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اأ�شتاذ التاريخ الحديث والمعا�شر بجامعة الإمام محمد بن �شعود الإ�شلمية
الم�شتكتبون 

د. هتون بنت اأجواد الفا�شي
اأ�شتاذ تاريخ المراأة الم�شاعد بجامعة الملك �شعود 

د. عبدالرحمن بن مدير�ض المدير�ض
اأ�شتاذ التاريخ الم�شاعد بجامعة الملك �شعود

د. عبداهلل بن محمد المطّوع 
اأ�شتاذ التاريخ الحديث الم�شارك بجامعة الملك �شعود

التحكيم العلمي 
اأ. د. عمر بن �شالح الُعمري

اأ�شتاذ التاريخ الحديث بجامعة الإمام محمد بن �شعود الإ�شلمية
اأ. د. عبداهلل بن محمد ال�شيف

اأ�شتاذ التاريخ بجامعة الملك �شعود
د. حميد بن اإبراهيم المزروع 
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رئي�س اللجنة العلمية
اأ. د. عبدالعزيز بن �شعود الغّزي

اأ�شتاذ علم الآثار القديمة بجامعة الملك �شعود
الم�شتكتب 

اأ. د. �شعيد بن فايز ال�شعيد
اأ�شتاذ اللغات والح�شارات القديمة بجامعة الملك �شعود

التحكيم العلمي 
د. عدنان بن محمد الحارثي ال�شريف

اأ�شتاذ التاريخ والح�شارة الإ�شلمية الم�شارك بجامعة اأم القرى
د. �شامر بن اأحمد �شحله

اأ�شتاذ اآثار ال�شرق الأدنى الم�شاعد بجامعة الملك �شعود 
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الف�صل الأول
عصر ما قبل اإلسالم

وردت لفظة حائل بعدد من المعاني، فهي 
وكذلك  ذاك،  عامها  تحمل  التي  الناقة  تعني 
بمعنى  وجاءت  اللون)1(.  المتغير  ال�شيء  تعني 
الناقة التي توقفت عن الحمل)2(، اأو الأنثى من 
بمعنى  وردت  كما  ولدتها.  �شاعة  الإبل  مواليد 
الحاجز، اأو الحاجب لكثرة الحواجز الطبيعية 
ما  وروؤي��ة  النظر  بين  تحول  التي  المنطقة  في 
وراء تلك الحواجز)3(. و�شميت منطقة الدرا�شة 
بحائل اأي�شًا؛ لأنها حالت دون بلد ال�شام ودومة 
اإن  الجندل، وبين الق�شيم والريا�س)4(. وقيل 
)الأديرع(  وادي  �شفة  على  لوجودها  الت�شمية 
بين  يحول  الوادي  ي�شيل هذا  فعندما  الغربية، 
في  تطلق  الت�شمية  وك��ان��ت  الجبلين،  �شكان 

الأ�شل على الوادي)5(. 
ويظهر اأن التف�شير الأقرب اإلى ال�شحة هو 

اأن حائل تعني الحاجز، اأو الحاجب.
قبل  م��ا  اإل���ى  ت��ع��ود  قديمة  ح��ائ��ل  وت�شمية 
الإ���ش��لم، واأق���دم ذك��ر لها ج��اء ف��ي ق�شيدة 

لمرئ القي�س 130 - 80 ق. ھ. يقول فيها:
اأبت اأجاأ اأن ت�شلم العام جارها

فمن �شاء فلينه�ض لها من مقاتل
تبيت لبوني بالقرية اأمنا

واأ�شرحها غباً باأكناف حائل
بنو ثـعل جيرانها وحماتها

وتمنع من رماة �شعد ونائل)6(
الرئي�شة في  للقرية  ت�شمية  لم تكن  ولكنها 
المنطقة فقد ا�شتملت على الوادي وعلى قرية 
حائل. ووفق الجا�شر فاإن اإطلق ا�شم حائل على 
اإل منذ قرنين من الزمان.  المدينة لم يعرف 
وكانت ال�شهرة لبلدة َقَفار الواقعة جنوب قرية 
حائل)7(. اأما عن الوادي فيذكر اأن اأعله يدعى 
ن جنوب  الأُدْي��رع، وتمتد فروعه من جبل َح�شَ
اأجا، ثم تجتمع �شيول اأجا فيه، وتنحدر �شرقًا، 

