضاع أصله أو 
 .تداخل مع الفرس واملتداخل مع الفرس عندنا ليس نسيب

لكويت يعني احتاد بائعي املاء حتول بقدرة قادر إىل قبيلة ????? , يعني بالعامية قالوا أشمعنا يف ا
طبعا (وأنا ال أعرف عىل ماذا تفتخر هذه القبيلة عىل بيع املاء أم ماذا . قبائل عربية , نحن نعمل قبيلة أيضا

وأنا هنا ال أطعن بأخالقهم ولكني أستغرب من تأسيس قبيلة والتكتل حوهلا ). بيع املاء ليس عيبا
  . )عندنا يف الكويت غرائب كثرية!!!!!! ( والتباهي هبا , غريبة 

والذي جيعلني اشكك لدرجة اليقني بأصلهم , وأهنم ليسو عربا النتساهبم لصنعتهم , فلو كانوا عربا 
ص لنتسبو ألصل قبيلتهم ال لصنعتهم , فالسكن يف بالد فارس أو اهلند أو غريها ال تلغي انتامء الشخ

ذا ممن ـب لصنعة فهـريب وتنتسـومه حتى وإن طال الزمن , أما أن تأيت من بالد فارس وتدعي أنك عـلق
ية ـفالعوضية عىل سبيل املثال أتوا من بالد فارس ولكنهم ينتمون إيل قبيلة العوض. ال تعرفه العرب أبدا

املاء قبل سبعني سنة أو حتى مئة  ال إيل صنعة تعلموها حديثا , طيب ماذا كان أسمكم قبل أن متتهنوا بيع
 .  كنتم قبيلة اخلبابيز مثال ??. سنة ??

 ,كلام امتد نسب العريب واتسع فأنه يكتفي باسم علم من أعالم العائلة أو اسم حدث مهم  ليكنى به  )٢(
 .  ويعرف غريه من النسابة بأصل نسبه ,وحيتفظ بنسبه الباقي  وحيفظه 
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نساب العرب ويتهموهنم بالعنرصية أما زالوا حياولون النيل من واألعاجم كانوا ف
وسلم قد  هويقولون إن هذا االنتساب من العصبية اجلاهلية وأن الرسول صىل اهللا علي

وما إيل ذلك من  عجمي إال بالتقوأو فرق بني عريب ن الناس سواسية والأهنى عنها و
ن ووهؤالء املصدق ,د صدقهم بعض جهال العرب وق .)١(أقوال حق أريد هبا باطل

نساب العرب من أواهللا يعلم أن هذا افرتاء عىل  ,ضاعت وفسدت أنساهبم باجلملة 

                                           
نه ال فرق بني عربيا وال عجميا إال بالتقو  ولكن ما دخل هذا أتعاىل سواسية و نعم إن الناس عند اهللا )١(

ما دخل هذا عندما أقول أنا ابن فالن ابن فالن ابن فالن و حتى أخر تسلسل . باالنتساب لنسب معلوم
نساب أواهللا إن . بائي و أجدادي مل خترج منهم املعيبة أو املسبة منذ مئات السننيأوأفتخر بأن  ,نسبى 

حتى  , قاطبةأخالقهم الرفيعة الكريمة والتي ال توجد هلا مثيل بني أمم األرض  تالعرب هي التي حفظ
 .أن رسول اهللا صىل اهللا علية وسلم مدح أخالقهم يف جاهليتهم

مع أيب بكر الصديق و عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنهام إىل بنى شيبان  ملسو هيلع هللا ىلصفعندما توجه رسول اهللا 
من املجلس بعد انتهاء احلديث قابضا عىل  ملسو هيلع هللا ىلصهنض رسول اهللا  ,با للنرص ودار بينهم ما دار بن ثعلبة طلا

 : يدي أيب بكر و التفت إىل عيل وقال
 .  هبا يتحاجون يف احلياة الدنيا! ما أرشفها ! خالق للعرب كانت يف اجلاهلية أية أ ,يا عيل 

إن القيمة العالية و احلقيقية عند العرب هي الكرم و الشجاعة و املروءة وما إىل ذلك من أفعال 
أي بعبارة أخر األصل . طريقة من طرق يراد منها حفظ هذه القيم وما النسب إال ,الرجال احلميدة 

 .من طرق حفظها ةطريق الوما النسب إ ,فعال الكريمة األ
ال تكون أفعاله أفعال الرجال ال يعتد بنسبة وال  ,كائنا من كان  , والدليل عيل ذلك هو أن العريب

 . يعترب أصيل النسب حتى وإن كان قريشا من آل بيت النبوة 
سبب مهن امتهنوها هم  أو أو ب ,صبحوا غري أصييل النسب بسبب أفعال أجدادهم أ  وكم من قوم
 .  آبائهم أو أجدادهم

ضـياع النسـب
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احلاقدين عيل العرب اجلاهلني بأنساب العرب قتلة اخللفاء والذي  )١(نيالشعوبي
 .وال وصلنا إىل ما وصلنا إليه اآلن لوالهم ملا هدمت اخلالفة

هم نقول إن العريب عندما ينتسب إيل قبيلته ويفخر هبا فإنام يفتخر وللجهال من
 ملن حيتاج العون , وعون يف الشدائد , وشجاعة , بأفعال قبيلته من إكرام للضيف

 بأهنم فرس أو روم أو نيوال يفخر كام يفخر بعض الشعوبي .وقوة بأس , ومروءة
 .اهلوس واخلبل الشعويبفرنجة أو هنود ذو دم أصفر أو أخرض أو ما شاكلة من 

 :ويف ختام هذه الفقرة أقول
أهيا العرب األقحاح األماجد , يا من مل تكن مثلكم أمة من األمم , يا من أوصلتم 
اإلسالم إىل مجيع بقاع األرض , فيا أحفاد بني عبد مناف ويا أحفاد خالد بن الوليد 

نو النجار ومتيم والقعقاع وعمرو بن العاص وسعد بن أيب وقاص , ويا أحفاد ب
واألحناف وربيعة وثقيف  , انتبهوا ألصولكم وال تضيعوها كام أضاعها غريكم , فواهللا 
إن جمدكم وجمد آبائكم وأجدادكم كان حصنا منيعا لقيم وأخالق توارثتموها كابرا عن 

واحذروا من . كابر وستبقي إن شاء اهللا هذه القيم ما بقي عربيا عىل وجه األرض
ة الكرب والتي أطلقها الشعوبيون واملحتلون واحلاقدون عىل العرب تصديق الكذب

                                           
ستخدم هذا اوقد  ,الشعوبيون مصطلح قديم أطلقه العرب عىل الذين يفاخرون بانتامئهم لشعب معني  )١(

 .االصطالح أول مرة بعد فتح بالد فارس
 ختار,هنم شعب اهللا املأفاليهود يدعون أمام شعوب األرض  ,والفكرة الشعوبية فكرة هيودية األصل 

 .  وإن كانت كل أفعاهلم خسيسة
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قبــل أن نقــرأ

وأخالق العرب , والتي تقول إن األوطان صهرت األنساب ال واهللا مل تصهر أنساب 
 .العرب ولن تصهرها أبدا

أهيا العرب األماجد , إن افتخار العرب بأنساهبم وتفاضلهم األخالقي سيبقى ما 
وال تزال موجودة حتى بعد تكالب األمم الغري عربية  بقى عربيا عىل وجه األرض ,

عليهم , وحتى بعد مخسامئة سنة من حكم األتراك مل تستطع أن متحي صفات العرب 
 .احلميدة عن الوجود

يا عرب واهللا إن عدوكم يعرف جيدا أنكم إن استلمتم زمام األمة اإلسالمية فإهنا 
ذا فإن أكثر ما خياف منه الكافر صحوة ستعود بإذن اهللا إىل سابق عهدها األول , هل

العرب وعودهتم إىل سابق عهدهم يف صدر اإلسالم وتصدرهم زعامة األمة اإلسالمية 
مرة أخر. 

فواهللا إن الشواهد والدالئل التي تدل عىل خوفهم من صحوة العرب وعودهتم 
والبحث ليتأكد  إىل زعامة األمة اإلسالمية لكثرية , وما عىل املرء إال التمعن والتفكري

 .من ذلك
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فواهللا ما مصائبنا التي نعاين منها اليوم إال بسبب حكم غري العرب وذلك منذ 
بيد ومن ثم متكنهم من اهليمنة والسيطرة عىل دخوهلم قصور اخلالفة كموايل وخدم وع

 .اخلالفة بعد وفاة املعتصم بن هارون الرشيد
وإنني اعتقد , بل أجزم , أن األمة اإلسالمية لن تعود إىل وضعها الطبيعي كرائدة 

 .يف هذا العامل إال إذا عاد العرب ألصوهلم ونفضوا الغبار العالق هبم
عىل العرب حقدكم , فلقد أدملتنا واهللا  فكفاكم أهيا الشعوبيون احلاقدون
, فواهللا ما غابت شمس اإلسالم إال بعد  ملسو هيلع هللا ىلصسمومكم وحقدكم عىل قوم رسول اهللا 

 . حتجيم دور العرب , ولن تعود إال بعودهتم  فاهللا مل خيص النبي العريب بالرسالة عبثا
 :أال يكفيكم وصية الرسول بالعرب

صىل اهللا عليه قال رسول اهللا : هام قالروي عن عبداهللا ابن عمر ريض اهللا عن
 ,واختار من بني آدم العرب  ,خلق اهللا اخللق فاختار من اخللق بني آدم وسلم 

 ,واختار من مرض قريشاً  واختار من قريش بني هاشم  ,واختار من العرب مرض 
فمن أحب العرب فبحبي  ,فأنا خيار من خيار إىل خيار  ,وأختارين من بني هاشم 

واحلاكم والبيهقي  ,رواه الطرباين  "غيض أبغضهم بومن أبغض العرب فب , أحبهم
 .وأبو نعيم

كثر تذمر أهل بغداد من احلالة  )١(وروي أنه يف عهد اخلليفة العبايس املعتمد
املرتدية التي وصل إليها القضاء , فقد انترشت بينهم املفسدة والرشوة واملحسوبية 

                                           
هو أبو العباس أمحد بن أيب أمحد املوفق طلحة بن املتوكل بن املعتصم بن هارون الرشيد وأمة جارية  )١(

=  د خلع املفوضـوبع. اله ووىل العهد بعد أبيةـرار , وكان عضدا ألبيه املوفق يف حروبه وأعمـاسمها ض
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قبــل أن نقــرأ

ال خيشوهنم بل خيشاهم أصحاب احلق حتى وصل إىل أن أصحاب اجلنايات 
 .واملظلمة

ولقد حاول املعتمد بكل الطرق والوسائل املمكنة إصالح هذا اخللل ولكن دون 
جدو , فراقبهم وعزل من عزل وسجن من ثبتت علية التهمة, ولكن مل يستطع أن 
يغري من احلال شيئا , فالفساد كان متأصال يف نفوسهم ونفوس حجاهبم وذلك لتمكن 

 .الرتك والكرد من دار اخلالفة
,  )١(وبعد أن أعجزته احليلة طلب من صاحب رشطته أن يأتيه بأعلم نسابة بغداد

بأنساب العرب وأكثرهم  فنفذ صاحب الرشطة طلب اخلليفة وأحرض أعلم أهل بغداد
معرفة بأهلها , وعند امتثال النساب بني يدي اخلليفة طلب منه املعتمد أن خيربه بأسامء 

رق األرس العريقة النسب يف بغداد , فأخربه بأسامئهم ثم أمر باستدعاء مشايخ هذه أع
األرس العريقة دون ترويع , وجئ هبم , وبعد امتثاهلم بني يديه طلب منهم أن يرشح 
 كل شيخ من مشايخ هذه العائالت أفضل رجاالهتم ممن يتوسم فيـهم اخليـر

فأمر املعتمد باستدعاء هؤالء . ته, فرشح كل واحد مهم رجال من عائلوالصالح
املرشحني إىل جملسه , وعند حضورهم واستقرارهم يف املجلس طلب منهم أن يتولوا 

ون الفضاء , فقال ئون القضاء , فاعتذر بعضهم بسبب قلة علمهم ومعرفتهم بشئش
 أما علم القضاء فإن أمره أسهل ما يكون , وأهل العلم يف بغداد كثر وإنني إن: اخلليفة

                                                                                                           
 ٢٨٩باخلالفة يف اليوم الذي توىف فيه املعتمد عىل اهللا سنة  هجرية , بويع له ٢٧٩بن املعتمد سنة  =

 .  هجرية فكانت مدة خالفته تسع سنوات وتسعة أشهر
 .  نساب هو العامل بأنساب الناس)١(

ضـياع النسـب
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األمور , أما األمر الذي أعيتني فيه احليلة ومل  هشاء اهللا سوف أعني من يعينكم عىل هذ
أجده إن شاء اهللا إال فيكم فهو الرشف واألمانة , هلذا أردت أن أعني رشفكم وأمانتكم 

 .هلذا األمر
وبعد أن سمعوا ما سمعوا وافقوا عىل ما طلب منهم , وبعد ذلك إنصلح حال 

 .   للخليفة أي مظلمة أو شكو من أحدالقضاء ومل تأيت
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الفرق بني القبلية والبداوة
@ @
@ @

ñëa‡jÛaë@òîÜjÔÛa@µi@Ö‹ÐÛa@ @
 

هناك مفاهيم كثرية مغلوطة يتداوهلا الناس فيام بينهم دون أن يعرفوا بطالهنا , 
وذلك راجع لكثرة املتكلمني فيها بالباطل , سواء عن وعي وإدراك أو دون وعي 

,  )١(ةودراية هبا ,  ومن هذه املفاهيم املغلوطة تعريف القبلية وربط هذا التعريف بالبداو
أن القبيلة هي جتمع برشي ينتمي أفراده يف غالب األحيان إىل أب : ولتبيان ذلك نقول

واحد , ويف أحيانا قليلة يكون جتمع أفراد من قبائل شتي حتالفوا مع بعضهم البعض 
لدواعي أمنيه أو ما شاكل ذلك من رضوريات التكتل , ولسنا هنا بصدد رشح سبب 

ولكن البد أن ننبه أنه البد أن يكون املتكتلون من طبقة  .التكتل , لتكوين القبيلة
 .واحدة يف النسابة

وأفراد القبيلة دائام ما يكونون شديدي التامسك والرتابط عندما يسكنون 
الصحراء , وخيف عندهم هذا الرتابط عندما يسكنون املدينة  ولكن الروابط القبلية , 

 .بيف احلارضة والبادية , ال تنعدم عند العر
                                           

.  األصيلةالبدو ملن ال يعرف معنى هذه الكلمة هم سكان البادية , أي سكان الصحراء من العرب  )١(
فاألعراب ليست مجع لكلمة عريب ولكنها تطلق عىل . وسكان البادية ينقسمون إىل قسمني أعراب وبدو

كل سكان البادية , سواء كانوا من العرب أو غريهم من العبيد واملوايل والذين يرجعون إىل أصول غري 
 .  ءأما كلمة البدو فتطلق فقط عىل العرب األصيلة من سكان الصحرا. عربية
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والقبيلة عندما تسكن الصحراء تكون قبيلة بدوية وعندما تسكن هذه القبيلة 
 . املدينة تكون قبيلة حرضية , وإذا سكن احد أفرادها املدينة يكون حرضيا
بمعني عندما . فالبداوة واحلضارة هي وصف مكاين حلال ساكنه ال أصال وعرقاً 

يا وينطبق عليه صفة أهل يسكن احلرضي البادية ويطول بقائه فيها يسمى بدو
وهنا أذكر هذه . , أما إذا انتقل إىل احلارضة وطال بقائه فيها أصبح حرضيا)١(البادية

 القصة ألبني أن اإلنسان ابن بيئته
وكان بدويا جافياً فأنشده  يف بغداد املتوكل إىل جملس اخلليفةقدم عيل بن اجلهم 

 :قالف يمتدحه فيها قصيدة
 وكـــالتيس يف قـــراع اخلطـــوب  ك للـودـظـلب يف حفاـأنت كالك

ــذنوب  عـــدمناك دلـــواً  ال أنــت كالـــدلو ــري ال ــدال كث ــار ال ــن كب  م

فثار عليه من كان يف جملس اخلليفة لوصفه أمري املؤمنني بالتيس ولكن املتوكل 
كام  ه بأشياءوذلك ألنه وصف .رقّة مقصده وخشونة لفظهقوة شعره وعرف بفطنته 

 .لباديةل امالزم نهأل اها يف بيئتهري

                                           
فالبدوي يكون بدويا عندما يسكن . ال فرق بني البدوي واحلرضي عند العرب إال بأسلوب العيش فقط )١(

الصحراء , وساكن الصحراء يكون أقل معرفة بأمور احلياة وأكثر جفاء لبعده عن احلارضة , ولكن قلبه 
منافسة عىل الرزق واحلسد يكون أكثر نقاء , ألنه مل يدخل املدينة ويتلوث بعاداهتا ورصاعاهتا من 

وإذا سكن البدوي احلارضة يصبح . والبغضاء وما إىل ذلك من أمور يف تنافس الناس عىل احلياة اليومية
. أما أطالق كلمة أعرايب عىل البدوي فرياد منها التصغري والتوبيخ فقط. والعكس صحيح. حرضيا

 .  واإلعرايب وملزيد من املعلومات راجع باب الفرق بني احلرضي والبدوي
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الفرق بني القبلية والبداوة

, عليل يتخلله نسيم  مجيل بستان عىل شاطئ دجلة فيهاتطل  فأمر له بدار حسنة
  :فقال ه شعراثم استدعاه اخلليفة لينشد .سنة يف هذا البستان فأقام

 رـعـيون الـمها بـني الرصـافة واجلسـ
 جلبن اهلو من حيث أدري وال أدري

ـــره ـــهو وأم ــا أحـــىل الـ  خـــلييل م
ــــاملر ــــنه وب ــــاحللو م ــــني ب  أعـرف

  كـفى بـاهلو شغالً وبالشيب زاجراً 
 لـو أن الـهو مـام ينهنه بالزجر

 بام بيننا مـن حـرمة هــل علمتام
 أرق من الشكو وأقسى من اهلجر

ـره  وأفـضح مـن عـني املحب لسّ
 وال سـيام إن طـلقت دمـعة جتري

 أنسى قوهلا شياء الوإن أنـست لـأل
 جـارهتا مـا أولـع الـحب باحلر

فام لصديقنا فـقالت لـها األخـر 
 مـعنى وهـل يف قتله لك من عذر ?

 صـليه لـعل الوصل حيييه وأعلمي
 بـأن أسـري الـحب يف أعظم األرس
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 فـقـالت أذود الـناس عـنه وقـلام
 رتيـطيب الـهو إال لـمنهتك الس

 وأيـقـنتا أن قـد سـمعت فـقالتـا
 من الطارق املصغي إلينا وما ندري

فـقلت فـتى إن شـئتام كـتم اهلو 
 وإال فـخالع األعـنـة والـغـدر

  .أن يذوب رقة عليه أوقفوه , فأنا أخشى: فقال املتوكل
 يرتتب الوالتشكيك أو عدمه  .وإن كان بعضهم يشكك فيها هذه القصة حقيقيةو
عند انتقاله من للشخص  التي حتدث التحوالتأي يشء , ولكن هذه القصة تبني  عليه

بيئة إىل أخر.  
وعىل مر األزمنة املتعاقبة وعرب التاريخ الطويل استوطنت قبائل يف البادية 
وأصبحت قبيلة بدوية , ونزحت قبائل أخر من البادية ونزلت احلارضة فأصبحت 

 . قبيلة حرضية
  

ذلك أقول أن القبلية والرتابط القبيل ال دخل له بالبداوة ,  فالقبلية وصف  من
وخري دليل عىل . لتكتل اجتامعي , والبداوة وصف ملكان السكن وحال الساكن فيه

ذلك قبيلة متيم البدوية والتي مل يبقَ أحد من أفرادها من سكان البادية إال القليل , هلذا 
وكذلك قبائل . ابط بني أفرادها وإن قل ترابطها القبيلفهي قبيلة حرضية ومازال الرت
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أخر أصبحت بدوية مثل هوازن والذين ينحدرون يف األصل من ثقيف ومنهم قبيلة 
عتيبة كانت يف األصل حرضية , وكذلك قبيلة زعب فإهنا تنقلت ما بني البداوة 

كثرية ال جمال  واحلضارة عىل مر األزمنة , وقبيلة حرب , وشمر , واألمثلة عىل ذلك
 .لذكرها

وعادة التنقل بني البداوة واحلضارة له أسباب كثرية منها يف املقام األول العامل 
االقتصادي واألمني , فإذا قل الرزق أو األمان أو سيطر غري العرب األصيلة عىل 

 . املدينة ارحتلت القبيلة إيل البادية والعكس صحيح
ريض اهللا  )١(نها عىل سبيل املثال مقوة أبى ذروالشواهد عىل ما نقول كثرية نذكر م

 .املدينة حتى ال أعود أعرابيا )٢(كنت أغيش: عنه عندما كان يقول
                                           

رّ جندب بن جنادة الغفاري )١( , ويقال أبو الذَ رّ رّ هي رملة بنت الوقيعة الغفارية, وقد . هو أبو ذَ وأم أيب ذَ
أسلم بعد أربعة فكان : وكان أبو ذرّ من كبار الصحابة, قديم اإلسالم, يقال. أسلمت ريض اهللا عنها

ا, ويف املدينة بعد اهلجرة آخى النبي  بينه وبني املنذر بن عمرو أحد بني ساعدة   عليه وسلمصىل اهللاخامسً
نِق ليموت وكان أبو ذر زاهدا يف الدنيا شديد التواضع  وكان له موقف من معاوية يف الشام . وهو املُعْ

 :الختالفه معه يف تفسري اآلية التي تقول
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فكان بينهام يف ذاك ما . نزلت فينا وفيهم: وأبو ذر يقول. أهل الكتابنزلت يف : فقد كان معاوية يقول
مْ املدينة دِ فقدمها وجر بينهام حوار . كان فكتب معاوية إىل عثامن يشكوه فكتب عثامن إىل أبى ذر أنِ أقْ

 وطلب من عثامن أن يسمح له باخلروج إىل. "ال حاجة يل يف دنياكم  ": طويل ينتهي بأن يقول له أبو ذر
ة" بَذَ  .  , فأذن له"الرَّ

 .  يغيش املدينة أي يرتدد عليها بني احلني واحلني )٢(
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فعندما استأذن أبو ذر الغفاري عثامن بن عفان ريض اهللا عنهام يف اخلروج من      
سجدا بعد اخلالف مع معاوية فأذن له فسكن الربذه وبني م  )١(املدينة والنزول بالربذة

من اإلبل وأعطاه مملوكني وأجري عليه كل يوم عطاء ,  )٢(فيها وأقطعه عثامن رصمة
وكان أبو ذر يتعاهد املدينة أي يزورها بني احلني واحلني خمافة أن يعود أعرابيا كام كان 

فار يف األصل قبيلة بدوية فار وغِ  .يقول الن أبا ذر من غِ

                                           
الربذة من قري املدينة عىل ثالثة أيام قريبة من ذات عرق عىل طريق احلجاز إذا رحلت من فيد تريد  )١(

 . )مكة
 . جمموعة من اإلبل: الرصمة )٢(
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وأهل . احلرضي هو كل شخص يسكن املدينة أو حتى القر املحيطة باملدينة

 :احلارضة ينقسمون إىل ثالثة أقسام
العائالت األصيلة , أي العائالت العربية التي تنتمي إىل قبائل : القسم األول

. عربية عريقة أصيلة , وهذه العائالت تعرف انتامئها القبيل ويفخرون به ويعتزون
وهم يتفاضلون بمكارم األخالق , . يف اجلزيرة العربية عائالت أصيلةويسمون 

وهم يف الغالب . وأسلوب حياهتم وطريقة تعاملهم راقية تدل عىل أصلهم الطيب
 . )١(أعيان البلد ووجهائه
العرب الغري أصيلة وهم من جمهويل النسب , أي ليس هلم نسب : والقسم الثاين

 .رس كام عرفناهم يف السابقمعلوم , ويسمون يف اخلليج بيا
, غري عريب , وهم فقط عرب باللسان احلرض الذين ينتمون لعرق: والقسم الثالث

وهؤالء ال يطلق عليهم . ومنهم فرس وترك وكرد وهنود وغريه من البالد الغري عربية
 . بيارس ولكن يطلق عليهم عجم

                                           
 .عىل بعضهم أسلوب ثقافة البيارس يف حياته اليوميةوكذلك ظهر . لألسف بدا املد البيرسي يكسحهم )١(

واألعرايب يوالفرق بني احلرضي والبد
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يف كل أمور احلياة ,  وهذه التقسيامت الثالثة ختتلط مع بعضها البعض , ويتعاملون
يلة ـولكن العائالت األص.  ارة وتعليم وما شاكل ذلك من أمور احلياة اليوميةـمن جت

ال تتصاهر مع املجموعة الثانية أو الثالثة , أي ال تتزوج منهم وال تزوجهم , حتت أي 
ومـن يزوجهم يتربأ منه أهلة ويوبخ توبيخا عظيام , وتتربأ منه . ظـرف من الظـروف

 . ائلته وتقاطعهع
فغالبا جتتمع املجموعة األويل  )١(أما يف املجالس العامة أو ما يسمى عندنا بدواوين

ولكن يف السابق وقبل أن . مع الثانية ويف حدود ضيقة جتتمع معهم املجموعة الثالثة
 . تتغري األمور االجتامعية كانت كل جمموعة هلا جمالسها اخلاصة هبا

 :قسمون إىل قسمنيأما أهل الصحراء فين
البدو أي أهل البادية وهم عرب أقحاح , عشقوا الصحار : القسم األول

 .فاستوطنوها , أو هاجروا إليها مرغمني , سواء لدواعي معيشية أو أمنيه
األعراب , واألعراب هم سكان البادية من أخالط الناس فمنهم : القسم الثاين

وطنوا الصحراء بعد أن حترروا أو هربوا من العرب الغري أصيلة , واملوايل الذين است
       .أسيادهم , والغري عرب من الذين استوطنوا الصحراء لدواعي معيشية , أو اجتامعية

                                           
الدواوين هي جمالس جيتمع هبا الناس يف أغلب األحيان بعد صالة العشاء للتسامر والتشاور , وطرح ما  )١(

يستجد من أمور عىل الساحة السياسية , وكانت الدواوين يف السابق تتبع للعائالت األصيلة , أما اليوم 
 . ???!!!يوان خاص به فكل شخص عمل له د
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أن يعوا أن اإلعرايب غري  وكثري من الناس خيلطون بني األعراب والبدو دون
سكنوا  , فالبدو هم العرب األصيل والذين يتبعون األمة العربية ولكنهمالبدوي

أو كانوا . أما األعراب فال ينتمون إىل األمة العربية بأي صلة. الصحراء لدواعي كثرية
وقد . فامتهنوا قطع الطريق والسلب والنهب من العرب األصيلة فخلعهم قومهم

 : وصف اهللا سبحانه وتعاىل األعراب بأهنم أشد كفرا ونفاقا , فقد قال اهللا سبحانه وتعاىل
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والذي روي بالبخاري يبني أن هناك فرق بني  ملسو هيلع هللا ىلصواحلديث التايل لرسول اهللا 
 . األعراب والبدو

بد الرمحن ع ن ع حييى بن أيوب  حدثني: قال  املفضل  حدثنا حييى بن غيالن   حدثنا 
: قالتعائشة أهنا  نعن عروة ع نيار األسلمي بنعبد اهللا عن  بن حرملة األسلمي

د هنى أن ق ملسو هيلع هللا ىلص بنا فلم جتده فقالت هلا إن رسول اهللال  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  رسولإىل   أم سنبلة تأهد
 م سنبلةأما هذا معك يا  :قالف أبو بكر و ملسو هيلع هللا ىلص دخل رسول اهللا , ف األعراب يؤكل طعام

 با بكرأناويل  :فسكبت فقال   اسكبي أم سنبلة  :لبنا أهديت لك يا رسول اهللا قال :التق

واألعرايب يوالفرق بني احلرضي والبد



  

١٠٢ 

 ةـعائش تـقال , فرشب ملسو هيلع هللا ىلص فسكبت فناولت رسول اهللا سنبلة أم فعلت فقال اسكبيف
أنك قد  حدثت يرشب من لبن وأبردها عىل الكبد يا رسول اهللا كنت ملسو هيلع هللا ىلص ورسول اهللا

م أهل باديتنا ونحن ه باألعراب إهنم ليسوا   عائشة  فقال يا األعراب هنيت عن طعام
 .اأعراب أهل حارضهتم وإذا دعوا أجابوا فليسوا

ولكن يف بعض األحيان يطلق . ول أن األعراب ليسو هم أهل الباديةومن ذلك نق
من باب الذم أو السب مع أهنم ليس  "أعرايب"عرب احلارضة عىل أهل البادية لفظة 

 . هلم دخل باألعراب ألن األعرابية مذمومة يف اإلسالم
لبادية يف ال يوجد اآلن من أهل ا:  )١(وهنا أريد أن أقول ملن يعتقد أنه مازال بدويا

اجلزيرة العربية أحد , فكل القبائل العربية حترضت وسكنت املدينة ومل يبقى يف بوادي 
أما االنتامء للقبائل العربية العريقة فاحلمد هللا كل العرب . اجلزيرة إال العدد القليل منهم

األصيلة , والذين يسكنون احلارضة من العرب األقحاح ينتمون لقبائل عربية أصيلة 
 . يقةوعر

                                           
هذه املشكلة نعاين منها يف الكويت , فأهل البادية والذين استوطنوا احلارضة منذ أربعني سنة عىل أقل  )١(

وهذه الدعوة هلا . تقدير , يعني عاش منهم ثالثة أجيال يف بيئة حرضية , ما زالوا يسمون أنفسهم بدوا
أوضاع العائالت األصيلة , وكذالك أوضاع من  أبعاد سياسية واجتامعية خطرية , أدت إىل ضعف

يقولوا أهنم بدو مع أهنم يف احلقيقة حرض , الن الفرق بني البدوي واحلرضي عند العرب أسلوب العيش 
فقط , فالبدوي يكون بدويا عندما يسكن الصحراء ويكون حرضيا عندما يسكن احلارضة , والعكس 

 . صحيح
سمحت بربوز العائالت البيرسية والعجم بروزا كبريا واستالمهم وهذه املشكلة الفتة للنظر ألهنا 

 .  ملناصب كبرية ومهمة يف البلد
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من أصعب ما واجهه املسلمني يف حروب الردة كانت مع بني حنيفة , والذي كان 
زعيمهم مسيلمة الكذاب مدعي النبوة , لدرجة أن يف هذه احلرب قتل كثريُ من حفظة 

رسد ولست هنا بصدد . القرآن , مما جعل أبا بكر الصديق يأمر بجمع القرآن وكتابته
قصة مسيلمة الكذاب ورسد أحداث املعركة , ولكنني بصدد رسد موقف يبني دور 

 .القبيلة يف حث املسلمني عىل القتال
ملا بلغ مسيلمة دنو خالد بن الوليد ريض اهللا عنه رضب عسكره بعقرباء وخرج 

يا بني : إليه الناس , وقد ترك مسيلمة األموال وراء ظهره , فقال رشجبيل بن مسيلمة
النساء سبايا وينكحن غري  )١(حنيفة قاتلوا فإن اليوم يوم الغرية , فإن اهنزمتم تسرتدف

 .خطيبات , فقاتلوا عن أحسابكم , وامنعوا نسائكم
وكانت راية املهاجرين مع سامل موىل أيب حذيفة  وكانت قبله مع . فاقتتل الناس

تِل , فقال املسلمون له : علينا من نفسك شيئا فقال ختيش: عبد اهللا بن حفص بن غانم فقُ
بئس حامل القرآن أنا إذا , وكانت راية األنصار مع ثابت بن قيس بن شمسان , وكانت 

ال بن عنقوة .  العرب عىل رايتهم جْ والتقى الناس وكان أول من لقي املسلمني هنارا الرَ
حربا مثلها قتله زيد بن اخلطاب ريض اهللا عنه , وأشتد القتال , ومل يلق املسلمون  فقتـل

اعة اعة عند خالد بن الوليد . قط واهنزم املسلمون , وخلص بنو حنيفة إىل جمُ وكان جمُ
                                           

 . أي حتمل عىل اجلامل واخليل سبايا: تسرتدف )١(

دور القبلية يف حروب الردة
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اعة وهو عند امرأة خالد , أريض اهللا عنه , ف نزاح خالد عن الفسطاط ودخلوا إىل جمُ
اعة عن قتلها وقال أنا هلا جار , فرتكوها : وكان خالد ملها إليه , فأرادوا قتلها فنهاهم جمُ

ثم أن املسلمني تداعوا , فقال ثابت بن . عليكم بالرجال  فقطعوا الفسطاط: ل هلموقا
بئس ما عودتم أنفسكم يا معرش املسلمني , اللهم إين أبرأ إليك مما يصنع هؤالء , : قيس

 .يعني أهل الياممة , وأعتذر إليك مما يصنع هؤالء , يعني املسلمني , ثم قاتل حتى قتل
ال نحور بعد الرجال , واهللا ال أتكلم اليوم حتى هنزمهم , : وقال زيد بن اخلطاب

أو أقتل فأكلمه بحجتي , غضوا أبصاركم , وعضوا عىل أرضاسكم أهيا الناس 
 .وأرضبوا يف عدوكم وأمضوا قدما

يا أهل القرآن زينوا القرآن باألفعال , ومحل خالد يف الناس حتى : وقال أبو حذيفة
وأشتد القتال وتذامرت بنو حنيفة وقاتلت قتاال شديدا ,  ردهم إىل أبعد مما كانوا ,

وكانت احلرب يومئذ تارة للمسلمني وتارة للكافرين, وقتـل سامل وأبو حذيفة وزيد بن 
 اخلطاب وغيـرهم من أُويل

أهيا الناس لنعلم بالء كل  )١(امتازوا: فلام رأ خالد ما الناس فيه قال. البصائر
 . حي ولنعلم من أين نؤتى

                                           
أي كل مقاتل يقاتل مع قبيلته , يعني يتكتل املسلمني كل منهم مع قبيلته , وكل قبيلة تأخذ : امتازوا )١(

الطلب الغاية منه حث  عرف املسلمني أي القبائل أضعف , وهذا نوع منموقع من املواقع , حتى ي
 .القبائل لتقاتل برشاسة , الن كل قبيلة ال تريد أن يأخذها العار بضعفها واهنزامها أمام عدوها

فقاتل اهللا من حيارب القبيلة بمفهومها العريب الصميم  , وقاتل اهللا من يقول أن اإلسالم حارب 
نبذها , فها هو سيف اهللا املسلول خالد بن الوليد ريض اهللا عنه حيث الناس عىل القتال كل القبلية ودعا ل

 .مع قبيلته ليثريهم حتى يقاتلوا برشاسة عن دينها وعن حسبها
 . نعم يستحوا من الفرار ألهنا عار عليهم يالزمهم إىل يوم القيامة
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فامتازوا , وكان أهل البوادي قد جنبوا املهاجرين واألنصار , وجنبهم املهاجرين 
ئي يوم كان : واألنصار , فلام امتازوا قال بعضهم لبعض اليوم يُستحي من الفرار فام رُ

أعظم نكاية من ذلك اليوم , ومل يدري أي الفريقني كان أعظم نكاية , غري أن القتل كان 
 . ر وأهل القر أكثر منه من أهل البوادييف املهاجرين واألنصا

وانترص املسلمون بعد هذه الواقعة عىل بني حنيفة وقتل مسيلمه الكذاب وكان 
وقتل . القتل يف بني حنيفة عظيام حتى قيل أن من قُتل منهم كان حوايل عرشون ألف

 .من املسلمني حوايل ألف رجل
 

دور القبلية يف حروب الردة
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نعم البد أن نعتصم بحبل اهللا وال نتفرق , ونذكر نعمة اهللا ونشكره ألننا كنا عىل 
نا , نعم هي نعمة من شفا حفرة من النار لكفرنا فأنقذنا منها اهللا سبحانه وتعاىل بإسالم

 .اهللا عز وجل وال ينكر أو يشك يف ذلك من يف قلبه مثقال ذرة من إيامن
هل االنتامء لنسبي وأصل رمحي وأحسن ألهيل القريبني منهم : وهنا اسأل سؤاال

ودون أي تفكري ال , الن ال دخل هلذا : والبعيدين يتعارض مع هذه اآلية ? اجلواب
 .عيدبذاك ال من قريب وال من ب

: , فقد قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصفاالنتامء للنسب حث عليه اإلسالم وأمر به رسول اهللا 
والرحم ليس فقط األقرباء من الدرجة األول أو الثانية بل . ال يدخل اجلنة قاطع رحم



  

١٠٧ 

الفرق بني القبلية والبداوة

وهنا أتساءل ما هي املشكلة يف أن . قال بعض الفقهاء أن الرحم يمتد إىل اجلد الرابع
اخلامس أو السادس أو حتى العارش , أهناك مشكلة يف ذلك متتد صلتي لرمحي للجد 

 .طبعا ال. تتعارض مع اإلسالم ??????????????
. ملسو هيلع هللا ىلصوصلة الرحم , سواء كانت لألقربني أو حتى لألبعدين , أمر هبا رسول اهللا 

 :فقد قال عليه أفضل الصالة والسالم
 » من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليصل رمحه «
يا رسول اهللا أخربين بعمل  :يوب األنصاري ريض اهللا عنه أن رجال قالعن أيب أو

 :ملسو هيلع هللا ىلصيدخلني اجلنة فقال رسول اهللا 
 .» تعبد اهللا ال ترشك به شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصل الرحم «

وصلة الرحم تكون باملعروف وفك الكرب ونرصته عىل احلق ومشاركته أفراحه 
 .   ملعروف املتعارف عليه عند الناسوأحزانه , وما إىل ذلك من ا

من ذلك أقول أن القبلية عند العرب هو جتمع األرحام بعضهم مع بعض يتوادون 
فيام بينهم , وينرصون ضعفائهم ويدافعون عن حقوقهم ويتفاضلون مع بعضهم 
. البعض ومع غريهم من القبائل بمكارم األخالق ليصبحوا علام يشار إليهم بالبنان

 .ار القبيلة ومعناها عند العرب قبل اإلسالم وبعدههذا باختص
, وال داعأما إذا بدر من أحد أفراد القبيلة سفه أو عصبيه لبني قومه دون أي سبب 

أو ظلم أحد واستنرص بقومه ونرصوه , فهو ومن نرصه سفهاء ظلمه وال دخل 

الرد عىل من يطعن بالنظام القبيل
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بد أن خيرج منها للمنظومة االجتامعية القبلية بذلك , فأي منظومة اجتامعية أو غريها ال
 .من خيالف قواعدها

وبدون شك يزداد املخالفون كلام زاد التخلف والبعد احلقيقي عن فهم ومعرفة 
 . هذه املنظومة

والنظام القبيل العريب ال يعني أن كل قبيلة منعزلة عن األخر بل أهنم يتصاهرون 
عىل الظامله , حتى لو فيام بينهم , ويتوادون مع بعضهم البعض , وتنرص القبائل املظلوم 

كان من ظلمه قبيلته , بل من املمكن أن حتارب القبائل جمتمعة قبيلة املظلوم لنرصته إن 
 .كانت قبيلته قوية

تِل حجر بن احلارث الكندي عىل يد  قبيلة بني أسد   الذين ثاروا عليه لشدتهملا قُ
 :وقال واقفا هبف )١(قيسلبنه امرؤ ااووصل اخلرب إىل  , عليهم

                                           
صاحب املعلقة التي  .مـ ٥٤٠ومات سنة م ٥٠٠ولد سنة   امرؤ القيس بن حجر بن احلارث الكندي )١(

 : مطلعها
لِ                                              نْزِ بِيبٍ ومَ  حَ رَ نْ ذِكْ بْكِ مِ ا نَ  قِفَ

لِ                                                                       مَ وْ ولِ فَحَ خُ َ الدَّ  بَنيْ قْطِ اللِّوَ  بِسِ
ها                                              مُ سْ عْفُ رَ ْ يَ راةِ ملَ املِقْ حَ فَ ضِ تُوْ  فَ

ألِ                                                                          مْ نُوبٍ وشَ نْ جَ ا مِ تْهَ جَ  ملَِا نَسَ
 .أبوه حجر بن احلارث ملك أسد وغطفان, وخاله املهلهل الشاعر

ذا منبتٍ عريبٍ عريق, فأمه فاطمة بنت ربيعة أخت كليب واملهلهل التغلبيان صاحبا األخبار وكان 
 =                                                                           ., وأبوه حجر بن احلارث الكندي ملك بني أسد الشهرية
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اليوم مخر وغدا  , ال صحو اليوم وال سكر غدا,  ومحّلني دمه كبريا يعني صغرياض
 .أمر

 .رجل وحلف عىل نفسه أالّ يأكل حلام وال يرشب مخرا حتى يقتل من بني أسد مائة
 رص القبائل لألخذ بثأر أبيه فطلب العون من قبيلتي بكر وتغلب فأعانوهنفرحل يست

ا , حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة فهرب بنو أسد من وقاتلوا معه بني أسد قتاال شديد
أدركت : ميدان املعركة , فكف بنو بكر وبنو تغلب عن مالحقتهم وقالوا المرؤ القيس

فرتكوه  طمع بقتل املزيد منهم ثأرا ألبيه فامتنعوا عن نرصته القيس ؤ, ولكن امرثأرك 
أبني أن القبائل العربية تعني وارحتلوا عنه , وللقصة بقية وأكتفي بذلك ألنني أريد أن 

 . املظلوم عىل من ظلمه , وإذا ما أخذ املظلوم بثأره كفوا أيدهيم وإذا متاد يف الثأر تركوه
وهذا هو السبب الرئييس الذي جعل قريش ال تقتل حممد عليه الصالة والسالم 

بائل عىل , ألهنم خافوا أن تستعدي بنو هاشم الق )١(وبني هاشم معه إذا استدعى األمر
ما يستوجب قتله ,  ملسو هيلع هللا ىلصقريش فيقاتلوا معهم قريشا , ألن العرب مل تر من رسول اهللا 

ألنه فقط كان يدعو لإلسالم بلسانه , والعرب ال تقتل من يدعو بدعوة , بل تقتل من 
 . حيارهبم بالسيف

                                                                                                           
, إالّ أنه نشأ نشأة الغواة, فراح يعاقر اخلمر ويغازل النساء  نشأ امرؤ القيس نشأة ترف وشب يف نعيم=  

 .  , فحاول أبوه أن يردعه, فلم يرتدع, فطرده من بيته املجون نفسه يفويعشق اللهو, فأطلق العنان ل
)١(  , كان من املمكن قتل الرسول ومن معه يف بداية البعثة الن بنو هاشم مل يتجاوز عددهم اخلمسني رجالً

 ألن العرب تر , وكانت قريش تستطيع قتلهم مجيعا وبسهولة لوال خوفهم من القبائل العربية األخر
قتل حممد يعترب ظلام , ألن حممدا مل يقاتل أحد بل كان يدعو فقط باإلسالم , والدعوة ال تستوجب  أن

 . القتل بعرف العرب

الرد عىل من يطعن بالنظام القبيل
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ومل تفكر قريش جديا بقتل الرسول إال عندما أراد اهلجرة للمدينة املنورة وهجرة 
رسول بالنسبة لقريش بداية النهاية هلم ألهنم هم الوحيدون الذين كانوا يعلمون ما ال

يدعو له رسول اهللا وما هي تبعات ذلك وما تعني هجرته للمدينة , وذلك لفطنتهم 
فعندما علموا بيوم هجرته مجعوا له سفهاء القبائل , من كل قبيلة رجل , . )١(الكبرية

لقبائل العربية فال تستطيع العرب مقاتلة بعضهم بني ا ملسو هيلع هللا ىلصحتى يتوزع دم الرسول 
البعض وال تستطيع بنو هاشم حماربة العرب جمتمعة ويتوزع دم الرسول عىل القبائل 

 . فتكتفي بنو هاشم بالدية , ولكن اهللا نرصه عليهم
وقصة هجرته ونوم عىل بن أيب طالب مكانه يوم اهلجرة معروفة هلذا ال داعي 

 . لذكرها هنا
يلة العربية األصيلة ال حتتقر الضعيف أو من ال أصل له , بل تنرصه وتدافع والقب

 )٢(حتى أن قريش دعت قبل اإلسالم إيل حلف الفضول. عنه إذا ما تعرض لظلم
عَ به وأرشفه يف العرب مِ  .لنرصة الضعيف , وهذا احللف كان أكرم حلف سُ

                                           
هلذا حاولت قتل الرسول ملعرفتها بتبعيات دعوته . كانت لقريش عقلية فذة لوال كفرهم يف بداية الدعوة )١(

لفتوحات منهم ومن ثقيف ومتيم عندما أسلموا وبسبب هذه العقلية الفذة كان معظم قواد ا.  وهجرته
فصدقت يا رسول اهللا عندما قلت . ودخل اإلسالم قلوهبم , حتى أهنم هم من وقف بوجه املرتدين

 . "خياركم يف اجلاهلة خياركم يف اإلسالم"
أبن حلف الفضول هو حلف عقدته قريش فيام بينها عىل نرصة كل مظلوم بمكة وذكرها ابن قتيبة, وقال  )٢(

. منهم ثالثة هم ومن تبعهم قد سبق قريشا إىل مثل هذا احللف جرهم يف الزمن األول فتحالف: قتيبة
. هذا قول القتبي. الفضل بن وداعة  والثالث فضيل بن احلارث : أحدهم الفضل بن فضالة , والثاين 

= ه حلف قريش اآلخروقال الزبري الفضيل بن رشاعة والفضل بن وداعة , والفضل بن قضاعة , فلام أشب
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ا ـدعان حلفـ بن جهدت يف دار عبد اهللاـد شـلق:  الـق ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـتى أن رسـح
حتالفوا أن ترد لفضول عىل أهلها , وأال يعز ظامل . لو دعيت له يف اإلسالم ألجبت

 .مظلوما
 . وكان حلف الفضول يف ذي القعدة قبل البعثة بعرشين سنة

هل القبائل من املمكن أن جتتمع حتت راية دوله واحدة : والسؤال املهم هنا     
حلاكم واحد حيكمها ? اجلواب نعم فملوك العرب قبل بقوانينها وأنظمتها  وختضع 

اإلسالم خضعت هلم القبائل , ورضوا أن يكونوا حتت راية ملك واحد , مثل خضوع 
 .قبائل كثرية حلكم النعامن بن املنذر كمثال وهناك أمثلة كثرية ال جمال لذكرها اآلن
م بقيادة وحتى يف اإلسالم خضعت كل القبائل قاطبة حتت راية دولة اإلسال

: وذلك لنسبها واصلها الطيب ووصاية الرسول هبم عندما قال. قريش وملدة ستة قرون
 . "األئمة من قريش  "

                                                                                                           
هي أسامء أولئك الذين تقدم فعل هؤالء اجلرمهيني سمي حلف الفضول , والفضول مجع فضل و= 

  .وحلف الفضول من األحالف املشهورة عند العرب حتى أنه بقي قائام يف اإلسالم. ذكرهم

لقتول من ا: وذكر قاسم بن ثابت أن رجال من خثعم قدم معتمرا , أو حاجا , ومعه بنت له يقال هلا
من يعاديني عىل : أوضأ نساء العاملني فأخذها منه نبيه بن احلجاج ليتزوجها وغيبها عنه فقال اخلثعمي

يا حللف الفضول فإذا هم : هذا الرجل فقيل له عليك بحلف الفضول فوقف عند الكعبة , وناد
فقال إن نبيها ظلمني  يعنقون إليه من كل جانب وقد انتفضوا أسيافهم يقولون جاءك الغوث , فام لك?