وترفده اأودية �شغيرة من الجنوب، وتجتمع كلها 
يتجه  ثم  حائل،  مدينة  �شرق  من  مقربة  على 
الوادي نحو ال�شمال ال�شرقي حتى تواجهه رمال 
حيث  ال�شرقي،  الجنوب  نحو  فت�شرفه  النفود 
بعد  وتفي�س  �شلمى،  �شرقي جبل  ب�شيول  تلتقي 
بقعاء، حيث تحجز  اجتماعها على مقربة من 

هناك)8(.
اأج��ا  بجبلي  - اأي�شًا -  المنطقة  وع��رف��ت 
و�شلمى، ويقع الجبلن على طرفي مدينة حائل 
ويمتد من  مبا�شرة،  اإلى غربها  فاأجا  وواديها، 
تقريًبا،  كم   100 م�شافة  الجنوب  اإلى  ال�شمال 
ق��راه:  اأ�شهر  وم��ن  ك��م،  و35   20 بين  وعر�شه 
جّو في قمته، وعقدة في و�شطه، وفيه كثير من 
القرى والعيون والآبار والوديان التي ينمو على 
جوانبها النخيل. وتقع �شل�شلة جبال �شلمى اإلى 
50 كم، وتمتد  اأجا على بعد  ال�شرق من جبال 
من ال�شمال ال�شرقي اإلى الجنوب الغربي م�شافة 
نحو 51 كم، وعر�شها يراوح بين 10 و15 كم، 
ويوجد فيها كثير من القرى مثل: فيد، وطابة، 

وجانين، و�شميراء)9(.

وادي الأُديرع

ي��اق��وت ال��ح��م��وي، م��ع��ج��م ال��ب��ل��دان.   )1(
����ص���ادر،  دار  )ب�����ي�����روت:  ط،  د. 

1399 ه /1979 م(، ج�2، 210.
م���ج���د ال����دي����ن م��ح��م��د ب��ن ي��ع��ق��وب   )2(
المحيط.  القامو�ص  ال��ف��ي��روزاأب��ادي، 
الر�صالة،  موؤ�ص�صة  )ب��ي��روت:  ط2، 

1407 ه /1987 م(، 1279.
عبدالرحمن ال�صبيت، »منطقة حائل«،   )3(
عبدالعزيز،  الملك  دارة  الدارة،  مجلة 
1403 ه /1983 م(،  )الريا�ص:  ع3، 

.83
ال��ع��رب«،  »ج��زي��رة  الدخيل،  �صليمان   )4(
)ب��غ��داد:   ،5 ع  ال���ع���رب،  ل��غ��ة  م��ج��ل��ة 

1331 ه /1913 م(، 227.
�صل�صلة  حائل:  العريفي،  العلي  فهد   )5(
هذه بالدنا. ط1، )الريا�ص: الرئا�صة 
1402 ه(،  ال�صباب،  لرعاية  العامة 

.14
الحموي، ياقوت. معجم البلدان، مرجع   )6(

�صابق، ج�2، 210.
حمد الجا�صر، المعجم الجغرافي للبالد   )7(
المملكة،  �صمال  ال�صعودية:  العربية 
من�صورات  )الريا�ص:  الأول،  الق�صم 
دار اليمامة للبحث والترجمة والن�صر، 

1977 م(، 382، 383.
المرجع ال�صابق، 382.  )8(

�صل�صلة  حائل:  العلي.  فهد  العريفي،   )9(
 .67  -  63 �صابق،  مرجع  بالدنا،  ه��ذه 
الباب  انظر:  التفا�صيل،  من  ولمزيد 
الجغرافية(:  )الخ�صائ�ص  الأول، 