يف ابنتي , وانتزعها مني قرسا , فساروا معه حتى وقفوا عىل باب الدار فخرج إليهم فقالوا له أخرج 
 .  نا عليه فقال أفعل فأخرجها إليهماجلارية وحيك , فقد علمت من نحن وما تعاقد
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ولكن من املهم أن نعرف أن العرب ال يرضون بأي شخص حيكمهم فحاكمهم 
أما إذا مل يكن كذالك , . البد أن يكون به صفة الرجل الذي يتفاضل بمكارم االخالق

له إال بالقوة , ويف هذه احلالة , ال حول وال قوة هلم , ولكنهم ال يستكينون  فال خيضعوا
والتاريخ يشهد بتمرد العرب . هلذا الوضع بل يتمردون إذا ما سنحت الفرصة لذلك

 . إذا ما كان حاكمهم ليس من جنس صفتهم
أما ما يردده ويدعيه بعض اجلهلة والسفهاء ومن ال علم له وبخاصة األعاجم 

َن تأثر برأهيم بأن الرسول صيل اهللا عليه وسلم قالونك دعوها فإهنا : رات األمة أو ممِ
فكثريا ما . منتنة , وينسبون املعني للقبلية فهذا واهللا اجلهل وقلة املعرفة واالفرتاء بعينه

 .يرددون هذه القصة وغريها للداللة عىل ما يقصدون
 ار تشاجرا من املهاجرين واألنصنيرجل أن جاء يف البخاري

ُّ ,  يا لألَنصاري فقال األَنصارِ  رِ اجِ قال املُهَ عَ ذاك رسول  يا للمهاجرين وَ مِ  اهللافَسَ
لِيَّةٍ  ما: فقال ملسو هيلع هللا ىلص اهِ  جَ وَ عْ الُ دَ عَ رجل من املهاجرين رجالً من  اهللاقالوا يا رسول  بَ سَ كَ

نْتِنَةٌ  فقال. األَنصار َا مُ إِهنَّ  .دعوها فَ

نتنة , ولكن ما يف هذا احلديث , أيف هذا  ملسو هيلع هللا ىلصصد رسول اهللا ذا كان يقنعم أهنا مُ
احلديث ما يدل عىل أن القبلية منتنة??? أم النتن هو التعصب املطلق ليشء , واستنفار 

نعم هذه الدعوة منتنة , وحتى أهنا ليست من . قومك لنرصتك ال ليشء إال ألنك منهم
 .أخالق القبيلة أن تستنرص وتنرص دون أن تعرف ما هو اخلرب
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, أي نرصة  دعاو اجلاهلية التي أبطلها اإلسالمأو قد تكون هذه الدعوة من 

أخاك ظاملا ومظلوما دون أن تعرف من هو الظامل , مع اعتقادي أن العرب تنرص 
أنظر إىل حلف الفضول الذي عقدته قريش ومن قبلها (املظلوم حتى وإن كان أخاه 

 ). قبيلة جرهم
القاعدة فينرصون أخاهم ظاملا  همن العوام عن هذقد يشذ بعض أفراد القبيلة 

 . ومظلوما فنهى الرسول عن ذلك , وعندما حدثت سامها منتنة
لعريب عىل أعجمي وال لعجمي  ال فضل: قال ملسو هيلع هللا ىلصوحيتجون أيضا أن رسول اهللا 

الناس من آدم وآدم  , إال بالتقو وال أبيض عىل أسود وال أسود عىل أبيض عىل عريب
  .من تراب
 :تجون بقول اهللا سبحانه وتعاىل عندما يقولوحي
﴿ ¨β Î) ö/ä3 tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø? r& 4  ﴾ ]١٣: احلجرات[ . 

نعم وأقوهلا بملء فمي ال فرق بني أبيض وأسود إال بالتقو وال عريب عىل 
عجمي إال بالتقو وكلنا أوالد آدم , ولكن ما دخل النسب احلسيب والقبيلة الكريمة 

 ??????? يف ذلك
إذا كنا كلنا تقاة ونخاف اهللا أهيام أفضل عند اهللا ?, واهللا أعلم , احلسيب الذي 
تكون مكارم األخالق سجيته ويرب نسبه ويصل رمحة وإن بعد أم الذي ال يتفاضل 

 .بمكارم األخالق , وال هيتم ? ويكونون عىل التساوي يف العبادات ??????????
وليس باألشياء . ئني فتفاضلوا باألشياء املتساويةإذا أردتم أن تفاضلوا بني شي

 .الغري متساوية

الرد عىل من يطعن بالنظام القبيل
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وهنا أذكر طرفة سمعتها من ملحد , عندما أراد أن يطعن يف اإلسالم الذي جعل 
إن ابنتي دكتورة مثقفة تريدون : يقول هذا امللحد السفيه. الرجال قوامون عىل النساء

الزبال يف أمور , ولكن من املمكن أن  نعم قد ال تتساو مع. مني أن أساوهيا بالزبال
وإذا أردت أن تفاضل بني شيئني وتعمل . يكون الزبال أفضل منها يف بعض األمور

مقارنه يا جاهل فقارن بني بنتك الدكتورة مع دكتور مثقف مثلها أو قريبا من ثقافتها 
 .     لرتي أهيام أفضل
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القبيلة تتكون من أفراد , وكثرهتم أو قلتهم تعتمد عىل أصل النواة التي متحوروا 
حوهلا , ومتى متحوروا , وكلام كان متحورهم قريبا كلام قل عدد أفراد القبيلة , 

 .وقد رشحنا ذلك عندما تكلمنا عن القبيلة. والعكس صحيح
أهوائهم وشهواهتم  وبام أن هؤالء األفراد برش يصيبون وخيطئون وحترك بعضهم

وغرائزهم , فهل إذا خرج أحدهم عن أعراف القبيلة العربية األصيل واستمر فيها 
 وهو رايض , هل يعيب فعله هذا باقي القبيلة ? 

 : اجلواب عىل هذا السؤال ذو شقني
نعم تُعاب كل القبيلة يف حال سكوهتم عىل فعله والرضا بام فعل , : الشق األول

أن تصبح القبيلة ذات احلسب والنسب إىل قبيلة وضيعة عىل مر  وقد يؤدي ذلك إىل
 . الزمن

إذا تربأت القبيلة من فعلته أو أفعاله املشينة وخلعوه ال يصيب : والشق الثاين
القبيلة أي جرح يف نسبها , بل حيمل العار هو وذريته فقط  ويصبحون بعد زمن من 

لة كثرية عىل ذلك , فهناك قبائل موجودة وهناك أمث.  العائالت أو القبائل الغري نسيبة
اليوم بني ظهرينا ترجع بنسبها إىل قبائل عربية عريقة النسب ولكنها عند العرب اآلن 

نتقص من نسب القبيلة بميل أحد أفرعهاه ل يُ



  

١١٦ 

قبائل غري أصيلة وذلك ملا جنوه أبائهم , حتى وإن حاولوا اليوم االلتصاق بأصلهم 
 .األصيل عابتهم العرب واستهزأت هبم وأنكروا عليهم اتصاهلم هذا

اك أفعال كثرية خترج صاحبها من األصالة إىل الوضاعة ومن أهم هذه وهن
األعامل التي تنكرها العرب إنكارا كبريا تزويج البنت العربية القبلية األصيلة  من غري 

 .)١(األصيل
وإذا قرأنا كتب التاريخ  نجد أن سبب معركة ذي قار بني الفرس والعرب قبل 

من الفرس كانت بسبب طلب ملك الفرس كرس اإلسالم والتي انتصف فيها العرب 
 .  من النعامن بن املنذر تزوجيه من إحد بنات أهله

ففي هذه املعركة , والتي أرادها اهللا أن تكون هتيئة للعرب للمعركة الفاصلة يف 
وهذه املعركة . يوم القادسية , أنتصف العرب فيها من الفرس , وهزموهم رش هزيمة

 .ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  حدثت أحداثها يف حياة
وبداية القصة أنه كان هناك رجال يقال له زيد بن عدي وكان النعامن ملك      

فتحاملها ابنه وقرر أن ينتقم من   )٢(احلرية قد قتل أباه عدي بن زيد ألسباب بدرة منه
                                           

زينب بنت جحش  ملسو هيلع هللا ىلصمد أومل يزوج رسول اهللا حم: قد يرتض وحيتج بعضهم عىل ما أقوله ويقولون )١(
القريشية األصيلة النسب من زيد بن حارثة موىل رسول اهللا أقول ودون الدخول بالتفاصيل قصة 
الصحايب اجلليل أن زيد مل يكن أعجميا بل هو عريب صميم ارس وهو طفل مل يتجاوز الثامين سنوات 

حارثة بن رشاحيل بن عبد العز بن امرئ : ملواسمه الكا خلدجية بنت خويلد حكيم بن حزامواشرتاه 
القيس بن عامر بن النعامن بن عامر بن عبد ود بن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن 

 .  قضاعةبن تغلب بن حلوان بن عمران بن احلافِ بن  بن وبرة كلب
ملا قتل النعامن أبا زيد , وكان زيد صغريا , عطف عليه النعامن وتربى عنده , وقربة عندما كرب وأصبح  )٢(

 . مل ينيس قتل أبيه , هلذا اضمر له الرشمن جلسائه , ولكن زيد 
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الفرق بني القبلية والبداوة
 بن هرمز لعلة ير النعامن إذا ما حانـت الفرصة , وكـان كثريا ما كان جيالس كرس

وأتته الفرصة عندما كان كرس يذكر اجلامل العريب , . النعامن أمامهمثلبة يطعن هبا 
عنده من بناته وأخواته نساء عىل هذه  ن بن املنذرالنعامأهيا امللك إن : فقال له زيد 

الصفة وأخذ يصف له حسنهن ومجاهلن وامللك مبهور بام يسمع وكان زيد يعرف يف 
قرارة نفسه أن النعامن ال يمكن أن يزوج أحدا من بناته أو أخواته لفاريس حتى وإن 

 .كان ملكا , الن العرب تأنف من ذلك

امن خاطبا إحد بنات أهلة ومعـه رسوال من بطانة فأرسل كرس زيداً إىل النع
إن كرس أراد لنفسه ولبعض أوالده نساء من : كرس , فلام دخال عىل النعامن قاال له

العرب فأراد إكرامك وهذه هي الصفات التي يشرتطها يف الزوجات فلم جيد أفضل 
فَ له كرس , فشق  فقرأ عليه كتاب. من بنات أهلك جلامهلن ومكانتهن حسب ما وصِ
 فارسوعني  السواد مهاأما يف : عىل النعامن ذلك فقال لزيد , ومرافقه الفاريس يسمع

ما املها والعني? فقال له : بالفارسيةما يبلغ به كرس حاجته ? فقال املرافق لزيد 
 .بالفارسية وهو هبا عارف , يعني البقر

فأنزهلام النعامن يف ضيافته , ثم كتب إىل كرس إن الذي طلبته ليس عندي ,  
فأعطى الكتاب لزيد فأخذه وأرحتل , فلام وصل زيد إىل كرس قرأ عليه الكتاب , 

ماذا قال? فقال : فسل هذا الذي كان معي عام قال  فقال للمرافق: وأوغر صدره وقال
أما يف بقر السواد وفارس ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا ? : أهيا امللك , إنه قال: املرافق

رب : وبان الغضب عىل وجه كرسي , ووقع يف قلبه ما وقع , ولكنه مل يزد عىل أن قال
 .د من هذاعبد قد أراد ما هو أش

نتقص من نسب القبيلة بميل أحد أفرعهاه ل يُ
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إىل النعامن يستقدمه , فعرف النعامن أنه مقتول ال حمالة فحمل  كرسفأرسل 
, وكان مصاهرهم بالنسب , فأراد النعامن  بجبل طيءأسلحته وما قوي عليه , ثم حلق 

فذهب إىل بني . ال طاقة لنا بكرس: ومتنعه  فأبوا , وقالوا له اجلبلمن طيء أن تدخله 
ما أحب أن أهلككم , : إن شئت قاتلنا معك فقال: عبس فقالوا لهرواحة من قطيعة بن 

فإنه ال طاقة لكم بكرس. 
ثم تركهم وذهب إىل بني شيبان , فلقي هانئ بن مسعود الشيباين , وكان سيدا 

قد لزمني ذمامك, وأنا مانعك مما أمنع نفيس : منيعا , فاستجار به فأجاره , وقال له
افعك, ألنه مهلكي ومهلكك وعندي لك رأي , لست وولدي منه , ولكن ذلك غري ن

املوت : هاته , فقال: أشري به ألدفعك عام تريده من جماوريت , ولكنه الصواب , فقال
, هذا إن  امللكنازل بك , وألن متوت كريام خري من أن تتجرع الذل أو تبقى سوقة بعد 

يتَ , فامض إىل صاحبك , والق بنفسك بني يديه , فإما أن يصفح عنك فعدت ملكا  بقِ
خري من أن يتلعّب عليك صعاليك العرب ويتخطفك  فاملوتوإما أن أصابك . عزيزا
: كيف بأهيل ? قال: فقال. جماورا أو تقتل مقهورا فقريا, وتأكل مالك وتعيش  ذئاهبا

هذا وأبيك الرأي ولن : هيل , فقالهن يف ذمتي ال خيلص إليهن حتى خيلص إىل أ
 .أجاوزه

فكتب النعامن إيل كرس خيربه أنه قادم إليه , فلام قرأ كرس الرسالة أمره 
 .بالقدوم

وتوجه إىل   فأودع النعامن عند هانئ بن مسعود أهله وماله وفيه ربعامئة درع
  ت النجاة ,إن استطع  انج نعيم  : كرس , فلقي زيد بن عدي عىل قنطرة ساباط فقال
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فميض     أنت يا زيد فعلت هذا , أما واهللا لئن انفلت ألفعلن بك ما فعلت بأبيك ,  : فقال
 .النعامن إيل باب كرس , فلام بلغ كرس أنه بالباب بعث إليه فقيد وأمر بقتله فقتل

وكلفه أن يتصل  وأقام كرس عىل احلرية ملكاً جديداً هو إياس بن قبيصة الطائي
مسعود وحيرض ما عنده من نساء النعامن وسالحه وعتاده , فلام تلقى هانئ  هبانئ بن

 . ما عندهخطاب كرس رفض تسليم 
فخريه كرس إما أن يعطي ما بيده , أو أن يرحل عن دياره , أو أن حيارب , 
فاختار احلرب , وبدأ يعد جيشاً من بكر بن وائل ومن بني شيبان ومن عجل ويشكر 

ويف أثناء ذلك مجع كرس نخبة من أبطال الفرس ومن . بني ذهلوالنمر بن قاسط و
قبائل العرب التي كانت موالية له وخصوصاً قبيلة إياد , ووجههم ليجتاحوا هانئاً 

وحيرضوه صاغراً إىل كرس. 
نحن : فلام وصل جيش كرس وحلفاؤهم من العرب أرسلت قبيلة إياد إىل هانئ

بل : رض إليك ونفرّ من جيش كرس? فقال هلمقدمنا إىل قتالك مرغمني , فهل نح
قاتلوا مع جنود كرس واصمدوا إلينا أوالً , ثم اهنزموا يف الصحراء , وإذ ذاك ننقض 

وقدم اجليش الفاريس وحلفاؤهم من إياد فوجدوا جيش . عىل جيش كرس ونمزقهم
ا ـاء مـملهانئ قد اعتصم بصحراء ال ماء فيها وال شجر , وقد استقى هانئ جليشه من ا

 وطيسانقضوا عىل جيش هانئ وبينام هم يف ف,  حيسون بالعطشفبدأ الفرس  يكفيهم ,
فيهم  تخنأث, ف ماملعركة اهنزمت قبيلة إياد أمام هانئ وانقضت عىل الفرس الذين حوهل

 .فارس الذين أرسلهم كرس إلحضار هانئ حياً  فرسان معظمومزقتهم , وقتل 

نتقص من نسب القبيلة بميل أحد أفرعها هل يُ
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 كرس أفلام ر , القار هلذا سميت ذي قار هاطيوكانت ساحة ذي قار أرضاً يغ
 . انكسار جيشه واهنزامه أمام العرب شق عليه ذلك واستمر بحرسته إىل أن قتل

أنه ملا بلغه انتصار قبائل بكر بقيادة هانئ بن مسعود  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا روي وقد 
 , ويبمول يوم انتصف فيه العرب من العجهذا أ": الشيباين عىل عساكر الفرس قال

 ."نرصوا
وقد كانت معركة ذي قار مفتاح االنتصار الكبري عىل اإلمرباطورية  الفارسية يف 

 .وفتح فارس العرب بنور اإلسالم هباالتي أعز اهللا معركة القادسية 
وبعد معركة القادسية مل تقم للفرس قائمة حتى يومنا هذا , وإن كانوا حياولون 

يمكرون (التشيع ودولة إيران , ولكن هيهات اآلن عودة إمرباطوريتهم من خالل 
 ).ويمكر اهللا واهللا خري املاكرين

@ @

@ @
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األصل أن الناس مؤمتنون عىل أنساهبم , هلذا ال جيوز الطعن بأنساب العرب حتت 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصألن الطعن بالنسب هو طعن بأعراض الناس , وقد هنانا رسول اهللا . أي مربر
وكذلك الطعن بالنسب يولد األحقاد والضغينة والبغضاء بني . ناسالطعن بأعراض ال

الناس ويؤذي املسلم الذي طُعن بنسبه , وقد هنى اهللا ورسوله عن إيذاء املسلم 
 :يف كتابه الكريم تعاىلفقد قال  هواحتقار
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إياكم والظن : قال أنه ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك ما رواه أبو هريرة ريض اهللا عنه عن رسول اهللا 
, وال حتسسوا وال جتسسوا وال تنافسوا وال حتاسدوا وال  فإن الظن أكذب احلديث

املسلم أخو املسلم ال يظلمه . اهللاَّ إخواناً كام أمركم وكونوا عباد , تباغضوا وال تدابروا
بحسب امرئ , ويشري إىل صدره  , هنا, التقو ههنااالتقو ه. وال خيذله وال حيقره

إن اهللاَّ  دمه وعرضه وماله: كل املسلم عىل املسلم حرام , من الرش أن حيقر أخاه املسلم
 .إىل قلوبكم وأعاملكم ال ينظر إىل أجسادكم وال إىل صوركم ولكن ينظر

نســاب النـاسالطعـن بأ
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بة ـك بنسـلم , وإن شـب املسـلم ال جيوز أن يطعن بنسـول أن املسـمن ذلك نق
الن . الطعن بالنسب ال يصاهره , وإن أراد , ال يصادقـه ويبتعـد عنه , ولكـن دون

الطعن كام قلت عواقبه وخيمة , خاصة إذا انترشت ظاهرة الطعن بأنساب العرب , 
خال ملبغضني العرب وكارهيهم , ألهنم سيطعنون بأصول العرب ألهنا ستكون مد

وأنساهبم , ومنها إىل الطعن بقبائل العرب , وسيؤدي ذلك إىل تصغري شأن النسب 
ومنه تصغري شأن العرب , هلذا احذر حتذيرا شديدا من هذه الظاهرة , وإن كانت 

ال يمثلون ظاهرة تنذر واحلمد هللا غري منترشة , إال من بعض السفهاء هنا وهناك , و
 . باالنتشار

وأُطَمئِن الذي يف قلبه خرخشة شك اجتاه أنساب بعض العرب فأقول له أطمئن 
إن الدخول بالنسب األخر , أي االلتصاق بنسب معلوم  ليس باألمر اهلني , فالعرب 
تعرف أنساهبا وتعرف من هو النسيب وغري النسيب , فال تتصوروا أن األمر هبذه 

ولكن يف بعض األحيان حيدث أن تتداخل األنساب بحلف بني شخص . السهولة
, وبطـول املدة ينيس بعض , أقول بعض , أحفـاده  )١(وقبيلة أخر كقصة عرفجة

                                           
 ,عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنة عرفجة بن هرثمة شأن بجيلة فسألوه اإلعفاء وقالوا هو فينا لزيق  ملا وىل) ١(

صدقوا يا : فسأل عمر عرفجة عن ذلك فقال عرفجة ,وطلبوا أن يويل عليهم جريرا  ,أي دخيل ولصيق 
فأنظر كيف أختلط عرفجة ببجيلة مع  .زد أصبت دما يف قومي وحلقت هبمأمري املؤمنني أنا رجل من األ

 لقرب دخوله معهم ولوال علمهم بنسبة ,بنسبهم حتى ترشح للرياسة عليهم  ىدعاانه ليس منهم و
, ن قبيلة عربية عريقة وبجيلة أيضاوعرفجة م. ولو طال الزمن لنسوا أصلة وأصبح منهم ,لرتأس عليهم 
بل أن يدخل احد يف قبيلته إال إذا كانوا أكفاء النسب بينه وبني من دخل معه , وبجيلة مل الن العريب ال يق

 . يرفضوا عرفجة لعدم كفاءة نسبه ولكن رفضوا أن يسودهم ويصبح أمريهم
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فَهم  نسبهـم األصيل , وال يعرفون أصال , إال أصل القبيلة التي دخل هبا جدهم ويَعرِ
ظة عند صاحبها , فمن املمكن أن الناس بنسب هذه القبيلة , وبام أن أنساب أناس حمفو

يرجع أحد أحفاد هذا الرجل الذي يعرف قصة جده إىل أصله األول ويعلن انتامئه 
لقبيلته األصلية , ألنه أصال منها قبل حلف جدة , فيحدث إشكاال عند الناس بأصلة , 
فقد يطعن بعض الناس بنسبة , وهذا من أخطر األمور عىل النسب هلذا أقول أن الطعن 

 .بأنساب الناس ليس باألمر اهلني , والناس أعلم بأنساهبا
أن النسيب إذا ما كان نسيبا يف قبيلته ثم ادعى أن هذه : وهناك قاعدة للنسب تقول

ليست قبيلته األصلية , وقبيلته هي القبيلة الفالنية  وأن أجداده دخلوا هبذه القبيلة 
لية , فال يطعن بنسبة , ألنه أصال حلفا , وأنه حان األوان للرجوع إىل قبيلته األص

نسيب بانتامئه للقبيلة األوىل وما رجوعه إىل قبيلته األصلية , إال ألنه عارفا هبا وبأصل 
 .انتامئه هلا

أما إذا ادعي غري األصيل بنسب قبيلة أصيلة , فالقاعدة تقول أنه ال يعتد بكالمه , 
ن صحيحا بانتامئه هلذه القبيلة حتى وإن كان عنده ما يؤكد ذلك , الن كالمه قد يكو

 .      من هذه القبيلة فال يصبح نسيبا مهام قال وأثبت )١(األصيلة , ولكن أجداده خملوعون

                                           
 . هلذا ال تلتزم قبيلته بدم أصابه أو جناية جناها. اخلليع هو من خلعة قومه وتربئوا منه ومن أفعاله )١(
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قاعدة النسب تقول أن االبن ينسب ألبيه ال ألمه , فإن كان أباه نسيبا يصبح االبن 
فاالبن  )٢(أما إذا كانت األم نسيبة األصل والزوج غري نسيب )١(بتهنسيبا وال يطعن بنسا

 .يعترب غري نسيب
ن تبعيته ألبيه ال ألمه ولكنه وأبن األمة أو اجلارية أو األعجمية يعترب أصيل ال

طبعا ال يتساوي . يسلم اإلمارة وال يسود عىل قومه إال يف ما ندر ويف أضيق احلدود ال
 .نسيبة األصل وأباه نسيب يف املقام من كانت أمة

فلقد كان للصحابة أوالد من أمهات عربيات أصيالت وكان هلم أوالد من 
إمائهم مثل عىل بن أيب طالب وعثامن بن عفان والزبري بن العوام وطلحة وخالد بن 

 . الوليد وغريهم كثري ريض اللهم عنهم أمجعني
ك بن مروان وسليامن بن وكذلك خلفاء بني أمية مثل يزيد بن معاوية وعبد املل

عبد امللك والوليد بن عبد امللك وعبد العزيز بن مروان    وهشام بن عبد امللك 
                                           

 . بالنسيب أنه ينتمي إىل قبيلة أو عشرية عربية أصيلة تتفاضل  بمكارم األخالق اقصد) ١(
طبعا هذا ال حيدث عند العرب األصيلة , فالعرب األصيلة ال تزوج بناهتا من غري األصيل , وإذا فعلت  )٢(

تقم   ذلك تصبح العائلة التي زوجت ابنتها من غري األصيل غري أصيلة وتتربأ منهم عشريهتم إذا مل
 .  العشرية بقتل البنت
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وغريهم كثريون هلم أوالد من إمائهم وهلم أوالد من أمهات عربيات صميمة النسب , 
. مـارةفلم يطعن أحد بأصل ونسب هؤالء األوالد ولكنهم مل يسلموا اخلالفة أو اإل

 .اخلالفة إال إىل الذي تكون أمه عربية أصيلةوا ال يسلمون ألهنم كانـ
والذي طعن بنسبه مع أنه كان نسيبا وفارسا من فرسان املسلمني واستلم والية 

وسمي أبن أبيه ألن . خرسان بأمر من عىل بن أيب طالب ريض اهللا عنه هو زياد أبن أبيه
أصحاب الرايات فولدت له  أبا سفيان نكح يف اجلاهلية أمرآة اسمها مريم كانت من

زياد , وكان هذا النوع من النكاح معرتف به يف اجلاهلية ولكن أبا سفيان أنكر نسب 
أبنه , ولكن معاوية بن أيب سفيان أرجع له نسبه عندما أستلم اخلالفة , والقصة 

 .     مشهورة ومن املمكن الرجوع هلا يف كتب التاريخ

بعده ال يسلمون القيادة إىل ابن األم حتى وكانت سياسة العرب قبل اإلسالم و
بداية الدولة العباسية عندما أصبح أبو جعفر املنصور أمريا للمؤمنني , مع أن أمه بربرية 

حتى  )٢(وقد توالت بعد ذلك تسليم اخلالفة ألوالد أمهات األوالد. )١(اسمها سالمة
فة واخلالفة , وأصبحوا متكن أخواهلم العجم والعبيد بعد فرتة من السيطرة عىل اخللي

هم احلكام الفعليني وما اخلليفة إال صورة حتى اهنارت دولة بني العباس بعد دخول 
                                           

إىل غري ) حمافظ يف العرف احلديث(طبعا ال يعني هذا عدم تسليم قيادة جيش أو إمارة من اإلمارات  )١(
نسيب , فإذا رأ فيه رئيس دولة , أو أمري املؤمنني  نجابة وشجاعة يف غري أصيلة سلمه العمل الذي 

 . يستحقه
 . والد اإلماء والعبيد من األصيل النسبأم ولد مصطلح يطلق عىل أمهات أ) ٢(

هل أوالد اإلماء والعبيد واألعاجم نسيبني
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التتار فانتقل احلكم للكرد والعجم واملامليك فضاعت دولة اخلالفة وضاع املسلمون , 
 .    واهنار العرب حتى وصلوا إىل ما ترونه اآلن

ون الرشيد , وامللقب باألمني بفطرته العربية وقد أدرك أمري املؤمنني حممد بن هار
الصميمة وحنكته الثاقبة والذي كانت أمه حرة , وهي ربطة بنت عبيد اهللا بن أيب املدان 
احلارثي , هذا الوضع اخلاطئ , وأن األعاجم وغريهم من غري العرب األصيلة قد 

ه عبد اهللا متكنوا من البالد فحاول أن يعيد للعرب هيبتهم من خالل عزل أخيـ
هـارون الرشيد  وامللقب باملأمون , والذي كانت أمه من الفرس وأسمها مراجل ,  بنا

عن اخلالفة , ولكن سبق السيف العذل فقد متكن الفرس وغريهم من بالد املسلمني 
فاستطاعوا نرصة ابن أختهم املأمون , فتمكنوا من قتل األمني رمحه اهللا يف بغداد 

 .الفة , وسلموها للمأمونواالستيالء عىل اخل
طبعا يف ذلك الوقت مل يستطع الفرس اإلعالن برصاحة عن غاياهتم ومل جيرؤوا 
. عىل االستيالء عىل اخلالفة ألنفسهم , ألن ما زال ارتباط الناس بزعامة قريش قويا

قوية اتسعت  )١(ثلمت ثلمةهلذا عندما استلم املأمون اخلالفة كانت يف قوهتا ولكن 
 .زمن حتى اهنار حكم العرب كليابمرور ال

فبعد موت املعتصم ابن هارون الرشيد والذي استلم اخلالفة بعد أخيه املأمون , 
بدأت تكثر الفتن عىل مر األيام , فانترشت الفرق الباطنية حتى أتت فرتة رسق 

س القرامطة احلجر األسود وقتلوا الناس يف احلج وقبلها ثار الزنج يف البرصة وقتلوا النا
                                           

 .  كرست أو رشخت : ثلمت) ١(
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وسبوا رشف القريشيات وأقامت الفرق الضالة دولتهم يف مرص والتي سميت زورا 
وهبتانا الدولة الفاطمية , وكان منها ما كان , وظهرت فرقة الدروز الذيـن أهلو املعز 

وتكالبت النكبات ) أذله اهللا يف اآلخرة واسكنه جهنم وبأس املصري(لدين اهللا الفاطمي 
 .ت إيل ما وصلت إليه اآلنعىل أمة اإلسالم حتى وصل

حتى الدولة العثامنية التي أرجعت بعض عز املسلمني بفتح القسطنطينية مل ختلُ 
 .من الفتن , حتى أهنا كانت دولة حرب وليس دولة فتوحات كدولة العرب األقحاح

ني ـفأمري املؤمن.  دما يريد اهللا أمر ال مانع لهـبحان اهللا , فعنـس:  ول هناـوأنا أق
ن الرشيد ريض اهللا عنه , انتبه لتمكن الفرس من دار اخلالفة , هلذا بطش هارو

بطشا مل تقم هلم بعدها قائمة أبدا وذلك عندما أحس أهنم سيطروا عىل كثري  )١(بالربامك
ولوال فطنته وبطشه هبم . إزاحة هارون الرشيد من مقاليد اخلالقة ومل يبقَ هلم إال

لرشيد ريض اهللا عنه هو الذي أخر سقوط دولة اخلالفة النتقلت اخلالفة إليهم فهارون ا
 .العربية بفعلته هذه مائتي سنه

                                           
, وقد كان هلم منزلة عاليه واستحوذوا  بلخالربامكة عائلة ترجع بأصوهلا إىل برمك املجويس من مدينة  )١(

ب يف أيام املهدي واهلادي وصدرا من أيام هارون الرشيد , كان هلم حضور كبري يف عىل الكثري من املناص
رضاعة زوجة حييى بن خالد الربمكي : دار اخلليفة , وسبب هذه احلظوة الكبرية كانت لسببني , أوهلا

حفظ حيي بن خالد : وثانيها. هلارون الرشيد هلذا فهو أخو الفضل بن حيي وجعفر بن حيي يف الرضاعة
 .خلعه اخلليفة اهلاديالربمكي  هلارون الرشيد والية العهد بعد أن أراد 

امكة بمكانة خاصة عند الرشيد , حتى أصبحت معظم األمور بيدهم , فلام أحس وقد حظي الرب
 .  هارون الرشيد بتمكنهم من اخلالفة وطموحاهتم التي ليس هلا حدود قيض عليهم ورشدهم

هل أوالد اإلماء والعبيد واألعاجم نسيبني
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مع أن فعلته تلك . فيا سبحان اهللا مل ينتبه للخطر األيت من أخوال أبنه املأمون
 .أعادت هيبة اخلالفة العربية

وكذلك أبو جعفر املنصور أحس هبذا اخلطر القادم من الفرس هلذا قام بقتل أبو 
وفرق جيشه عندما أحس بقوة الفرس وأن عينهم عىل اخلالفة , مع  )١(لم اخلرساينمس

أن هذا الفاريس هو من وطد اخلالفة للعباسيني وهو من ساعدهم عىل القضاء عىل 
 .دولة بني أمية العربية الصميمة

ن هلذا مل ينتبه بني العباس بأهنم البد أ. فيا سبحان اهللا , إن هللا مشيئة ال رادا هلا
. يرجعوا ألصلهم العريب وأن يعرفوا بأنه لن حيميهم إال بني جلدهتم العرب األصيلة

وإن انتصارهم عىل بني قومهم باألعجم لن يأيت إال بالدمار عليهم والذل هلم , وفعال 
 . هذا ما حدث

فقد . فبعد انقضاء خالفة املعتصم وابنه ذل بني العباس ذال مل  يذل أحدا مثلهم
والكرد واألزبك والقوقازيون وغريهم , ذال يميت الرجال من القهر , ومل  ذهلم الفرس

ولكن ويا لألسف مل يكونوا بقوة السفاح أو . ينجُ من ذلك إال بعض اخللفاء األقوياء
أبو جعفر املنصور أو اهلادي أو املهدي أو هارون الرشيد هلذا مل يستطيعوا أن يفعلوا 

 .يشء
ذا خالفهم اخلليفة يف أمر قعدوا عليه وأماتوه خنقا والذل وصل إىل درجة أهنم إ

 .وعينوا من بني العباس خليفة غريه يف صباح اليوم التايل
                                           

 . يقال انه من خرسان أصال وليس فارسيا وأنا أقول هو سكن خرسان ولكن أصلة فاريس )١(
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ام يسأل سائل أهلذا وصل حال املسلمني , أقول ال بل وصل الذل إىل دار بر
ولكن . اخلالفة , أما املسلمون فامزال اإلسالم يف قلوهبم وترصفاهتم ومازالوا أعزة

ملسلمون بعد ذلك وأصبحوا أذلة بعد دمار دار اخلالفة من قبل هؤالء اهنار ا
 .األعاجم

ففي أيام التتار كان الترتي يف بغداد يمسك بخمسني مسلم وجيعل وجههم إىل 
فيقف . احلائط ويأمرهم بالوقوف حتى يأيت بسيف أخر ومساعد له ليقوم بقتلهم

 .أن هيربوا منه املسلمون حتى يأيت الترتي ويقوم بقتلهم دون حتى
يعني إذا   "إذا عز شيخ القوم عزة أرذاهلا  ": وصدق الشاعر البدوي عندما قال

 .أصبح شيخ العشرية أو القبيلة عزيزا سوف تعز بعزة أرذال قومه
نعم واهللا ما ذل املسلمون اليوم إال بسبب بعد اخلالفة عن العرب ودخول هؤالء 

 .واالستيالء عليهااألعاجم كموايل وعبيد إىل هذه الدار 
ومن املفارقات العجيبة والغريبة أنه عند سقوط األندلس كان العثامنيون يف عز 
قوهتم وكانوا يستطيعون أن يعيدوها إىل املسلمني بسهولة , وقد طلب العثامنيون من 
املرابطني أن يسمحوا هلم بإرسال جيش لدحر الفرنجة , ولكن املرابطني يف املغرب 

وا هبم ألهنم يعرفون أن العثامنيني لن يدخلوا ليعيدوا هلم األندلس , بل العريب مل يثق
ليسيطروا عليهم ويذلوهم كام أذل العجم العرب يف املرشق العريب ألن الثقة كانت 
معدومة بني العرب والعجم املسلمني , ألهنم كانوا يرون مـا حيدث يف بغداد والشام 

 .لعرب املسلمنيومرص من انتهاكات األعاجم املسلمني ل

هل أوالد اإلماء والعبيد واألعاجم نسيبني
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يا لألسف مل يثق املرابطون بالعثامنيني مع أهنم كانوا خمتلفني عن : وأنا أقول هنا
هؤالء األعاجم الذين سيطروا عىل اخلالفة , وياليتهم وثقوا هبم لكانت تغريت أمور 

 .كثرية
 وطبعا أنا أعذر املرابطني ملا كانوا يسمعونه من هؤالء األعاجم من مساخر يند

وأنا أطلب من القارئ الكريم أن يقرأ عن الدولة الفاطمية والقرامطة . جلبنيهلا ا
 .            واملامليك وغريهم كثري من السفهاء الذين استولوا عىل دار اخلالفة

وقد حاول العثامنيون االلتفاف من أوربا عن طريق إيطاليا الوصول لألندلس 
قد دارت معارك رشسة بني العثامنيني ولكنهم مل يستطيعوا الوصول إال للنمسا , ف

وعدم . واألوربيني لتحقيق غايتهم السرتجاع األندلس ولكنهم مل يستطيعوا
 :  االستطاعة راجع لعدة أسباب منها عىل سبيل املثال ال احلرص

الدولة الصفوية الشيعية التي تأسست بإيران والتي حاربت العثامنيني املسلمني ) ١
طبعا هذه عادة (مسموم يطعن العثامنيني من اخللف  لدرجة أهنا كانت خنجر

الفرس الشيعة , فأي مصيبة تصيب املسلمني البد أن هلم يد فيها وضلع , وما 
الطويس الذي فتح أسوار بغداد للتتار إال مثاال بسيطا جدا عام يفعلوا هؤالء الشيعة 

الصفويني  لوال: , وقد قال وزير خارجية احدي الدول األوربية) ضد املسلمني
 .   لكنا نقرأ القرآن اليوم كام يقرأه املسلمون , كناية عن دخوهلم يف اإلسالم

فتح العثامنيني جبهات قتال كثرية مما أد إىل ضعف جبهة أوربا وإن صمدت مدة ) ٢
 .     طويلة
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اعتامد العثامنيني عىل منطق احلرب الرصفة دون االهتامم بنرش اإلسالم أو توطني ) ٣
فأصبح وجودهم يف .  يف البالد التي فتحوها , كام فعل املسلمون العربمسلمني

البقعة التي فتحوها يعتمد كليا عىل قوهتم العسكرية , فإذا ما ضعفت قوهتم 
بعكس العرب , فالعرب عندما . رجعوا من حيث أتوا , وبدأوا القتال من جديد

وا يف هذه البقاع , وهذه فتحو إيران واهلند والسند والشامل األفريقي فإهنم ساح
السياحة أدت إىل إسالم الناس املوجودين يف البقعة التي فتحوها , وملا اهنارت 
الدولة اإلسالمية بقي أهل هذه األوطان مسلمني يدافعون عن اإلسالم برشاسة 

 .    ألهنم أصبحوا مسلمني
صحيح  عدم ثقة العرب هبم , واعتربوهم غاصبني للخالفة , ألن هناك حديث) ٤

. وال يصح أن يصبح خليفة للمسلمني إىل قريش "األئمة من قريش"يقول أن 
 . هلذا مل يتعاون العرب وخاصة عرب الشامل األفريقي معهم

كل هذه األمور وأمور أقل أمهية منها أدت إىل عدم استطاعة العثامنيني اسرتجاع 
التي فتحوها , فقد  باإلضافة إىل عدم التمكن من تثبيت اإلسالم بالدول. األندلس

وصل اجليش العثامين إىل حدود النمسا ولكن عندما اهنزموا يف احلرب العاملية األويل 
وأعني من هذه العبارة أنه مل يكن هناك مسلمني . مل يبقَ يف أوربا إال قلة من املسلمني

ك اسلموا من أهل تلك البقاع التي فتحها إال القليل مع أن العثامنيني استوطنوا بتل
 .بعكس الفتوحات العربية كام بينت سابقا.  الدول مئات السنني

هل أوالد اإلماء والعبيد واألعاجم نسيبني
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أننا لن نعود كام كنا إال بعد أن تعود  "واهللا أقوهلا وأنا مطمئن بأن ما أقوله حق
وأنا أر حسب نظريت للواقع أن العرب بدأوا حياولون العودة . العرب  لسابق عهدها

وقبائلهم وبدأت الناس تبحث عن فلقد بدأ الناس هيتمون بأصوهلم . إىل أصوهلم
 .أصوهلم العربية وهذه بادئة خري  ليعود العرب ألصوهلم

 .وأسجل هذه الكلامت للتاريخ ونسأل اهللا أن تكون نظريت ثاقبة
@ @

@ @
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@ @

@ @
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. لقد أرسل اهللا سبحانه وتعاىل من العرب رسول منهم ومن أوسطهم حسبا ونسبا
.  وتعاىل لرسول من العرب ومن بيئة عربية له حكمة وبال شك أن اختيار اهللا سبحانه

ولعل من حكمة اهللا سبحانه وتعاىل يف نزول الرسالة عىل رسول عريب يدعوا قومه يف 
فعند العرب . بادء االمر , وهي بالتأكيد حكمة مهمة جدا , للصفات التي يتحلون هبا

من هذه الصفات عند صفات جمتمعة ال توجد عند أي أمة من األمم وأن وجدة بعض 
أمة أخر , فإهنا ال تكون سجية من سجاياهم , وإن كانت سجية عىل فرض , فإن 
الصفات احلميدة ال تكون جمتمعة , أي من املمكن أن يكونوا شجعانا ولكن ال يوجد 

عندهم كرم  ومن املمكن أن يكونوا كرماء ولكن الصدق ليس سجية من سجاياهم  
 . العربية كلهاوهكذا ال جتتمع الصفات 

وهذه الصفات التي , سوف نذكرها , فطر العرب عليها , أي هي سجية من 
فالعريب يكون يف قمة السعادة . سجاياهم وطبيعة من طبائعهم ال أمرا يتكلفون بصنعه
ويكون يف قمة االرتياح وهو . والفرح وهو يكرم ضيفة , وإن أكرم بأخر ما يملك

ويكون يف قمة النشوة وهو يقاتل يف . ائبيصدق وإن جلب له هذا الصدق مص
فالعريب ينام قرير العني هادئ البال . شجاعة وإن أدت هذا الشجاعة إىل قتلة , وهكذا
 .سعيدا يف يومه وهو يقوم بإتيان مكارم األخالق
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وهذه الصفات التي يتحىل هبا العريب ويقوم بأدائها بفطرته , يعلمها اهللا سبحانه 
ات هي املطلوبة ملن حيمل رسالة اإلسالم العاملية واملطلوب نرشها وتعاىل , وهذه الصف

 .لكافة البرش
من اهللا سبحانه وتعاىل ليست لقومه فقط ,  ملسو هيلع هللا ىلصفالرسالة التي أتى هبا رسول اهللا 

 .مثل باقي الرسل السابقني
أي كان الرسول يدعو . فالرسل الذين سبقوه كانت رسالتهم من اهللا لقومهم

كن هناك حاجة إىل مواصفات خاصة يتحىل هبا قوم الرسل السابقني فلم ت. قومه فقط
 .إال أن يكون من جنس قومهم

أما رسالة اإلسالم فهي جلميع البرش , هلذا البد من أن تكون هناك مواصفات 
خاصة للذين سيحملوهنا ويدعون هلا , هلذا اختار اهللا رسول عريب من بيئة عربية ليدعو 

ألن العرب بعد إسالمهم مطالبون بحمل الرسالة ونرشها إىل . يف البداية قومه العرب
الناس كافة , هلذا البد من توفر مميزات خاصة فيهم ال توجد عند أي أمة من األمم , 
ألن هذه املواصفات اخلاصة هي التي سوف تساعد عىل نرش اإلسالم وتوطينه يف األمم 

صل اإلسالم إىل مشارق األرض نعم وهذا ما كان , فخالل ثالثني سنه و. املفتوحة
, بل  )١(ومغارهبا بفضل العرب املسلمني , واستوطن اإلسالم فيهم حتى هذا اليوم

                                           
 الفتوحات التي قام هبا العرب والفتوحات التي قام هبا األتراك لنجد أن هناك فرق لو عملنا مقارنة بني) ١(

فاألتراك وصلوا حتى حدود النمسا يف فتوحاهتم ولكن ملا اهنزموا وعادوا . شاسع من حيث الكم والنوع
وحات رجعت الدول التي فتحوها إىل سابق عهدها , إال من جيوب صغرية يف ألبانيا والبوسنة , أما فت

العرب فوصلت إىل أماكن كثرية وبعيدة , فاإلسالم وصل اهلند وأفغانستان وجزء من الصني واندونيسيا 
وغريها من البالد التي فتحوها واإلسالم مازال مستوطن يف هذه الدول وبقوة  نوالفلبني وطاجاكستا

 .  كبرية وال يمكن انتزاع اإلسالم من قلوهبم حتت أي ظرف من الظروف
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وعندما حتولت اخلالفة إىل غري العرب ضاع . أصبحوا هم من يدافع عن اإلسالم

وال يعني هذا أن . املسلمون , ولوال تكفل اهللا بحامية اإلسالم لضاع اإلسالم بسببهم
مل يدعُ الضعفاء , بل دعاهم لإلسالم وأسلم منهم الكثري وكان لبعضهم دور  الرسول

الم كدور ـر اإلسـبيل اهللا , ولكن مل يكن دورهم يف نشـاد والقتال يف سـبارز يف اجله
أيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان وعيل بن أيب طالب وجعفر بن أيب 

وعمرو أبن العاص ومعاذ بن جبل  يب وقاصطالب وخالد أبن الوليد وسعد بن أ
طلحة والزبري ابن العوام وعكرمة بن أيب جهل ومعاوية بن أيب سفيان وسعد أبن و

عبادة وعبد اهللا بن رواحة  وغريهم الكثري من الصحابة العرب األجالء فريض اهللا 
 نعم أسلم سلامن الفاريس وبالل بن رباح وصهيب الرومي وعامر بن. عنهم أمجعني

يارس ولكن مل يكن هلم دور كبري يف نرش اإلسالم إىل العامل كدور قادة قريش عندما 
 .أسلموا , فريض اهللا عن الصحابة أمجعني فكل منهم أد الذي يستطيع عمله
 : وبعض صفات العرب التي فطروا عليها أيام جاهليتهم وإسالمهم هي

üëc@@ZòÇbv“Ûa@ @

ت يف ميادين القتال دفاعا عن كلمة قطعها كان العريب قبل اإلسالم يفتخر باملو
هلذا كان .  عىل نفسه أو دفاع عن جار استجار به أو دفاعا عن غريب طلب احلامية منه

العرب يستهينون باحلياة فليس عند العريب مانع أن يفقد حياته وفاءً لكلمته , أو دفاعا 
 . عن صديق , أو محاية جلوار
إن يقتل فقد قُتل أبوه وأخوه وعمه , إنا : أخيه ا بلغه قتلـمَّ ـفقد قال أحدهم ل

ا  .ولكن نموت حتت ظالل السيوف )١(واهللا ال نموت حتفً
                                           

اح) ١(  . ميتة طبيعية: تفً
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فإذا ما . إن بناء األمم واحلضارات حتتاج إىل مهم وأرواح تبذل يف سبيل حتقيقها
لَ عليه الوصول إىل غايته وحتقيق ما  هُ استهان اإلنسان بروحه يف سبيل ما يؤمن به , سَ

أما اجلبان فقد يقتنع بقضية لكن قلبه ال يقو عىل اإلقدام عىل حتقيقها . به يؤمن
فالغايات العظام حتتاج إىل رجال عظام . والدفاع عنها , هلذا تكون قناعاته حبيسة قلبه

 .يبذلون دمائهم يف سبيل حتقيقها
هلذا  .وال يبذل الدماء إال من جعل مبدئه الذي يريد حتقيـقه أغىل عليه من حياته

عندما أسلم هؤالء العرب األصيلة ومتكن اإلسالم من قلوهبم استطاعوا خالل فرتة 
وجيزة حتطيم إمرباطوريتني عظيمتني الفرس والروم , يف آن واحد , نعم يف آن واحد , 
ونرشوا اإلسالم إىل معظم أرجاء األرض يف فرتة وجيزة , وذلك بسبب إيامهنم باهللا مع 

 . عظيمة فطروا عليها ومن أهم هذه الصفات الشجاعة الفطريةما يملكونه من صفات 
وواهللا إن هذه الفطرة مازالت فيهم , فنظرة إىل معجزات شباب العرب نعم أقوهلا 

 .معجزاهتم يف حرب البلقان وحرب الشيشان وحرب أفغانستان
سبيل  وهناك نامذج كثرية تدل عىل شجاعتهم وقوة بأسهم واستهانتهم باحلياة يف

يؤمنون به , ولو أردت أن اكتب القصص التي تثبت شجاعتهم الحتجت إىل  ما
 . جملدات كثرية , ولكني سوف أكتفي برضب بعض األمثلة

 )١(والذي يريد املزيد من املعرفة لريجع لكتب السرية وكتب التاريخ اجلاهيل(
 ). واإلسالمي وقصص جهاد العرب القديم منها واحلديث

                                           
وذلك للفصل بني احلق والباطل , بني اإلسالم بعد . سميت الفرتة التي سبقت اإلسالم بالعرص اجلاهيل )١(

=  واجلهل هنا ليس املقصود به كام يتوهم بعض السذج بأن العرب كانوا. الرسالة والكفر الذي كان قبله
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إذا رأيتموين : يبدأ املعارك بنفسه ويقول )١(الد بن الوليدفهذا قائد املسلمني خ
رغم أنه هو . محلت عىل العدو فامحلوا , أي إذا رأيتموين أهجم عىل العدو فأهجموا

فقد كان يقذف نفسه يف القتال دون أن هياب املوت , بل بالعكس كان يرغب . القائد
نفسه ويلوم اجلبان فقد كان  بالشهادة , حتى أنه عندما مَرِض مرض املوت كان يلوم

ا, وما يف جسدي شرب : يقول وهو يبكي لعدم نيله الشهادة لقد حرضت كذا وكذا زحفً
كام يموت إال وفيه رضبة سيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم, وها أنا أموت عىل فرايش 

 ريض اهللا عنه بحمص من أرض الشام سنة تويفوقد . , فال نامت أعني اجلبناء البعري
سرية هذا القائد  أقراوبطوالت هذا القائد كبرية وكثرية وملعرفة املزيد . للهجرة ٢١

 .العظيم
هل تتصور أو هل تصدق أن شخص يطلب من جيشه أن يقذفه كقذف احلجارة 
داخل حصن العدو املوجود به ثالثون ألف مقاتل ليحاول فتح باب احلصن حتى 

د أن قذفوه يف فتح باب السور , يستطيع جيش املسلمني دخول احلصن , وينجح بع
نعم ال يصدق أن يفعل ذلك غري العرب ولكن العرب املسلمني !!! يشء ال يصدق 

                                                                                                           
أما حياهتم االجتامعية فقد كانوا . يد الربوبيةأعراب وبدو جهله , بل كانوا جهلة بدين احلق أي توح =

يعيشون يف نظام اجتامعي راقي إال من بعض املامرسات اخلاطئة مثل وأد البنات , وهذا األمر مل يكن 
 .ه والذين كانوا يامرسوه كانوا يامرسونه خوفا من عار الفقر والسبي. منترش كظاهرة بل عند قلة من الناس

لد خالد بن الول )١( , وكان والده الوليد بن املغرية سيدا يف بني خمزوم  يف مكة ]٥٨٤[سنة  ريض اهللا عنه يدوُ
طعام حتى أنه كان يرفض أن توقد نار غري ناره إل, ومن سادات قريش واسع الثراء ورفيع النسب واملكانة

 اعامألنه كان يكسو الكعبة  , ولقب برحيانة قريش , خاصة يف مواسم احلج وسوق عكاظ , الناس
 .  نعم ال خيرج السيد إال من السادة. وأمه هي لبابة بنت احلارث اهلاللية ا ,وقريش تكسوها عام
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أحد  )١(الرباء بن مالك بن النرض ريض اهللا عنهنعم فعلوها , فلقد فعلها . فعلوها
ا وما بعدها من الغزوات مع  األقوياءالعرب  األبطال , بايع حتت الشجرة وشهد أحدً
, وأظهر فيها بطولة   حروب الردةفقد شارك هذا الصحايب اجلليل يف. ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  رسول
ا أن يصدر القائد خالد بن يفوها هو  فائقة بالزحف  الوليد أمره يوم الياممة يقف منتظرً

وانطلق معها  , اهللا أكرب فانطلقت جيوش املسلمني مكربة: خالد داملالقاة املرتدين ون
وهم يتساقطون  وراح يقاتل أتباع مسيلمة الكذاب بسيفه .لكعاشق املوت الرباء بن ما

ا, وال قليال أهل  , بل كان أمامه قتىل الواحد تلو اآلخر, ومل يكن جيش مسيلمة ضعيفً
 ., وقد تصدوا هلجوم املسلمني بكل عنف أخطر جيوش الردة الياممة من

وار قة وهي ذات أسوعندما متكن املسلمون منهم دخل جيش مسيلمة احلدي
, فإذا  ووقف املسلمون أمام احلديقة يفكرون يف حيلة يقتحمون هبا احلصن, عاليه

فاحتمله املسلمون وألقوه يف . يا معرش املسلمني, ألقوين إليهم: بالرباء بن مالك, يقول
, وأخذوا  لمسلمني ودخل املسلمون احلديقةل باب احلصن , فقاتلهم حتى فتح احلديقة

, لقد ألقى  وانترص املسلمون إال أن حلم الرباء مل يتحقق  يقتلون أصحاب مسيلمة
ورجع الرباء بن  ., ولكن مل يشأ اهللا بعد بنفسه داخل احلديقة آمال أن يرزقه اهللا الشهادة

ا ما بني رضبة بسيف أو رمية بسهم ومحل إىل خيمته   مالك وبه بضعة وثامنون جرحً
ا كامال, وقام خالد بن الوليد عىل عالجه بنف ليداو هذه عينه . حتى شفي سه شهرً

                                           
مات يف خالفة عمر  ملسو هيلع هللا ىلص أخو أنس بن مالك خادم رسول اهللا إنه الرباء بن مالك بن النرض ريض اهللا عنه )١(

 . هناك للهجرة ٢٠بن اخلطاب ريض اهللا عنه سنة 
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باهللا عليكم أذكروا يل شعبا عنده مثل هذه  .بسيطة لواحد من أسود العرب املسلمني
 .النوعية من الرجال

لندع .  ويف املقابل انظر ماذا قالوا وماذا فعلوا بنو إرسائيل مع نبي اهللا مويس
 :القرآن خيربنا عن قوم مويس فقد قال اهللا سبحانه وتعاىل
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وعىل اجلانب اآلخر انظر ماذا قال العريب املسلم الصحايب اجلليل املقداد بن 
ا قال ـول اهللا , إنا ال نقول لك كمـيا رس: د قالـيوم بدر فق ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـلرس )١(عمرو

                                           
بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود البهراين القضاعي وقد اشتهر باسم هواملقداد بن عمرو  )١(

وذلك منذ أن حالف فيه األسود وتبناه األسود صار اسمه املقداد بن . "املقداد بن األسود الكندي"
إذا  األسود , نسبة حلليفة , والكندي , نسبةً حللفاء أبيه, وقد غلب عليه هذا االسم, واشتهر به , حتى

م آلبائِهم : (  ةـنزلت اآلية الكريم وهُ : ود , وقيلـوكان يكنى أبا األس. داد بن عمروـاملق: قيل له) أدعُ
 =                                                 ."حارس رسول اهللا": ومن أهم ألقابه. أبو عمرو, وأبو سعيد وأبو معبد

صــــــفـة العــــــرب
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 . ولكن امضِ ونحن معك

 وهذه الشجاعة متأصلة يف العرب بجاهليتهم وإسالمهم
وإذا أردنا أن نعرف شجاعة العرب قبل اإلسالم حتى ال يقال أن الشجاعة ليست 

أقول إن الشجاعة وقوة البأس وعدم . صفة بالعرب ولكن صنعها اإلسالم فيهم
طرة وسجية من سجاياهم , وموجودة عندهم غدرهم حتى بمن أرادوا قتله صفة وف

بيل اهللا ـهادة يف سـالم هذهبا فجعل الغاية منها الشـالم وبعده , ولكن اإلسـقبل اإلس
 . ال السمعة العطرة بني الناس

واملوجودة يف فصل قصص العرب تبني  )١(وقصة عمرو بن معد يكرب الزبيدي
 قلنا لدرجة أن من أراد القتل شجاعة العريب وعدم غدره حتى بمن أراد قتله كام

يعطي السيف ملن أراد أن يقتله , وحينام أحس أن ما قاله له دون قصد فيه أشارة 
ة العرب باملوت وكذلك نر يف القصة استهان.  لألمان كف سيفه احرتام لكلمته

                                                                                                           
من شجعان بني قومه هبراء, يتمتع بجرأة عالية دفعته إىل قتل بعض أفراد  عمرو بن ثعلبةكان والده   =

قبيلة , وحالف  بحرضموتلحق بني قومه , فاضطر إىل اجلالء عنهم حفاظاً عىل نفسه من طلب الثأر , ف
 .  التي كانت حتتل مكانة مرموقة بني القبائل , وهناك تزوج امرأة منهم, فولدت له املقداد كندة

قول ي عمرو بن معد يكرب الزبيدي فارس من فوارس العرب والذي يعد عند العرب بألف فارس , )١(
 , من الرجال ربعةأمن أحد إال من  , رضي هذه األأ , خشى عىل هذه البسيطةأمل  :هفارسنا عن نفس

أما األسودان مها عنرت بن شداد  فهم مسعود الشيباين وعامر بن الطفيل انبيضأما األ,  سودانأبيضان وأ
ذا الشجاع بمن , ونر كيف يشهد ه العبيس وسلكة بن السلك وهم مشهورين بالشجاعة النادرة

 .  أشجع منه مع أنه يعادل ألف من الفرسان بفروسيته
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, حتى لو كان املقتول أوالده , فإنه ال يكرتث بذلك إذا ما كان وعدم مباالهتم به
 .يف سبيل عزهتم موهتم

والقصص كثرية والبحث يطول فنكتفي بام أوردنا كمثال عن شجاعة العرب , 
 . وكتب السرية والتاريخ تزخر بالكثري من القصص التي تبني شجاعة العرب

@bîãbq@ZÈÛañ@ @

العزة والكرامة صفة متأصلة يف العريب من قبل الرسالة وإىل حتى يومنا هذا , ولقد 
 uρ äο̈“Ïèø9$# ⎯Ï&Î!θß™tÏ9uρ!¬ ﴿ تعاىلسبحانه و قال اهللاة بإسالم العرب فقد اكتملت هذه العز

š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑù=Ï9uρ  ﴾ . فالعريب بطبعه عزيز النـفس يأنف أن يذل , يدرك ثأره ممن ظلمه حتى
ة النفوس تضاهي جاه امللوكوكذالك يؤمن العريب بأن . بعد سنني طويلة  .عزّ

 :يقول شاعر العرب املتنبي

ـريمعِ  أَنـتَ كَ ـت وَ زيــزاً أَو مُ  شْ عَ
قِ البنـود نـا وخـفْ  بيـن طَعــنِ القَ

ــرؤوس الرمــاحِ أَذهـبَ لِلغـيــظ فَ
ودِ رِ احلـــقً ـــدْ ـ ـــلّ صَ ـــفى لِغـ  وأًشـ

ــريَ حــميدٍ ــيِيتَ غَ ــد حَ مــا قَ  ال كَ
ـــدِ ـــريَ فقيـ ـ ـــت غَ ـ ـــت مُ ـ  وإِذا مُ

لُبِ العِ  ــاطْ لَّفَ عِ الـذّ دَ  ـزَّ فـي لظَـى وَ
نـــانِ اخلـــلُودِ لَــــو كــــانَ فـــي جِ  وَ
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ــد يَعجــزُ زُ اجلبَـانُ وقَ   يقتــل العاجِ
ــــن قَ   ــعَ ـنـُ  ودِـولــــقِ املـطْـــعِ بُخْ

 :ويقول عنرتة بن شداد
نِي مــــَاءَ الْ  ــــقِ لَّــــةٍـالَ تَسْ يــــَاةِ بِذِ  حَ

زِّ نِي بِالْعِ قِ ـاسْ ــأْسَ الْـبَـلْ فَ نْظَلِـكَ  حَ
نَّــــمَ هَ جَ لَّــــةٍ كَ يــــَاةِ بِذِ ــــاءُ احلَْ  مَ

لِ نْـــزِ يَــــبُ مَ زِّ أَطْ نَّمُ بِالْـــعِ ـــهَ جَ  وَ

ومن أغرب القصص يف عزة النفس والفطنة من غاية الطَلَب , قصة عمرو بن 
ا هل تعلمون أنّ أح: هند ملك احلرية , فقد جلس مع أصحابه يتسامرون فقال هلم دً

فدعا . نعم , عمرو بن كلثوم الشاعر التغلبي: من العرب تأنف أمه خدمة أمي? قالوا
امللك عمرو بن كلثوم لزيارته, ودعا أمه لتزور أمه واتفق امللك مع أمه أن تقول ألم 
عمرو بن كلثوم بعد الطعام ناوليني الطبق الذي بجانبك , فلام جاءت , قالت هلا 

فأعادت عليها . لتقم صاحبة احلاجة إىل حاجتها: كلثومذلك , فقالت أم عمرو بن 
ة  وأحلَّت , وعندما أحست أم عمر بن كلثوم التغلبي أن هذا األمر الغاية منه  الكرَّ

تغلب: إذالهلا , صاحت الَّه , يا لَ فسمع ابنها عمرو فاشتد به الغضب , ورأ . واذُ
ا , فتناوله , ورضب به رأس عمرو بن ه ند , وناد بني تغلب, سيف امللك معلقً

 . فجاءوا وانتهبوا قرص امللك
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بعض الناس من الذين حيبون الطعن بالعرب حقدا وكرها هلم , أو ممن حيب 
الذي يقول فيه لعبيده بن  عنه جلد ذاته من العرب , يستدل بقول عمر ريض اهللا

لب العز إنا كنا أذل قوم فأعزنا اهللا باإلسالم , فمهام نط ":اجلراح عند خروجه للشام
.  رب كانت أذلةـول عىل أن العـذا القـتدلون هبـيس. "ا اهللا ـبغري ما أعزنا اهللا به أذلن

اس ال يدركون أن قول عمر ريض اهللا عنه يدل عىل اعتزازه باإلسالم ـوهؤالء الن
وقوة انتامئه له والفخر به , فعمر عندما يقارن بني عزة العرب يف اإلسالم وعزت 

م , ير أن العرب قبل اإلسالم كانوا أذل , إذا ما قورنوا باإلسالم العرب قبل اإلسال
نعم كنا : فعندما نقارن بني اإلسالم وغرية نقول. الن ال وجه للمقارنة بني االثنني

 .  أذلة مهام كنا أعزاء , وأعزنا اهللا باإلسالم
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 سنة ومل لكل هذه البقاع أوصل املسلمون العرب اإلسالم فقط خالل أربعني
يوصلوا اإلسالم فحسب بل ثبتوه تثبيتا حمكام ال يتزحزح أبدا من هذه الدول إىل يوم 

 .القيامة
هل تعتقدون أن هلذه األمة . أعرفتم ملاذا أختار اهللا العرب حلمل رسالة اإلسالم

 .كفأ بني األمم 
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brÛbq@ZÝàznÛa@ñìÓë@—Ûa@ @

عظيمة , وهم قوم أبعد ما يمتاز العرب بقوة التحمل والصرب عىل املشقة ال
والصرب والتحمل من . يكونون عن الرتف الذي يؤدي باإلنسان إىل اخلمول والكسل

الصفات العظيمة التي مكنت العرب بعد إسالمهم من حتطيم إمرباطورية الفرس 
والصرب والتحمل مها من أهم مفاتيح النجاح ألي . والروم ونرش اإلسالم يف بالدهم

ي للوصول للهدف مهام طال الزمان , أما من ال يملك الصرب فلن فالصرب يؤد. مبدأ
 .   يصل إىل غايته مهام كان مبدئه عظيام

bÈiaŠ@Z—ÛaÖ‡@ @

مل تعرف العرب الكذب ومل يكن الكذب يف قواميس لغتهم , والكذب بالنسبة 
وأنا أجزم . هلذا يأنف العريب الكذب حتى عىل أعدائه . للعرب عار كبري ومسبة عظيمة

أن هذه الصفة هي التي أدت إىل تسلل املستعمرين إىل بالد املسلمني بعد سقوط 
الن العرب بحكم أهنم صادقني صدقوا عهود ومواثيق املستعمرين يف . اخلالفة العثامنية

البداية وهذه كانت غلطتهم التي مازالوا يدفعون ثمنها إىل اآلن , نعم العريب ال يكذب 
فطنني , فالعريب فطن وذكي ال تنطيل عليه أكاذيب املؤمنني  ولكن كان عليهم أن يكونوا

 .بالكذب كعقيدة هلم , وال حول وال قوة إال باهللا , هذا أمر اهللا وال راد ألمره
والصدق عند العرب فطرة فطروا عليها وحياة ارتضوها ألنفسهم حتى وإن 

ا بعد إيامنه , نعم , إنَّ اإلسالم قد حيول الكذاب إ. جلب الصدق عليه املصائب ىل صادقً
 . ولكن مهام كان لن يكون مثل الذي فطر عىل الصدق

صــــــفـة العــــــرب



  

١٤٦ 

ومن أعظم املواقف التي تدل عىل أنفة العريب من الكذب هو موقف أيب سفيان بن 
 :ملسو هيلع هللا ىلصحرب مع ملك الروم هرقل عندما سأله قبل إسالمه عن رسول اهللا 
رقل أَرسل إليه يف عن عبد اهللا بن عباس , أن أبا سفيان بن حرب أخربه , أن ه
كانوا جتارا بِالشام قبل فتح مكة وقبل أن يسلم كب من قريش, وَ أبا سفيان , فأتوه  رَ

: وهم بِإِيلِياء , فدعاهم يف جملسه وحوله عظامء الروم ثم دعاهم ودعا برتمجانه , فقال
 أيكم أقرب نسبا هبذا الرجل الذي يزعم أنه نبي? 

 . م نسباأنا أقرهب: فقلت: فقال أبو سفيان
قل هلم : أدنوه مني وقربوا أصحابة فاجلسهم عند ظهره , ثم قال لرتمجانه: فقال

 . إين سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه
: ويف لفظ ابن إسحاق( فواهللا لوال احلياء من أن يأثروا عىل كذبا لكذبت عنده 

ا وا عيلَّ , ولكنِّي كنت امرأً سيدً ثم كان أول ) أتكرم عىل الكذب فواهللا لو كذبت ما ردُّ
 كيف نسبه فيكم ? : ما سألني عنه أن قال

 .هو فينا ذو نسبٍ : قلت
 فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله? : قال
 . الَ : قلت
 فهل كان من آبائه من ملك ? : قال
 . الَ : قلت
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 فأرشاف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ? : قال
 . بل ضعفاؤهم: فقلت
 أم ينقصون ?  أيزيدون: قال
 .بل يزيدون: قلت
 فهل يرتد أحد منهم سخطا لدينه بعد أن يدخل فيه ? : قال
 . الَ : قلت
 فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال? : قال
 . الَ : قلت
 فهل يغدر? : قال
ال , ونحن منه يف مدة ال ندري ما هو فاعل فيها , ومل متكني كلمة أدخل : قلت

 . هذه الكلمة فيها شيئا غري
 فهل قاتلتموه? : قال
 . نعم: قلت
 فكيف كان قتالكم إياه? : قال
 . احلرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه: قلت
 ماذا يأمركم? : قال
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يقول اعبدوا اهللا وحده وال ترشكوا بِه شيئا , واتركوا ما يقول آباؤكم, : قلت
 . لصلةويأمرنا بالصالة والزكاة والصدقِ والعفاف وا

أن يؤثر عليه  مرشك يأنف أبو سفيان وهو كافر رد كيف كان أخي القارئ فتأمَّل
  .الكذب

يُّ بن  كان :, قال عن أمحد بن عبد اهللا العجيلومن صدق العرب ما روي  بْعِ رِ
اشٍ  رَ , فقيل  زمن احلجاج خارجانكان له ابنان و,  , مل يكذب قط , تابعي ثقة حِ

أين : فأرسل إليه فقال. , لو أرسلت إليه فسألتَه عنهام يكذب قط إنَّ أبامها مل: للحجاج
 .قد عفونا عنهام بصدقك: فقال. مها يف البيت: ? فقال ابناك

bßb‚@ZÛaØâ‹@ @

الكرم صفة أصيلة متأصلة يف كيان الشخصية العربية , هلذا عندما فتحو البالد 
قصص هؤالء األخر ووجدوا عند بعض الشعوب التي فتحوها بخل  جعلوا 

البخالء نوادر يتندرون هبا يف جمالسهم , ومن أشهر الكتب التي كتبت عن البخل 
ومن أشهر الشعوب التي تندر العرب  "البخالء"واملسمى  )١(والبخالء كتاب اجلاحظ

 .ببخلها أهل مرو يف بالد خرسان
والعريب عندما يكرم ضيفة حيس بإحساس عظيم , حيس بالغبطة والسعادة متأل 

يانه عندما ير الضيف يأكل طعامه , لدرجة أن العرب كانت تشعل النار يف الليل ك
 .حتى يستدل إليهم عابر السبيل ويأيت ليقروه

                                           
هـ , أديب  ٢٥٥هـ وتويف سنة  ١٥٩هو أبو عثامن عمرو بن بحر بن حمبوب الكناين البرصي ولد سنة  )١(

 . وتويف فيها البرصة, ولد يف  العرص العبايسيف كان من كبار أئمة األدب  عريب
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 :وقد قال حاتم الطائي يف ذالك

 . فإن الليل ليل قُر , والريح يا موقد ريح رص , إن جلبت ضيفاً فأنت حر :أوقد
ول له إذا أتيتنا بالنار التي أوقدهتا يف سبحان اهللا حاتم الطائي خياطب عبده ويق

 . الليل ضيفا فأنت حر
وعادة إشعال النار ليال ليستدل هبا العابرون يف الصحراء عىل أهل الكرم كانت 

 .موجودة عند أهل البادية لعهد قريب
ومن أشهر كرماء العرب حاتم الطائي الذي يرضب به املثل يف الكرم وقد كان من 

ومن عجائب وغراب كرم العرب , أن العريب قد . عبد إذا جاءه بضيفكرمه أنه يعتق ال
ال يملك إال ناقة واحدة هي مصدر رزقه فينحرها إذا أتاه ضيف ومل يكن عنده غريها 

 . ليكرمه
ومن كرم العرب قصة عبداهللا بن جعفر الطيار الذي اشتهر بالكرم واجلود فقد 

سامئة ألف درهم فحملها وانرصف , قدم أبن جعفر عىل يزيد بن معاوية فأعطاه مخ
. لف درهمأئة ودفعت لرجل واحد مخسام جحفت باخلزانةأنفدت املال وأ: فقيل ليزيد

ألنه ما يملك درمهاً إال جاد  , نام دفعتها لسائر أهل املدينةإو  ما دفعتها له وحده: فقال
 .به

فعوتب يف  قيهافلام رجع عبداهللا إىل املدينة مل ينزل عن ناقته حتى فرقها ملستح
 , ن يمدين بالرزقأعودين  . وعودت خلقه عادة ,إن اهللا عودين عادة : فقال ,ذلك

 .فأكره أن اقطع العادة فيقطع عني العادة , وعودت خلقه بالرب

صــــــفـة العــــــرب
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ومن نامذج كرم الصحابة إنفاق أبى بكر الصديق الكثري من ماله بل ماله كله يف 
 . فاق عىل اهلجرة من ماله اخلاصإعتاق العبيد , وجتهيز اجليوش , واإلن

وكذلك عثامن بن عفان جهز بامله جيش العرسة , واشرت بئر رومية ووسع 
 . املسجد النبوي

وكذلك عبد الرمحن بن عوف تصدق بقافلة كاملة مكونة من سبعامئة ناقةٍ يف 
 . سبيل اهللا

 . الفقراء أنفق سبعامئة ألف درهم يف ليلة واحدة عىل طلحة بن عبيد اهللا وكذلك
ا , والسبب يف ذلك أن  ومن غرائب العرب يف كرمهم أهنم سموا العنب كرمً
العنب تستخرج منه اخلمر , واخلمر تذهب عقل شارهبا , فيبدأ يف اإلنفاق بال حساب , 

ا حلبهم لإلنفاق وا العنب كرمً  .لذا سمَّ
الح من ولقد كان للكرم دور يف دعم اجليوش اإلسالمية وإمدادها باملال والس

  العرب الكرماء 
 . والنامذج واألمثلة كثرية عن الكرم العريب األصيل وما هؤالء إال نامذج فقط

b†b@Zòãbßþaë@‡èÈÛbi@õbÏìÛa@ @

من صفات العريب الوفاء بالعهد , فالعريب هيون عليه أوالده ونفسه يف سبيل 
وفا بعهده وحفظ  السموءلفهاهو . الوفاء بعهد قطعة عىل نفسه وأمانة استودعت عنده

دروعا وسالحا وأمتعه كثرية , وملا مات امرؤ  هأودع عندعندما  أمانة امرؤ القيس
القيس أرسل ملك كنده يطلب الدروع واألسلحة املودعة عند السموءل , فقال 
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فهدده  منها شيئا فعاوده , هأن يدفع إلي ىال أدفعها إال إىل مستحقها , وأب: السموءل

ما كنت ألخفر ذمامي وأبطل وفائي  فأصنع ما : ندما أرسه فقال لهامللك بقتل أبنه ع
 .فذبح امللك ولده وهو ينظر .شئت

كذلك قصة حفظ هاين بن مسعود أهل وأموال ودروع النعامن بن املنذر عندما 
أودعها عنده , وعندما طلبها كرس رفض هاين إعطائها له وقامت بسبب ذلك حرب 

ركة ذي قار والتي أنترص العرب فيها عىل العجم , بني الفرس والعرب سميت املع
 .   والقصة موجودة يف كتابنا هذا

والذي ذكرناه هي الصفات الرئيسية للعرب , وهناك صفات أخر ثانوية يتحىل 
وإيل أخره من والنجدة  األمانة املروءة  واحلرية هبا العرب وهلا قيمتها عند العرب , مثل

 .حتى ال يطول احلديث ذكرها هنا مكارم األخالق , أثرنا عدم
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الواقع القبيل يف البالد العربية اليوم مرتدي ترديا كبريا , وأنا ال أر له واقعا 
فالقبلية هناك هلا مكانتها وعزوهتا . ملموسا كقبيلة هلا كياهنا احلقيقي إال يف اليمن

أهنا مسلحة بسالح تستطيع أن تدافع عن نفسها إذا اقتيض  وقوهتا احلقيقية لدرجة
 .األمر

أدي إىل عدم جور قبيلة عىل وقد شكلت القبائل اليمنية القوية توازنا سياسيا 
 ., أو انفراد احلكومة بالسلطة بدون أي ضوابطقبيلة

وأدي كذلك إىل استقرار البلد سياسيا وعسكريا , إال من بعض اخلارجني عن 
أو من بعض . دوافع خارجية , أو ملطالب سياسية اعتقدوا أهنا صحيحةالسلطة ل

املأجورين الذين يثريون القالقل ليثبتوا أن األمن ال يستتب إال بتجريد القبائل من 
, وباقي الشعب  )١(سالحها , حتى تبقي السلطة والقوة يف احلكومة واجليش فقط

                                           
طبعا بدون أن يرصحوا بذلك , بل يدعون لدولة القانون تارة , أو يقومون بزعزعة االستقرار يف البلد  )١(

ليثبتوا أن سبب ذلك هو الوضع القبيل يف البالد وانتشار السالح بني الناس  والبد من انتزاع السالح 
ولعلمي فإن أقل . منها الكذب  لدرجة النتانةمنهم ملنع اجلريمة أو ما إىل ذلك من حجج واهية يفوح 

, , وأقل نسبة جرائم قتل يف العاملدولة يف نسبة اجلرائم يف العامل وبحسب اإلحصائيات الدولية هي اليمن 
 .  وبحسب نفس اإلحصائية الدولية , يف اليمن
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مة متى ما أرادت ذلك خلدمة مسكني ال حول له وال قوة  ليكون حتت بطش احلكو
 .)١(مصالح دول أجنبية

رضب  وقد حرصت الدول املستعمرة عىل إضعاف الروابط القبليـة , من خالل
القبائل يف العامل العريب وإضعافها وهتميشها هتميشا كليا , حتى ال يكون هلا أي تأثري أو 

ودورها فقط يف  قيمة عىل األحداث السياسية والعسكرية يف البلد ويكون تأثريها
 .)٢(الوالئم واألعراس ومجع الديات والعانيات يف حالة الرضورة

والغاية من إضعاف القبائل تسهيل السيطرة عىل البلد , ألن املستعمر ما عليه إال 
وإذا خرج هذا الوكيل عن سلطاهنم أزاحوه . أن يعني وكيال له يقوم بتنفيذ ما يريده

وإذا متكن من البلد وكان يف . , وإذا عجزوا قتلوه بأي لعبة سياسية يروهنا مناسبة
عرقه دماء األحرار , وقام بتطهر البلد من الصف الثاين والثالث من العمالء ليعيد 
لبالده كرامتها وحريتها حاربوه وأرسلوا جيوشهم له وجندوا جيوش العامل معهم 

 .للقضاء عليه
                                           

جية ملصلحة املستعمر , أجندة استعامرية خار) رئيس اجلمهورية(دائام الدول املستعمرة ينفذ وكيلها  )١(
 . والشعب دائام ال يدرك ذلك

كانت القبائل العربية املنترشة يف اجلزيرة العربية قوة ضاربة ال يستهان هبا , ومل يكن أحد يستطيع  )٢(
ولكن بالدهاء واملكر السيايس واخلداع تم . ألهنا كانت قوة جرارة تسيح بالصحراء. السيطرة عليها

دها من سالحها حتى أصبحت ضعيفة لدرجة أنه ممكن أن يعتقل أكرب زعامئها السيطرة عليها وجتري
وكان األجدر بدل من إضعافها . ويرمى يف السجن دون أن يستطيع أحد من أفراد القبيلة أن يفعل يشء

 . أن تقوي أكثر لتصبح حصنا منيعا للبلد وقوة ضاربة ألعداء األمة

الواقع القبيل يف البالد العربية اليوم
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سميتها بالعامل األول الصناعي ربام يقول قائل إن دول العامل والذي اصطلح عىل ت
ال يوجد هبا قبائل , واألوضاع فيها مستقرة وحيكمها رئيس منتخب يطبق القوانني 
املنبثقة عن الدستور , وهناك نظام قضائي حيفظ توازن البلد وحيافظ عىل استقرارها , 

 .وهناك أحزاب حتاسب إذا حاد النظام عن الطريق الصحيح
ؤال البد أن نستعرض الواقع السيايس واالجتامعي وقبل اجلواب عىل هذا الس

 .للنظام الغريب
أقول أوال أن النظام الغريب ليس مستقرا بمعني االستقرار احلقيقي فهو منذ أن 

هو يعيش يف رصاعات حقيقية أنفرد بسيادة العامل يف بداية القرن الثامن عرش و
 تشهد هلا البرشية مثيل , فخالل هذه الفرتة اندلعت حروب كثرية مدمرة ملمستمرة

من قبل , فأقل اإلحصائيات تقديرا لعدد القتىل تقول أن عدد القتىل يف هذه احلروب 
جتاوز املائة ومخسون مليون قتيل غري اجلرحى والدمار التي أحدثته هذه احلروب يف 

وأسباب هذه . فالغرب ومنذ أن ساد العامل , دائام يف رصاع وحروب ال تنتهي. العامل
. روب الرشسة مع سيطرهتم عىل العامل بالعلم والصناعة راجع للنظام الغريب نفسهاحل

فالنظام الغريب بعمومه , ودون الدخول بالتفاصيل , نظام رأساميل تتبناه مجيع الدول 
وهذا النظام نظام هش ال يعيش باألوضاع الطبيعية ألنه مبني عىل املادية . الغربية

ان عندهم مبنية عىل شيئني, اإلنتاج الغزير, وإشباع البحتة فقط , فسعادة اإلنس
احلاجات من خالل هذا اإلنتاج , بغض النظر عن نوعية اإلنتاج وطريقة اإلشباع 