الف�صل الثاني.
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و�سلمى  �أجا  ت�سمية  �سبب  في  وردت  وقد 
ونائلة  �إ�ساف  ق�سة  ت�سبه  و�أ�ساطير،  ق�س�ص 
فم�سخا  �لكعبة  عند  بع�سهما  ع�سقا  �للذين 
عند  و�سعتا  �سخرتين  �إل��ى  تما�سهما  بعد 
ومن  ُعبدتا)1(.  �أن  لبثتا  وما  و�لمروة  �ل�سفا 
تلك �لق�س�ص �لتي وردت عن �أجا و�سلمى ما 
قاله �أبو علي �لقالي فيما نقله عن رجاله، �أن 
�سلمى كانت �مر�أة متزوجة ولها خّل يقال له 
)�لعوجاء(،  تدعى  بينهما  �لو�سيطة  و�أن  �أجا 
�أجا  �سلمى فقتل  بهما فلحقه زوج  �أجا  فهرب 
وفعل  ب��ه،  ف�سمي  �لجبل  ذل��ك  على  و�سلبه 
بها،  ف�سمي  �لآخر  �لجبل  على  ب�سلمى  كذلك 
عليه  �سلب  �أي�����س��ًا  هنالك  جبل  و�ل��ع��وج��اء 
�لمر�أة �لأخرى ف�سمي بها. في حين �أن ق�سة 
عا�سقين  تجعلهما  �لكاتب  �سهل  محمد بن 
فيقول:  زوجية،  خيانة  هناك  تكون  �أن  دون 
�سلمى بنت  يع�سق  عبد�لحي  �أجا بن  »ك��ان 
حا�سنَة  �لعوجاء  وكانت  �لعماليق،  من  حام 
�إل��ى  بهما  فهرب  بينهما،  و�ل��ر���س��وَل  �سلمى 
جبل  و�لعوجاء  بهم،  ف�سميت  �لجبال  ه��ذه 

كانت  لما  بالحا�سنة  وي�سمى  �أي�سًا  هناك 
��ستمر  وق��د  ���س��ل��م��ى«)2(.  حا�سنة  �ل��ع��وج��اء 
َطيِّئ  �سعر  في  حا�سرً�  �لأ�سطورة  هذه  �أث��ر 
تاريخها،  رو�ي���ة  ف��ي  بعد  وفيما  و�أم��ث��ال��ه��ا، 

�ل�ساعر: قول  ومنها 
ولو جبلي طي رميت بفرقة

 لجاء �أجا �سلمى �إليك م�سلما)3(
�أ���س��ارت  ف��ق��د  �ل�����س��ك��ن  يخ�ص  فيما  �أم���ا 
بعد  �لجبلين  ف��ي  ��ئ  َط��يِّ �سكن  �إل��ى  �لم�سادر 
عرف  مما  �لرغم  وعلى  �ليمن،  من  هجرتها 
طيِّئ  �أن  �إل  و�لترحال،  �لتنقل  من  �لعرب  عن 
�أقامت في �لجبلين، و�تخذتهما منزًل لها حتى 

�لآن)4(. 
َطيِّئ  �أ���س��ل  �أن  على  �لم�سادر  وُت��ج��ِم��ع 
من  همد�ن  وموطنهم  �ليمانية،  �لعرب  من 
جنوب �لجزيرة، �أما ن�سبه فقد �خُتلف حوله، 
زيد بن  �أَُدد ب��ن  ُجلُهمة بن  ��سمه:  �إن  فقيل 
كهالن بن  زي��د ب��ن  عريب بن  ي�سجب بن 
قحطان بن  يعرب بن  ي�سجب بن  �سباأ بن 
�سام بن  �أرفخ�سذ بن  �سالخ بن  عابر بن 
كهالن بن  زي��د  �أدد بن  َطيِّئ بن  �أو  ن��وح)5(، 

.)6( ِحْمير  �سباأ بن 
ووفق هذه �لرو�يات فاإنه �سمي بذلك؛ لأنه 
حين  في  �لمناهل،  �أو  �لمنازل  ط��وى  من  �أول 
�لخيل بن  زيد  بئرً� هو  �أول من طوى  �أن  يذكر 
مهلهل بن يزيد بن َطيِّئ، و�أم َطيِّئ هي دلة بنت 
يقال  ِحْمير،  زدمان بن  كلة بن  منج�سان بن 
مذحج،  لها  يقال  �أطمة  على  ولدتها  �أمها  �إن 
لهم  يقال  كلهم  فولدها  مذحج  دل��ة  ف�سميت 
�لبطون،  من  ع��دد  َطيِّئ  وف��ي  م��ذح��ج)7(.  بنو 
ثعلب،  وبنو  ع��ت��ود،  وبحتر بن  جديلة،  منها: 
�إليها ين�سب �لبحتري  وبنو نبهان، وبنو هنيء، 
�بن  ويذكر  و�لهنائي)8(.  و�لنبهاني  و�لثعلبي 