وهذه النظرة الرأساملية أدت إىل رصاعات . ومن يملك هذا اإلنتاج وكيف يملكه
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يات كبرية بني الرأسامليني لنهب مقدرات شعوب العامل واستعبادهم حتت مسم
 .)١(كثرية

 .  فحتى يستطيعوا اإلنتاج بغزارة البد من أن يوفروا اخلامات هلذا اإلنتاج
فدمروا وخربوا وأبادوا كثري من الدول والشعوب يف سبيل حتقيق الرفاهية 

اإلنسان األوريب عن ما  وهذا الرصاع إلشباع الغرائز البرشية أد إىل انشغال. لشعوهبا
                                           

ق اإلنسان , الدفاع عن األقليات , نرش الثقافة الغربية , حقوق حقو: املسميات التي يتبجحون هبا هي )١(
املرأة , منع اإلبادة اجلامعية مع أهنم هم من أخرتع مبدأ اإلبادة اجلامعية وهم أول من مارسها وما زالوا 

دارفور يف السودان , فهذه املشكلة هي مشكلة  وأخر بجاحتهم وليست األخرية , مشكلة. يامرسوهنا
بحتة , فالغرب حياول السيطرة عليها لظهور برتول وبكميات كبرية جدا يف هذه املنطقة ,  اقتصادية

فتصارعت الدول الغربية ومنها أمريكا للسيطرة عىل امتياز أنتاج البرتول فيها والتحكم بإنتاجه , 
وأنا هنا . )طبعا هناك كالب نابحة من أهل البلد تساعدهم  ليصلوا إىل مرادهم(فاخرتعوا هذه املشكلة 

استغرب من قوة بجاحتهم  واحتقارهم للشعوب , فالرئيس السوداين عمر البشري مطلوب ملحكمة 
العدل الدولية بتهمة اإلبادة اجلامعية دون أي دليل يقيني , فقط ملجرد الضغط عليه من بعض الدول 

إذا كنت متابع ملا يعملوه يف أالعيبهم قذرة ولن يستطيع أحد أن يفهام إال ( الغربية للحصول عىل االمتياز
 يكن جلهته , ثم جيتمعوا ملحاكمة العامل , يعني هذا حيذف وهذا يتلقي احلذف وهذا يشتم ألن احلذف مل

ويا سبحان اهللا وبنفس الوقت اليهود يبيدون الشعب العريب املسلم يف غزة بأسلحة دمار ) املحذوف
بل . مل ومل يقدم حتى الفراش عندهم هلذه املحكمةشامل هم حرموها بأنفسهم , وأمام عدسات العا

 .بالعكس يلومون أهل غزه ألهنم جمرمني مل حيرتموا قنابل اليهود ويموتون كلهم من هذه القنابل
أهيا العرب انتبهوا واصحوا من هذا السبات العميق , فالغرب يتمني زوالكم من عىل خريطة العامل , 

(øŒÎ  ﴿ :ولكن أقول له قول اهللا سبحانه وتعاىل. ئة ودون أن تنتبهواويعمل عىل ذلك بخبث وعىل نار هاد uρ 
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حقيقية , من بطالة وفقر وتفكك أرسي واجتامعي , جيري يف بالده من مشاكل 
وأزمات اقتصادية , وأناس يبيتون يف الشارع لعدم توفر منازل هلم , وأخريني يموتون 
من املرض لعدم قدرهتم عىل دفع فاتورة العالج , مع أن بالده تعيش يف أزهي أيام 

 .عصورها
. ريمـرغد من العيش الكون بـربية ويعيشـاك أناس يتمتعون باحلياة الغـنعم هن

وبام أن احلضارة الغربية . وال توجد عندهم أي مشكلة ولكنهم ليسوا كل الشعب
 .تعيش يف أزهى أيامها وهناك حمرومون , إذا هناك خلل كـبري يف هذه احلضارة

وكذلك احلضارة التي ال تعيش إال عىل احلروب وإبادة األجناس األخر هي 
كثرية تدل عىل فساد هذه احلضارة ولكن ليس جماهلا هنا وهناك دالئل . حضارة فاسدة

 . الن بحثنا ليس عن احلضارة الغربية وفسادها
لو ظهرت حضارة قوية صحيحة ال تتبني الرأساملية كمنهاج للحياة , : وهنا أقول

مثل دولة اخلالفة اإلسالمية , الهنارت الدول الرأسامليه أمامها اهنيارا كبريا وبسهولة , 
الية أفضل من الشيوعية , ـفالرأسم. اليةـاهنار اإلحتاد السوفيتي أمام الرأسما ـكم

والنظام اإلسالمي أفضل منهم  بكثري جدا ألنه من عند اهللا سبحانه وتعاىل , ولكن 
 . لألسف ال توجد دولة تتبناه اآلن

من ذلك أقول أن احلضارة الغربية ليست هي املعيار الصحيح الذي يقاس عليه 
 .وال يوجد يف العامل اآلن إال النظام الرأساميل. م الدولتنظي
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 :ونرجع إىل موضوعنا عن الواقع القبيل يف البالد العربية فأقول
لقد أدي الطعن بالقبائل وحماربتها بشتى الطرق من نكرات األمة وبعض 
احلكومات إىل وصول القبائل العربية إىل واقع مزري , فأصبحت القبائل العربية ليس 
هلا دور ريادي , وليس هلا قيمة سياسية يف الدولة , وليس هلا قيمة يف القرارات 

 . السياسية للدولة إال يف بعض األمور الصغرية والبسيطة
فالقبائل العربية املنترشة يف اجلزيرة العربية أصبحت ويا لألسف قبائل من غري 

عانيات وال حول وال قوة سلطة وال مكانة هلا إال يف الوالئم واألفراح فقط ومجع ال
فراد القبيلة عندنا يف الكويت وهذه القبائل ضعفت لدرجة أن أ. )١(إال باهللا

يستطيعون أن يعملوا استفتاء فيام بينهم لرتشيح ما يرونه مناسبا ليمثلهم يف   ال
الربملان , ومن يفعل ذلك حياكم ويسجن أو يغرم, ألن هذا الفعل جمرم , وال أعرف 

م حتت  َرَ  .أي بندجمُ
أما القبائل املنترشة يف شامل أفريقيا فللحق واألمانة أنا ال أعلم عن واقعهم اآلن 
يشء , إال القبائل الليبية وقبائل سيناء , وإن كنت أعتقد أهنم ال خيتلفون عن قبائل 

 .اخلليج واجلزيرة العربية

                                           
ما عدا قبائل اليمن , وإن (حال القبائل العربية األصيلة يف اجلزيرة العربية باهللا عليكم أهلذا وصل  )١(

, أهكذا وصل أحفاد من غريوا جمر ) كنت أعتب عليهم يف بعض األمور ال جمال لذكرها اآلن
واهللا أنا أعتقد أن السبب يف ذلك يعود إىل شيوخ هذه القبائل  وأرجو من شيوخ القبائل . التاريخ

كم وحبي الشديد لكم ملا  قلت ال يغضبوا مني بسبب ما أقول , فواهللا لوال غرييت علي وأفرادها أن
 ., فأنا وحدا منكمهذا

الواقع القبيل يف البالد العربية اليوم
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ووضعهم  أما قبائل العراق فيا لألسف نخر التشيع عظامهم , إال من رمحه ريب ,
كوضع القبائل يف اجلزيرة العربية , ولكنهم خيتلفون يشء بسيطا عنهم , والفرق هو أن 

فراد القبائـل عكس أ. أفراد القبيلة العراقية مازالوا موالني لشيوخهم ويأمترون بأمرهم
 :وصدق الشاعر الذي يقول. ة الذين ال يكرتثون بأوامر شيوخهميف اجلزيرة العربي

 إذا عز شيخ القوم عزة أرذاهلا  
أما قبائل الشام فوضعهم كذلك ال خيتلف عن قبائل العراق ولكن واحلمد هللا مل 

 .ينخر التشيع عظامهم
. أما القبائل العربية يف االحواز فنسأل اهللا أن يعينهم عىل أنفسهم وعىل الفرس

ذلوهنم ذل عىل أنفسهم بسبب تشيعهم تشيع الفرس , وعىل الفرس ألن الفرس ي
 .الرجال ليل هنار

وواهللا أنا مستغرب من هذه القبائل , الفرس الذين يؤمنون بدين التشيع يذلوهنم 
 .ذل لدرجة القهر وهم مازالوا يؤمنون بدين الفرس
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الفرق بني القبلية والبداوة
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بل أقول أنه أكثر . بال شك أن الواقع السيايس يف العامل العريب اليوم واقع مزري

فلقد تكالبت عليه قو الكفر من كل حدب وصوب وأخضعوا العرب .  من مزري
باحلديد والنار حتت رايتهم وساعدهم يف ذلك نكرات األمة من جمهولني النسب ومن 

كل هذه النكبات اجتمعت عليهم بعد سقوط دولة اخلالفة . )١(بعض معلومني النسب
إىل ختلف دولة العرب وأقول  وهذا الواقع أدي. العثامنية بام فيها من سلبيات كثرية

دول العرب وليس العرب كأفراد , ألن العريب كعريب مل يتخلف كثريا بدليل أن هناك 
كثريا من العرب كأفراد أصبح هلم مكانة علمية واجتامعية عند هجرهتم للدول املتقدمة 

عن طبعا أنا هنا ال أتكلم عىل عوام الناس بل .(  )٢(ألن الظروف هتيأت هلم للربوز
                                           

ومعظم هؤالء . لقد خان بعض معلومني النسب أمتهم وتعاونوا مع املحتل وهم قلة بالنسبة خلونة األمة )١(
 . السيايس اخلونة مل خيونوا أمتهم عن قناعة وإدراك بل بسبب اجلهل والغباء

بعض جهال العرب ممن يدعون الثقافة والعلم وهم يف واقع احلال أجهل من اجلهل دائام ما يتطرقون يف  )٢(
كالمهم وكتاباهتم إىل أن العرب متخلفون , ويصغروا من شأهنم لدرجة أن بعضهم متاد يف قولة 

عرب , وتبجح وقال لن يتقدم ونسب ختلف العرب إىل متسكهم باملعتقدات التي يؤمن هبا املسلمون ال
العرب إال برتك هذه املعتقدات البالية , أباله اهللا بنار جهنم  وباملقابل يمجدون الغرب ويمجدون ثقافته 

وهؤالء اجلهال نسبوا اجلهل للعرب دون أن حيددوا هل اجلهل يف العرب بسبب عرقهم كعرب . وعلمه
م اجلهل بقوة السالح وتسلط نكرات األمة ممن أو بسبب معتقداهتم كام يردد بعضهم أو فرض عليه

 . تعاون مع املحتل وممن يسمون يف بالدنا حكام

ومــالي يبرـــع العـواقـال
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النخبة , فالعوام متخلفون حتى يف ظل الدولة اإلسالمية القوية , ولكن ختلفهم يقل 
. )١(وهذا التخلف الذي وصلت إليه أمة العرب أدي إىل تأخرهم علميا وصناعيا) جدا 

واألمة إذا ختلفت تتخلف يف كل يشء , وإذا هنضت تنهض يف كل يشء وهذا من 
 .املعروف بداهة يف حياة الشعوب

لسؤال هنا ملاذا ال ينهض العرب لتغري واقعهم ?, أليسوا أمة حرة تأبى اخلضوع وا
ولإلجابة عىل هذا السؤال البد من رشح حالة العرب يف بالد العرب . واالنكسار?

 .لنصل إىل اإلجابة

 :ينقسم العرب يف نظرهتم إىل واقعهم إىل مخسة أقسام

انعزل عن حميط جمتمعة يدري سبب التخلف وآثر السالمة ف :القسم األول
السيايس , أي بعيدا عن مهوم األمة إال من بعض األحاديث التي يتسامر فيها مع بعض 
أصحابه عن أحوال األمة وما ألت إليه من ختلف ثم يذهب إىل بيته لينام حتى يستيقظ 

 .مبكرا للذهاب إىل عمله
                                           

مع ختلف بالد العرب يف شتى املجاالت إال أهنا مل تتخلف بنظامها وحياهتا االجتامعية  فالنظام  )١(
خوف املستعمر  وسبب ذلك راجع إىل. االجتامعي وحياة العرب االجتامعية من أفضل األنظمة يف العامل

. يف بداية استعامره من رضب النظام االجتامعي , حتى ال يثري حفيظة العرب ويبني وجهه احلقيقي القبيح
أقصد موظفيه الن العاملة كانت يف بداية احتالل بالد العرب أما اآلن (فعبث بكل يشء بمساعدة عمالئه 

ا متكن أو هكذا يظن أنه متكن بدأ يرضب ولكن عندم. إال النظام االجتامعي)  فأصبحوا موظفني عنده
النظام االجتامعي بكل جرأه  حتى لدرجة أنه تدخل يف ختان اإلناث , وكأن قلبه يتقطع أملا وحرسة عىل 

مع أنه يتلذذ بإبادة املاليني , وهذا ال حيتار رجل ذو نظرة ثاقبة ليعرف ذلك , ولكن . البنات املختونات
 .  ويتفرج عىل التلفزيون ليعرف إجرامهمجمرد أن يقرأ الصحف اليومية 
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الفرق بني القبلية والبداوة

م عن حلمة يعرب ويف حدود ضيقة وعند انفعاله بسبب ما يراه من أمور خترج احللي
 . عن مشاعره بصورة علنية

ال يدري عن أي يشء , وليس لديه مهة يف الدنيا إال أن يأكل  :القسم الثاين
ويرشب وينام ويستمتع بغرائزه , باحلالل إذا كان صاحلا, وباحلرام إذا كان فاسقا , 

يؤثرون ودائام مثل هذه النوعية من الناس ال يصنعون حضارة وال . وهم عوام الناس
وهذه النوعية من الناس موجودون يف كل أمة , . فيها ال من قريب وال من بعيد

وهؤالء من . موجودون حتى يف أيام رسول اهللا حممد عليه أفضل الصالة والسالم
 . )١( )عفوا املوظفني(أحب الناس عىل قلوب احلكام 

ويظن أن سبب خمدوع , ويصدق أنه يف دولة مستقلة ذات سيادة,   :القسم الثالث
ختلف العرب يرجع إىل العرب أنفسهم , فتجده يعمل بإخالص لنهضة أمته , ولكنه 

وهذا النوع من الناس يُرتك له حرية العمل وال يُعارض . لألسف يدور يف حلقة مفرغة
ويستمر املسكني يدور كجاموسة الساقية , حتى يصل به . إال إذا دخل يف املمنوع

اليأس يؤدي به إىل االنعزال , أو ينتكس , ويكون بعد انتكاسته وهذا . العمل إىل اليأس
 .أرش الناس عىل قومه

ال يعلم , ويدعي أنه يعلم ويردد ما يُمىل عليه من اإلعالم املشبوه ,  :القسم الرابع
يعني يفرس أحداث العامل .  وحيلل حتليال سوقيا ألحداث العامل وأحداث بلده وأمته

                                           
ولكنهم مقيدون ال يستطيعون العمل املثمر يف ظل مثل هذه األوضاع . ليس كل حكام العرب موظفني )١(

 . الدولية , ولكنهم حياولون

ومــالي يبرـــع العـواقـال
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ل كأنه يتكلم عن صاحب بقالة , أو عن مدير مصلحة من وحتركات الزعامء والدو
 . املصالح احلكومية البسيطة

هؤالء املعرفة ) أقول بعض وأعني القلة القليلة منهم(وإن كان يغلب عىل بعض 
 . الن العلم واملعرفة نوعية ال كملية. والعلم ولكنهم جهلة متخلفون

واملحللني السياسيني وأشباه ومعظم هؤالء ينتمون إىل طبقة الكتاب والصحفيني 
السياسيني من الذين سموا زورا وهبتانا يف العامل العريب هبذا االسم بسبب الزمن األغرب 

 .الذي نعيش فيه
علِموا من  وإن كنت أظن أن بعض هؤالء خبثاء يعلمون ولكنهم ال يريدون أن يُ

ولو كان . ألهنم اختذوا الكالم مهنة وصنعة للتكسب عىل حساب أمتهم. ال يعلم
املجتمع زاهرا برجاله متقدما بحضارته فإن هذه النوعية من الناس ينزون ويرجعون 

يعني صاحب البقالة يرجع إىل بقالته وصاحب . إىل صنعتهم أو صنعة أبائهم األصلية
 !! الفرن يرجع إىل فرنه وصاحب الزبالة يرجع إىل زبالته ???

ت األمة وحياولون التغري بالكلمة كبيعلمون وحيسون ويعيشون  :القسم اخلامس
. الصادقة والعمل الدئوب لنهضة أمتهم وانتشاهلا من هذا الوحل الذي تعيش فيه

تِلوا يف سجون ولكن ويا لألسف معظ التعذيب واملعتقالت , أو مازالوا م هـؤالء إما قُ
با أو سلموا عن طريق اهلروب إىل دول أور. شبه أحياء داخل هذه السجون واملعتقالت

وهؤالء الناس . والذي مل يقتل ومل يسجن ومل هيرب اجته إىل العمل الرسي. وأمريكا
والسجون واملعتقالت تشهد . بعرشات األلوف بل بمئات األلوف يف الوطن العريب
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وهؤالء هم الذين يصنعون احلضارة ويصنعون املستقبل , فاألمة العربية وهللا . بذلك
  .احلمد مازالت حية

رب ـبيعية , وإن العـري طـاعا غـش أوضـربية تعيـة العـبق نقول أن األمـا سـمم
والذي يظن ولو لوهلة . ال يملكون قرار أنفسهم بسبب هيمنة االستعامر عىل بالدهم

أن العرب حترروا واستقلوا فهو واهم , نعم العرب حياولون التحرر ولكنهم مل 
 يمكن أن نحكم عىل أمة أو نطعن فيها باجلهل أو هلذا ال. يتحرروا حتى هذه اللحظة

فالعرب يعيشون اآلن . التخلف وهي جتاهد للتحرر من املستعمر واخلروج مما هي فيه
 . يف نكبة نسأل اهللا أن يعينهم عىل اخلروج منها

إذا أردت أن تذل شعبا فاجعله مرتفا ألهنم إذا : وهنا أريد أن أقول هذه املقولة
 . ف هانت عليهم كرامتهمذاقوا طعم الرت

وهذا بالضبط ما حدث يف العامل العريب اليوم بعد أن متكن املستعمر من أحكام 
العرب فهانت عليهم , أترفوا  )١(ور بالد العرب , واستقرت هلم األمسيطرته عىل

أي أهنم . وليس املقصود هنا بالذل الدائم ولكنه ذل الغفلة. أنفسهم فأصبحوا أذالء
رب وغيبوهم عن واقعهم بإعالم مضلل , فاعتقد بعض العرب أن ما هم به أترفوا الع

والرتف الذي أترفهم به . هو رغد العيش, فنسوا ما حوهلم فأنساهم اهللا أنفسهم
املستعمر ليس ترف املال , بل بالعكس معظم العرب فقراء إال قليال منهم , ولكن 

                                           
هيهات أن تستقر هلم األمور , نعم هم كسبوا معركة ولكنهم مل يكسبوا احلرب , فالعاقبة للمتقني بأذن  )١(

 . اهللا

ومــالي يبرـــع العـواقـال
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ت واهلواتف املحمولة والسينامت أقصد بالرتف إهلائهم بأمور ثانوية , كالتلفزيونا
واملسارح واألسواق واملوالت والشواطئ السياحية واملباين اجلميلة والفنادق الفخمة 

فتحولت البالد العربية إىل منتجع سياحي أو كازينو . وما إىل ذلك من توافه األمور
نسية , كبري يقيض فيه أصحاب األموال متعتهم , أو يأيت السياح الغربيون للسياحة اجل

أو يأتوا لسياحة التشفي إلرضاء غرورهم واإلحساس بالتعايل عندما يري العريب عىل  
وكذلك يأتون للفرجة , أي فرجة حديقة احليوان , أي يأتون . هذه احلالة يف بلده

ليتفرجوا عىل العرب كأهنم يتفرجون عىل حيوانات يف أقفاصها وهذا التعبري سمعته 
رس يف أمريكا وكان يتكلم عن رحلته إىل أحد دول شامل من أستاذي عندما كنت أد

. أفريقيا العربية , فيأيت الغريب إىل بالد العرب يريد أن يري اجلامل التي يركبها العرب
وجتده مبهورا اشد االنبهار عندما يري الصناعات اليدوية الشعبية , واستغرابه يأيت من 

قرد عندما يقوم بحركة غريبة فيها يشء  خالل نظرته للعريب , يعني كنظرة الشخص إىل
ألن الغريب يستكثر أن يصنع العريب أي يشء , حتى اآلثار . من الذكاء فينبهر هبذا القرد

بحق منبهر هبا أشد االنبهار , ألنه يستغرب كيف بني  ي يراها يف البالد العربية , فهوالت
هذه اآلثار , الن هذه اآلثار العرب مل يقوموا ببناء أي من (هؤالء العرب هذه املباين 

). بناها العبيد بإرشاف أسيادهم من أقوام أخر , والعرب ال يستعبد بعضهم البعض
ملضحك املبكي أن نباشني القبور حتى مستكثرين علينا أن نبني مباين وقبور , وا

يصدقون ذلك وجتدهم مهتمني بنبش القبور واستخراج ) يسمون اليوم علامء أثار(
مع أن هذه القبور موجودة منذ . تى ليشاهدها الغريب الزائر حتى يسعدوهعظام املو

زمن طويل ومل يقم أحد من املسلمني بنبشها واستخراج عظامها ورسقة الذهب 
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ونبش القبور حرام , فلسنا بحاجة . املوجود هبا, ألهنم كانوا حيرتمون املوت واملوتى
بل واحلق يقال !!!!!. به اكتشاف ???حتى يأيت إنجليزي وينبش القبور ونسمي ما قام 

هو من لصوص املقابر , وهذه هي التسمية التي كان يطلقها العرب عىل من يرسق 
 .وهذا ما جيب علينا إطالقه عىل من ينبش القبور. القبور

عندما حاول املأمون : وإذا استشهد أحد بمحاولة املأمون دخول اهلرم , أقول
ل مبني وليس نبش قرب , ولو عرف أن اهلرم قرب ملا دخول األهرامات فإنه حاول دخو

 .حاول دخوله
والغريب عندما يشاهد املباين اجلميلة يف البالد العربية يعرف أن الذي بنى هذه 
 .      املباين رشكات غربية يعني هم الذين بنوها هلذا ال يستغرب من وجود مثل هذه املباين

. تقدمة من خالل هذه املظاهر اخلداعةويا لألسف اعتقد بعض العرب أن دوهلم م
 مع أننا يف واقع احلال نعيش يف القاع السحيق للتخلف 

ال مصانع معتربة وال جامعات هلا القيمة وال مراكز أبحاث وال أي يشء . كدولة
نعم لدينـا مصانـع ولكن مصانع ألبان . نستطيع منه أن نقول أننا دولة هلا كياهنا

وجتميع , يعني يأتوا بالتلفزيون مفكك من اخلارج ونحن ومصانع كرتون وبسكويت 
أما اجلامعات ويا لألسف هي يف واقع احلال ثانويات عامة متخلفة . نقوم بتجميعه
 .وليس جامعات

ل ـالل واملحتـا حتت االحتـار , ألننا مازلنـن فيه االستعمـبب يف كل ما نحـوالس
اولون التحرر من هذا االستعامر لبناء وهناك عرب حي. ال يريد يف دولنا غري املوجود
 .أمتهم وإن شاء اهللا سينترصون

ومــالي يبرـــع العـواقـال
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صحيح نسيت أن أقول لكم أننا يف الكويت لدينا صالة تزلج عىل اجلليد من 
أرأيتم التقدم , وعندنا مدينة مالهي منذ مخس وعرشين سنه , وحتى هذه . ثالثني سنة

كويت الوحيدة مؤقتة يعني مباين اللحظة اليوجد عندنا مبني جامعة , فمبني جامعة ال
 !!!!. ثانوية عملوها جامعة , وكلياهتا موزعة عىل مخس مناطق ???

 



  

١٦٧ 

الفرق بني القبلية والبداوة

@ @

@ @

nÛanØÝ@ @

 
, فاإلنسان كائن اجتامعى   التكتل واالجتامع خاصية من اخلصائص البرشية

. , أي أنه إن كان طبيعيا  يف سلوكه ال يستطيع أبدا أن يعيش منعزال عن الناسبطبعه
هلذا جتد أن . سان يألف االختالط  مع جمتمعه , ويألف معارشهتم والتفاعل معهمفاإلن

 أشد عقوبة ممكن أن تقع عىل اإلنسان هي عزله عن حميطة الذي يعيش فيه , لذلك نر
أن يف السجون إذا ما أرادوا معاقبة سجني متمرد بعقاب شديد يضعونه يف سجن 

 .إنفرادي
 ان ? ولكن السؤال مع من يألف اإلنس

اإلنسان دائام يألف االجتامع والصحبة من الشخص أو األشخاص الذين يشرتك 
معهم بصفات مشرتكة , أي أن يكون هناك توافق فكري أو علمي أو اجتامعي أو حتى 

هلذا جتد أن أصحاب . وهذه طبيعة برشية. طبقي ليألف ويستأنس بعضهم لبعض
أصحاب املزاج املتقارب يألفون بعضهم الفكر املتقارب أو أصحاب الطبقة الواحدة أو 

لف آوهذا الت. بعضا , وهذه األلفة ال تعني بالرضورة أهنم عىل يد واحدة أو قلب واحد
ال يعني أيضا أهنم ينقطعون عن غريهم , بل خيالطوهم بحكم رضوريات احلياة , 

 .ولكن ال يألفوا إال مع من يتوافق معهم بالطبع والطبيعة

ــــلتـكـتـــــالـ
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دما تري البيارس يف املجتمع العريب األصيل بجميع أطيافهم هلذا ال تستغرب عن
يتكتلون مع بعضهم البعض ويتألفون وحيسون باالرتياح لبعضهم ويساعدون بعضهم 

 . إذا ما كان عربيا أصيال جرته الظروف ملخالطتهم
لف ليس بسبب أهنم حيبون بعضهم البعض ولكن بسبب إحساسهم آوهذا الت

ألصيل , وإذا استطاعوا إذالله أذلوه وال يتورعون عن فعل أي بصغرهم أمام العريب ا
وطبعا حيدث هذا عندما تنترش ثقافة . وأنا ال أعم. طبعا لكل قاعدة شواذ. يشء لذلك

 .البيارس كام رشحناها سابقا
ويف املقابل أيضا يألف العريب األصيل االجتامع وخمالطة العريب األصيل , ولكن 

لني والبيارس , هو أن العريب األصيل إذا ما خالطهم بيرسي الفرق بني العرب األصي
أما البيارس فإذا . حيرتمونه ويقدرونه ويتمنون له اخلري وال حيسسونه أنه خمتلف عنهم

وهم . وقع بينهم وصاحبهم عريب أصيل أذلوه حتى ولو بالكالم اجلارح الغري مبارش
وأنا انصح العريب األصيل أن . رشأفضل الناس وأتقنهم برمي الكالم اجلارح الغري مبا

 .ال جيتمع بالبيارس ويكون هو العريب األصيل الوحيد بينهم
!!!. ماذا تتوقع منهم عبيد حترروا ومتكنوا من سيدهم???"يعني باللهجة العامية 

 .    وأن هذا األمر حيدث عندما تنترش ثقافة البيارس. ومازلت أكرر أن لكل قاعدة شواذ
نا أن هذه األمور ال حتدث عندما يكون العرب األصيلة هم وأريد أن أنبه ه
 .املتمكنون وهم األكثرية
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وممكن أن يقول قائل ملاذا حتدث هذه األمور عندنا وال حتدث يف الغرب أو أي 
واإلنسان له . بالد أخر , يعني ال يوجد عندهم بيارس وال أي يشء من هذا القبيل

 .تمعمكانته عندهم ومقدر حسب عطائه للمج
 :ولـأق

لكل جمتمع خاصيته وأسلوبه يف احلياة , وهذا األسلوب مستنبط من ثقافة : أوال
فاألمة العربية اإلسالمية جعلت مكارم األخالق والتي هي من اإلسالم معيارا . األمة

فمن أراد أن يعيش يف هذا املجتمع .  لتاميزهم االجتامعي دون استعباد أو احتقار أحد
اخلاصية , وحياول أن يأيت بمكارم األخالق حتى ينسجم مع هذا  عليه احرتام هذه

 . املجتمع وال يصبح شاذا عنه
د , ولكنه ال يرىض أن ـيل ال حيتقر أحدا وال هيني احـاملجتمع العريب األص: ثانيا

ال تكون معاير مكارم األخالق يف حياته اليومية , طبعا مع إتيانه أوامر اهللا ونواهيه 
 .األصل مسلمبداهة ألنه ب
ومن قال أن املجتمعات الغربية ال يوجد هبا حثالة املجتمع وعوام الناس : ثالثا
نعم يوجد , ويتاميزون فيام بينهم , ولكن ليس عىل أساس إتيان مكارم . واملتميزين

األخالق , ولكن عىل أساس املال واجلاه والعلم ويف بعض األحيان وبحدود ضيقة 
 .قجدا إتيان مكارم األخال

اإلنسان يف املجتمع العريب األصيل مكرم حتى وإن كان عبدا حبشيا , فال : رابعا
هيان وال حيتقر , حتى عبيد العرب أيام العبودية كان هلم احرتامهم كبرش ومل يرضبوا 

ــــلتـكـتـــــالـ
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وال أهينوا كام كان حيدث يف أمريكا وأوربا أيام العبودية , وممكن الرجوع لألفالم 
حدث عن العبودية يف أمريكا وأوربا , وال تقول زمان وانتهي , والكتب الغربية التي تت

 .      ال مل ينتهي فقصص التميز العنرصي يف أمريكا وأوربا كثرية جدا حتى هذه الساعة
باهللا عليكم من منكم ال حيب . إن إتيان مكارم األخالق والتباهي هبا فطرة برشية

باهللا . ة والذي عنده مروءةأن يصادق ويصاحب الكريم والشجاع وصاحب الكلم
 ).     طبعا إذا كان إنسان طبيعيا(عليكم من منكم ال حيب أن تكون هذه الصفات به 

فكفاكم يا حاقدين عىل العرب حقدكم , فالعرب كانت وستبقي عىل ما كان عليه 
 . ومن ال تعجبه هذه األمور فلريحل. أبائهم وأجدادهم

@ @
@ @
@ @
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بعد اهليمنة املطلقة للدول الغربية واألمريكية عىل العامل العريب تغريت أمور كثرية 
يف الرتكيبة االجتامعية والثقافية للمجتمعات العربية وبخاصة يف بعض دول اخلليج 

فالدول االستعامرية , والتي عادة ما ختلط . )١(وبعض الدول العربية يف الشامل األفريقي
للهيمنة املطلـقة عىل العامل العـريب قلبت املوازيـن   )٢(وراق حتث مسميات شتىاأل

                                           
استثني من ذلك اجلمهورية العربية الليبية , ألن املجتمع الليبي جمتمع عريب قبيل للقبيلة فيه دورا كبريا  )١(

 . وألهل القبائل مكانته خاصة. يف احلياة االجتامعية
 دائام أمريكا تتشدق بحقوق اإلنسان والعدالة االجتامعية واملساواة وما إىل ذلك من كالم حق أريد به )٢(

فهي التي أبادت الشعب اهلندي سكان أمريكا . فأمريكا من أكثر دول العامل اضطهاد للبرشية. باطل
األصليني , فقد كانوا قبل دخول األمريكان من أربعة قرون أربعني مليون هندي أمحر , أما أالن فلم 

, فقد أبادت وال تقولوا هذا تاريخ . يتجاوز عددهم بضعة ماليني يعيشون يف بؤس وفقر واضطهاد
لدرجة أن . أمريكا يف القرن العرشين ماليني الناس يف اليابان وكوريا وفيتنام وغريهم من دول العامل

أمريكا رمت بالقنابل النووية عىل اليابان ليس من أجل استسالمها , فقد كانت اليابان قبل هذه الرضبة 
ة أن السفري اليابان يف أمريكا يف تلك الفرتة جتهز وثيقة االستسالم ألهنا اهنزمت فعليا يف احلرب , لدرج

كان يتصل بالقيادة األمريكية إلعالن رشوط استسالم بالده , ولكن أمريكا بلد احلريات أبت أن تنتهي 
احلرب دون أجراء جتارهبا عىل القنبلة النووية بإلقائها عىل البرش يف هريوشيام ونجزاكي وأبادت ربع 

سأل أحد الصحفيني أحد قواد .  ( بتها باالنتقام وجتربة قنبلتها اجلديدةمليون من البرش إشباعا لرغ
=  ذه القنابل اهلائلة ترمي عىل بغداد مما يؤدي إىل قتل املدنيني األبرياء ,ـملاذا كل ه: رب اخلليج الثانيةـح

شخصية الغري أصيلة واألصيلة يف واقعنا املعارص
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االجتامعية يف جمتمعاتنا العربية , فالعرب األصيلة والذين كانوا حيكمون البالد 
ويديرون معظم شؤوهنا أصبحوا يف بعض األحيان يف ذيل القائمة باإلرادة  )١(العربية

 . اجلربية أو دون أن يشعرون

                                                                                                           
راقيني قوتنا نريد أن نر الع: واملعركة ال حتتاج إىل هذا الكم اهلائل من القنابل الفتاكة ? فقال املجرم =

 .)يعني يريد أن يرهيم قوته يبيد أالف البرش , ونعم حضارة اإلبادة. وقوة بأسنا وقوة ردة فعلنا
وال يغرنكم التقدم املادي , فام قيمة . أن أمريكا وباء عىل البرشية: وهنا أريد أن أقوهلا وبملء فمي

 . ة لهالتقدم املادي واإلنسان فيها مقهور وال قيم
وهل . فأنظر ماذا فعلو ويفعلوا يف العراق وأفغانستان وفلسطني!!! وال تقولوا تابوا ورجعوا إيل اهللا 

تعلم أن يف أمريكا بلد احلريات , ولعهد قريب , عنرصية علنية ضد السود فلم يكن للسود حقوق مدنية  
تل الكلب واحد , ومازالت هذه يعني السود يف أمريكا مثل البهائم ليس هلم قيمة , يعني قتلهم وق

 .العنرصية موجودة ولكن ليست علنية كالسابق
واهللا إذا أراد البرشية أن تعيش بسالم ووئام مسلمهم ومسيحهم وهيودهم وبوذهيم وعابد البقر 

 .والوثني البد من أن يتحدوا لكرس شوكة أمريكا
 جيوش وإذا انترص اجليش ومتكن ولكن كان قتال بني. نعم كان هناك رصاع وقتال قبل ظهور أمريكا

أما أمريكا فال تكتفي بدحر جيش العدو ولكنها تفني سكان البلد . من البلد عاش الناس يف هدوء نسبي
 .الذي حتتله

احلريات بدليل أهنم انتخبوا رجال أسود من أصول إسالمية , فانتخاب  دوال تقول أن أمريكا بل
. منه خداع املسلمني بعد أن غرقوا يف مستنقع معاداة اإلسالم رجل مثل أوباما هو انتخاب مؤقت الغاية

حتى يوصلوا رسالة للمسلمني مفادها أن ليس لدهيم مشكلة مع اإلسالم , ولكن مشكلتهم مع 
فإن أمريكا ال حيركها ناخب وإن ظهر عىل السطح ذلك , بل حيركها . األصوليني اإلرهابيني ?????

دما أرادوا احلرب انتخبوا رجل عبيط , نعم عبيط , وعندما تورطوا مع فعن. نخبة بيدها مقاليد أألمور
 .املسلمني انتخبوا أوباما

يلة كان هلا وزن ودور يف , ولكن العائالت األصبالد العربية حتكم من أناس أصيلة ليست كل ال )١(
شئون الدولة وكان هلم  , حتى يف أيام الدولة العثامنية كان العرب األصيلة هلم دور كبري يف إدارةاملجتمع

= نية , فهم اـا لألقاليم العربية وإن كانت خاضعة لدولة اخلالفة العثمـهم كان حاكمـوبعض. مكانة مميزة
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وا بعد إفاقتهم وجدوا أنفسهم يف ذيل القائمة , أما الذين مل يفيقوا  عرُ الذين شَ
 .فنسأل اهللا أن يفيقهم علهم يفعلون يشء

وخلط أوراق الرتكيبة االجتامعية يف العامل العريب أدي إىل وصول أناس من 
السلطة  ملراكز القرار وأصبح بيدهم  )١(العرب الغري أصيلة وناس ناطقني بالعربية فقط

                                                                                                           
ومل يقبل . واحلجاز وغريها) ار الفرنيسـقبل االستعم(حكموا ليبيا وتونس واملغرب واجلزائر  الذين= 

االستعامر اإلنجليزي مل جيرأ يف بداية استعامره غري األصيل ليحكمهم ويدير شئوهنم , حتى أن العرب 
 . هناك قلب املوازين االجتامعية للعرب

أراد اليهود زرع جاسوس هلم يف سوريا فاختاروا هيوديا من أصول عربية يتقن اللغة العربية بلهجة أهل  )١(
نه عريب سوري إىل األرجنتني بعد أن زودوه بكل الوثائق التي تثبت أ ١٩٦١الشام فأرسلوه يف عام 

وعند هبوطه من الطائرة توجه إىل فندق يف وسط العاصمة وبقرب اجلاليات العربية وخاصة . األصل
وبدأ  كامل أمني ثابت سمه وهواتعرف عيل بعض العرب وعرفهم بة وبعد فرته وجيزالسورية هناك , 

ذكر ه العربية الشامية وييتودد للجالية السورية هناك وكان عند جلوسه معهم يتكلم عن ذكرياته وأصول
العرب  وكيف أن والده علمه حب , نتقل من سوريا إيل لبنان ومن ثم إيل مرصا وكيف والده ةسريه حيا

سريجع إىل وطنه يوما ما  إيل رمحه اهللا بأنه ينتقل األم وكيف أنه أقسم أمام والده قبل ماوحب وطنه 
هلا مكانتها بني  شخصيه امل أمني ثابتصبح كوبمرور األيام أ .ويستقر هبا بعد أن يكون مستقبله

كامل  لتحقاو .املهاجرين العرب وخاصة السوريني , ألنه يف تلك الفرتة كانت القومية العربية يف قمتها
لتقى اوكان كلام  , تعرف عيل شخصيات عربيه بارزه ليكمل مرسحيته , ويف هذا النادي نادي اإلسالميف 

 يستطيع ولكنه الضة بالده , بشكل فعال يف هن ةف أنه يتمني املسامهله مهه وكي سوريه شكا بشخصيه
 ةخاصوبسبب شهرته بحبه لقوميته وعروبته أحبه الناس   .ألنه ال يعرف أحدا هناك يساعده عىل ذلك

هلذا تكفل أحد األشخاص السوريني بمساعدته ووعده بأنه سيعرفه عىل شخصيات . ةالسورية اجلالي
عرفته هذه  وبعد فرته.  الدولة حتى يستطيع من خالهلم خدمة وطنه سورياسورية هلا مكاهنا يف

وعندما سافر قام . السورية عىل أحد كبار املسئولني يف سوريا , فدعاه إىل السفر إىل سوريا الشخصية
اثنا  قع بنيشقة فخمة ت حي السفارات يليق بشخصية هلا مكانتها , فوجد يف حث عن مسكن مناسبالبب

 =                                                                       .ةالسوري مقر قياده األركانويقابل هذه الشقة .  رةعرش سفا

شخصية الغري أصيلة واألصيلة يف واقعنا املعارص
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واملال مما أدي إىل نشوء الفوىض االجتامعية والسياسية والفساد املايل واإلداري وحتى 
 .األمني يف املجتمعات العربية

                                                                                                           
طبعا هذه األموال كانت تأتيه (  عليه من كل صوب تتدفق وبدأت األموال يعمل بالتجارة ثم بدأ =   

ار ـص ىتـح )ذه األموالـبب متلكه هـة تغطي عليه سـارة إال واجهـود وما التجـرية من اليهـبطرق س
ته لكبار قيادات الدولة ساعدمإيل  ةضافباإل , لصدقه وأمانته , امل معهكل من تع ةثق مشهوراً وكسب
تعرف عيل كبار  ةويف فرته وجيز. ??? سويرسا بأسامئهم يف بنوك ةيف فتح حسابات خاص والتجار الكبار

يف قيادات الدولة  وكان جيتمع مع كبار. أمني حافظ ومن بينهم الرئيس السوري يف الدولة نيولئاملس
طمأنوا له ورفعوا عنه أ يبخل عليهم بيشء حتى الوكان . الصباح ??? ىرشبون ويلهون حتشقته ي

 ة والرسيةمهياأل ةويقرأ يف املستندات البالغة متى شاء فكان يدخل عيل وزير اخلارجي ة ,التكاليف الرسمي
سوري كان أن الرئيس ال ىحت .ةستخبارات السورياال بام يدور يفوكان عنده علم  , وال يكلمه أحد

ولكن إذا أراد اهللا . ???? عينه نائباً لوزير الدفاع حكم سوريا لدرجة أنهيف خيلفه أن جيعله  يف يفكر جدياً 
 .أمر ال رادا له , ال حبا هبؤالء احلثالة ممن وصلوا لسدة احلكم بغفلة من الزمن ولكنه رأفة اهللا بأهل الشام

 نيودهلي تشويشاً عيل رسائل الراديو التي يبثوهنا إيل بأن هناكة اهلندية شتكت السفارافي ذات يوم ف
يتمكنوا من حتديد موقع البث فلام  ىفقامت السلطات بقطع التيار الكهربائي عن منطقه السفارات حت

ة حياول أن يرسل رسالوهو  كامل هبا شقة التي خيرج منها البث كرسوا الباب ودخلوا وإذا ةحددوا الشق
 .ابسمتل, فمسكوه  إلرسائيل

عرتف كذلك او إيل كوهني سمه احلقيقياهيودي األصل واملنشأ وأن  عرتف بأنهاوبعد حتقيق طويل 
بإعدامه  ةوبعد عده جلسات حكمت املحكم. إيل إرسائيل يةوالرس ةبأنه كان يرسل كل املعلومات املهم

. رئيس السوري فرفضحاول الكثريون من زعامء العامل التوسط له عند ال وبعد احلكم .املوت ىشنقاً حت
 م١٩٦٥مايو  ١٨ بتاريختم تنفيذ حكم اإلعدام و .وكان عىل رأس املتوسطني بابا الفاتكان????

 .وانطوت بإعدامه أكرب فضيحة للعرب
امء مسترتين حتت أس "إىل كوهني"وأنا أكاد احلف باهللا العظيم أن هناك يف البالد العربية أالف 

, !! وإذا قال يل أحدهم غري معقول ومستحيل. اء وزارات, وبعضهم أصبحوا وزراء ورؤسعربية
 . سأقول له وما املانع ???
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الذين ) اجلواسيس(وسبب هذه الفوىض له عدة أسباب , إذا استثنينا الدخالء 

تغري  يعملون ملصالح دوهلم يف دولنا , منها أن الشخصية البرشية ليس من السهولة
 .مفاهيمها وسلوكها يف وقت قصري السيام إذا كان مسئوال أو قائد

فالشخصية الغري أصيلة شخصية عندما تتمكن من السلطة تشعر بأهنا مضطربة 
حتى وإن كانت يف قمة السلطة ألهنا مريضة ومصابة بمرض عقدة االضطهاد 

د وصوهلا دها عنهلذا تنعكس سلوكيات هذه الشخصية بعق. ومسلوبية احلقوق
وذلك من خالل طريقة التعامل مع الشخصية . , أية كانت نوع هذه السلطةللسلطة

 .األصيلة , وحتى مع الشخصية الغري أصيلة عندما تكون حتت إمرهتا أو سيطرهتا
فعندما تتعامل هذه الشخصية مع األصيل ال تريد فقط حتسيسه بأهنا أعىل منه 

لتنكيل به إذا استطاعت , ألن ذلك جيعلها تشعر بالسلطة ولكنها تتلذذ يف اضطهاده وا
بالفخر والتعايل , وإن كان شعورها الداخيل عكس ذلك , ألهنا داخليا تشعر بعقدة 

هلذا فهي تربر كل فعل . النقص وسمو وتعاىل من أمامها وإن كان ال يستطيع أن يرد
عد ما كانت يف ليبقيها يف السلطة , وتستبيح كل يشء لتستمر يف ما تضنه علوا من ب

وأفعاهلا الوضيعة تربرها بشتى الطرق , حتى وإن كان عملها يؤدي إىل . احلضيض
هلذا تر انتشار الفساد واالنحالل والتحلل يف املجتمع العريب .  ضياع األمة بأكملها
حتى أنك تر مسئوال كبريا أو حتى وزيرا يترصف ويتكلم كأنه . بسبب هيمنة هؤالء

 .أو صبي يف ورشةعامل يف فرن خبز 
والسؤال الذي قد خيطر عىل بال القارئ الكريم , ملاذا سمح األصيل بسيطرة 
الغري أصيل عىل زمام األمور مع أنه هو املتمكن  وأصبح الغري أصيل مهيمن , سواء 

 .باجلاه أو املال

شخصية الغري أصيلة واألصيلة يف واقعنا املعارص
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واجلواب عىل ذلك له شقان , بعد استثناء العوامل اخلارجية , الشق األول 
 .يل أما الشق الثاين انتهازية الغري أصيلشخصية األص

هو أن شخصية األصيلة شخصية أبوية والشخصية الغري أصيل : فالشق األول
شخصية إبنوية , فاألب ال ينافس أبنائه , فاألب دائام يوزع خرياته دون ) البيرسي(

ن ولكن األبناء يتنافسون مع بعضهم البعض , وبعض األبناء ظاملو ,فرق عىل أبنائه 
وعاقون , حياولون أن يستحوذوا عىل األخريني , واألب ال يمكن أن يكون يف هذه 
الصفة ألنه إذا كانت هذه صفته ال حيرتمه أبنائه , فشخصية األصيل كام قلنا شخصية 
أبوية حتتوي اجلميع وتنظر إىل اجلميع بنظرة متساوية , أما الغري أصيل والذي قلنا عنه 

ن مشاكس يشعر أن أخوانه مستولون عىل حقوقه وإن أباه أنه شخصية أبنوية هو اب
يظلمه , فهو أبن عاق وأبن مشاكس وأبن ظامل يريد أن يستحوذ عىل حقوق اآلخرين , 
ليس هذا فحسب , بل يريد أن يزدرهيم إلحساسه بعقدة النقص وعقدة اإلحساس 

 أبيه الذي وبغفلة من الزمن أستطاع هذا االبن أن يتمكن ويسيطر حتى عىل. بالظلم
أفاق ووجد نفسه ال يستطيع أن يغري من األمور يشء بعد أن متكن هذا االبن العاق 

 .  وأستحوذ عىل كل يشء
فالغري . والشق الثاين والذي ساعد عىل استحواذ الغري أصيل عىل السلطة هو املال

أصيل ال ير أي مانع من عمل أي يشء للحصول عىل املال , حتى وإن كانت هذه 
طريقة غري رشيفة , فهو ال يامنع من عمل أي يشء للحصول عىل املال الذي يعطيه ال

السلطة , هلذا ال تتعجب من أن جتد رجال غنيا جدا أو وزيرا من الوزراء من الذين 
وثبوا عىل السلطة بغفلة من الزمن , أوالده أو زوجاته يرسقون حتى أتفه األشياء أو 
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ويربروها بأن   )١(خدرات , أو حتى يعبدون الشيطانحتى يتاجرون باملمنوعات مثل امل
ذلك مرض نفيس , وهم باحلقيقة ليسوا مرىض نفسيني ولكنها البيئة التي  تربوا فيها 
باألصل , أو أصل العرق الذي أتى منه أباؤهم أو حتى أجدادهم , فقد قال رسول اهللا 

الزواج من املرأة حتى انه صلوات اهللا عليه وسلم حذرنا من   "العرق دساس" ملسو هيلع هللا ىلص
التي تعيش يف البيئة السيئة , حتى وإن كانت حسنة املنظر بجامهلا وأخالقها , فقد قال 

: إياكم وخرضاء الدمن , قالوا وما خرضاء الدمن يا رسول اهللا قال ": ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 . "ة احلسناء يف املنبت السوءأاملر

ئة الوضيعة يتطبع فيها نعم العرق دساس ألن كل اخلبث املوجود يف تلك البي
صاحبها الذي عاش فيها , حتى وإن انتقل إىل بيئة أخر نظيفة , ألن األخالق 

وأقول قوله قاهلا . )٢(الوضيعة تصبح سجية له , حتى وإن طال الزمن عىل غناه وجاهه
 .خياركم يف اجلاهلية خياركم يف اإلسالم أو كام قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

فالبيئة ال تقاس باملال , . يعة والبيئة الفقرية النظيفةوهناك فرق بني البيئة الوض
واملقصود هنا . فكم من فقري أو أتيا من بيئة فقرية لديه أسام وأرفع أنواع األخالق

                                           
غالبية الذين مسكتهم الرشطة يف بعض العواصم واألقاليم العربية من املنظمني حتت فرقة عبدة  )١(

ن مَن يسمون عليه القوم , وهم يف احلقيقة من حثالة القوم  . الشيطان مِ
أصيلة هبذه الصفات , فبعضهم فيه من املروءة والشجاعة والكرم مما جتعله هذه  ليس كل الناس الغري )٢(

. الن هناك كثريين من البيارس ممن خالطوا األصيلني فتأثر هبم. الصفات ال يقل شأنا عن العرب األصيلة
ولكن أٌقصد هنا بالبيارس الناس الذين يريدون أن يزحيوا الناس األصيل ويطعنوا بقيمة األصل 

 .  النتهازيني منهم , والذين متكنت ثقافة البيارس منهم بعد أن وثبوا ملراكز عليا بحيلهم املاكرةوا

شخصية الغري أصيلة واألصيلة يف واقعنا املعارص
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فالغني الساكن يف بيت نظيف ومجيل ولديه أموال . بالبيئة هي مكان تربية اإلنسان
ات فبيئته بيئة وضيعة مع أنه ويعمل يف مخارة أو بيت دعارة أو مرايب أو تاجر خمدر

ه , وقد يكون املال الذي ـرق جبينـب ماله بعـري الذي يكسـوالفق. يملك ماال كثريا
أخالق وقيم , ل ال يكفي حتى لتدبري تكاليف احلياة اليومية , ولديه ـبه قليـيكس

 .فبيئته بيئة نظيفة
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@ @
@ @
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ض قصص العرب األصيلة والتي سوف نر من يف هذا الباب سوف نرسد بع     
خالهلا دور مكارم األخالق والسمو اخللقي يف حياة العرب االجتامعية , سواء قبل 

 .اإلسالم أو بعدة وحتى يومنا هذا
وأنا أجزم أن مثل هذه املعايري األخالقية التي تتباهى هبا العرب ال توجد عند أي 

لعرب األصيلة , فالعرب وحدهم من دون أمة من األمم مثل ما هي موجودة عند ا
شعوب األرض جعلوا مكارم األخالق معيار لسموهم اخللقي , وكلام كان اإلنسان 

 . قريبا منها عال شأنه وكرب مقامه عند الناس

                                           
بعض القصص املذكورة يف هذا الكتاب منقولة من الكتاب الرائع قصص العرب ملحمد أمحد جاد املوىل  )١(

 . ناوعىل حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم , ولقد تم التأكد منها بمعرفت

قصص العـرب األصـيلة
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أصابنا سنة اقشعرت هلا األرض, و أغرب أفق السامء, : قالت ماوية امرأة حاتم
بقطرة  )٢(, وضنت املراضع عىل أوالدها فام تبض )١(بل حدبا حدابريوراحت اإل

, بعيدة ما بني  )٤(فواهللا إنا لفي ليلة صنرب. , وأيقنا باهلالك السنة املال )٣(وحلقت
فقام حاتم إىل . , وسفانةعبداهللا , وعد : صبيتنا جوعا )٥(الطرفني, إذ تضاغى

 .لني باحلديث , فعرفت ما يريد , فتناومتوأقبل يعل. , وقمت أنا إىل الصبيةالصبيني
من : فقال حاتم. ثم عاد )٧(النجوم , إذا يشء قد رفع كرس البيت )٦(فلام هتورت

جارتك فالنة , أتيتك من عند صبية يتعاوون عواء الذئاب , فام وجدت : هذا ? قالت
أقلت املرأة ف! أعجليهم  فقد أشبعك اهللا وإياهمّ ّ : فقال. معوال إال عليك يا أبا عد

فقام حاتم إىل فرسه  )٨(حتمل اثنني , و يمشى بجانبها أربعة كأهنا نعامة حوهلا رئاهلا
شأنك : لبنته بمدية فخر , ثم كشطه عن جلده , ودفع املدية إىل املرأة , فقال هلا )٩(فوجأ

                                           
 . مجع حدبار و هي الناقة الضامرة: مجع أحدب و هو صفة للجمل عند اجلوع , و احلدابري: احلدب )١(
 . تسيل قليال قليال: تبض )٢(
 . أي أهلكته و استأصلته كام يستأصل املوسى الشعر )٣(
 . باردة: صنرب  )٤(
 . تصاحيوا:تضاغوا  )٥(
 . انحدرت إىل الغرب: هتورت  )٦(
 . الشقة السفىل من اخلباء:  الكرس )٧(
 . صغار النعام: الرئال )٨(
 . طعن: وجأ  )٩(
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: ثم جعل يميش يف احلي يأتيهم بيتا بيتا , فيقول. فاجتمعنا عىل اللحم نشوي ونأكل! 
.  فاجتمعوا والتفع يف ثوبه , وجلس يف ناحية ينظر إلينا! هبوا أهيا القوم , عليكم بالنار

فأصبحنا وما عىل ظهر األرض من ! , وإنه أحوج إليه منا )١(فواهللا إن ذاق منه مزعة
 :الفرس إال عظم وحافر , فأنشأ حاتم يقول

ــوار ــال ن ــذال)٢(مه ــوم والع ــىل الل  أق
ــا ــويل لشـــيء ف ــا فعــال:توال تق  م

 وال تقــويل ملــال كنــت مهلكــه مهــال
 )٣(وإن كنــت أعطــى اإلنــس واخلــبال

ــدة ــال واح ــبيل امل ــل س ــر البخي  ي
ـــبال ـــه س ـــر يف مال ـــواد ي  إن اجل

@ @

                                           
 . القطعة من اللحم , و إن نافية , بمعنى ما: املزعة  )١(
 . هى امرأة حاتم )٢(
 . اجلن: اخلبل  )٣(

قصص العـرب األصـيلة
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تعلمت : ما أحسن كرمك لوال تيه فيك فقال: قيل للفضل بن حييى الربمكى
كان أبى عامال عىل : وكيف ذلك ? فقال: ة فقيل لهبن محز )٢(الكرم والتيه من عامرة

بالد فارس , فأنكرت عليه مجلة مستكثرة , فحمل إىل بغداد , وطولب  )٣(بعض كور
باملال , فدفع مجيع ما يملكه  وبقيت عليه ثالثة آالف ألف درهم وال يعرف هلا وجها , 

 . والطلب عليه حثيث , فبقى حائرا يف أمره
امرة بن محزة منافرة وموحشة , لكنه علم أنه ما يقدر عىل وكانت بينه وبني ع

امض إىل عامرة وسلم عليه عنى , وعرفه : مساعدته إال هو , فقال يل يوما وأنا صبى
الرضورة الذي قد رصنا إليها , واطلب منه هذا املبلغ عىل سبيل القرض , إىل أن يسهل 

فكيف أمىض إىل عدوك هبذه الرسالة وأنا أنسيت ما بينكام , : اهللا تعاىل باليرس , فقلت له
البد أن متىض إليه , لعل اهللا يسخره : أعلم أنه لو قدر عىل إتالفك ألتلفك ? فقال

 ! ويوقع يف قلبه الرمحة

أخر  حتى  رفلم متكني معاودته , وخرجت وأنا أقدم رجال وأُخ: قال الفضل
 دخلت وجدته يف صدر أتيت داره , واستأذنت يف الدخول عليه , فأذن يل , فلام

رأسه وحليته باملسك , ووجهه إىل  را عىل مفارش وثرية , و قد غلف شع, متكئ )٤(إيوانه
                                           

 . الكِربَ :  التيه )١(
 . من الوالة األجواد الشعراء: عامرة ابن محزة )٢(
 . مجعها املدينة ,: الكورة  )٣(
 . الصفة: اإليوان )٤(
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احلائط وكان من شدة تيهه ال يقعد إال كذلك , فوقفت أسفل اإليوان , وسلمت عليه , 
: فلم يرد السالم فسلمت عليه عن أبى , وقصصت عليه القصة , فسكت ساعة ثم قال

 ! رحتى ننظ

فخرجت من عنده نادما عىل نقل خطاي إليه , وموقنا باحلرمان , عاتبا عىل أبى أن 
 . يكلفني إذالل نفيس بام ال فائدة فيه , وعزمت عىل أال أعود إليه غيظا منه

فغبت عنه ساعة , ثم جئته و قد سكن ما عندي , فلام وصلت إىل الباب وجدت 
عامرة قد سري املال فدخلت عىل أبى , ومل  إن: ما هذه ? فقيل: بغاال حمملة , فقلت

 . أخربه بيشء مما جر يل معه كي ال أكدر إحسانه عليه

فمكثنا قليال , وعاد أبى إىل الوالية , وحصلت له أموال كثرية , فدفع إىل ذلك 
امحله إليه , فجئت هبا , ودخلت عليه فوجدته عىل اهليئة األوىل , فسلمت : املبلغ وقال
رد , فسلمت عن أبى وشكرت إحسانه  وعرفته بوصول املال , فقال يل عليه فلم ي

! كنت ألبيك ? اخرج عنى , ال بارك اهللا فيك , وهي لك  )٢(أقسطارا! وحيك : )١(بحرد
 .فخرجت ورددت املال إىل أبى , وعجبنا من حاله

                                           
 . الغضب: احلرد  )١(
 .  الصريىف:  اسطارأق )٢(

قصص العـرب األصـيلة



  

١٨٤ 

ð†bi⁄a@òßbß@åia@Šbríg@ @

بني النمر بن قاسط ,  معهم رجل من )٢(بن مامة اإليادي يف قفل )١(خرج كعب
املاء وذلك أن  )٣(وكان ذلك يف حر الصيف , فضلوا وشح ماؤهم , فكانوا يتصافنون

حصاة , ثم يصب فيه من املاء بقدر ما يغمر احلصاة , فيرشب كل  )٤(يطرح يف القعب
 .واحد منهم قدر ما يرشب اآلخر

رأ الرجل  وملا نزلوا للرشب , ودار القعب بينهم , حتى انتهى إىل كعب ,
اسق أخاك النمري , : النمر حيد النظر إليه , فأثره بامئه عىل نفسه , وقال للساقي

 .فرشب النمري نصيب كعب من املاء ذلك اليوم

ثم نزلوا من الغد منزهلم اآلخر , فتصافنوا بقية مائهم , فنظر إليه كنظره أمس 
ارحتل  فلم يكن له قوة  يا كعب ,: وقال كعب كقوله أمس , وارحتل القوم , وقالوا
رد يا كعب , إنك وارد , فعجز عن : للنهوض , وكانوا قد قربوا من املاء , فقالوا له

منه خيموا عليه بثوب يمنعه من السبع أن يأكله وتركوه مكانه ,  )٥(وملا أيسوا. اجلواب
 .فامت ونجا رفيقه

                                           
 .  هو كعب بن مامة بن عمر بن ثعلبة األيادي , الذي يرضب املثل بجوده , كان أبوه ملك إياد )١(
 .  اسم مجع القافل , أي راجع) : بفتح الفاء(القفل  )٢(
 . اقتسموه باحلصص: تصافنوا املاء  )٣(
 .   القدح يروي الرجل: القعب  )٤(
 . يئسوا )٥(
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عد وسعيد وساعدة  وكان ذا رشف س: كان للنعامن بن ثواب العبدي بنون ثالثة

 .وحكمة , يوىص بنيه , وحيملهم عىل أدبه
أما ابنه سعد فكان شجاعا بطال من شياطني العرب , مل تفته طلبته قط  ومل يفر 

 .عن ِقرن
 .وأما سعيد فكان يشبه أباه يف رشفه وسدوده
 .وإخوان )١(وأما ساعدة فكان صاحب رشاب وندامى

يا بني , إن : ه دعا سعدا , وكان صاحب حرب , فقال فلام رأ الشيخ حال بني
الصارم ينبو , واجلواد يكبو , واألثر يعفو , فإذا شهدت حربا فرأيت نارها تستعر , 

, ا جيرس , فأقلل املكث واالنتظاروبطلها خيطر , وبحرها يزخر , وضعيفها ينرص وجباهن
كون صيد رماحها , ونطيح فإن الفرار غري عار إذا مل تكن طالب ثار , وإياك أن ت

 .نطاحها
يا بني , ال يبخل اجلواد , فابذل الطارف : وقال البنه سعيد , وكان جوادا

, تذكر عند السامح , وابل إخوانك , فإن وفيهم قليل ,  )٣(, وأقلل التالح )٢(والتالد
 .واصنع املعروف عند حمتمله

                                           
 . مجع ندمان و هو النديم الذي يرافقك و يشاركك )١(
 . املستحدث و هو ضد التالد: الطارف من املال  )٢(
 . التشائم: التالحى  )٣(
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ة الرشاب تفسد بني , إن كثريا : وقال البنه ساعدة , وكان صاحب رشاب
, و تقلل الكسب , فأبرص نديمك , واحم حريمـك , واعـن غريمك , واعلم القلب

 .خري من الري الفاضح , وعليك بالقصد فإن فيه بالغا )١(أن الظمأ القامح
آلخذن : ثم إن أباهم النعامن بن ثواب توىف , فقال ابنه سعيد , وكان جوادا سيدا

 .ثقاتىبوصية أبى , وألبلون إخواين و
فعمد إىل كبش فذبحه , ثم وضعه يف ناحية من خبأه وغشاه ثوبا , ثم دعا بعض 

يا فالن , إن أخاك من وىف لك بعهده , وحاطك برفده , ونرصك بوده , : ثقاته , فقال
نعم , إين قتلت فالنا , وهو الذي تراه يف ناحية : صدقت , فهل حدث أمر ? قال: قال

 عليه  حتى أر , فام عندك ? اخلباء , والبد من التعاون
: فإين أريد أن تعينني عليه حتى أغيبه قال: ياهلا سوأة وقعت فيها , قال: قال 

فبعث إىل آخر من ثقلته فأخربه بذلك , . لست لك يف هذا بصاحب , وتركه وخرج
وسأله معونته فرد عليه مثل ذلك , حتى بعث إىل عدد منهم , وكلهم يرد عليه مثل 

 . جواب األول
يا خزيم , : ثم بعث إىل رجل من إخوانه يقال له خزيم بن نوفل , فلام أتاه , قال له

إين قتلت فالنا وهو الذي تراه مسجى , : ما يرسك , وما ذاك ? قال: مايل عندك ? قال
هان ما فزعت : أريد أن تعينني حتى أغيبه , قال: أيرس حطب , فرتيد ماذا ? قال: قال

 . فيه إىل أخيك
                                           

 .  العطش الشاق خري من يفضح صاحبه: الشديد , واملعنى: الظمأ القامح  )١(
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هل اطلع عىل هذا األمر احد غري : غالم لسعيد قائام بينهام , فقال خزيم وكان
ا فأهو خزيم إىل نظر ما تقول , قال ما قلت إال حقأ: ال , قال: غالمك هذا , قال

 . لك )١(ليس عبد بأخ: غالمه  فرضبه بالسيف فقتله , و قال 
إن : فقال ,يلومه  جعلو! ما صنعت ! وحيك : فأرتاع سعيد , وفزع لقتل غالمه , وقال

 ! )٢(أخاك من واساك
ثم كشف له عن الكبش , وخربه بام لقي من ! فإين أردت جتربتك : قال سعيد

 . )٣(سبق السيف العذل: إخوانه وثقاته , وما ردوا به عليه , فقال خزيم

                                           
 . قتل الغالم إخفاء رس صديقة حتي ال يفشيه الغالمذهب مثال , وأراد ب )١(
 . ذهب مثال )٢(
 . اللوم , وأصبح مثال ويرضب ملا قد فات: العذل  )٣(
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وكان منهم إبراهيم  ملا أفضت اخلالفة إىل بني العباس اختفى مجيع رجال بني أمية 
عطاه األمان , ثم أحله جملسه , بعض خواصه فأ )١(بن سليامن , فشفع له عند السفاحا
 . أكرم مثواه و

يا إبراهيم , حدثني عن أغرب ما مر بك أيام : وقال له السفاح ذات يوم
 . اختفائك

 كنت خمتفيا يف احلرية بمنزل مرشف عىل الصحراء , فبينام كنت يوما عىل: فقال
ظهر ذلك البيت أبرصت أعالما سوداء قد خرجت من الكوفة تريد احلرية , فأوجست 

 . منها خيفة إذ حسبتها تقصدين

فخرجت مرسعا من الدار متنكرا , حتى أتيت الكوفة , و أنا ال أعرف من أختفي 
عنده , فبقيت متحريا يف أمري , فنظرت وإذا أنا بباب كبري فدخلته , فرأيت يف 

من أنت ? وما : , فقال يل )٤(لطيف اهليئة , نظيف البزة )٣(رجال وسيام )٢(الرحبة
 .رجل خائف عىل دمه جاء يستجري بك: ? قلتحاجتك

                                           
 . اسمه عبداهللا بن حممد, أول خلفاء الدولة العباسية )١(
 . الساحة: الرحبة )٢(
 . حسن الوجه: وسيام )٣(
 . الثياب: البزة  )٤(
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فأقمت عنده وقدم يل كل .  )١(فأدخلنى منزله , وواراين يف حجرة تيل حجرة حرمه
ما أحب من طعام ورشاب ولباس , وهو ال يسألني عن يشء من حايل إال أنه كان 

 .كب يف كل يوم الفجر , وال يرجع إال قبيل الظهرير
إن إبراهيم ابن : الركوب , ففيم ذلك ? قال يل )٢(أراك تدمن: فقلت له يوما

سليامن بن عبدامللك قتل أبى , وقد بلغني أنه خمتف يف احلرية  فأنا أطلبه لعىل أجده 
وضاقت الدنيا يف وأدرك منه ثأري , فلام سمعت ذلك يا أمري املؤمنني  عظم خويف , 

 . إين سقت نفيس إىل حتفي: عيني , وقلت 
ربين عن ذلك , فعلمت أن كالمه ثم سألت الرجل عن اسمه واسم أبيه , فأخ

يا هذا , إنه قد وجب عيل حقك , وجزاء ملعروفك يل أريد أن أدلك : , فقلت لهحق
فخذ بثأرك , أنا بغيتك إبراهيم بن سليامن , : وأين هو ? قلت: فقال ,عىل ضالتك 
االختفاء والبعد عن دارك وأهلك فأحببت املوت ?  )٣(هل أضجرك: فتبسم , وقال

ولكنى أقول لك احلق وإين قتلت أباك يف يوم كذا من أجل كذا ! ال واهللا : قلت
 . وكذا

فلام سمع الرجل كالمي هذا , وعلم صدقي تغري لونه وامحرت عيناه ثم فكر 
أما أنت فسوف تلقى أبى عند حاكم عادل فيأخذ بثأره : طويال , والتفت إيل , وقال

                                           
 . نسائه: حرمه )١(
 .  تديم: منتد )٢(
 .  أتعبك: أضجرك )٣(
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, ولكنى أرغـب أن تبعد عنى فإين لست آمن عليك  )١(منك , وأما أنا فال أخفر ذمتي
 . ثم إنه قدم يل ألف دينار فأبيت أخذها , وانرصفت عنه. من نفيس

 فهذه احلادثة أغرب ما مريب , وهذا الرجل هو أكرم من رأيته, وسمعت عنه بعدك
 .يا أمري املؤمنني

                                           
 .  ال أنقض عهد معك و ال أغدر بك بعد أن أمنتك: ال أخفر ذمتى  )١(
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أتراين أخطب إىل أحد :  ارجة بن سنانخل قال احلارث بن عوف بن أيب حارثة
فقال احلارث . أوس بن حارثة بن ألم الطائي: قال. ومن ذاك: قال. فريدين? قال نعم

. يف منزلهفركبا حتى أتيا أوس بن حارثة يف بالده فوجداه . ارحل بنا, ففعل: لغالمه
ما جاء بك يا : قال. وبك: قال. ثمرحباً بك يا حار: فلام رأ احلارث بن عوفٍ قال

ودخل أوسٌ عىل . فانرصف ومل يكلمه. لست هناك: قال. جئتك خاطباً : ? قالث حار
من رجلٌ وقف عليك فلم يطل ومل تكلمه? : امرأته مغضباً وكانت من عبس فقالت

فام لك مل تستنزله? : قالت. عوف بن أيب حارثة املري ذاك سيد العرب احلارث بن: قال
أفرتيد أن تزوج بناتك? : قالت. جاءين خاطباً : وكيف? قال: قالت. إنه استحمق: قال
فتدارك ما : قالت. قد كان ذلك: فإذا مل تزوج سيد العرب فمن? قال: قالت. نعم: قال

فرط مني ما فرط إليه?  وكيف وقد: قال. تلحقه فرتده: بامذا? قالت: قال. كان منك
إنك لقيتني مغضباً بأمر مل تقدم فيه قوالً, فلم يكن عندي فيه من : تقول له: قالت

فركب يف . اجلواب إال ما سمعت, فانرصف ولك عندي كل ما أحببت فإنه سيفعل
حانت مني التفاتةٌ فرأيته, فأقبلت  افو اهللا إين ألسري إذ: قال خارجة بن سنان. أثرمها
وما نصنع : قال. هذا أوس بن حارثة يف أثرنا: ارث وما يكلمني غامً فقلت لهعىل احل

فوقفنا له فكلمه . ربع عيل ساعةً أ ثيا حار: نا ال نقف عليه صاحآفلام ر!. امض ?به
فبلغني أن أوساً ملا دخل منزله قال لزوجته أدعي يل فالنة . بذلك الكالم فرجع مرسوراً 

, قد  , هذا احلارث بن عوف سيدٌ من سادات العرب يا بنية: , فقال فأتته "ألكرب بناته"
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ومل? : قال. ال تفعل: , وقد أردت أن أزوجك منه فام تقولني? قالت جاءين طالباً خاطباً 
ألين امرأة يف وجهي ردة , ويف خلقي بعض العهدة , ولست بابنة عمه فريعى : قالت

ن ير مني ما يكره فيطلقني , وال آمن أ رمحي, وليس بجارك يف البلد فيستحي منك
البنته "ادعي يل فالنة . قومي بارك اهللا عليك: قال. فيكون عيل يف ذلك ما فيه

إين : فأجابته بمثل جواهبا وقالت , ألختها هفدعتها, ثم قال هلا مثل قول "الوسطى
, وال آمن أن ير مني ما يكره فيطلقني فيكون عيل يف  خرقاء وليست بيدي صناعة

: قال. , وال جارك يف بلدك فيستحييك , وليس بابن عمي فريعى حقي علمذلك ما ت
 .قومي بارك اهللا عليك

أنت : فقالت. , فأيت هبا فقال هلا كام قال هلام"يعني الصغر"أدعي يل هبيسة 
ومل يذكر هلا ( :فقالت. إين قد عرضت ذلك عىل أختيك فأبتاه: فقال هلا. وذاك

, فإن  احلسيبة أباً والرفيعة خلقاً و,  الصناع يداً و,  ة وجهاً لكني واهللا اجلميل )مقالتيهام
قد : ثم خرج إلينا فقال. بارك اهللا عليك: فقال. طلقني فال أخلف اهللا عليه بخري

فأمر أمها أن هتيئها وتصلح من . قد قبلت: قال. زوجتك يا حارث هبيسة بنت أوس
فلام أدخلت إليه . ت بعث هبا إليهفلام هيئ. , ثم أمر ببيت فرضب له وأنزله إياه شأهنا

وكيف ذاك? : قلت , ال واهللا: أفرغت من شأنك? قال: فقلت. لبث هنيهةً ثم خرج إيل
: قال. هذا واهللا ما ال يكون!! أعند أيب وإخويت! مه: ملا مددت يدي إليها قالت: قال

,  تقدم فتقدمت: ثم قال يل. , فرسنا ما شاء اهللا فأمر بالرحلة فارحتلنا ورحلنا هبا معنا
ومل? : قلت. ال واهللا: أفرغت? قال: فقلت. , فلام لبث أن حلق يب وعدل هبا عن الطريق
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,  ال واهللا حتى تنحر اجلزر!  أكام يفعل باألمة اجلليبة أو السبية األخيذة: قالت يل: قال
 واهللا إين ألر مهةً وعقالً : قلت. , وتعمل ما يعمل ملثيل , وتدعو العرب وتذبح الغنم

, فأحرض اإلبل  فرحلنا حتى جئنا بالدنا. وأرجو أن تكون املرأة منجبةً إن شاء اهللا
دخلت : ومل? قال: قلت. ال: أفرغت? قال: فقلت. , ثم دخل عليها وخرج إيل والغنم

واهللا لقد ذكرت يل : عليها أريدها, وقلت هلا قد أحرضنا من املال ما قد ترين, فقالت
أتفرغ لنكاح النساء والعرب تقتل : وكيف? قالت: قلت. كمن الرشف ما ال أراه في

اخرج إىل : فيكون ماذا? قالت: قلت. "وذلك يف أيام حرب عبس وذبيان  "! بعضها 
واهللا إين ألر مهةً : فقلت. هؤالء القوم فأصلح بينهم, ثم ارجع إىل أهلك فلن يفوتك

, ولقد قالت قوالً  تينا القوم فمشينا فيام بينهم فخرجنا حتى أ. خرج بناأف: قال. وعقالً
فيؤخذ الفضل ممن هو عليه, فحملنا  , بالصلح, فاصطلحوا عىل أن حيتسبوا القتىل

 .عنهم الديات, فكانت ثالثة اآلف بعري يف ثالث سنني, فانرصفنا بأمجل الذكر
  

ص العـرب األصـيلةقص
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: رـعىل عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه فقال له عم )١(د يكربـل عمرو بن معـدخ
واهللا يا أمري املؤمنني ألخربك عن أجبن : يا عمرو , أخربين عن أشجع من لقيت , فقال

بفرس  خرجت مرة أريد الغارة , فبينام أنا أسري: الناس وأحيل الناس , وأشجع الناس
مشدود , و رمح مركوز , وإذا رجل جالس , و هو كأعظم ما يكون من الرجال خلقا , 

 . وهو حمتب بسيف

عمرو بن معد : قلتت ? ومن أن: فقال .خذ حذرك فإين قاتلك :فقلت له
  . فهذا أجبن من رأيت يا أمري املؤمنني . فامت ,فشهق شهقة  ,يكرب

ذا إذا بفرسٍ مشدود ورمحٍ مركوز  وفإ,  حيٍ  إيلوخرجت يوماً حتى انتهيت 
 .صاحبه يف وهدة يقيض حاجته

. عمرو بن معد يكرب: قلت ?من أنت : قال .خذ حذرك فإين قاتلك: فقلت له
فأعطني ر, نا يف بئأأنت عىل ظهر فرسك و!! ما أنصفتني  )كنية عمرو(أبا ثور :قال 

                                           
هو عمرو بن معد يكرب الزبيدي صحايب جليل يلقب بأبا ثور , من إمراء قبيلة زبيد اشتهر بالشجاعة  )١(

بَّ بفارس العرب , وكان له سيف اسمه الصمص قِ وقد شارك يف معارك  ,امةوالفروسية حتى لُ
 .ب من حروب املسلمني قط, ومل يتخلف عن أي حر والعراق الشامالفتوحات اإلسالمية يف 

: قال فيه عمر بن اخلطابوكان عمرو بن معد يكرب الزبيدي طويل القامة وقوي البنية حتى إن 
 . نا وخلق عمرو تعجبا من عظم خلقههللا الذي خلق احلمد
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أال أقتله حتى عهداً  فأعطيته,  عهداً أنك ال تقتلني حتى أركب فريس , وآخذ حذري
 .يركب فرسه , و يأخذ حذره

: قال ?هذا ما: فقلت. وأحتبى بسيفه وجلس  , فخرج من املوضع الذي كان فيه
 .فرتكته ومضيت, فإن نكثت عهدك فأنت أعلم , وال بمقاتلك , ما أنا براكبٍ فريس 

 !يتأفهذا يا أمري املؤمنني أحيل من ر
هيت إىل موضع كنت أقطع فيه , فلم أر أحدا , , حتى انت ثم إين خرجت يوما آخر
 .فظهر يل فارسفأجريت فريس يمينا وشامال , 

فلام قرب منى سلم فرددت عليه . فلام دنا مني إذا هو غالم قد أقبل نحو الياممة
 , خذ حذرك: فقلتأنا احلارث بن سعد , فارس الشهباء, : من الفتى ? قال: وقلت

احلقري : قال. عمرو بن معد يكرب: قلت? من أنت!  الويل لك: فقال,  فإين قاتلك
فتصاغرت نفيس إيل وعظم عندي ما  واهللا ما يمنعني من قتلك إال استصغارك,  الذليل

 . إستقبلنى به
 ! اغرب , ثكلتك أمك: قال,  واهللا ال ينرصف إال أحدناخذ حذرك , ف: له فقلت
 , اخرت لنفسك: قال تسمع هو الذي: فقلت. بيت ما جبنا عن فارس قط أهل فإين من

د لك  ومحلت فأطرد ,. أطرد يل: فاغتنمتها منه فقلت,  إما أن تُطْرد يل , وإما أن أطْرِ
أين وضعت الرمح بني كتفيه , إذا هو قد صار حزاماً لفرسه ثم : حتى إذا قلت عليه

 أكره فواهللا لوال أين,  خذها إليك واحدةيا عمرو , : بالقناة رأيس وقال فقرع , اتبعني
أحب إيل  مري املؤمننيأ يا واهللا  ان املوت, فتصاغرت إىل نفيس , وك قتل مثلك لقتلتك
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. أطرد يل: فقلت,  اخرت لنفسك: فقال,  ينرصف إال أحدنا واهللا ال: فقلترأيت , مما 
وضعت الرمح بني إين قد : فأطرد ىل ; فظننت أنى قد متكنت منه  وأتبعته حتى إذا قلت

خذها يا عمرو :وقال ,  ثم اتبعني فقرع رأيس بالقناةر لببا لفرسه , قد صا إذا هوف كتفيه
  .ثانية إليك

 .و اهللا ال ينرصف إال أحدنا: قلتف فتصاغرت إيل نفيس
 إين وضعت الرمح بني: حتى إذا قلتاطرد يل : فقلت. اخرت لنفسك: فقال
عىل  ستوإف فأخطأته ومضيت, فإذا هو عىل األرض ,  وثب عن فرسه كتفيه

لوال أنى أكره  .ها إليك ثالثةخذيا عمرو , : وقال,  فقرع بالقناة رأيس واتبعنيفرسه 
 .قتل مثلك لقتلتك

العرب  فإن املوت أحب إيل مما أر بنفيس , وأن تسمع فتيان , اقتلني : فقلت له
نشأ وأ,  ستمكنت منك الرابعة قتلتكا إنام العفو ثالث , وإين إن ,  يا عمرو: فقال. هبذا
 :يقول

ت أغالظـاً مــن دْ  إن عدت يـا عمـرو اىل الطعـانِ  األيمــانوكّ
ــــان ــــب السـن ــــرنّ هل  تُ من بنـي شيبــانِ ـأوال, فلس لتوج

: إن يل إليك حاجة ? قال: قلت, وهبته هيبة شديدة كرهت املوت , و فلام قال هذا
من لست :قال  !أمري املؤمنني ورضيت بذلك يا, أكون لك صاحباً : ما هي ? قلت

 .وأعظم مما صنع ,فكان ذلك واهللا أشد عىل . صاحبيأ
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: قال. ال: قلت وهل تدري أين أريد ?! وحيك : فلم أزل به أطلب إليه حتى قال
فرسنا مجيع يومنا  .امضِ بنا: فقال. رضيت باملوت معك: فقلت. ريد املوت عياناً أ

 .وليلتنا حتى جنا الليل , وذهب شطره
ثم أومأ . يا عمرو , يف هذا احلي املوت: فقال,  من أحياء العرب فوردنا عىل حيّ 

فأنزل ,  , فإما أن متسك عيلّ فريس ـرة املوت األمحـيف تلك القب: قالف , قبة يف احلي ىلإ
بل انزل : فقلت. فتنزل فتأيت بحاجتي ,وإما أن أمسك عليك فرسك  ,فآيت بحاجتي 

ي ـلنفس فرضيت, ونزل  هـىلّ بعنان فرسإفرمى , ك ـبموضع حاجت فأنت أعلم,  أنت
 . أن أكون له سائسااملؤمنني يا أمري

عيناي قط مثلها حسنا  مل تر,  فاستخرج منها جارية , ثم مىض حتى دخل القبة
عليك بزمام :  قال !  لبيك:  قلت . يا عمرو:  ثم قال,  فحملها عىل ناقة ,ومجاال 
 .الناقة

ما ! لبيك: قلت. يا عمرو :فقال يل,  صبحناأ وهو خلفنا حتى ,ورسنا بني يديه 
أرسع يف : قال. الأر مجا: وقلت, التفت , فانظر هل تر أحداً ? فالتفت  :تشاء? قال

فاجللد والقوة , انظر فإن كان القوم قليال : قال! لبيك : قلت. عمرو يا: ثم قال,  السري
أرسع : قال. و مخسةأهم أربعة : فقلت ,فالتفت . وإن كانوا كثريا فليسوا بيشء. واملوت
كن عىل يمني الطريق : قال! لبيك: , قلتعمرو  يا: قال, ف سمع وقع اخليل, ويف السري
يمني الراحلة ووقف  عىلووقفت  , ففعلت,  إىل الطريق وحول وجوه دوابنا , وقف

 .هو عن يسارها
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خواها ومها , وهو أبو اجلارية وأفإذا هم ثالثة نفر فيهم شيخ  ,ودنا القوم منا 
خلّ : فقال الشيخ  قفوا عن يسار الطريقوو غالمان شابان , فسلموا فرددنا السالم ,

: فقال ألصغر ابنيه! خذهتاأوال هلذا ,  كنت ألخليها ما: فقال,  بن أخيا اعن اجلارية ي
 :احلارث وهو يقول فخرج وهو جير رحمه ومحل عليه ,اخرج إليه 

ـــاترجوه خضـــب ــارس مـــن دون م ــن ف ــم ــتلئم مقات  لـمس
ــل ــري وائ ــيبان خ ــى اىل ش  ما كـان سـريي نحوهـا بباطـل ينم

: خرفقال الشيخ البنه األ. افسقط ميت ,فطعنه طعنة دق منها صلبه  ,ثم شد عليه 
 :ليه وأقبل احلارث يقولإفخرج  الذل فال خري يف احلياة عىل ,بني ا ليه ياإاخرج 

ــ ــد رأي ـــلق ـــت ك  شــديد مهتــيوالطعــن للقــرن ال انتـيف ك
 يـوم وال مذلتــــلتي اليــــفقتــ واملوت خـري مـن فـراق خلتـي

 .ثم شد عليه فطعنه طعنة سقط منها ميتاً 
ما : قال لست كمن رأيت , فإين بن أخيايا  )١(خلّ عن الظعينة: فقال له الشيخ

خي فإن شئت طاردتك أاخرت يا بن : فقال له الشيخ. كنت ألخليها وال هلذا قصدت
 :ونزل الشيخ  وهو يقول. فاغتنمها الفتى ونزل,  نازلتكوان شئت 

ــاء عمــ  رـل السـنني مثـل الشهــسأجع ريـمــا أرجتــي بعــد فن
 إنّ استيباح البيض قصم الظهر شيخ حيـامي دون بـيض اخلـدر

                                           
 .  الراحلة يرحتل عليها واهلودج والزوجة :الظعينة )١(
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 :فأقبل احلارث وهو يقولسوف تر كيف يكون صربي 
ــل ســفري ــايل وطوي ــد ارحت  وقد ظفـرت وشـفيت صـدري بع

ــ وت خري مـن لبـاس الغـدروامل ــار أهدي ـــوالع ـــه ل  رـحي بك
,  بقيت فيك قوة رضبتني , إن إن شئت نازلتك يا ابن أخي , :فقال الشيخ ,ثم دنا 

 .بدؤكأنا أ: قال, فالفتى  فاغتنمها. فإن بقيت يفّ قوة رضبتك , وإن شئت فارضبني
رضب  ,رأسه  يلإبه  فلام نظر الشيخ أنه قد أهوف , فرفع احلارث السي .هات: قال

 .فسقطا ميتني ,ووقعت رضبة احلارث يف رأسه  هئمعاأبطنه رضبة فقدّ 
فعقدت أعنة األفراس ة ىل الناقإثم أقبلت . وأربعة أسياف, أخذت أربعة أفراس ف

,  ولست يل بصاحب ?ينأىل إ ,يا : اجلاريةفقالت . بعض وجعلت أقودهاإىل بعضها 
فإن : قالت,  اسكتي: فقلت! بي لسلكت سبيلهمولو كنت صاح ,ولستَ كمن رأيت 

 .وإن غلبتك قتلتك,  فإن غلبتني فأنا لك كنت صادقا فأعطني سيفا ورحما
,  وجرأة قومك وشجاعتهم , وقد عرفت أصلك ,نا بمعطيك ذلك أما : فقلت هلا

 :فرمت بنفسها عن البعري وهي تقول
  أبعد شيخي وبعد إخويت أطلب عيشاً بعدهم يف لذة ?