جبال �أجا

مكة  اأخبار  الفاكهي،  اإ�صحاق  محمد بن   )1(
تحقيق:  وحديثه،  ال��ده��ر  قديم  ف��ي 
المكرمة:  عبدالملك بن دهي�ش، )مكة 
1986 م(،  الحديثة،  النه�صة  مكتبة 
معجم  ي��اق��وت.  الحموي،  164؛  ج���5، 
البلدان، مرجع �صابق، ج�1؛ اإ�صماعيل بن 
وال��ن��ه��اي��ة،  ال��ب��داي��ة  ك��ث��ي��ر،  عمر بن 

)بيروت: مكتبة المعارف(، ج�2، 185.
الأندل�صي  عبدالعزيز  ع��ب��داهلل ب��ن   )2(
اأ�صماء  من  ا�صتعجم  ما  معجم  البكري، 
م�صطفى  تحقيق:  والموا�صع،  البالد 
الكتب،  عالم  )ب��ي��روت:  ط3،  ال�صقا. 
1403 ه(، ج�1، 110؛ الحموي، ياقوت. 

معجم البلدان، مرجع �صابق، ج�1، 94.
الذخيرة  ال�صنتريني،  ب�صام  علي بن   )3(
تحقيق:  ال��ج��زي��رة،  اأه��ل  محا�صن  ف��ي 
الثقافة،  دار  )بيروت:  عبا�ش،  اإح�صان 

1997 م(،ج� 3، 436.
عبدالعزيز.  ع��ب��داهلل ب��ن  ال��ب��ك��ري،   )4(
�صابق،  م��رج��ع  ا���ص��ت��ع��ج��م.  م��ا  معجم 
معجم  ي��اق��وت.  الحموي،  109؛  ج���1، 
99؛   -  94 ج�1،  �صابق،  مرجع  البلدان، 
َطيِّئ  �صعر  ال�صنديوني،  فهمي  وف���اء 
واأخبارها في الجاهلية والإ�صالم. ط1، 
)الريا�ش: دار العلوم للطباعة والن�صر، 

1403 ه /1983 م(،ج� 1، 42. 
ال�صمعاني،  م��ح��م��د  عبدالكريم بن   )5(
الأن�������ص���اب، ت��ح��ق��ي��ق: ع��ب��داهلل عمر 
ال��ف��ك��ر،  دار  )ب���ي���روت:  ال����ب����ارودي، 
1998 م(، 880؛ الحموي، ياقوت. معجم 

البلدان: مرجع �صابق، ج�99-94.
منظور،  اب��ن  الف�صل  اأب��و  الدين  جمال   )6(
ل�صان العرب، )القاهرة: دار المعارف(، 

ج�1، 116.
عبداهلل بن الح�صين ابن ع�صاكر، تاريخ   )7(
مدينة دم�صق، تحقيق: عمر بن غرامة 
العمري، )بيروت: دار الفكر، 1995 م(، 

ج�19، 522.
القرطبي،  النمري  عبداهلل  يو�صف بن   )8(
الرواة،تحقيق:  قبائل  على  الإن��ب��اه 
اإبراهيم الأبياري، )بيروت: دار الكتاب 

العربي، 1405 ه(، ج�1، 119.
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حزم اأنهم خرجوا من اليمن مع بني اأ�شد حتى 
بينهما  ما  اأ�شد  بنو  ون��زل  و�شلمى،  اأج��ا  نزلوا 
تاريخية  اأدل���ة  م��ن  وي��رج��ح  ال���ع���راق)1(.  وبين 
في  كان  الجبلين  في  َطيِّئ  ا�شتقرار  اأن  اأخرى 