فلام رأيت  .يفكادت تنتزعه من يد, وأهوت اىل الرمح  ال تكون قبل ذا منيتيه
 .فقتلتها ,ذلك خفت إن هي ظفرت يب أن تقتلني 

 ! صدقت يا عمرو: فقال عمر بن اخلطاب . فهذا أشد ما رأيته يا أمري املؤمنني 
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نا هذا عبداهللا أسخى الناس يف عرص: , فقال رجل عن أسخي الناس ثالثةتكلم 
 .الناس عرابة األويس ىسخأ: بن جعفر بن أيب طالب, وقال آخرا

هم وهم . بل قيس بن سعد بن عبادة: وقال ثالث ال ضجيجُ وا يف ذلك, وعَ وأكثرُ
 .بفناء الكعبة

, فام عليكم أن يميضَ كل واحد منكم  قد أكثرتم اجلدال يف ذلك: فقال هلم رجل
يان? ما يعطيه, حتى ننظر  إىل صاحبه يسأله  , ونحكم عىل العِ

,  صادفة قد وضع رجله يف غرز ناقته يريد ضيعة لهف,  فقام صاحب عبداهللا إليه
 فأخرج , أنا ابن سبيل ومنقطع به: قال. قل ما تشاء: قال! يا بن عم رسول اهللا : فقال

ع رجلك: , وقال له رجله من غرز الناقة عبداهللا ما  , وخذ , واستَوي عىل الراحلة ضَ
فجاء . فإنه من سيوف عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه , واحتفظ بالسيفِ  يف احلقيبة

زّ ب  ., وأعظمها وأجلها السيف , وأربعة آالف دينار الناقة, واحلقيبة فيها مطارف خَ

,  هو نائم :, فقالت اجلارية , فصادفه نائام ومىض صاحب قيس بن سعد بن عبادة
, هذا  حاجتك أهون من إيقاظه: , قالت لسبيل ومنقطع بهابن ا: فام حاجتك إليه? قال
اطن  , خذها , واهللا  أعلم أن ما يف دار قيس غريه كيس فيه سبعامئة دينار عَ وامض إىل مَ

, وامض  , إىل أموال لنا بعالمتنا فخذ راحلة من رواحله اإلبل , وما يصلحها وعبداً
ته. لشأنك  .صنعت فأعتقها, أخربتهُ بام  وملا انتبه قيس من رقدَ
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قد خرج من منزله يريد الصالة و صادفه, ف ومىض صاحب عرابة األويس إليه
فَ برصه وهو يميش عىل عبدين , فخىل  يا عرابة, ابن سبيل ومنقطع به: , فقال , وقد كُ

اه: , وقال , وصفق بيمناه عىل يرساه العبدين اه, أوّ ,  , ما تركت احلقوق لعرابة ماالً  أوّ
مها ذْ انإن مل تأخذمه: قال. ما كنت بالذي أقُصُّ جناحيك: , قال ولكن خُ ,  ا فهام حرّ

 ., راجعاً إىل منزله , وأقبل يلتمس احلائط فإن شئت تأخذ وإن شئت تعتق
,  إن هؤالء الثالثة أجود عرصهم: , فقالوا فأخذمها صاحبه, وجاء هبام إىل رفاقه
ابة أكثرهم جوداً ألنه أعطى جهده رَ  .إال أن عَ

تى ال يقال أهنا كانت أياما قد رحلت ورحل رجاهلا , ال أبقي كارها لقوم وح
نرسد بعض القصص عىل سبيل األمثلة الن قصص مكارم العرب يف .  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 .العرص احلديث متأل جملدات
وهذه األمثلة من القصص وقعت أحداثها يف العصور احلديثة , أي يف عز انكسار 

لنؤكد من خالل هذه القصص أن . دي وحتى العسكريالعرب السيايس واالقتصا
معيار مكارم األخالق والتفاضل اخللقي سيبقي يف العرب األصيلة حتى يف أحلك 

 .   )١(الظروف

                                           
قد تقل يف وقتنا احلارض نسبة الناس الذين يتفاضلون بالتفاضل اخللقي وذلك ألسباب كثرية , منها عىل  )١(

 . ارة املادية الغربيةسبيل املثال ال احلرص تأثر العرب األصيلة بالعرب الغري أصيلة واألعاجم واحلض
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رمحة اهللا عليه عندما كنا يف مراحل  )١(هذه القصة املعربة سمعتها من والدي
ائام ما حيكي لنا قصص العرب عندما كنا نتسامر مع األهل فقد كان رمحه اهللا د. املراهقة

والذي كان والدي مولع . واألقارب حول النار عندما نخرج يف رحلة بريه متتد أليام
: وكان رمحة اهللا يقول. بمثل هذه الرحالت لدرجة العشق خاصة يف أيام الشتاء املاطرة

كي لنا قصص عن العرب والتي فقد كان دائام ما حي. من ال يعشق الصحراء ليس بعريب
تبني مكارم أخالقهم وصفاهتم احلميدة , وكان حيثنا عىل أن نفتخر بانتامئنا للعرب 
 . املسلمني وأن نحب اإلسالم واملسلمني , أينام كانت ديارهم ما مل يكرهوا قوم رسول اهللا

 .فرمحة اهللا عليك يا والدي ورمحة اهللا عىل أموات املسلمني
    :والقصة تقول

 تهويف رحل. همعه جمموعة من قوموكان  الصحراءيف  يف رحلة )٢(خرج املهادي     
 فتاة تمروقد صادف أن  , فنزل مع قومه بقـرب هـذه القبيلة , )٣(مر عىل قبيلة سبيع

                                           
كان والدي رمحة اهللا ورحم أموات املسلمني , يعشق الشعر وقصص العرب , وكان يتقن العزف عىل آله  )١(

ولقد طلبت منه أن أسجل له عزفه وأشعاره التي .  الربابة , ودائام ما كان يعزف عندما يكون لوحدة
من أخالق العرب أن يعزف أبن أمري عىل  يقوهلا أثناء العزف فكان يرفض بشدة , وكان يقول ليس

 .  الربابة بني الناس أو تسجل له عىل رشيط كست
ا وفارس ا كريامشاعر , وقد كان حممد العربية األصيلة قحطان قبيلة عبيدة منفخذ حممد املهادي من هو  )٢(

 .  سةوذا رياواملقام يف قبيلة حمبوبا فيها  رفيع اجلاه , هلذا كان ميسور احلالشجاعا 
 .  بني عامر بن صعصعة, تنتمي إىل  قبيلة عربية أصيلةسبيع  )٣(
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 هام هبا حبا هلدرجة أن فلمحها املهادي فسحرته بجامهلا  )١(قرب منزل القوم بالغة اجلامل
 .عت يف قلبه نارا احلبوول  أول نظرة من

عندما أراد  قبيلتها )٢(مضارب مل يستطع أن يفارقأخفي املهادي ما أصابه , هلذا 
 بالرحيل بأنه مريض وأمرهم وأقنعهم ,هم ختلص به من ختلق عذراً قومه الرحيل , فأ

فبقى بعد رحيلهم وحيدا يفكر بالطريقة التي يستطيع من خالهلا معرفة مكان . دونه
فهداه تفكريه أوال إىل البحث عن رجل ذي مقام عال . ة ليطلب يدها منهمأهل الفتا

أكرب  عنيليق بمكانته ليستضيفه ثم بعد ذلك يدبر خطة ملعرفة أهل الفتات , فبحث 
عادة ما تكون بيوت كبار رؤساء ألن البيوت الكبرية عند العرب  , بيت يف بيوت القبيلة

ونزل ضيفاً  فذهب إىل أحد هذه البيوت , روفةفرساهنا أو شخصياهتا املع أو ةريعشال
يفكر بالطريقة التي وهو  وبقي عنده فرتة .بهيليق  فأكرمه اإلكرام الذي , هاعىل صاحب

وبقي . ألوىلاالنظرة  من وأرسة فؤاده أرسته تلك الفتاة التي مكان معرفة إىل توصله
ه إيل االستعانة بأحد فهداه تفكري , هذا الرجل الكريم وهو ضيف عنديصارع أفكاره 

 يستطيع الوصول ولكن كيف. أفراد هذه القبيلة الثقات الكامتني للرس فهم أعلم بأهلها
غريب عن أنه  حفظه وأعانه  خصوصاً برس  أفىض إليه إن الذيوالشخص الثقة  هذا إىل

املزايا احلميدة عند  يستطيع أن يكتشف ال, فاإلنسان  هاـرف رجالـهذه القبيلة وال يع
فكر املهادي طويالً  .الرجال خمابر وليست مناظراملثل  فكام يقول , فقط بالنظرلرجال ا

                                           
 . منزل القوم أي املكان الذي نزلوا به ليسرتحيوا )١(
 . مضارب القبيلة هو مكان سكنا القبيلة )٢(
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الرجال  معادن شفتيك أن يستطيع من خالهلا حيلة أو باألصح ,واهتد إىل رأي 
 .قصته حتى هيتدي إىل أوثقهم فيحكي له

 يدل عىل الرجل صربواحليلة التي دبرها تعتمد عىل اكتشاف صرب الرجال , ألن 
وعندما الرصع  أنه مصاب بمرض التشنج أو بني القوم فادعى. احللم واحلليم حكيم

, فكان يتنقل من جملس  روايتهالقوم  صدقف , يأتيه الرصع يرمتي عىل من جيلس قربه
بكوعيه  ويتكئ عليه ,يرمتي عليه كأنه مرصوع فإذا جلس بقرب أحدهم  إيل جملس ,

 اآلخر يصرب قليالً ثم يغري والبعض ,هم يبتعد عنه فكان بعض , حتى يؤمله ليخترب صربه
بجوار شاب توسم به اخلري وحتر معامل يوم  وهكذا حتى جلس ذات , مكان جلسته

وهذا الشاب  , بشدة بكوعيه فاصطنع الرصع وارمتى عليه واتكأ علية , فيه الرجولة
 حته عنهوكلام حاول البعض إزا أي شكو أو متلمل ,صابر وساكن ال تصدر منه 

 .فاتركوه مكرمهذا ضيف والضيف  :هنرهم قائالً 

قام طنع وحينام أفاق من رصعه املص ,ضالته  أما املهادي فقد عرف أنه وجد
وقبل أن يتكلم  الناس عن بعيدافتبعه املهادي واستوقفه بمكان  , متجهاً إىل بيته الشاب

 بام يف قلبه ,  إليهأفىض وبعد أن استوثق منه.  أن يصون رسه باهللا أستحلف الشاب
ووصف له الفتاة الوصف  هبويته ,أعلمه  بعد أن بالتفصيل له ما جرو ا له علتهشكف

 ستعرف تلك: وملا انتهى من حديثه قال له الشاب ,جعل الشاب يعرفها  الذي الدقيق
 فقال له,  ألن صورهتا مل تفارق خياله فأكد له املهادي معرفته هلا , الفتاة لو رأيتها
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يا فالنه : نادو يف وسطه , ووقف قريب إىل بيت واصطحبه بأذن اهللا , هانت: شابال
أما  ,شدة تأثره مذهوال من  فاحرضي باحلال فدخلت وإذا هي ضالة املهادي فوق

أهي : فقال الشاب ,غريباً  الفتاة فقد عادت مرسعة بعد أن رأت أن هناك رجالً 
رتك ف. وإنشاء اهللا لن تر إال ما يرسك هي أختي له قالف نعم: قال املهادي, ضالتك

من الرجال  أبو الشاب وكان , كاملة املهادي يف بيته وذهب لوالده وأخربه بالقصة
وعرف  , رسد احلكاية فلام فرغ االبن منة والفصاحة وعلم الرجال , كماحلاملعروفني ب

يغشانا الليل أبلغه بقبولنا طلبة ولن  :لولده شخصية املهادي ومكانته بني قومه قال
, بعد أن أمهرها مهرا يليق بمكانتها  وبالفعل عقد له عليها. إنشاء اهللا إال وقد عقدنا له

هبذه السهولة واليرس والرسعة  هذا األمرتم ي أن يكاد يصدق ال واملهادي ,ومكانته 
 . جلهلة بمكان املرأة أيام وقد كانت شبه مستحيلة قبل

 وحياول أن ويواددها أخذ يتقرب منها .هباال دخل عليها وخوبعد إمتام الزواج 
واستمر  جتيب والعروس تسمع وال ان يتكلمك, ومن روعها  يستميل قلبها وهيدي

فقد ملس  ,وكان املهادي فطناً شديد الذكاء ,  تزداد نفوراً منهفاملهادي يتكلم ويتقرب 
موعها تنهمر ملح د وتأكد من صدق حدسه حينام. أن زوجته تضع حاجزاً بينها وبينه

فتقرب منها  , قصة ء هذه املرأة عرف أن ورا عندها. من عينيها وهي ال تتكلم
 وأقنعها بأن حتكي له,  ووعدها أالَّ يمسها بسوء,  واستحلفها باهللا أالَّ ختفي عنه شيئاً 

معي نلهو  وابن عمي مع ابن عميتربيت أنا فتاة يتيمة كفلني عمي و :فقالتقصتها 



  

٢٠٦ 

وقبل فزاد تعلقنا ببعض وزادت حمبتنا لبعض , وكربنا  ,ر اكنا صغأن  ونلعب سويا منذ
وملا , عني  ال يستطيع البعد وهوالبعد عنه  له , وأنا ال أستطيع خمطوبةحضورك كنت 
وأين ابن  :فقال طار صواب املهادي. لك عمي كل يشء وزوجني ىحرضت انته
خته وآثرك أ وأفهمك أنني االشاب الذي أتى بك لبيتن هو مفرج السبيعي :عمك قالت

 يسمع من مشدودا مبهورا  مما املهادي نكا. عىل نفسه ألنك التجأت له وألنك ضيفنا
وسكت لفرتة طويلة وهو يستعرض ما  .ذلك الشاب الذي اتكأ عليه تصنيع حسن

وبعد فرتة صمت . أن تبلغ املروءة يف شاب كام بلغت بمفرج حصل وال يكاد يصدق
هذا  ولكن أرجوك أن ختفي , أمي كحرمةعيل حرام اللحظة  ذهأنت من ه: قال هلا

لذا  , نسىتُ يل ال  ة هذا الشابفصنيع ا سوف أعمل ,ـبم بعد اـاألمر حتى أخربك فيم
وبقي زوجاً . ونام هو يف مكان آخر,  الفتاة ونامتفهدأت . ال أريد اآلن أن تقويل شيئاً 

بالرحيل إىل  وطلب منهم أن يأذنوا له رهأصهاأستأذن  هلا أمام الناس لعدة أيام وبعدها
وصل قبيلته أرسل  وملا,  ورحل. قبيلته لتدبري شؤونه ومن ثم يعود ليأخذ زوجته

وأن مروءته قد  , آثر طالقهاو عرف بقصتها وأنه , تهرسوالً خيرب مفرج بطالق زوج
 .احيما بقى  وأنه سيبقى أسرياً للمعروف , غسلت تأثري الغرام عليه

 ولكن,  تم زواج مفرج من ابنة عمه وعاشا برغد فرتة طويلة من الزمنة وبعد فرت
باملال بسبب اجلفاف لقلة  شحأصاب مفرج وقبيلته  فقد,  رتك أحداً تالزمان ال تقلبات 

اللجوء إىل  إالفلم جيد سبيالً ,  ومسه اجلوع املاشية فتبدلت األحوالك هالاألمطار و
وبالفعل ذهب هو وزوجته  , ميسور احلال املهادي أن صديقه املهادي خصوصاً 
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وكان املهادي يتمنى هذه اللحظة وينتظرها بفارغ  هم ضيفا ,وأوالده الثالثة ونزل علي
 . الصرب لكي يرد اجلميل

أن خترج من البيت وترتك كل ما فيه أحد زوجاته  وكان للمهادي زوجتان فأمر
 من البيت وتركت كل يشء خرجت, ف شيئاً  هوأوالده وال تأخذ من ملفرج وزوجته

وقبل خروجها أفهمت زوجة مفرج أن هلا ولداً يلعب مع رفاقه وإذا  مفرج , ةزوجل
بخروج  ورجتها أن تنتظره حتى حيرض وختربه عندها , غلبه النوم جاء قرب والدته ونام

نتظارها ا وبالفعل انتظرت زوجة مفرج ولد املهادي ولكن. أمه من البيت ليذهب هلا
وجدت املكان  وقد , اليشء خصوصاً وأهنا متعبة جمهدة من طول السفر طال بعض

غطاء  ورفع تهوحرض ولد املهادي كعاد. بعد أن طال انتظارهاامت نوت ففغ , املريح
يف هذه األثناء كان مفرج . أمهأمه ونام معها وتلحف معها بلحافها كعادته ظناً منه أهنا 

, فسار  غلب عليه النعاس استأذنه لينام فسمح له يتسامر مع صديقه القديم املهادي وملا
وإذا بالفراش شخصان رفع الغطاء فإذا زوجته نائمة إىل فراشه ,  دخلمفرج إىل بيته و

الرضبة التي شهق بعدها  بالسيف يتاملك نفسه فرضب الفتى وبجانبها شاب يافع فلم
قتلت ولد  :لزوجهافقالت  شاب مرصوعبالفإذا  , مذعورة هنضت الزوجةومات , 
, ومتلكه  رشده يهفأعلمته بالقصة فرجع إل وما الذي جاء به إليك :فقال , املهادي

,  خيرب املهاديه البد أن أن? وبعد بره قرر  فامذا يفعلاالضطراب الشديد واحلرية 
 وهو يكاد يموت حزنا بالقصة كاملة املهادي وأخربه جيلس إىل حيث اً ـفهرول مرسع

وملا انتهى من كالمه ,  ممسك ألعصابهوهو  يسمع واملهادي هادئ , عىل أبن املهاديً 
 ربمنك أن ال خت كل ما أرجوه  هو قضاء اهللا وقدره وال مفر من ذلك :قال له املهادي
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تكتم اخلرب وال تكلم أحدا يف هذا املوضوع حتى ألقرب أحداً وتويص زوجتك بأن 
الذي كان  كاناملده ورماه يف ول ومحلالناس إليها , وذهب املهادي إىل بيت مفرج 

وملا وصل اخلرب  ,رب مرصع ابن املهادي خ ويف الصباح انترش,  مع أقرانهيلعب به الولد 
. القبيلة كلها بالبحث عن القاتل اصطنع الغضب وشاط وتوعد وطالب مهاديلل

ويف مساء أحد األيام وبعد البحث املضني . دون جدوفاستمروا أياما يبحثون ولكن 
البد أن القاتل ليس من قبيلتنا وأعتقد أنه رحل : مجع القوم حوله وقالفة القاتل , ملعر

ولن نستطيع أن نعرف مكانه وسوف نكتفي بإعطاء أم ولدي ديته ونسأل اهللا أن 
 .يعوضنا خريا عن ولدنا ويسكنه فسيح جناته

, وهذه كانت عادة العرب عندما يقتل شخص وال  ية ولدياآلن مجع دعليكم 
أم  اهاوأعط الدية ةوبالفعل مجع , رف قاتله فتجتمع القبيلة وتؤدي دية املقتول ألهلةيع

 .جربا خلاطرها الولد
جملس  فإذا دخلت , ال يفرتقان البعض ومضت السنون والصديقان مع بعضهام

,  املهادي حسبت أن مفرج هو صاحب املجلس واملهادي ضيفه والعكس صحيح
ولكن ,  الكل منهم يؤثر صديقه عىل نفسهو وات طويلة,ة سنعىل هذه احلالواستمروا 

 .كام يقال دوام احلال من املحال
ويتعرض  اـفأخذ حياوهل أولع هبا ولد مفرج كان للمهادي بنت بارعة اجلاملفقد 
فأخربت والدهتا  ,والفتاة نقية  , )١(والرواح وحيرضها عىل مواقعته باحلرام هلا بالغدو

                                           
بال أدنا شك ال توجد أمة من األمم أو شعبا من الشعوب إال ويوجد به بعض الفساق والفجرة  )١(

= و ما إىل ذلك من خمارم األخالق والرجولة , ولكن الفرق بني أمة العرب األصيلة عندماوالغشاشني أ
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جتتنبه  فرج وأمرها أنملفأمر املهادي بالسكوت إكراماً  , اديأخربت بدورها امله التي
وها هو يطاردها أربع سنوات متتالية ويف السنة  ,قدر استطاعتها فنفذت وصية والدها 

هذا  األيام فقد يفرتسني يف أحد ,الرابعة عيل صربها فقالت لوالدها إن مل جتد يل حال 
فكان  , والشاب يزداد رعونة , ماً لصديقه مفرجواملهادي ال يستطيع أن يعمل شيئاً إكرا

وهو ,  ولكن كيف يصارحه ال بد من فراق جاره وصديقه لكي يمنع جريمة ابنه
أن يلعبا  يهفاقرتح عل, فهداه تفكريه إيل التلميح ملفرج عله يفهم ما يقصد ,   الداهية

حل وال  ال ملفرجوكان كلام نقل حجراً ق , )١(الدامة تشبه يف قواعدهالعبة باحلىص   رَ
حلت وهذه األلفاظ عادة ما يقوهلا الالعبني هلذه اللعبة , ولكن بتكرار املهادي  , )٢(رَ

. وأن قوله هذا ورائه ما وراءه انتبه مفرج ملقولة جارة هلذه الكلامت وبشدة يف اإليقاع
م زوجته بكال أخرب وصل لامف وعند انتهائهم من اللعب أستأذن صاحبة وتوجه إىل بيته

 املهادي وكيف كان يشدد ويكرر كثريا مقولـة
لت عند لعبهام الدامة ,  حَ ل وال رَ حِ وال  حصل خطرياً  أن هناك أمراً : فقالت لهرَ

غدا بالرحيل , واعتذر لـه بأي عذر فإن قبل عذرك  فاذهب واستأذنه,  من الرحيلبد 
 .بسهولة فإن هناك أمر عظيم

                                                                                                           
يأيت أحدهم باألفعال القبيحة يقتله قومه إن كان الفعل فاحشا , أو خيلعوه إذا مل يصل الفعل إىل درجة  =

أي كام أطلقنا  الفحش , ويصبح بعد ذلك خليعا ال ينتمي إليهم , فيصبح هو وذريته غري نسيب األصل ,
 .هناك  "بيارس"عليهم 

 .  لعبة الدامة غري لعبة الدومنو وال تشبهها ال من قريب وال من بعيد )١(
 .  أي أزيح احلجر أو أزحته )٢(
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  .يامنع املهادي لمف بالرحيل ذهب واستأذنه ويف صباح اليوم التايل

وبعد أن  .ما قال قال املهادي الرس اخلطري الذي من أجلهب يفكر رحل مفرج وهو
ولكنه مل  بالسبب يفكر وذهنه مشغول ابتعد عن منازل قبيلة املهادي نزل ليسرتيح

, هلذا قرر أن يتسلل ليال إىل مضارب قبيلة املهادي عله يسمع يشء ,  هيتدي ليشء
املهادي وملا دخل مضارب القبيلة ربط فرسه وتلثم واندس يف  فرسه وقصد فامتطى

الرس الذي أد إىل قول املهادي ما قال أثناء  لعله يعرف مكان قريب من جملس املهادي
ومفرج  حوله وجلس وحيداً  فلام انفض املجلس من , قب املهادياوجلس يراللعب 

 : ينشدربابته وأخذ  ملهاديا تناولويسمعه دون أن يراه املهادي ,  يراه

ــد  ـــهادي حمم ـــهادي وامل ـــول امل  يق
 يب علتـــن كــل العـــرب مــا در هبــا 
ـــة  ــتن بـاطني ـــن عل ـــي م ـــا وجع  أن
 بأقىص الضـامير مـا در ويـن بابــها 
 تقـــد احلشــا قـــد وال تنثـــر الدمــــا 
 وإن أبــديتها بانـــت لرماقـــة العــــدا 
 بالتهاهبـاوإن أخفيتها ضـاق احلشــا 
ــا  ـــرم بن ـــا جم ـــن وجارن ـــع سني  أرب
 وال يــدري اهللبــاج عمـــا جلـــا بـــها 
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قصص العـرب األصـيلة

 ا در هبـاـوهو مثـل واطـي مجـرةٍ مـ 
 وطاهـا بفــرش الرجـل لـيام متكنـت 
 بقى حــرها مـا يـربد املـاء التهابــها 
 تر جارنـا املـايض عـىل كـل طلبــه 
 لو كان مــا يلقـى شهــودن غدابــها 
 مـا حضـينا جارنــا مـن كرامــه ويا 
 بليلٍ ولو نبغــي الغبـا مـا ذر بــها 
 ويــا مـــا عطينـــا جارنــا مـــن سبيـــة 
 ال قادهـــا قـــوادهم مــا انثنـــى بـــها 
 ةـونــرىف مخــال اجلـــار ولــو داس زلــ 
 كام ترفــي البـيض العـذار ثيابــها 
 تر عندنا شـاة القصـري بــها أربــع 
ـــهاحيلـــف هبـــا عقا   رهــا مــا در ب
ـــل  ــن كـوامـ ـــادي ثامن ـــال يامله  تن
 تراقـى وتشدي بـالعال مـن أصابــها 
ـــة  ـــرد كلمـ ن ف ـــا خــريّ ـــال من  ال ق
 رات خوفن للرزايــا وىف بــهاـبحض 
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ـــها  ـــا متلـ ـــها م ــواد وإن قاربت  األج
 واألنذال وإن قاربتـها عفــت مـا هبـا 
 وا بـهاألجواد وإن قالـوا حديثـن وفـ 
 واألنـذال منطـوق احلكايـا كـذابــها 
 األجواد مثل العد مـن ورده ارتــو 
 واألنذال ال تسقــي وال ينســقا بــها 
 األجـواد جتعـل نيلهـا دون عرضــها 
 واألنـذال جتعـل نيلهـا فــي رقابــها 
 األجـواد مثل الزمل للشـيل يرتكــي 
 واألنذال مثل احلشو كثـري الرغابــها 
 األجواد لو ضعفـوا وراهـم عراشــه 
 واألنذال لو سمنـو معــايا صالبــها 
 األجواد يطرد مههم طــول عزمهــم 
 واألنـــذال يصــبح مههــم يف رقابـــها 
ـــة  ـــن مطلحبـ  األجـــواد تشــبه قارت
ـــها   ال دارهــا الــربدان يلقـــى الـذراب
 األجواد تشبـه للجبــال الــذي بــها 
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قصص العـرب األصـيلة

 الـــذي ينهقـــا بــــهارشب وظـــل و 
 األجواد صندوقيــن مســك وعنبــر 
ـــها  ـــاك مـابـ ـــها ج ــتحن أبـواب  الف
 األجواد مثل البـدر يف ليلــة الدجــى 
 واألنذال ظلمـا تاهيــن مـن رسابــها 
 األجواد مثل الــدر يف شمــخ الـذرا 
 واألنذال مثل الشـري مـرن رشابــها 
 ـايلـــواألجــواد وأن حــايلتهم مـــا حت 
 وأنذال أدنـى حيلتـــن ثــم جـابــها 
 األنـذال لو غسلوا يدهيـم تنجســت 
 نجاسـة قلـوبن مــا يســر الدوابــها 
ـــة  ــا رب ال جتعـــل لألجـــواد نكبـ  ي
 من حيث ال ضعف الضعيف التجاهبا 
 أنا أحب نفيس يرخـص الزاد عنـدها 
 يقطعـك يــا نفـس جزاهـا هبـابــها 
 نفسـن مـا لألجــواد عنــدهايا عـل 
 وقـــارن عســى مــا هتتنـــي يف شــباهبا 
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 عليـك بعيــن الشيــح ال جـت وارد 
 خـــل اخلبـــاري فــإن ماهــا هبـابـــها 
 تــر ظبـــي رمـــان برمـــان راغــب 
 واألرزاق بالدنيـــا وهــو مــا در هبــا 
 سقـــا احليـــا مــا بــني تيـــام وغربـــت 
 ـهايمني عميــق اجلـزع ملفـا هضابـ 
 سقـــا الولـــي مــن مزنتـــن عقـــربية 
تنشـر أدقاق وبلـها من سحـابـها 
 اليا أمطرت هذي ورعد ذي ساق ذي 
 سنـــاذي وذي بالوبــل غــرق ربابـــها 
 نسف الغثا سيبان ما ها اليا أصـبحت 
 حييل احلـول واملـاء نـاقعن يف شـعاهبا 
ـــا  ــدارن لغيـرن ــي ب ـــا ه ـــا م  دار لن
 ـو حنـا بعيــدن هتاهبـاواألجنـاب لـ 
 يذلـــون مـــن دهـــام دهــوم نجـــرها 
 نفجي هبـا غــزات مـن ال در بــها 
 تر الدار كالعذر إىل عاد مـا بــها 
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قصص العـرب األصـيلة

 حزن غيـورن كـل مـن جـاء زنابــها 
فيا ما وطـت سـمحات األيـدي مـن 
 نصـد عنـها مـا غــدا مـن هضابــها 
 اهتـاميـــة الرجليـــن نجـديـــة احلشــ 
 عذابـي مــن اخلــالن وأنـا عذابــها 
 أريتـك إىل ما مسنا اجلـوع والضمــا 
 واحتـرمـــن اجلــوزا علينـــا التهابـــها 
 ومحى علينا الرمل و اسـتاقد احلصــا 
 ومحــى عــىل روس املبــادي هضابـــها 
 وطلن عـذرن من ورانــا و شارفــن 
ـــها  ـــايا ثيـاب ـــوي العب ـــق مط  عاملي
 بكـــأس احلـــب دومنهـــنهسقـانـــي 
 عندل من البيض العــذار أطنابــها 
 وإىل رست منا يا سعــود بـن راشــد 
 عىل حرتن نسـل اجلديعــي رضابــها 
 رسهـــا وتلفــي مـــن سبيـــع قبيلــــة 
 كرام اللحا يف طـوع األيــدي لبابــها 
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 فـــال بـــد مــا نرمـــي سبيـــع بغـــارة 
 ابــهاعىل جرد األيـدي دروعــها زه 
 وأنــــا زبــــون اجلـاذيــــات حممـــد 
ـــها  ـــح جاب ـــوا ذود املصالي  إىل عزب
 عليـــها مـــن أوالد املـــهادي غلمـــه 
 اليـــا طعنـــوا مــا ثمنـــوا يف أعقابـــها 
 حما اهللا عجوزن من سـبيع بـن عامــر 
 مـــا علمـــت قرانـــها فـــي شبابـــها 
 هلا ولـدن ما حــاش يومــن غنيمــة 
 متني عجفـة متــزا وجابــهاسو كل 
 يعنوهنا عسامن األيـدي عـن العضــا 
 حمـا اهللا دنيـا مـا خـذينا القضــا بــها 
 عيـون العـدا كـم نـوخن مـن قبيلــة 
ـــها  ـــاعر هيـاب ـــذاخ إال ج ـــام ب  ال ق
 وأنـــا أظـــن دار شـــد عنهــا مفـــرج 
 حقيقــه يـــا دار اخلنـــا فـــي خرابـــها 
 نـــزل فيـــها مفـــرجوأنــا أظـــن دار 
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قصص العـرب األصـيلة

ـــها  ـــرانن تـراب ـــت زعف ـــد ينب  ال ب
ـــة  ـــال إال وداع ـــا يظـــم امل ـــى م  فت
 و لو يملك الدنيـا مجيعـن صخابــها 
 رحـــل جارنــا مــا جـــاه منـــا رزيـــة 
 وإن جتنـا منـه مـا جــاه منـا عتابــها 
 وصلوا علــى سيــد الربايــا حممــد 
 بــهاما لعلـع القمــري بعالــي هضا 

,  أتم قصيدتهيسمعه حتى ومفرج يقول شعره وهو يعزف عىل ربابته  كان املهادي
 .صديقه يقول له ما قال الذي جعلالسبب  همفف

 ,ولكنهم ثالثة فأي الثالثة صاحب اخلطيئة  , أن السبب يكمن يف أوالده تأكد
 . , فهداه تفكريه إىل حيلة عله يعرف اجلاين وصلت وإىل أين
 .عائدا ألهله هاركبف حيث مربط فرسه إىلتوجه ف
فبدأ بأكرب أوالده , طلب منه أن يتمشى معه ألنه حيس بضيقة ويريد أن يتكلم  

ملا : معه عله يفك ضيقته , وأثناء سريهم بعيدا عن أهلهم قال لولده وهو يصطنع املزاح
 يف شبابك ملالو كنت مكانك و , تعرض هلا كنا يف جرية املهادي كان لديه ابنه مجيلة ومل

عيب يا أيب نخون جارنا : , فقال االبن وهو غضباناجلامل  تركتها خصوصاً وهي هبذا
 ونتعرض لعرضه , فعرضه عرضنا وأنا ال اعتقد أنك تفعل هذا حتى وأنت يف عز
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شبابك , فاعتذر األب من أبنه وقال له كنت أمازحك فقط وال تذكر هذا الكالم 
, وكرر مع أبنه األوسط ما فعل مع أبنه األكرب , ورد ورجعوا إىل حيث كانوا . ألحد

هنا مل يبقي إىل أبنه الصغري ولكنه أراد أن يتأكد , . االبن األوسط كرد الكبري وزيادة
واهللا يا : ففعل مثل ما فعل مع أخوية , فقال االبن األصغر بعد ما سمع من أبيه ما سمع

فقال ,  عرف أنه هوفأسقط من يده ف ,ألتيتك بخربها  لو مل نرحل يف ذلك اليوم أيب
فقال له وكيف كنت  , ال بل غصباً عنها: االبن وهل كان ذلك برضاها فقال :مفرج

ثم أهجم عليها  , حتى خترج وحيدةسأنتظرها وأتربص هلا  كنت :قال,  ستغتصبها
ن انتهى الشاب أوما ,  منهاأقيض وطري ولن تتكلم حتى ِ فأرعبها خنجريوأهددها ب

وترك اجلثة مكاهنا  أبنه برضبة رسيعةرأس  به  سيفه وقطع األب سحب ته حتىقص من
وقص عىل أخوته قصة أبنه األصغر وما  )١(بخرج الرأس وضعف ,وعاد ألهله بالرأس

ىل املهادي رأس أخيه إ أن حيمل أبنه األكرب كان ينوي فعله مع بنت املهادي , وطلب من
دخل جملس نفذ االبن ما طلبه أبوه وذهب و, ف أن يكلمه بحجره ويعود دون هويرمي

 .أهله إىل أن يكلمه ورمى الرأس يف حجره وعاد دون املهادي
وأقسم عليه أن  مفرجفلحق ب حني رأ الرأس فقام من جملسه , تعجب املهادي

 .إىل أن فرق بينهام املوت إىل مكانه السابق وبقيا متجاورين ومتحابني يعود وأعاده

                                           
 .  اخلرج كيس مصنوع من الوبر يستخدم حلفظ املتاع الشخيص )١(
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قصص العـرب األصـيلة

Èßë@æaë‡Ç@åi@‹¹énÓì“@ @

عريب يعترب من كبار شعراء النبط , أشتهر بالشعر  شاعر )١(نمر بن عدوان
, يف حياهتا )٢(العاطفي اجلياش والذي كان من خالله خياطب زوجته وحبيبته وضحى

ومن أشهر قصائده قصيدة . بمامهتا  هزه األسى وأضناه الوجد ة بعد أناقعيوازداد و
احلبار. 

غرابتها أن . مؤثرة جتتمع فيها الغرابة والعجبوقصة نمر وزوجته وضحى قصة 
دَ شاعرنا زوجته. بدايتها حب وعشق وهيام , وهنايتها حزن وأسى قَ يف قمة ا ومه فقد فَ

, فتفتق جرحه وذبل قلبه , فأنشد فيها شعرا كان من أعظم ما قيل يف احلب  السعادة
 .العذري

قبالن امللحم وهو  الشيخ جديع بنأما أعجب ما يف هذه القصة موقف صديقه 
, هذا املوقف الذي يدل عىل مكارم أخالق العرب األصيلة  من شيوخ قبيلة عنزه

 .وطهارة قلوهبم ونقاء رسيرهتم وتقديرهم للرجال

                                           
م , وأسمه الكامل نمر بن قبالن  ١٨٢٣م وتويف عام  ١٧٤٥نمر بن عدوان وكنيته أبو عقاب ولد عام  )١(

بن نمر األول بن محدان بن عدوان بن فايز بن محود بن شهيل بن فواز بن محود ويرجع نسبه إىل عشائر ا
اشتهر بنبله . وهو شاعر عريب أصيل وزعيم من زعامء قبيلة عدوان املوجودة يف بادية األردن. البلقا

 .  وشجاعته وكرمه وسجاياه احلميدة
 .  ت من قبيلة بني صخر ومل استدل عىل أسمها كامالكان )٢(
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فتاة من عشائر القضاة من  وتبدأ حكاية هذا الشاعر والفارس الفذ عندما تزوج
هلا بذلك  يشهدوكان , ذات مجال وذكاء وحسن تدبري  وضحى  من بني صخر اسمها

 . كل من رآها وتعامل معها
أحبها شاعرنا وهام هبا عشقا وأنشد فيها أشعارا كثرية تدل عىل هذا احلب 

 . الشديد
. , هلذا كان يكني بأيب عقاب كربهم عقابأكان وعدد من األوالد رزق منها ب

واهليام مل يأيت من  وهذا احلب. فيزداد نمرا عشقا وهياما هبا اهد تألقازوكلام مرت األيام 
أهنا تقص شعرها , حتى قيل  زوجها مواقف عظيمة يف حياةفراغ , فقد كان لوضحى 

 . من النوم توقظه الحتى  لو كان نمر نائام عىل طرف منه
إحد  في, ولكن دوام احلال من املحال , ف والوئام سنوات احلب يف هذاعاشا 

أنسلت وضحى من فراش زوجها وتركته الليايل وبينام هم نائمني وقبل طلوع الفجر 
نائام دون أن توقظه , ومل يكن هذا من عادهتا ألهنا ظنت أن زوجها مرهق بسبب عمله 

 .ة ثم توقظه بعد ذلكقاحتلب النو رجطوال اليوم , فقررت أن خت
ل نمر لبنها  ولكن مشكلة يفضوكانت الناقة التي أرادت أن حتلبها هي الناقة التي 

, هلذا كانت وضحى تتحايل عليها بلبس غري نمر  أن حيلبها ال تقبلا هذه الناقة أهن
 .زوجهامالبس 

حس نمر بحركة ألب حتوبينام هي  , وراحت حتلب الناقة مالبس زوجها لبست
وهو يظن أن زوجته نائمة بقربه , وإن هذا  فأخذ بندقيته , خارج البيت وصوت غريب
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, مكان مصدر الصوت فرأ هيئة رجل الصوت صوت لص جترأ عىل رسقته فتوجه إىل
 , وعندما ليعرف من هو اقرتب منه , ه قتيالً تأرد طلقة منها طلقأوفوجه بندقيته إليه 

دم, زوجته  يإذ ه عىل ظهرها اجلثـة قلب وحزن من هول الصدمة ,  جن جنونهو صُ
جته , وجلس يبكي أمام اجلثة حتى علم جريانه وأهل زو عليها حزناً شديداً كاد يقتله

بام حدث وكيف حدثت الواقعة , وأن األمر قضاء وقدر فحاول الناس هتدئته وتذكريه 
ولكن جرح نمر مل يندمل ولن . باهللا وأخذوا اجلثة وصلوا عليها بعد غسلها ودفنوها

كان يُر وهو يبكي هناراً وكان يسمع صوت يندمل بعد فراق زوجته , حتى أنه قيل 
 .عىل فراق حبيبته نحيبه ليالً 
جديع بن قبالن امللحم وهو  ه ويستأنس بقوله أسمهصديق يثق يف رأي لنمركان و

وإحساسه بالوحدة بعد فراق  أمله  وشدةله نمر بحزنه  فىضأمن شيوخ قبيلة عنزه , 
فطرح عليه فكرة ,  صبحأالشيخ جديع يعرف كيف كان صديقه وكيف حبيبته , وكان 

أبى أنه ال , إ وتغري حياته وهتتم بصغاره تهلعلها ختفف عنه حزنه ووحد بأخرالزواج 
ح عليه صديقه وعرض عليه أل. قتلها الذيوهو  بأخر يبدل وضحى يففك , بشده

 :ةاملشهور عىل الرفض ثم قال قصيدته أبى وأرص ال انهإ كلهن بنات قبيلته
 ارـيا جديع انا قلبي من الوجـد حـ 
 ارـا عـــن البكــأولـتلــومني وتقــ ال 

 ارـسط احلشا جيديع كـن شـب نـو 
ـــواملــوت عــدة طــ  ـــالب عندن  ارـا ث
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 ارـع عيني كـن غـدينا سكــمن دم 
ــ  ــازي داي ــة جي ـــالل ـــر ال  دارـدور غ

 ي بـني كـل العـذارـى شفاتـوضح 
 دارـل عـن الــياسني يم عقاب ترحـ 

 ر سـارـحبــار القلم يعقـاب بلـس 
 ارـتـي سـمهجبمزيزف القرطاس يا 

 ارـود صغـــهـــلم لبــو نـســار القــ 
ــ  ــاعني ح ـــي ــر الري ـــر ينث  ارـش الط

 ارـف الثمــاكتب جواب مثل قطـ 
 من قيل ابن عدوان نضـم يل اصـطار 

ــ  ـــيف ضام ـــري كن ــاريـة مواقي  د ن
ــ  ــانرية النم ــبةـي ــرود تش ـــهل  ارـا الن

 ارـث السعـــش يب غليـــلكــن ينهــ 
ــ  ــالـواحل ـــمن ــل يب  ارـراة نجـــي تق
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 ارـة الدمـــف شـفت منــوليـعـىل 
 ارـدة وحيــد وحمتـــت مــن فقـــغديــ 

 ارـي سهــياعقاب من فقـدة عيونـ 
ــ  ـــلك ـــن فيه ـــب وجـا ذر ش  زارـن

 ارـاهرف هريف الـذيب ليـل وهنـ 
 واعول عويل اخللج حنن عـيل حـوار 

ــىل   وارـب تـــرايـــر بالتـعشيــع
 دواردوة راحـل مــــت مثــــوغديـــ 

 ازل غلســها والغتــارـات عـــوحيــ 
ــيل عــامل ســـالواحــ   رارـر االســـد ال

ـــماقلت  ـــه ـــا ك ــامرـذب واله  و ق
 ة النـوم وانـدارـاحلبيـب بغيبـتـشف 

ــ  ــا نض ـــان ـــرتة ي ــامرـوم ط  ش اجل
ــــيطـــوف بلك  ــــعب  زواربيتـة ولل
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ــو جتتمــع ســود املق  ـــل  ع جهــارـان
 ادار ســنجارـا اليـــقـــمــن نجــد للبل 

 رة الفيحـا اليـا قنـدهارـن البصــم 
ــ  ــو جتت ــادارـل ــي دار م ــر البن  مع عف

 ارـلو جـن بنـات البـدو صـف تبـ 
ــىل  ـــاحلنع ـــاي ــوارـا دلل ــل خ  ن ك

 ولو جن بنات احلرضـ مثـل املهـار 
 ن تقــل نــوارـب برقاهبـــســطر الذهــ 

 ارـجن بنات صليب فوق الشهـ لو 
ـــ  ــــيـال بشفـملح ــــه  ارـن دق االوب

 ولو جن بنات الرتك هـن والنصـار 
 ارـد والـيل سـاكن كـل االمصــواهلن 

 ولو جن ضحي العيد وسط النهـار 
 ارـب وختــم طــوقالو لنا يـانمر قـ 
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 ذ سو مضنون عينـي خيـارـماخ 
 ارـمعــة طــبيـر قلـــاجلــادل الــيل فــ 

 ارـري فلكهـا لـة مســوحيات جمـ 
 ارـمنجي سفينة نوح من قـب االبحـ 

 ذارـل العـــاب كـــلــو جتتمــع يعقــ 
 ى مالـك اهللا نختـارـمن غـري وضحـ 

 دل عـدل املسـارـن الــخيل حسيـ 
ــ  ــوق االمت ــل ف ـــان نثـراعــي ثلي  ارـ

 زال الــيل تقــود العفــارـق الغـــعنــ 
 ي دو االقفـارـم فــخشوف الريقايد 

ـــي  ــارـاغص ــي ح ــة امل ــوز حتت  ن م
 ان دنــت فيــة االثــامرـط بستـــيف وســ 

 ال مـن الفضـايل كثـارـا خصـفيه 
ــ  ــايل فيه ـــا التفـومس ـــاكي  ارـر حتت
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ــ  ـــالة ذقـــقلــت اة واوي  مرارـت ال
ــ   ة امــرارـة لـــمــن مــي زقــوم جرعت

 شـا يـوم سـارد مسلوب احلـمن فق 
 وارـع مثــل االنـــغــرو جبينــة صاطــ 

 ارـع باملثــــرجــــو ينـيـــاليتني لـــ 
ــ   ح زجــارـروح وامللـــع الـــدونــة نبي

ــة مـــاة املـــن جـــلكــ   دارـوت ماب
 ب حمتــارـالقلــأخــذ عشــريي واودع 

 ر قلبـي وطـارـوعي فــولوال ضلـ 
 ارـالقلــب منشــر ثومــةـن ينشـــلكــ 

 ارـالبهـحـة جسـدها مثـل ريـرحي 
ــ  ــوحيبي تق ــامن ص ــر ث ـــوغ  ارـل حم

ــ  ـــم ـــن المن ــور وال محــارـي ب  ة ث
 دارـت لـة دور ينــقلـكـوالثور النـ 



  

٢٢٧ 

قصص العـرب األصـيلة

 د نبــت القفــارـي عـــالة ربـــوصــ 
 ل جبــارـر كـــعــيل رســول الــيل قهــ 

يشد عليه ويرد هبا  , قال قصيدة قصيدة نمر وحينام سمع جديع بن قبالن امللحم
 :هي القصيدةو  بدل أسمها إىل وضحىأن أهداه ابنته بعد أ, و هزرأ من هبا

 ارـن األمــدوان يبــر بـن عــنميا 
 ك االشوارـشكيت يل شكواك واعطي 

 ارـعني تــرم والـخلك رحل يا الق 
 دارـلة بلقــد حيــعبــا للـر مــنميا 

 يك صـغارـالــك عيـلومـاـمواهللا 
 الصحيب من الوفا تزعج اعباروعىل 
 ارـوف الفقــريف الضعـنمر يايا 
 ارـك يـاذر اجلــدور بدال صوحيبـ 

ــ  ــاـجبينه ـــل احلـمث ـــري  رارـر يت
 ا تقـل مجـارـف وخدهــة صخيـزول 

ــ  ـــبنــت الشي  ارـن املهـــوخ معسفي
 اض من كـف صـقارـمثل القطامي ن 
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 دارـدي والكـــسنــا يامـخــل البكــ 
 ارـواصرب ومثلـك راعـي العـزم صبـ 

 ارـب واملثـــي بطلـــر لوهـــنمــيــا 
 ملزوم دون اصوحيبك هنـدي االعـامر 

ــ  ـــك نـالش ـــاق  ارـف دون ردة حي
 ارـر الـويل ينفـذ عـىل كـل االبشــام 

 ارـن مـن بيـاض ومحــالبيض فيهـ 
 يزهن خالخيل الذهب هي واالسوار 

 ارـال اوقـــمـــن جـهـــا بـقـــتل 
 ارـل عطــت بلسوق مـع كــمادوج 

ــ  ــا مث ـــالك يـال ناهل  ارـد افتخـــزي
 ارـر هـل الكــتنسيك مهك من حراي 
 ارـدور اجلبــوانت الكسري الـيل تـ 
 ارـر وجبـــر بــني كاســـوانــت املخيــ 
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 ان اختبــارـالك بالزمـــل وجـــامحــ 
ـــســاصــرب عــيل املق   ارـاك تنهـــوم لي

 ارـد احلبـــة يصيـــادتـــر عـاحلــ 
 د بأوسـط الغـارـط ملبــوم ينغــوالب 

ــ  ـــل عـاقب ـــزي ـــز صاين  دارـة بلخ
 ارـبألنضــ ةـلت بــني االخلـــايـــماخ 

 ارـارف كـل كــلك عــي خــسم 
 ارـة لـك خيــمن املحصنات ناجبينـ 

 مدارـة للـــة ضاريـــمى عفيفـــشــ 
ــ  ـــماب ـــاح ف ـــي غرهت ـــا ك  دارـل غ

 ي قـرارـزيزة يـا السنافــذها خـخ 
 ارـر دينــلب مـن املهــحلفت مانطـ 

 ت اشــيوخ ينطحــون الــوزارـرثـــت 
 ارـراس بتـــل ســيوف ترمــي الـــاهــ 
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 رامي ونـت عطنـا اخلبـارـاذا مــه 
 ادار االعـذارـذل املجهـود مــومن يب 

 ارـماتريــد السمــدـت عابـــان كنــ 
 ذنب غفـارـك اللـة للــوض عليــع 

 دك بلمعـاوز عسـارـان عنــوان ك 
 ولك ولـو تبـي محـل قنطـارـذللـمح 

ــ  ــل(الـعي ــ)واي ـــيف مجي  ارـع الدي
 ارـخشـم سنـاـمن رشقي الغوطة الي 

 ارـب والبكــري الذهــع دنانــنجم 
 ارـف احلــان بلموقــكلة لبـو سلطـ 

 زارـت عـــر صيحـــيانمــاـخليتهــ 
 ارـر ديــماغري وضـحى مـن الغناديـ 

 ت كنـة محـارـومك قلــي يلــوالل 
ــ  ـــول تـوال تق ـــشب ـــة مث  وارـل االث

 ارـع عشـرية وغــوم مـن ضيــمال 
 ارـك اللـة يغتــة لــي خلــن علـكل 
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 ارـوم الـيل جـداة ايتطــك الــالش 
ــ   رة والدارـعشيــةـماشــاف مــن يشب

 ارـل يــدور اخلضـــاملمحــدـعوايــ 
 دارـة الــي دمنــن علــاخري مايسكـ 

 ارـواب الــيل تــربع وشـــاذا جـــهــ 
 ارـل ماصـــدي كـــعــيل يامسنــواهللا 

ــ   ر كــارـزالت يانمـــا عــيل اجلـــلن
 ارـل الكــهـاـحنا هل الشيمة وحنـ 

ــ   راـاب اخلســـاهنـــما لــك اهللاـحن
 ارـعز الصديق الـيل عليـة الـدهر جـ 

 املبعـوث دينـة اجهـارعىللوـوص 
 ارـج النــن واهــعـشفيع خلـق اهللا 

بنته لنمر , مل يستطيع الرفض فتزوجها إكراما  جديعوبعد أن أهد الشيخ 
ولكنه أبدا مل ينيس حمبوبته األويل , فاستمر يقول الشعر فيها حتى مات , . لصديقه

 .نت زوجته الثانية تقدر هذا احلب فلم تعرتض عليهوكا
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 عندما كانوهذا املوقف هو أنه . وهناك موقف حتول مثال مشهورا عند العرب
وكان أمه? أمجل هي أم  أهيامة التي تزوجها حديثا أعن املر أبوهسأله  عقاب صغريا

أن : قالملاذا  , فسأله أبوه الزوجة اجلديدة متوقعا أن يمتدح الطفل أمه ولكنه امتدح
فإهنا تدخل يف فراغ بني  )١(أمي كانت عوجاء إذا نامت عىل جنبها وقذفت الرشيه

 .فزوجتك هذه أمجل منها , )٢(صدرها وردفها
 .وراحت مثال  )٣("أبوك يا عقاب ءهذا بال": فرصخ نمر قائال

                                           
 . , وهي من نبات الصحراء كالكرة ة الشكلمستدير اللون اءثمره صفر: الرشيه  )١(
 . اخلرص )٢(
 . أي هذا الذي ابتيل فيه أبوك , يقصد أن مصيبة أبوك جاءت من عشق ما ضننت أنه غري مجيل )٣(
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ð‡Ûb©a@ñŠbuë@ðÐÄÛa@æbnîä–@ @

ن عمر القصة ال يتجاور املائة عام قصتنا التالية ليست أحداثها بالبعيدة , بل أ
 .تقريبا

كانت قبيلة الظفري مشهورة بالكرم والشجاعة كسائر قبائل العرب األصيلة  
هل أم هل يقال خاصالسويط بشكل وكانت قبيلة الظفري بشكل عام وشيوخ القبيلة 

قطعة  بيوهتم عىل يضعون )١(سكنوا يف أي منزلذا إ من شدة كرمهم ألهنم )ويتالبُ (
فوا املار بقرهبم أهنم شيوخ السويط حتى يقدم لكي  برية من القامش بيضاء اللونك رِ عَ يُ

 عليهم ليضيفوه ويكرموه وينرصوه إذا أراد النرصة 
عادة قومه , فمر به يف أحد األيام أحد عىل مثل  )٢(صنيتان السويطوكان شيخهم 
أن يكون جاره  فأكرمه وأحسن نزله فطلب الضيف )٣(اخلوالد األشخاص من قبيلة

ومرت األيام ومها يف . ويسكن بقربه , فلم يامنع الشيخ , وأنزله بقربه وأصبح جار له
وكان لضيفة أيضا ولد سنه يقارب عمره العرشون  صنيتان ولدأحسن جرية , وكان ل

, ويف أحد  وكان الشابان أصدقاء يذهبان للصيد دائام. ر ولد صنيتانيقارب عمره عم
. قام عىل أثرها أبن صنيتان بقتل أبن اخلالدي )٤(بينهم مشكله لتحصرحالت الصيد 

                                           
 . وبيوتم تكون مصنوعة من وبر املاعز أو اجلامل. القبائل الرحل املنزل هو املكان الذي تنزل فيه )١(
 . الظفري قبيلة عربية أصيلة النسب هلا مواقف مرشفة يف التاريخ العريب القديم واحلديث )٢(
, يف اهللا املسلول خالد أبن الوليدقبيلة اخلوالد تنتمي إىل  بني خمزوم والذي ينتمي هلا الصحايب اجلليل س )٣(

ويقال أن . وما زال هلذه القبيلة شأن كبري بني القبائل , وسكناهم اجلزيرة العربية والعراق والشاموكان 
 .  اخلالدي يف هذه القصة من عائلة املنديل

 . الروايات املتوافرة لدي مل تذكر سبب املشكلة )٤(
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 جاره اخلالدي من الناس وكان بينهم صنيتان جالس يف جملسه وعنده مجاعه الشيخ كان
, تعجب القوم  )١(وبينام هم يتسامرون إذ أقبل بعري أبن اخلالدي دون أن يكون أبنه عليه

أبن : فسمع أحد الناس يقول هلم من بعيدوظنوا أن االبن وقع من عىل ظهر البعري 
الن املقتول  صنيتانالقوم وكان أكثرهم جزعا الشيخ  ففجعصنيتان قتل أبن اخلالدي 

فلام سمع صنيتان عويل . أبن جاره والقاتل أبنه وهذا األمر معيبة كبرية عند العرب
اذا وصياح زوجات وبنات اخلالدي عىل ابنهم , فقام يبكي معهم فسأله الناس مل

أبكي لبكاء حريم جاري والذي مل أستطع أن أمحي ولده , فقال له أخوه : قال )٢(تبكي
. إذا أرت أن تسكت حريم جارك , أجعل حريمك يبكون , يقصد أذبح ولدك: محود

, عم , فقال ألخيه اذهب وأقتل ولدين: له قالفقال ممكن أن يسكتوا لو ذبحت ولد ف
قد يتنازل : يتنازل اخلالدي عن دم أبنه , فقال هلم فقال له من يف املجلس أصرب فقد

اخلالدي عن دم أبنه ألنه شهم كريم وأنا لن انتظر تنازله وأترك حريم جاري يبكني 
 . أبنهم , قم يا محود واذبحه , فقام أخيه فقتله , فسكتن حريم اخلالدي
 .وقد قيل يف هذا املوقف شعرا نبطيا مجيال خيلد ذكر هذه احلادثة

 :قول الشاعروي
 ويطي صـنيتانـالطايلة غد هبا السـ 
 يـر ماحــمن دون جـاره صـار للشـ 

 رانـر سكــيوم انتهى فرخ مـن الوكـ 
 يـه واسرتاحـــاده محــود وبرقعـــصــ 

                                           
 .  تعرف اإلبل عادة منزل صاحبها , فإن فقدا أو فقدت منه عادة إىل منزله )١(
 . بكاء الرجال عىل امليت عيبه كبرية وال حتدث إىل عند الفواجع العظام )٢(
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 ر برزانـقصد من املشهد الياـوانش 

 يـوما حدرت نبعه وقرص بن ضاح 
 :ويقول اآلخر

 وافنـانرـعيال السويط اليل هلـم ذكـ 
ـــأفع  ـــاهل ـــم تذك ـــر وال ه  ةـي خفي

ــ  ـــباجل ـــار ساق ـــوا خم  انـاسري وأثم
 ةـح الضحيــم مثـل ذبــوا ولدهـذك 

 انـلفـــوه مــن ســبع سـريب فكـــاحلثــ 
ــــابـراوي جـوذود الفـــ  ــــلي  هـا دعي
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 ,بائل العرب , أشتهر بالكرم احلامتي بني ق )١(حجرف الذويبي من قبيلة حرب
 يقر به ضيفه شيئاً  وإذا مل جيد, إكراماً لضيفهبام ينفق  فقد كان ينفق كل ما يملك وال هيتم

وكان  ,حليبها أو يذبح مطاياه التي يرحتل عليها  منها يذبح شاة أوالده التي يرشبون
إياها ويعطونه اإلبل واملاشية  جيمعون له منقومه يعينونه عىل ذلك , فكلام نفذ ما عنده 

يفعل ذلك زال ماو ).وهذه عادة من عادات العرب(عام أنفقه عىل أضيافه عوضاً 
هلذا بدأ قومه حيثونه عىل عدم إتالف  .وقومه يعينونه حتى قرب أن يتلف ما عند قومه

املال هبذه الصورة , يعني كانوا يريدونه فقط أن يكون معتدال بكرمه وهو ال ينصت 
وقد  , كان حجرف وقبيلته نازلني بالقرب من املاء لصيفا أيام ويف أحد. لنصيحتهم

َ ال  :القبيلة أن جتمع له كالعادة فقال بعضهم بالكرم وأرادت ماله كلهأتلف حجرف  ملِ
نعطي حجرف درساً قبل أن نعطيه اإلبل لعله يمسك عىل األقل مطاياه التي يتنقل 

حتى يعرف مد  , ويرتكوه قرروا أن يرحلواف .عليها واتفقت القبيلة عىل هذا الرأي
وأحسوا أنه أعترب من هذا  فرتة من الزمنفإذا مرت  ,حاجته إىل الرواحل التي حتمله 

 . أرسلوا له من اإلبل ما حيمله وأهله , الدرس
 يفبقي ف من قومه فلم يلتفت إليه أحد إليهموبالفعل رحلوا وتركوه وهو ينظر 

تلومه أخذت زوجته وعندما جنى الليل  .مع زوجته وعياله عند املاء وحيداً  مكانه
                                           

تنسب إىل حرب بن سعد بن خوالن بن عمرو بن احلارث بن مرة بن ادد بن  يهقحطان  عربية حرب قبيلة )١(
 . زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب ابن يعرب بن قحطان
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عىل ما هم فيه وأنه هو السبب يف جعل قومه يرتكوهم وأهنم لو كان هلم مطايا لرحلوا 
مع منها ـرف بعيدا عنها حتى ال يسـدين , فرتكها وأنصـمع قومهم وما بقوا هنا وحي

 . ما يكره
ن منه أن يتخىل فاألفكار يف ذهنه تتصارع , كيف يريدو مل ينم حجرف ليلته تلك

عن طبع وأصل فيه , حتى وإن كان طلبهم ختفيف ما كان يصنع , وكيف يستطيع أن 
 . يوفق بني حبه للكرم وتوفري احتياجات أهل بيته

 عندها خرج. وبقي حجرف طوال الليل يتصارع مع أفكاره حتى رشوق الشمس
قصد يمأل قلبهم اهلم , وكعادة العرب عندما  ,احلزن واهلم  هيمأل يميش يف الربية وقلبه

 .ما فيه ذهبي حتى ومهه حزنهمن خالل تأمله  مكان مرتع يبث
ثعبان أعمى يقف أمام باب  هو ير فإذويف خلوته وهو يتأمل الصحراء ويفكر 

شجرة  ظناً منه أنه غصن الثعبانجحره فاحتاً فمه وال يتحرك وإذا بعصفور يقع عىل فم 
ة العمياء يف الداب هأن الذي يرزق هذ وأدرك فرهنا فطن حج .فيلتهمه ويدخل جحره

 :فأنشد يقولا  لن يرتكه أبد هذه الصحراء

 يقـــول ابـــن عيـــاد وإن بـــات ليلــه 
 مانـــي بمسكيـــن مهومـــه تشـايلـــه 

 أنـــا اليـــا ضاقـــت عليـــه تفرجـــت 
 يرزقنـــي اللـــي مــا تعـــدد فضايلـــه 
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ـــا  ـــا بحجره ــي رزاق احليـاي  يرزقن
 ال خايلت برقــن وال هــي بحايلــه 

 تر رزق غريي يـا مـال مـا ينولنــي 
 ورزقي جيــي لـو كـل حــي حيايلــه 

ـــنا  ـــه الث ـــدور ب ــا حشــنا ن ـــع م  مجي
ــ  ـــا اهللا بدايل ـــا عارضن  هـومــا راح من

 نوب نحوش الفود من ديــرة العــدا 
ـــه  ـــن عدايل ـــي ذاهبـات  ونخـــزز الل

 األيدي ما دفعنــا بــه الثمــنخزن ب 
 ثمنها الدما بمطــارد اخليــل سايلــه 

 مع البتن فرسـان نـنطح هبــا العــدا 
 كم طامعــن جانــا غنمنــا زمايلــه 

 نكســـب هبــم وننـــزل هبـــم خطـــر 
ـــه  ـــا مسايل ـــرن رعين ـــن قف  واهللا م
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رجاهلم لريوا ما حل به ,  وبعد مرور يومني من ترك القبيلة له أرسلوا إليه بعض
وعند قرهبم من مكانه  القبيلة رجالثامنية من  ليهإرسلوا أفوهل غري مما كان يعتقد , 

هنم بال ألكي يعتقد األقدام مشياً عىل  ليهإيراها وذهبوا  حتى ال واحلهمر )١(ناخواأ
 , واحتار كيف يكرمهم )٢(دخلهم بيتهأو هبم فلام شاهدهم حجرف رحب , رواحل

ىل إفقالت له انظر ه , ضيوف به يكرم لديه مانه ليس هلا ذلك أل يىل زوجته وشكإهب فذ
 ن معهم ابل من اثرأعرف املتصقة عىل ظهورهم ف ثياهبم ظهورهم فإن كانت

وهو ينظر إىل ظهورهم فرأ الثياب  نار كبريةمرحبا وأوقد هلم  ليهمإفجاء . الركوب
حتى  أقدامهم ثرأفاتبع  ج من عندهم , فخر احلوالرملتصقة وهناك أثر لركوب 

 ىلإوقدم كلها وعددها ثامنية بل م فنحر اإلهبلإ فيه ناخواأقد  قريب وادي إىل وصل
زوجته وأمرها أن تصنع هلم عشاء من أكباد اإلبل وقلوهبا وأن تضع القلوب أكواما 

دما انتهت زوجته من جتهيز وعن. فوق بعضها البعض حتى يراها قومه بوضوح
ا القلوب كثرية فلام رأو , جاء بالوليمة ووضعها أمامهم ودعاهم للعشاء ,اءالعش

 فيه مل يرتدع عن ما قد نحرها حجرف , وأنه بلهمإهنا أفعرفوا  .عدوها وجدوها ثامنية
 .يعودوا ثانية ملعاتبته عىل كرمهفلم القصة  ىل قومهم واخربوهمإفرجعوا . عادة من

 
 

                                           
 . هلم وربطوا مجاهلموضعوا رحا: أناخوا )١(
 .  البيت املقصود به بيوت الشعر أي اخليمة  )٢(
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أمجل القصص التي سمعتها من والدي رمحة اهللا عندما كنت القصة من  هذه
. صغريا , هلذا فهي حمفورة يف ذاكريت , وأدندن بأبيات شعرها كلام رسحت مع نفيس

 .هلذا اثرت أن اكتبها يف كتايب هذا حلبي للقصة
البادية متزوج من امرأة ليست من من أهل  كان هناك رجلوالقصة تقول أنه 

. هلم , وكان الزوجان متحابان ويعيشان يف  أحسن حالجماورة  ةقبيل بل من قبيلته
اختلفت القبيلتان فقد . ولكن كام يقال دوام احلال من املحال وهذه هي سنت الكون

هذا النزاع , فالزوج مع قبيلته  طرفاً يفوإخوهتا  زوجهالوكان  , وحصل بينهام نزاع
شكلة يزداد نزاعهم رشاسة , لتمسك واألخوة مع قبيلتهم , وكلام حاول احلكامء حل امل

ليالً من أختهم  أخذكال منهم برأيه , وبام أن الزوج طرف يف هذا النزاع قرر األخوة 
نكاية به , والزوج والزوجة غري راضني بام أراد أن يفعله إخوهتا , ولكن بيت زوجها 

زوجها  بفراق راضيةغري وهي  تعنت أخوهتا أجربها عىل الذهاب معهم وترك بيتها 
 .الذي كان حيبهاالزوج وكذلك 

 ولكن النزاعوبعد فرتة طويلة من الفراق وكال الزوجني يريد كل منهام األخر , 
 ولكن بالزوج فهو يريد زوجتها رحبت ـبم ضاقت األرضبينهم ,  حال  بني القبيلتني
 متكنه من الوصول إليها , وبعد تفكري بطريقة, فجلس يفكر  وصول إليهالال سبيل ل

لتبلغ  تهأسل إليها إحد عجائز قبيلاهتد إىل انه يلتقي مع زوجته بعيدا عن  أهلها , ف
بلقائها , وأنه سيأيت إىل قرب بيوت أهلها ويعـوي عواء الذئب ثالثـة برغبته الزوجة 
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وأبلغت الزوجة  وبالفعل ذهبت العجوز سمعت الصوت خترج له , مـرات , فإن
 .هبا فرحبتباخلطة , 
وكمن بحيث ود ـذهب الزوج للمكان املوع ا ,ـلة التي اتفقوا عليهـأتت الليا ـومل

فلام سمعت الزوجة  ب ثالث مرات متتابعةئثم أخذ بالعواء كعواء الذ , ال يراه أحد
,  الفراقمدة  طولل صوت عواء زوجها خرجت إليه وملا رأته عانقته وعانقها بحرارة 

ذا ما جاء الفجر افرتقا وعاد كل منهام يشكو حاله لآلخر حتى إ وجلسا كل منهم
واستمروا عىل هذه احلالة فرته , كلام اشتاق إليها بعث العجوز لتحدد موعد . لقبيلته
ولكن لظروف معينه انقطع الزوج عن لقاء زوجته عدة أشهر , ويشاء اهللا أن . اللقاء

يعلم الزوج الزوجة حتمل يف بطنها جنينا من زوجها بسبب لقائهام املتكرر دون أن 
 .بذلك

وينتفخ بطنها وهي ال تستطيع أن خترب أحدا من  يكربوبمرور األيام بدأ اجلنني 
حتى أحست هبا أمها .   أهلها خلوفها منهم , ألهنا خالفت أخوهتا بلقاء زوجها رسا

وأبلغت أبنها بذلك , فأخذ األخ هيدد أخته بالقتل لتخربه عن من فعل ذلك ويقول هلا 
فأعلمت . تكن حامال منذ فرتة طويلة ومل كجوذا احلمل وقد فارقت زهب كيمن أين ل

شقيقها بحقيقة ما حصل بينهام وبني زوجها ووصفت له املكان وأعلمته بكل ما جر, 
فقال األخ سأذهب أنا لزوجك وأتأكد من حقيقة ما حصل فإن مل يكن صحيحاً فليس 

فكر . فكيف يذهب ينهام نزاعـات, ولكن املشكلة أن القبيلتان ب لك عندي غري السيف
ودخل  الليل تنكر وذهب إىل قبيلة زوج أخته ىفلام جن , األخ واهتد إىل طريقة
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وكان فيه أحد األشخاص يعزف عىل الربابة ويتغنى بأشعار  الذي فيه الزوج , جلسامل
تهي عازف الربابة طلب منه أن أنوملا  بسبب الظالم , ومل يعرفه أحدالعرب , فجلس 

  :بالربابة وأخذ يغني يعطيه الربابة فأعطاه إياها
 تالـي الليــل عويــتيا ذيـب يللـي 
 ثالث عوياتـن عىل سـاق وصــالب 
 سايلـك باهللا عقبـها ويــش سويــت 
 مــر غــابـيوم الثـريا راوسـت الق 

زوجته  وفهم أن , و زوجتهأخ الذي يغني بالربابة هوأن  الزوج عرفففطن و
 وطلب منه الربابة فتقدماملالحظة وشدة  البدهييةرسعة ب العرب األصيلةحامل كعادة 

 :هوأجاب اوتناوهل

 أنا أشهـد إين عقـب جوعي تعشيـت 
ــني  ــن ب ــذيب م ــاة ال ـــذت ش  وأخ
 عىل النقـا وإال الــرد مـا هتقويــت 
 ابـسردوا يل حاللـي يـا عريبني األن 

 نسحبفا  أخته صحيحة رواية أن فهم األخ السابقة , باألبيات من عزفه  فلام فرغ
 .واعتذروا مما بدر منهم أعادوا له زوجته اليوم التايل صباح ويف  من املجلس هبدوء ,
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١٩٤٣ −  ١٨٦١ 

 ١٩٤١هذه الصورة عام  تأخذ
   ١٩٤٣إىل حتى وفاته سنة  ١٩٠٥اهللا سنة  توىل اإلمارة بعد أبيه األمري عبد

 فرمحه اهللا رمحة واسعة وأدخله فسيح جناته
 كتاب إمارة يف بال د الرافدين أقرايد عن هذه الشخصية للمز
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٢٤٧ 

قصص العـرب األصـيلة
@ @

ــا دي بَعــضَ ذِكران ــز رُ ــا دارةَ العِ ــــا  ي مُ اآلن ــــيهُ ــــا داع  اآلنَ يوقِظُن
ــربَ املَــد  تكبـرياً وقرآنـا )١(صوتُ ابن مسفرَ  طلِقــاً اآلنَ يَرســي بِنــا عَ

بقـــاً  ةَ عَ ــــرَ رنــــو إلينــــا حُ ـــا  اآلنَ تَ ـــاً فديوان ــاجنيُ ديوان ــكَ الفن  تِل
يقاً وتيجانـا "اخلميسُ "كانَ   اآلنَ تصــهلُ خيــلُ األمــس جاحمــةً   هلا سَ
ــا مــا كــان كفأهـــم فينـا األمـسَ مـا كانــا  أوالءِ أَهــلٌ لن نا مـا وَ يلَ  ياوَ
دافِنُهـــم ــا مَ ــن متــرُّ عــيل بقاي ــا مَ قايانـــا  ي ــيّ القبــور التــي تَرثـــي بّ  حَ

ربّ  البيـت ـمُ ٢وخَ ـنيِ ألوانـا  واألحفـادَ قـل هلُ  ذكراكم أزدَمحـت يف العَ

مْ ــتهُ ــالَ لَيلَ ــوةُ األَطف ثُ النِسَ ــدّ نكمْ فأنْ رقـدت لُولَـت حكايانـا  حتُ  عَ
 أبوابـــاً وحيطانـــا لــآلن تلهــجُ   هــذ أزقتُنــا حتكــي ومــا ســكتت

بـقٌ "آل اخلميس" ى بالـذي عـانى  دعـاءٌ مـرتعٌ عَ عنـّ  من كلّ بيـت مُ
ــاً  ــا  رشف ن ــمْ ظَلامءَ ــورْ هبِ ــا رب ن ـــا  ي ـــزاً وإيامن ــد عِ ــمُ يف امل ه دْ  وزِ

                                                      ‹È’@O@@@@‡îÈÓ@ŠbnÛa@‡jÇ@ @

  

                                           
 . هو سليامن املسفر املؤذن املعروف يف جامع اخلميسية: ابن مسفر )١(
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ـــوت إىل  ـــن سم ــا م ـــيي  وفـــاح التفــــاين منــــك عطــــرا  املعـال

ــــارا ودرا  فأصبحت القطـوف لـك الــدوان ــــي أثم ـــى اجلن  وأمس
ـــرا  وغرســت يف كــل القلـــوب حمبـــة ـــرا وبح ـــا ب ــت أقطافه  فأينع
ــــرا  وأبديت يف كـل األمـور رصاحــة ــــف أم ــــم خت ــــا ل  متـألـق
 راـر يســعسـوجعلت األمر بعد ال  وورثت من طيـب اخلصـال لباهبـا
ـــي احلشـــا ـــك ف ـــات حب ـــد ب ـــرا  ق ـــوم جه ـــرا والي ــاألمس س  ب
ـــك ـــد رأت ب ـــل ق ـــك الشامئ  دفء املســتقرا) اخلمــيس(يــا أبــن   تل

 قــــد صغتـهــــا شعــــرا ونثــــرا  إليك هديتي )١( )فيا خالد املعرو(
ــــه ــــك فـاستـلـم ــــذا درع  راـر نصــفكـم حققـت تلو النصـ  وه

ـــــر  القوافـــي بإسمـــهوملــن نظـــمت  ـــــزهو بـأخ ـــــة ت  خمتـال
ــــر  قد جـاش صــدري مابــه اليــوم ــــر ذكـ ــــى الـده  وستبـق

‹È’O@@@@a‡jÇ@Š†bÔÛa‡jÇ@ @

 
 

                                           
 . هو خالد عبداهللا احلمد آل اخلميس )١(
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أمري حائل ورئيس قبائل شمر أشهر من عرفته اجلزيرة العربية فـي تارخيها 
لدفاع عن اإلسالم والدولة املعارص من شدة البأس والقوة والشكيمة والشجاعة يف ا

وقد خاض هذا الشجاع بعد توليه  )١(اإلسالمية التي كانت متثلها دولة اخلالفة العثامنية
                                           

تلف مع أخي نعم قد أخ. قد أختلف مع الدولة العثامنية يف أمور كثرية , ولكن ال أوايل كافر عىل مسلم )١(
ولكن إذا هامجه كافر فأنا أول . يف اإلسالم وأعارضه وأحاول أن أصلح اعوجاجه حتى ولو بحد السيف

فاملسلم ال يكره أخيه املسلم ويعاديه ولكن يكره ما فيه , أما الكافر . من يدافع عنه ألنه أخي يف اإلسالم
بل جيب أن . مساملا , وأتعامل معه باحلسنى وال يعني أنني ال أسامله إذا كان. فأكرهه لذاته بسبب كفرة

 . وال أحاربة إال إذا حارب اهللا ورسوله واملؤمنني. أعاملة باحلسنى الن اهللا أمرين بذلك



  

٢٥٠ 

حروبا رشسة وكثرية ضد أعداء . ١٨٩٧احلكم بعد وفاة عمه حممد الرشيد عام 
اإلسالم اخلوارج الذي استعان املستعمر اإلنجليزي هبم هلدم اخلالفة , مقابل متكينهم 

فكان يصول وجيول بجيشه لقمع اخلارجني عن اخلالفة يف العراق . ن بالد املسلمنيم
ولكن اهللا أراد هلذه األمة أمرا وال رادا ألمر اهللا , فقد . واجلزيرة العربية وختوم الشام

فعندما ألتقى جيش عبد العزيز بن سعود وجيش عبدالعزيز . قتل هذا الشجاع صدفة
العزيز الرشيد  مري عبدطلب األ )قرب من بريدة والزلفيبال(مهنا الرشيد يف روضة 

 ,دماء السفك  عن له ويبارزه ويكفون خيرجأن  قبل أن تبدأ املعركة من عبدالعزيز
 .عبدالعزيز بن سعود رفضف

حتى أن  ن واشتبكا فكان سري املعركة يسري يف صالح ابن رشيدافتقابل اجليش
ومنهم من كان عىل وشك  , من املعركةهناك من قادة امللك عبد العزيز من هرب 

بشكل  بن رشيد يتقدمجعل  بن سعود تراجع جزء من جيش عبد العزيزو. اهلروب
 .مبالغ فيه

ويف الفجر خرج عبدالعزيز بن رشيد ليتفقد جيشه , فدخل بدون قصد إىل 
 وش ذا دبره يا": معسكر عبد العزيز بن سعود فرأ راية أستغرهبا , فقال حلامل الراية

والفريخ اسم حامل راية (, وكان يقصد ما هذا الذي حتمله يا لفريخ  "لفريخا
 بن سعود وكان يرددها بصوت عال ففوجئ به رجال عبد العزيز) عبدالعزيز بن رشيد

 .١٩٠٤وكان ذلك يف عام . ورموه بالبنادق فقتلوه ,وعرفوه
 .فرحم اهللا فارسنا املغوار رمحة واسعة واسكنه فسيح جناته
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قصص العـرب األصـيلة

 :ب أرسة آل رشيد الكريمةنس
ينتمي آل رشيد إىل آل خليل من اجلعافره من عبده و .آل رشيد من حارضة شمر

زوبع وعبده  :ثالث بطون رئيسيه هي يلإالتي تنقسم و ةمن قبيلة شمر العريق
 .العزيز بن متعب الرشيد يرمحه اهللا مري عبدكان منهم األو. سلمواأل

 .ةآل رشيد التابعة للخالفة العثامني مارةأسادس حكام ويعترب بن رشيد 
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 ةمارالشيخ سلطان بن بجاد بن سلطان بن هندي بن محد بن محيد العتيبي توىل اإل
هـ ويف هذا ١٣٣٣يف عام  وقد تويف بن هندي .بعد وفاة الشيخ حممد بن هندي بن محيد

من التدين والتمسك  در كبري, كان بن بجاد عىل ق ةرماالعام توىل سلطان الدين اإل
حفظ القرآن كامال بالسجن وهو ال يقرأ وال . سبحانه وتعاىل بالدين والتقرب إىل اهللا

 .  يكتب
, وقصة سجنه معروفة ملواقفه املرشفة يف  هـ١٣٥١عام السيايس  تويف يف السجن
سالم  .الدفاع عن اإلِ



  

٢٥٣ 

قصص العـرب األصـيلة
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بن سفران بن حثلني العجمي الشيخ راكان بن فالح بن حزام بن ضيدان
م عن عمر يناهز حوايل ١٨٩٢وتويف عام  ,م ١٨١٤ولد الشيخ راكان يف عام 

 ., فرمحه اهللا رمحة واسعة واسكنه فسيح جناته ثامنني عاماً 
والشيخ راكان فارس من فرسان العرب , مشهور بالشجاعة والفروسية وله 

 . قصص شهرية كثرية تدل عىل فروسيته وشجاعته
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حممد بن تركي بن مهيد   يف املنتصفو,  من اليمني الشيخ حاكم بن تركي بن مهيد
 .تركي بن جدعان بن مهيد جمحم بنالشيخ عشرية الفدعان العنزية شيخ يف اليسار و

املصوت ب(جمحم  وقد اشتهر الشيخ. فرسان عرب ال يشق هلم غبار ثالثة
لكرمه ومائدته  وذلكليكونوا ضيوفا عنه لتناول العشاء , أي املنادي بالناس ) ءبالعشا

 .فرمحهم اهللا مجيعا. العامرة  املستديمه
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  لورنس بن طراد بن سطام الشعالن الشيخ
 اهللا هرمح من قبيلة عنزة الرولة من شيخ الشعالن



  

٢٥٦ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 رمحه ورمحهم اهللا عدوان نمر بن أحفاد الشيخ الفارس
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابن فارس العرب متعب الرشيد سعود بن عبد العزيز بنالشيخ 
 عبدالعزيز بن رشيد قوي املثارة
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الشيخ عوده أبو تايه من شيوخ احلويطات  فارس عريب شهم له مواقف مرشفة يف 

كريم رس اف فهو قل وجودها يف هذا العرص اشتهر بشخصية مميزةالتاريخ العريب 
  .قاتلني الرشسني يف ميدان القتالامل شجاع ومن
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 أبطال مجعية جماهدي سيناء
كام سامهم اليهود , أبطال من أهل سيناء من العرب األقحاح كان هلم  "األشباح"

دور كبري يف حرب االستنزاف , كبدو العدو خسائر كبرية باألرواح والعتاد , كانوا 
فتحية لكل جماهدي . د لسيناء العربيةيعملون خلف خطوط العدو عند احتالل اليهو

منهم عىل سبيل املثال  يناءـس األصيلة يف القبائل العربيهيناء العربية وباألخص أبناء ـس
 :ال احلرص

 −األخارسه املساعيد  − العقايله −العلويه  −املالعبه  −السامعنه  − البياضيه
 −  العزازمه −  الرتابني −ور العك  ورهـالط −احلويطات  − الدواغره  −بيل  −العيايده 

وجدهم الدهاشنة املنتمني لقبيلة مزينة  − التياها  الرميالت −الرياشات  −السواركه 
 .يسمى دهشان من النصريات من الشذاذنة من أوالد علوان ومسكنهم يف اإلسامعيلية

  

 هذه عينه من األبطال سيناء , فأبطال سيناء أكثر من ذلك بكثري
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 العرب الرشيف احلسني بن عىل رمحه اهللاملك 
امللك املظلوم املفرت عليه أبن العائلة العريقة التي قدمت الكثري للعرب يف 

 .العراق والشام واألردن 
ولد يف اسطنبول سنة  ١٩٢٤إىل  ١٩٠٨من سنة  زرشيف وأمري مكة وملك احلجا

خلالفة اإلسالمية إىل قائد الثورة العربية الكرب والتي أراد منها عودة ا. ١٨٥٤
ستغلوا اخانه األوباش اإلنجليز الذين ال يصونون عهودهم وال معاهداهتم , و. العرب

دق دق من ال يمكن أن يُصَ تويف إىل رمحة اهللا تعاىل .  صفته العربية الصميمة, فقد صَ
 .يف عامن ١٩٣١سنة 



  

٢٦٠ 

 
 
 
 
 
 
 

 املجاهد الشهيد عمر املختار
 يف القرن العرشينأسد الصحراء وشيخ الشهداء 

 يكفي للشعب الليبي فخرا إنجاب نسائها هلذا األسد املغوار
 

التي ترجع بنسبها إىل  عمر املختار إىل قبيلة املنفه املجاهد الكبري الشهيد ينتسب
 هالل بن عامر املنتمي إىل قبيلة هوازن العربية احلجازية العريقة وتعترب قبيلته من

 .يف اجلامهريية العربية االشرتاكية العظمي  بربقةإحد كربيات قبائل املرابطني
ابريدان احممد مومن بوهديمه  وأسمه الكامل عمر املختار بن حممد فرحات

اهللا  علم مناف بن حمسن بن حسن بن عكرمه بن الوتاج بن سفيان بن خالد بن  عبد
م بن اجلوشايف بن طاهر بن األرقع بن سعيد بن عويده بن اجلارح بن خايف بن هشا

 .مناف الكبري
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صورة عن ورقة الفيش والتشبيه التي عملها املجرمون اإليطاليون ألسد الصحراء 
 الشهيد عمر املختار
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الرشقية منطقة بنر األشهب رشق م يف قرية جنزور ١٨٦٢عام  املجاهد الكبري ولد
عاش  وقد. ليبياالتي تقع رشقي  برقةيف بادية البطنان يف اجلهات الرشقية من  طربق

ألداء فريضة احلج ,  إىل مكة وهو يف طريقه رمحه اهللا خمتار بن عمر مات أبوهحيث يتيام 
 .وقد كفله الشيخ حسني الغرياين

, وبعد أن أميض فيها فرته من  تعليمه يف زاوية جنزور أول املختار تلقى عمر
ار علامء كبيد ىل عللدراسة  سنواتفيها ثامنية حيث مكث إىل اجلغبوب  سافر ,الزمن 

فدرس اللغة العربية  .السيد املهدي السنوسى يف مقدمتهم اإلماموشايخ السنوسية م
مل  لظروف خارجة عن إرادته  , ولكنه كامال والعلوم الرشعية وحفظ القرآن الكريم

 . يكمل تعليمه
 , النبوغ والرزانة يف العقل والسلوكعالمات  عليه ظهرتوأثناء دراسة الشيخ      
وهذا االهتامم جعل . السيد املهدي السنوسى أستاذه هتامم والرعاية منفلقي اال
 أهل بني العلامء ومشايخ القبائل وأعيان, مما رفع من شأنه  بالثناء سريته تناولاأللسن ت

 .املدن

عىل سبيل املثال ال احلرص الصوت  منهاعظيمة ,  ملكات فقد وهبه اهللا تعاىل
 سحروالتي ت املؤثرةلأللفاظ  اختيارهقدرته عىل و وعذوبة لسانهالعريب اجلهوري 
 .شد انتباههتو يسمعها وتسيطر عىل من

والتي (هلذا السبب اختاره السيد املهدي السنويس رفيقا له إىل السودان األوسط 
 .هـ ١٣١٧انتقال قيادة الزاوية السنوسية إليها فسافر سنة  وذلك عند) تشادمتسى اآلن 



  

٢٦٣ 

قصص العـرب األصـيلة

وقد شارك عمر املختار يف فرتة بقائه بتشاد يف اجلهاد بني صفوف املجاهدين هناك 
 ,يف قرو مناضالً ومقاتالً  وقد استقر املختار فرتة من الزمن. احلرب الليبية الفرنسيةيف 

ليقيض فرتة من حياته معلامً ومبرشاً باإلسالم يف تلك ) عني كلكه(ثم عني شيخاً لزاوية 
وأسندت إليه مشيخة  هـ ١٣٢١سنة  برقةبقي هناك إىل أن عاد إىل . األصقاع النائية

 .زاوية القصور يف اجلبل األخرض
اإليطايل منذ  ضد االستعامر واجلهادلقد شارك عمر املختار حرب التحرير 

وبدأت  , م١٩١١ سبتمرب ٢٩يف  تركيااحلرب عىل  إيطاليافعندما أعلنت . بدايتها
 وطرابلس درنة ,البارجات احلربية اإليطالية بصب قذائفها عىل مدن الساحل الليبي 

, وعندما  جالوكان عمر املختار يف تلك األثناء مقيام يف  , واخلمس وبنغازي طربقثم 
سارع إىل مراكز جتمع  طاليةباحلرب العثامنية اإليفيام عرف  و اإليطايلبالغزعلم 

واستمرت . وتنظيم حركة اجلهاد واملقاومة بنينهاملجاهدين حيث ساهم يف تأسيس دور 
توقيع احلرب بني األتراك واملجاهدين من جهة  واإليطاليني من جهة أخر حتى تم 

فانسحب العثامنيني  بموجب هذه االتفاقية وحصلت  م١٩١٢معاهدة لوران سنة 
منها  ,وقد شهدت هذه الفرتة أعظم املعارك يف تاريخ اجلهاد الليبي . إيطاليا عىل ليبيا

قتل حيث  م١٩١٣ مايو ١٦يف  درنةعند  معركة يوم اجلمعةعىل سبيل املثال ال احلرص 
بني جريح ومفقود إىل  يلجندي إيطاعرشة ضباط وستني جنديا وأربعامئة املجاهدين 

ومعركة بو شامل عن عني . وذخائر ةومؤن ةأسلح الغنائم التي غنموها منهم من جانب
 .وعرشات املعارك األخر ,١٩١٣أكتوبر  ٦ماره يف 



  

٢٦٤ 

وحينام أعطا األتراك ليبيا ومل يبقي غري املجاهدين يف املعارك تم تعني أميليو حاكامً 
ك مع املجاهدين   فقد رأ أنه جيب أن يعمل عىل فغري خطط املعار ,عسكريا لربقة 

 :ثالث حماور للقضاء عىل املجاهدين واملحاور الثالثة هي
والتصدي للمجاهدين يف منطقة  مرصقطع اإلمدادات القادمة من : األول
 . مرمريكا

 .وسلنطه واملخييل  العرقوبملجاهدين يف قتال ا: الثاين
 . واجدابياقتال املجاهدين يف مسوس : الثالث

لكن القائد اإليطايل وجد نار املجاهدين يف انتظاره يف معارك أم شخنب 
 .والزويتينةوشليظيمة 

ولقد تواصلت حركة اجلهاد حتى وصلت إىل مرحلة جديدة بقدوم احلرب 
العاملية األوىل ودخول إيطاليا احلرب , وكذلك دخول جيوش العامل بحرب رشسة يف 

 .مجيع األرايض العربية وخاصة مرص وليبيا
انقالب فايش يف وبعد االنتصار الذي حققه احللفاء عىل العثامنيني واألملان  حدث 

 . فوصل إىل سدة احلكم حكومة فاشية بقيادة بنيتو مسوليني ,١٩٢٢إيطايل يف أكتوبر 
تغريت األوضاع داخل ليبيا واشتدت الضغوط عىل السيد بعد هذه األحداث 
العسكرية والسياسية وتسليم األعامل  ليبيارك ـإىل ت هاضطرمما  ,حممد إدريس السنويس

 . الشئون الدينية مسئوال عنأخاه الرضا عل , وج إىل عمر املختار



  

٢٦٥ 

قصص العـرب األصـيلة

فجعل حسني  نظم أدوار املجاهدينوعندما استلم عمر املختار األعامل العسكرية 
اجلويفي عىل دور الرباعصة ويوسف بورحيل املسامري عىل دور العبيدات والفضيل 

 .وتوىل هو القيادة العامة , بوعمر عىل دور احلاسة
أصبحت  الليبني املجاهدين قيادة  مدينة اجدابيا مقر عىل اإيطالي وعندما هجمت

 فأخذت بعدها. وانسحب املجاهدون من املدينة , كل املواثيق واملعاهدات الغية
, والذي يعترب موقعا  تزحف من مناطق عدة نحو اجلبل األخرض اجليوش اإليطالية

ويف تلك . عدة إسرتاتيجيا هلا , الن يف احتالله تتمكن من بسط سيطرهتا عىل مناطق
  جتميع قواها حتت قيادة املجاهد عمر املختاراألثناء تسابقت مجوع املجاهدين إىل 

 ,ملعركة اجلبل األخرض  األهايل إىل إمداد املجاهدين باملؤن والعتاد والسالح وتسابق
وعندما جتمع اجليش اإليطايل عند مشارف اجلبل األخرض , كمن له املجاهدين داخل 

وا قوة صغري تناوش اإليطاليني وتنهزم أمامهم ليخدعوهم ويضنوا أن اجلبل وأرسل
فنطلت اخلطة عىل اإليطاليني فدخلوا بجيوشهم للجبل فخرج هلم . املجاهدين اهنزموا

 . املجاهدين من الكمني وأبادوا اجليش اإليطايل عن بكرة أبيه
منعوا فيها املنكرة ففكروا بطريقة ي ا ضاق اإليطاليون ذرعا من اهلزيمةهعند

 واجهفوفسعوا إىل احتالل اجلغبوب . اإلمداد عن املجاهدين حتى تضعف شوكتهم
  .م١٩٢٦فرباير  ٨يف  جدا إليها محلة كبرية

أعباء ت البلدة بأيدهيم , وسقوط هذه البلدة سبب سقطوبعد معركة غري متكافئة 
 .ألهنا قطعت عنهم طرق اإلمداد ومتاعب جديدة للمجاهدين

هدين استمروا بالقتال الرشس ومل يمنعهم سقوط اجلفبوب  من ولكن املجا
 .احلصول عىل اإلمداد وإن كان قليلة



  

٢٦٦ 

قطع سوف يساعد عىل  الستيالء عىل منطقة فزاناوالحظ اإليطاليون أن 
ولكن اجليش م ١٩٢٨يف يناير  كبرية فخرجت محلة , املجاهدين عن كليا اإلمدادات

م حصار املجاهدين وانقطاعهم غور. احتالل فزانوا اهنزم أمام املجاهدين ومل يستطيع
 .عزيمتهمإال أن األحداث مل تنل منهم وتثبط من  .عن مراكز متوينهم

ومتكنوا من إجياد خطط للحصول عىل التموين من  ,املجاهدين  توالت انتصارات
فة اجليش اإليطايل عن طريق الغارات اخلاطفة عىل مراكز عتاد اجليش اإليطايل , باإلضا

 . عىل التموين الضعيف الذي يأيت من األهايل ومن خارج ليبيا
فقامت بتغري دفع إيطاليا إىل إعادة النظر يف خططها هذه االنتصارات للمجاهدين 

 .واسع خلططها يف ليبيا
حيث عني بادوليو حاكامً عسكريا عىل  , فأمر موسوليني بتغيري القيادة العسكرية

. هذا التغيري بداية املرحلة احلاسمة بني الطليان واملجاهدين ويعد ,م١٩٢٩ليبيا يف يناير 
 , وكان قصده اخلداع ألنه يريد الوقت بالسالم يف رغبته بادوليوتظاهر ففي بداية تعينه 

 .وتغيري أسلوب القتال لد جنوده اجلديدة الالزم لتنفيذ خططه
النزاع  حلل عمر املختار التفاوض مع بادوليو طلب م١٩٢٩أبريل  ٢٠ي فف
 . ستجاب عمر املختار هلذا التفاوض حقنا لدماء املسلمنيا, فسلميا

. يف سيدي ارحومهإلجتامع التفاوض  م١٩٢٩يونيو ١٩ فحدد بادوليو يوم
 . الوفد اإليطايلبنفسه ورأس 

املامطلة ورشاء الوقت لتلتقط قواته  ه يريدالتفاوض, ولكنيريد   بادوليو مل يكن
 . عليه والدس عليه وتأليب أنصاره واألهايل بعمر املختار درالغ وكذلك  , أنفاسها



  

٢٦٧ 

قصص العـرب األصـيلة

ما مغادرة البالد إىل إاملختار أن تلك املفاوضات تطلب منه عمر  وعندما وجد
دون قيد أو رشط مع  ستسالمواال. هناء اجلهادإمرص أو البقاء يف برقة و وأاحلجاز 
عظيم عمد إىل اختيار  مجاهدكو رفض كل تلك العروض ,واملزايا األموال ب إغرائه

  .حتى النرص القتال مواصلة اجلهاد و
ستمر القتال واستمرت إيطاليا تنزف ماال ورجاال وعتادا بسبب انتصارات ا

املجاهدين املتالحقة , ولو كان للمجاهدين عونا مستمرا من التموين لطردوا الطليان 
وهتم الذاتيه وبعض يف ذلك الوقت رش طرده , ولكن يا لألسف مل يكن عندهم إال ق

التموين الذي يأيت من املسلمني يف اخلارج وبعض العتاد الذي يستولون عليه كغنيمة 
 .من اجليش اإليطايل

 إىلانتصارات املجاهدين املتتالية واهلزائم املنكرة التي تعرض هلا اإليطاليني  دفعت
مع تغري  عيني غرسياين وهو أكثر جنراالت اجليش وحشية ودمويةجعل موسوليني ي

 وقد متثلت .اإلبادة اجلامعية هذا السفاح باستخدام أسلوب ليقوم خططهم العسكرية , 
 :اخلطط اجلديدة كام جائت يف كتاب غرسياين كالتايل

 .قفل احلدود الليبية املرصية باألسالك الشائكة ملنع وصول املؤن والذخائر −١
جاهدين أو أي شخص يشتبه لقتل امل  م١٩٣٠نشاء املحكمة الطارئة يف أبريل أ −٢

 ) القتل بالشبه. (بتمويل املجاهدين
يعني سجن  .فتح أبواب السجون يف كل مدينة وقرية ونصب املشانق يف كل جهة −٣

 كل الشعب الليبي 
ختصيص مواقع العقيلة والربيقة من صحراء غرب برقة البيضاء واملقرون وسلوق  −٤

 .عتقال والنفي والترشيدمن أواسط برقة احلمراء لتكون مواقع اال



  

٢٦٨ 

ونفذ  العمل عىل حصار املجاهدين يف اجلبل األخرض واحتالل الكفرة − ٥
اإليطاليني خطتهم وأقاموا معتقالت ألرس الشعب الليبي , وأقلقوا احلدود بني 

وعىل الرغم من . مرص وليبيا بأسالك شائكة , ونصبت املشانق للقتل بالشبه
باحتالل مرزق وقام اإليطاليني بعد ذلك . ذلك استمر املجاهدون بالقتال

باك مع املجاهدين تشالا م ثم عمدوا إىل١٩٣٠وغات يف شهري يناير وفرباير 
ألقت الطائرات اإليطالية ف .م١٩٣٠أغسطس  ٢٦ويف  , يف معارك فاصلة

ويف نوفمرب اتفق بادوليو  , حوايل نصف طن من القنابل عىل اجلوف والتاج
ويف  , من اجدابيا إىل جالو إىل بئر زيغن إىل اجلوف وغرسياين عىل خط احلملة

وكان لسقوط الكفرة آثار  , م سقطت الكفرة يف أيدي الغزاة١٩٣١يناير  ٢٨
 .كبرية عىل حركة اجلهاد واملقاومة

سقطت من الشيخ عمر املختار  م١٩٣٠عام  أكتوبريف معركة السانية يف شهر 
اآلن ": ها قائده فقالآنظارته, وعندما وجدها أحد جنود الطليان وأوصلها لقيادته فر

 .أصبحت لدينا النظارة , وسيتبعها الرأس يوماً ما

, وبينام كان الشيخ عمر املختار يستطلع منطقة م١٩٣١من عام  سبتمرب ١١ويف 
كانه فأرسلت قوات حلصاره , سلنطة يف اجلبل األخرض , عرفت احلاميات اإليطالية بم

فاشتبك الفريقني يف وادي بوطاقة ورجحت الكفة للعدو فأمر عمر املختار بفك 
فلم . الطوق والتفرق, ولكن قُتلت فرسه حتته وسقطت عىل يده مما شل حركته هنائياً 

يتمكن من ختليص نفسه ومل يستطع تناول بندقيته ليدافع عن نفسه , فرسعان ما 
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ن كل اجلهات وتعرفوا عىل شخصيته , فتم أرسه فنقل عىل الفور إيل حارصه العدو م
 بنغازييف اجلبل األخرض ومن ثم وضع عىل طراد الذي نقله رأسا إىل  سوسهمرسى 

 . حيث أودع السجن الكبري بمنطقة سيدي اخريبيش

ق ذلك يف بادئ األمر,  كان العتقاله , صدً كبرياً , حتى أن غراسياين مل يصدّ
لالستجامم  باريسينها كئيباً حزيناً منهار األعصاب يف طريقه إىل ح روماوكان يف 

حيث . اجلبل األخرضوالراحة هترباً من الساحة بعد فشله يف القضاء عىل املجاهدين يف 
بدأت اإلذاعة والصحف اإليطالية  تنال منه لعدم قدرته عىل االنتصار عىل البدو كام 

ويف حينها تلقى برقية مستعجلة من بنغـازي . كانوا يصفون الشعب الليبي البطل
فأصيب غرسياين بحالة هستريية . إن عدوه اللدود عمر املختار وراء القضبان مفـادها

من الفرحة فألغى أجازته واستقل طائرة خاصة وهبط ببنغازي يف نفس اليوم وطلب 
 .إحضار عمر املختار إيل مكتبه لكي يراه بأم عينيه

 "املحكمة اخلاصة", وأعلن عن انعقاد سبتمرب ١٤يوم  بنغازيوصل غرسياين إىل 
 . ملحاكمة املجاهد البطل عمر املختار م١٩٣١ سبتمرب ١٥يوم 

ويف صبيحة ذلك اليوم عقدت للشيخ الشهيد حمكمة هزلية صورية يف مركز إدارة 
 ١٥الثاء عند الساعة اخلامسة والربع يف احلزب الفاشستي ببنغازي مساء يوم الث

. حتى املوت , وبعد ساعة حتديداً صدر منطوق احلكم باإلعدام شنقاً  م١٩٣١ سبتمرب
إن احلكم إال هللا , ال حكمكم املزيف , إنا هللا وإنا "وعندما ترجم له احلكم , قال الشيخ 

 ."إليه راجعون



  

٢٧٠ 

األول  ١٩٣١ سبتمرب ١٦يف صباح اليوم التايل للمحاكمة املصادف يوم األربعاء, 
, اختذت مجيع التدابري الالزمة بمركز سلوق  هـ ١٣٥٠من عام  مجاد األولمن شهر 

لتنفيذ حكم اإلعدام بحضور أعداد كبرية تقدر بعرشة أالف جندي وحلق الطريان 
ألف من األهايل ومجيع املعتقلني السياسيني خصيصاً  ٢٠فوق منصة اإلعدام واحرض 

لفة ملشاهدة تنفيذ احلكم يف قائدهم لتثبيط معنويات الشعب الليبي البطل من أماكن خمت
وإعالن انتصارهم عليهم العتقاهلم الشيخ املجاهد عمر املختار , دون أن يعلم هؤالء 

مات جماهد سوف يأتيهم ألف  السفلة أن والدات عمر املختار من العرب كثرييـن فإذا
 .الرجال ما يكمل مسرية املجاهد البطلجماهد بدله , والشعب الليبي فيه من 

احرض الشيخ عمر املختار مكبل األيدي , وعىل وجهه ابتسامة الرضا بالقضاء 
والقدر , وبدأت الطائرات حتلق يف الفضاء فوق املعتقلني بأزيز جملجل حتى ال يتمكن 

 .عمر املختار من خماطبتهم

د , وكان وجهه يتهلل يف متام الساعة التاسعة صباحاً سلم الشيخ إيل اجلال
وقيل عن بعض . استبشاراً بالشهادة وكله ثبات وهدوء, فوضع حبل املشنقة يف عنقه

الناس الذين كان عىل مقربة منه انه كان يؤذن يف صوت خافت آذان الصالة , والبعض 
 "يا أيتها النفس املطمئنة إرجعي إىل ربك راضية مرضية"قال انه متتم باآلية الكريمة 

وبعد دقائق صعدت روحه الطاهرة النقية إيل رهبا . ها مسك ختام حياته البطوليةليجعل
 .تشكو إليه عنت الظاملني وجور املستعمرين

 : وكان عمر املختار قبل إعدامه وقبل نطقة بالشهادة يقول
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بل سيكون ... وهذه ليست النهاية.... ننترص أو نموت... نحن ال نستسلم"
فإن عمري سيكون ... أما أنا... القادم واألجيال التي تليهاعليكم أن حتاربوا اجليل 

 .وثم نطق بالشهادتني. "أطول من عمر شانقي
عندما  ٢٠٠٨ سبتمربأما املفارقة التارخيية التي أذهلت املراقبني فقد حدثت يف 

,  معمر القذايف, ويف حضور الزعيم الليبي برلسكوينانحنى رئيس الوزارء اإليطايل 
من مآسٍ  أمام ابن عمر املختار معتذراً عن املرحلة االستعامرية وما سببته إيطاليا

ر فيها عمر التي قورنت بصورة تارخيية أخر يظهورة للشعب الليبي, وهـي الص
 .املختار مكبالً باألغالل قبيل إعدامه

 
 
 

 
 
 
 
 

 حممد أبن الشهيد عمر املختار يف لقاء صحفي
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 رئيس الوزراء االيطايل بريلسكوين مع ابن الشهيد وبجانبه الرئيس الليبي معمر القذايف
 

الذي فتحية هلذا البطل الشجاع , وحتية مني للشعب الليبي العريب األصيل 
وحتية مني جلميع القبائل العربية اللبيبة . أنجبت نسائه مثل هذا املجاهد املغوار

 .      األصيلة
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  مصطفى القسام بن حممود بن عبد القادرز الدين بن عالشهيد 
 من العائالت العربية الصميمة

 
بعة ملدينة يف قرية جبلة وهي من القر التا القسام ولد الشيخ عز الدين     

وعاش يف بدلته مرحلة الطفولة ودرس يف كتاتيبها حتى  ١٨٧١الالذقية بسوريا سنة 
,  بلغ سن الشباب , وعندها قرر والداه إرساله ملرص ليكمل دراسته يف األزهر الرشيف

 .األزهر رحل إىل مرص ودرس يفف
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 طوخيأمثال العامل حممد أمحد ال أكابر علامء ذلك العرص من يد عىلوتتلمذ 
وملا حصل عىل اإلجازة . نبغ بعلوم الفقه والقرآن واألحاديث الرشيفة, وقد وغريهم 

 .عمل مدرسا يف جامع لسلطان إبراهيمالعاملية عاد إىل بلدته و
عندها بالدعوة ملجاهبة املستعمرين الفرنسيني وبث الروح اإلسالمية بني  وبدأ

 بصدق دعواه ليقينهم هحول من استف النلاف.  الناس والدعوة للجهاد لطرد املحتل
أن اندلعت نريان الثورة يف منطقة صهيون  دعواهكان من نتاج ولقد . بتقواه وصالحهو

وملا عرف الفرنسيني أنه هو من ,  طليعة املجاهدين , وكان هو يف م١٩٢٠وذلك عام 
حث , وبدأ اجليش الفرنيس بالب فحكم عليه باإلعدامأشعل الثورة قدم ملحاكمة غيابة 

النزوح إىل فلسطني فوجد فيها وعندما ضاقت به بلدته بسبب املطاردة قرر عندها  ,عنه 
وقد جلأ الشيخ مع . ١٩٢٢عام  تقر يف مدينة حيفاساف للعمل اإلسالمي ميداناً جديداً 

 .الشيخ حممد احلنفي والشيخ عيل احلاج عبيدرفاقه باجلهاد وهم 
. ورئيسا جلمعية الشباب املسلمنيويف حيفا عمل الشيخ واعظا ومرشدا      

   .تشييده إىل , وهو الذي سعى جامع االستقاللباإلضافة انه كان خيطب يف 
طبة بجامع االستقالل كان يدعو وحيث للجهاد لطرد املستعمرين من       ويف خُ

بالد املسلمني الن قضايا املسلمني كانت هتمة, ألنه كان يؤمن أن املسلمني كاجلسم 
فقد تفاعل . ذا اشتكي منه عضو تداعت له سائر األعضاء بالسهر واحلمهالواحد إ

املال والسالح لنجدة  جمعالشيخ مـع جهـاد الليبيني بقيـادة املجاهد عمر املختار ف
 .وأرسله هلم املجاهدين يف طرابلس الغرب أثناء محلة اإليطاليني عليها
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فأرسل له ما ته فوعده لباً مؤازرته يف ثوراواتصل بامللك فيصل يف سورية ط
الثورة  يئواتصل باحلاج أمني احلسيني مفتي فلسطني األكرب وطلب منه أن هي يستطيع ,
عن طريق  وذلك , فأجابه بأنه ير أن حتل قضية فلسطني بالطرق السلمية يف منطقته
 .????? املفاوضات

ام واإلنكليز يف فلسطني ذروته, فقد خرج يف عة ينالقد بلغ وقوفه ضد الصه
م يقود املجاهدين الذين خترجوا من مدرسته وبايعوه عىل املوت والشهادة يف ١٩٣٥

, ومنها إىل أحراش يعبد قرب  زان وبركني وكفر قوت أحراش كفرب فرابط,  سبيل اهللا
 املعارك مع املستمرين واليهود واحتدمت ., وخاض املعركة بإيامن وبطولة نادرة جينني

ومن يولّه يومئذ دبره إال متحرفاً لقتال أو : (بقوله تعاىل متمسكاً  وتكالبوا عليه وهو
 .)متحيّزاً إىل فئة فقد باء بغضب من اهللا ومأواه جهنم وبئس املصري

الرشسة يف أحراش  يف املقاومة  واستامتفا هو ورفاقه بالء عظيامً وقد أبىل املجاهد 
بعض العرب له فأتته  ولكن تكاثر عليه اإلنجليز واليهود وخذالن, يعبد قرب جينني 
 نوفمرب ٢٠يف  الشهادةفخر شهيداً يف ساحة املجد والرشف, وكتب له  طلقة يف صدره

كان عمرة حني استشهد ستون سنه فرحم اهللا شهيدنا وأدخله فسيح  .م١٩٣٥ عام
 .جناته

, وهو من مرص والشيخ  استشهد إىل جانبه الشيخ السيد احلنفي املرصيوقد 
الشيخ : , وأرس يف هذه املعركة أربعة جماهدين هم دة الديبيوسف الزبادي من بل

, والشيخ أمحد  , والشيخ عرايب من قبالن قضاء نابلس حسن الباير من بوركني
, ثم أنزل  باإلعدام عليهم , وقد حكم , وحممد يوسف من نابلس اخلطيب من طولكرم

 .احلكم إىل السجن املؤبد
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والذي نسأل اهللا العيل القدير . عانني عىل أمتام كتابة هذا الكتابالذي أ احلمد هللا

. يف أرجاء املعمورة األماجد الكرامأن تعم الفائدة من ورائه عىل أمة العرب األصيلة 
 .   هذه األمة التي مل تعادهلا امة من أمم األرض بأخالقها ورفعة شأهنم وعزت نفسها

عن العرب ومعنى العريب األصيل وغري وإن هذا الكتاب والذي أسميته حقائق 
هو كتاب الغاية األوىل منه تبيان دور مكارم األخالق يف حياة املجتمع العريب . األصيل
وإزاحة كل ما علق يف هذه األمة من أمور كانت الغاية منها تصغري شأهنا , . األصيل

اهللا بن ل األعظم حممد بن عبدفهذه األمة العظيمة التي يكفيها فخرا أن الرسو
فصىل اهللا عليك يا خري . املطلب بن هشام بن عبد مناف القريش العريب منهم عبد
فأنت من خيار قريش , وقريش من خيار مرض , ومرض من خيار العرب . البرش

 .والعرب من خيار األمم
يف مشارق األرض ومغارهبا , يا أبناء قريش  الكرامقومي وأبناء عمومتي 

صيكم بخمس يف ختام كتايب هذا أو. وكل مرض وربيعةواألنصار ومتيم وثقيف 
 . أوصيكم: عن مخس وأنصحكم باالبتعاد

. روا قلوبكم بحب اهللا ورسوله واملسلمنيعمّ ن تُ أبأن تتقوا اهللا حق تقاته و :أوال
 . قلبهاهللا ولنيّ  هاهللا إال أحب أحبن ما من شخص أل

الـخـامتــــــــــــــــة
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فأنا عندما خصيت  .وأن ال تنسوا أصلكم العريب وأفعال أجدادكم العظيمة
العرب يف هذا الكتاب مل يكن القصد احتقار األجناس األخر من املسلمني , حاشا هللا 
أن يكون قصدي ذلك , ولكنني مقتنع قناعة يقينية ال تقبل الشك أن العرب هم مادة 

 .اإلسالم وبصالحهم يصلح حال املسلمني وبفسادهم يفسد حال املسلمني
املسلم الكردي طرد الصليبيني من بيت املقدس وقيض نعم صالح الدين األيويب 

فقط , وجزاه اهللا خريا عىل ما فعل , ولكن ) الفاطميني(عىل دولة املجوس يف مرص 
بقت اخلالفة منهارة واملسلمني مقسمني والصليبيني موجودين يف أجزاء من أرض 

يوش فجزاه وكذلك حممد الفاتح الذي فتح القسطنطينية وكان جيشه خري اجل. الشام
اهللا خريا عىل ما فعل  ولكن بقي حال املسلمني يف املغرب العريب منهارة , وأدخل 
 تالعثامنيني املعتقدات الفاسدة لدولة اإلسالم , ويكفيهم عارا أن عىل يدهيم سقط

اخلالفة , وتشتت املسلمني واحتلتهم دول الكفر وما زالوا يعانون من هذا االحتالل 
 .حتى هذا اليوم

ا دولة اخلالفة العربية فأوصلوا اإلسالم لبيت املقدس وما وراء بيت املقدس , أم
وأقاموا دولة خالفة عظيمة والتي كانت حدودها متتد من األندلس إىل حتى الصني , 

حتى هذا  )١(ومل تعادهلا إمرباطورية. يعني ربع مساحة األرض املسكونة يف تلك األيام
هذه األمم يف دولة واحدة , ومازالت شعوب هذه اليوم , ليس احتالال بل صهروا 

 . وعندما أزيح العرب اهنارت هذه اإلمرباطورية. الدول مسلمة  إىل اليوم
                                           

 . استخدمت هذا املصطلح لتبيان عظمة دولة اخلالفة اإلسالمية )١(
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واإلمرباطوريات ال تنهار يف يوم وليله , ولكنها تأخذ سنوات طوال حتى تنهار 
ا للمسلمني العد التنازيل الهنيارها بسبب معاداهت أمثل أمريكا اآلن , فأمريكا بد.  كليا

وسوف تأخذ وقتا حتى متحى من اخلارطة كدولة . وحرهبا هلم يف العراق وأفغانستان
عظمي , ومن املمكن أن متحى حتى من أن تكون دولة صغر  . 

:  ولـيق ملسو هيلع هللا ىلص هذه الصلة الن الرسول أوصيكم بصلة الرحم واحلرص عىل :ثانيا
 ."ال يدخل اجلنة قاطع رحم"

فهذا . بائلكم أين كان موقعها , ويف أي بلد تكونوكذلك أرجو التواصل مع ق
. التواصل يقوي الصلة القبلية بني العرب ويقوي ترابط العرب مع بعضهم البعض

فالقبائل العربية املنترشة يف الوطن العريب قبائل واحدة يف أصلها وإن تعددت 
املغرب العريب التسميات , فقبيلة متيم كمثال موجودة يف العراق والشام ومرص وليبيا و

فأمتنى من اهللا أن . وكذلك قبائل قريش وهوازن وغريها. ومعظم اجلزيرة العربية
. تتواصل هذه القبائل مع بعضها , سواء عن طريق شيوخ عشائرها أو أفراد القبيلة

وأمتنى أيضا أن تكون . وطرق التواصل كثرية وال خيىل املسلم من طريقة يف التواصل
 .كرابطة آل البيت واألرشافهلذه القبائل رابطة 

وأمتنى أيضا أن يتصاهر أبناء القبيلة مع أوالد عمومتهم يف الوطن العريب حتى 
 . يزداد هذا التواصل قوة

وأن تأخذوا  كمن حيرتم كبريكم صغريَ أكم وكم كبريَ أوصيكم أن يوقر صغريُ  :ثالثا
شوه تاريخ القبيلة فسفاهة السفيه ممكـن  أن ت .بيد سفيهكم ومتنعوه من إظهار سفهه

الـخـامتــــــــــــــــة
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وإذا متاد السفيه . وتصغرها أمام القبائل األخر. وتنفر أفرادها من بعضهم البعض
 .   خيلع حتى ال حتمل القبيلة وزره

باحرتام شيوخ قبائلكم إن كانوا صاحلني , وتوقروهم إن كانوا  أوصيكم :رابعا
فإذا عز شيخ  .سائرين منصفني , وتنزهلم منازله التي يستحقوهنا إن كانوا عىل احلق

 .القوم عزة أرذاهلا
أوصيكم بالتواصل مع القبائل األخر والتودد هلم , فعز القبائل العربية  :خامسا

األصيلة عز لك , سواء كانت يف املرشق أم باملغرب , فكلنا أبناء قبائل عربية أصيلة 
فالعرب . يزة قبيلتكأعزنا اهللا باإلسالم , وكل القبائل العربية هلا ميزة ال تقل عن م

األولني مل حيتقروا القبائل األخر بل كانوا يتبايعون ويتصاهرون ويعني بعضهم 
 . وإن متايزوا فإهنم يتاميزون بمكارم األخالق. البعض
 :ما أوصيكم باالبتعاد عنه أما
يف  كرب عالمات السفاهة الضحك بصوت عالٍ أومن  , عن سفاهة األمور :أوال

ن إ :إخواين .ويف كل زمان ومكان امة بدون سبب أو مناسبةجمالس الرجال الع
أما السمر . يأسفيه غري راجح الر ىلإل صاحبها الضحك الكثري يميت القلوب وحيوّ 

هبا , ألهنا ليست من  والفكاهة يف املجالس اخلاصة فال باس هبا وكثرهتا غري مرغوب
 .صفات العرب األصيلة

 بآرائهملنساء يف أمور الرجال واألخذ مشاورة ا أنصحكم بالبعد عن :ثانيا
الرجال  وبي واملشورة وأهنن يمألن قلأالر اتن معظم النساء سفيهأل. وبأقواهلم



  

٢٨١ 

قصص العـرب األصـيلة

خي أن ما من أواعلم يا . )إال من رمحها ريب( توافه األمور وضغينة عىل هاوكر حسداً 
تسريه امرأة , ألنه وال تثق برجل . فيه اخلصام بينهم  إال كان لنسائهم دورٌ  رَ عَ اء استَ أشقّ 

 . يصبح يف طوع النساء وغدرهنّ 
ودائام . ثمإن ظيف بعض ال ألن يف أخيكيئ السظن ال باالبتعاد عن أنصحكم :ثالثا

حيان ال يقصد أخيك ما ألان يف كثري من أل أساءكلتمس ألخيك عذرا يف أي ترصف ا
 .قالأو كام  "ذراعإلتمس ألخيك سبعني ":  ملسو هيلع هللا ىلصفقد قال رسول اهللا  .فهمت

رب تقول ـوالع.  فات عند العربـالص أقبحمن  ألنه , أهناكم عن البخل :رابعا
 هداجلباملال و ةضحيالتالبد من فومن أراد العزة والفخر . بخيلال جيتمع عز وفخر مع 

 .لنَيل ذلك
 اشرتوا فخركم باملكم واملال زائل ولكن الفخر أهيا العرب األقحاح األماجد

 .دائم والصيت والعز
وكثريا . نامم مع فواهللا ال جتتمع الرجولة. عن النميمةأنصحكم باالبتعاد  :امساخ

وال تصدق كل ما تسمع فواهللا إن معظم ما تسمعه . ما أوقعت النميمة بني األرحام
كفا " "فقد قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم. كذب , ويف أحسن الظروف مبالغ به

  . و كام قالأ "باملرء كذبا بأن يتحدث بام سمع
ت أن أقوله دهذا ما اختلج يف قلبي وأر قومي وأهيل وعزي , يا عرب يا أماجد ,

وكام . يوم الدين إىل ويستمر عزكم وفخركم يعود كناصح حمب لكم يريد أن  ,لكم 
 .أو كام قال "الدين النصيحة" ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 

الـخـامتــــــــــــــــة



  

٢٨٢ 

يكم من واهللا إنني ال أخاف عليكم من حسادكم وأعدائكم بل أخاف عل
 .سفهائكم عندما تبوئوهنم صدر جمالسكم ويصبحون أصحاب الرأي واملشورة

األمة العريقة والعظيمة هذه إىل هللا الذي جعلني أنتسب اأمحد : ويف اخلتام أقول
هذه األمة التي جتعل مكارم األخالق . منهم ملسو هيلع هللا ىلصوالتي يكفيها فخرا أن رسول اهللا 

. التي فطرة عىل الفطرة الطيبة للعنرص البرشي هذه األمة. معيارا لتفاضلهم االجتامعي
التي أوصلت  املسلمةاألمة العربية أ من هذه زاحلمد هللا الذي جعلني جزءا ال يتج

واحلمد هللا  ,اإلسالم إىل مشارق األرض ومغارهبا يف أقل من أربعني سنة من اهلجرة 
كثبات اجلبال الذي جعلني ورقة من شجرة يافعة صلبة قوية جذورها ثابتة باألرض 

 .    تقاوم برشاسة يف سبيل بقائها شاخمة عالية حتى وإن جار الزمان
á×ì‚c@ @

‡¼@åi@‡jÇ@a@åi@@‡¼@Þeî½@ @
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قصص العـرب األصـيلة

@ @
òÔîÔy@ @

@ïßý⁄a@„íŠbnÛa@À@sybi@ðc@b@Ý–ìní@æc@åØà¾a@åß@Ûa@òÔîÔ¨a@bèãc@áÈã@ @

تقريبا عىل  هل تعلم أخي القارئ الكريم أننا كمسلمني عشنا ألف ومائتني سنة
الرتكة التي صنعها لنا العرب املسلمني األوائل , نأكل منها ونعيش يف خريها وننعم يف 
أمنها طيلة هذه املدة , إال من بعض املصائب التي عصفت باألمة اإلسالمية , ولو 

وأن اخلالفة . بحثت عن سبب هذه املصائب لوجدت أن السبب الرئييس فيها العجم
 .ة قد اهنارت بموت املعتصم أبن هارون الرشيداإلسالمية احلقيقي

وكل األحداث التي عشناها طيلة ألف ومائتني سنة ما هي إال أحداث دفع 
 .للمحافظة عىل املكتسبات التي حققها العرب املسلمني األوائل

ولوال عظمة ما أنجزه العرب األوائل . وصمدنا كثريا ولكن اهنرنا يف النهاية
 .اهنيار تاما هنرنا قبل ألف سنةال

 .وسبب اهنيار اخلالفة احلقيقية  , العجم , أي الغري عرب
نعم كان للعباسني الدور الرئييس يف ذلك من خالل االستعانة هبم لإلطاحة 

 .  )ومن استعان بغري قومه ذل ولو بعد حني(. بالدولة األموية
@ @

l‹ÈÛa@òßc@bí@@Z@áØ‚‹—nm@òîßý⁄a@lìÈ“Ûa»@bçë‰Ôãc «@ @
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قصص العـرب األصـيلة

@ @
@ @
‹¾aÉua@ @

@ @
 .تاريخ الطربي −١
 .الكامل يف التاريخ ألبن األثري −٢
 .البداية والنهاية ألبن كثري −٣
 .وموسوعة أبن خلدون. مقدمة أبن خلدون −٤
قصص العرب ملحمد أمحد جاد املوىل وعىل حممد البجاوي وحممد أبو الفضل  −٥

 .إبراهيم
 اإلمام جالل الدين السيوطي –تاريخ اخللفاء  −٦
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حمد اهللا وفضله االنتهاء من كتابة هذا الكتاب يوم تم ب
 ١٢هجرية املوافق  ١٤٣١من رجب عام  ٣٠االثنني  

 م  فلله الفضل واملنة ,,,,, ٢٠١٠يوليو
 الربيد اإللكرتوين للمؤلف

ALKHAMIS_comp@hotmail.com  
 

إذا كان لديك أي مالحظة أو معلومة جديدة أو تعليق الرجاء التواصل مع 
 . عرب الربيد اإللكرتويناملؤلف 

 
لَـــال ـــدّ اخلَ ـــا فَسِ ـــدْ نَقْصً   إنْ جتَ

ـــال  عَ يْـــبَ فيـــه وَ ـــنْ ال عَ ـــلَّ مَ  جَ
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الفهــرس

@ @
@ @
ŠèÐÛa@ @
@ @
 الصفحة املوضــــــــــــوع

 ١٥.............................................................................................. قبل أن تقرأ
 ٢١............................................................................................ أصل العرب

 ٢٢................................................................................ اجلزيرة العربية
 ٢٣................................................................................. ملوك العرب 

 ٢٨...................................................................................................... الفخر
 ٣١..................................................................................................... النسب
 ٣١........................................................................... تعريف النسب −أ

 ٣٢................................................................................... اللقب  −ب
 ٣٤............................................................................ حفظ النسب −ج
 ٣٨ ........................................... دور النسب األصيل يف حياة العرب −د
 ٣٩...................................................................................................... القبيلة

 ٤٣ .......................................................................... مكانة الشعر عند العرب 
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 الصفحة املوضــــــــــــوع

 ٥٣............................................................. حفظ أنساب العرب دور الشعر يف
 ٥٥.................................................................. )األصيل(النسيب عند العرب 
 ٦٨.................................................................................... األصيل والبيرسي
 ٨١....................................................................................... تداخل األنساب
 ٨٣........................................................................................... ضياع النسب
 ٩٣.......................................................................... لية والبداوةالفرق بني القب

 ٩٩...................................................... الفرق بني احلرضي والبدوي واإلعرايب
 ١٠٣....................................................................... دور القبيلة يف حروب الردة

 ١٠٦................................................................ الرد عىل من يطعن بالنظام القبيل
 ١١٥............................................ هل ينتقص من نسب القبيلة بميل أحد أفرعها

 ١٢١............................................................................... الطعن بأنساب الناس
 ١٢٤ ................................................. هل أوالد اإلماء والعبيد واألعاجم نسيبني

 ١٣٣............................................................................................. صفة العرب
 ١٣٥............................................................................... الشجاعة: أوال
 ١٤١ .................................................................................... العزة : ثانيا
 ١٤٥............................................................... الصرب وقوة التحمل: ثالثا
 ١٤٥................................................................................ الصدق: رابعا
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الفهــرس

 الصفحة املوضــــــــــــوع

 ١٣٥................................................................................ الكرم: خامسا
 ١٥٠......................................................... الوفاء بالعهد واألمانة: سادسا

 ١٥٢............................................................. اليوم الواقع القبيل يف البالد العربية
 ١٥٩................................................................................... الواقع العرب اليوم

 ١٦٧..................................................................................................... التكتل
 ١٧١ ........................................ شخصية الغري أصيل واألصيل يف واقعنا املعارص

 ١٧٩............................................................................. قصص العرب األصيلة
 ١٨٠.......................................................... ماوية تتحدث عن كرم حاتم 

 ١٨٢........................................................................................ تيه وكرم
 ١٨٤..................................................................... إيثار ابن مامه اإليادي
 ١٨٥......................................................................... سبق السيف العذل

 ١٨٨............................................................ حدثني عن أغرب ما مر بك
 ١٩١............................................................... احلارث بن عوف الذبياين 

 ١٩٤ ....................................... أجبن الناس وأحيل الناس وأشجع الناس
 ٢٠٠............................................................................... اختبار األجواد

 ٢٠٢........................................................... قصة املهادي وجاره السبيعي
 ٢١٩................................................................ نمر بن عدوان ومعشوقته



  

٢٩٠ 

 الصفحة املوضــــــــــــوع

 ٢٣٣..................................................... صنيتان الظفريي وجاره اخلالدي
 ٢٣٦............................................................................... من كرم العرب
 ٢٤٠ ................................................................................... عواء الذئب

 ٢٤٣............................................................. صور وسرية لبعض صقور العرب
 ٢٧٧.................................................................................................. ةـــاخلامت
 ٢٨٥................................................................................................. عــاملراج

 