القرن الأول اأو الثاني الميلدي.
وو�شولهم  َطيِّئ  نزول  ق�شة  في  جاء  وقد 
رواية  منها  الروايات  من  عدد  الجبلين  اإلى 
�شباأ  بنو  تفرق  لما  اإنه  تقول  التي  الكلبي  ابن 
عمومته  وب��ن��و  ��ئ  َط��يِّ ���ش��ار  ال��ع��رم  �شيل  اأي���ام 
اليمن،  وبين  بينها  فيما  وكانوا  تهامة  نحو 
ففارقهم  خلف  وعمومته  َطيِّئ  بين  وقع  ثم 
مواقع  وتتبع  وماله  باأهله  الحجاز  نحو  و�شار 
ال��ق��ط��ر، واأوغ���ل ف��ي اأر����س ال��ح��ج��از، وك��ان 
ويغيب  اإبله  عن  �شنة  كل  في  ي�شرد  بعير  له 
و�شمن  عبل  وق��د  اإليه  يعود  ثم  اأ�شهر  ثلثة 
�شدقيه، فقال لبنه  بادية في  الخ�شرة  واآثار 
�شرد  ف��اإذا  البعير  هذا  بني  يا  تفقد  عمرو: 
فلما  ينتهي.  اأين  اإلى  تنظر  حتى  اأثره،  فاتبع 
على  تبعه  البعير  و�شرد  الربيع  اأي��ام  كانت 
اإلى  �شار  حتى  اأث��ره  يقفو  ي��زل  فلم  له  ناقة 
اإل��ى  عمرو  ونظر  هنالك  ف��اأق��ام  ��ئ  َط��يِّ جبل 
والنخيل  وال�شجر  المياه  كثيرة  وا�شعة  بلد 
اأبيه واأخبره بذلك؛ ف�شار  اإلى  والريف فرجع 
فراآهما  الجبلين  نزل  حتى  وولده  باإبله  َطيِّئ 
عظيمًا  �شيخًا  فيها  وراأى  �شاأن،  لها  اأر���ش��ًا 
العاديين  خلق  على  القامة  م��دي��د  ج�شيمًا 
�شلمى  ل��ه��ا  ي��ق��ال  ع��ل��ى خ��ل��ق��ه  ام����راأة  وم��ع��ه 
بينهما  الجبلين  اقت�شما  وق��د  ام��راأت��ه  وه��ي 
و�شلمى  الن�شفين  اأحد  في  فاأجا  منا�شفة، 
اأم��ره��م��ا،  ع��ن  ��ئ  َط��يِّ ف�شاألهما  الآخ����ر،  ف��ي 
غنينا  �شحار  بقايا  من  نحن  ال�شيخ:  فقال 
اأفنانا  ع�شر،  بعد  ع�شرًا  الجبلين  بهذين 
في  لك  َطيِّئ: هل  له  فقال  والنهار.  الليل  كر 

لك  فاأكون  المكان  هذا  في  اإي��اك  م�شاركتي 
ذلك  في  لي  اإن  ال�شيخ:  فقال  وخًل.  موؤن�شًا 
يانع،  وال�شجر  وا�شع،  المكان  فاإن  فاأقم  راأيًا 
والماء طاهر، والكلأ غامر. فاأقام معه َطيِّئ 
ال�شيخ  يلبث  فلم  الجبلين  في  وول��ده  باإبله 
المكان  وخل�س  هلكا  حتى  قليًل  اإل  والعجوز 

الغاية)2(.  اإلى هذه  به  فولده  لَطيِّئ، 
ورواي��ة اأخ��رى ت��دور ح��ول ن��زول اأف��راد اأو 
اأعيان من جدي�س بجبليها قبل اأن تنزلها َطيِّئ 
فقيل  تبع،  ح�شان  يد  على  جدي�س  هلك  بعد 
جبلي  اإلى  هرب  غفار  اأو  عفار  بن  الأ�شود  اإن 
كانت  الحين  ذل��ك  وف��ي  فيهما.  فاأقام  َطيِّئ 
الجزيرة  بجنوب  مواطنها  في  ت��زال  ل  َطيِّئ 
العربية مثل وادي طريب)3( ووادي الجوف)4( 
وغيرهما)5(. ثم تتفق الرواية بع�س ال�شيء مع 
رواية ابن الكلبي، اإل اأن ابن الكلبي ي�شير اإلى 
اأنَّ ابن الأثير  َطيِّئ بعد �شيل العرم، في حين 
من  همدان  في  ي��زال��ون  ل  وه��م  اإليهم  ي�شير 
اإلى  ئ  َطيِّ و�شول  اإلى  الق�شة  وتخل�س  اليمن. 
الجبلين ولكنهم عندما وجدوا الأ�شود بن عفار 
وجود  اإلى  ت�شيران  الق�شتين  اأن  ونجد  قتلوُه. 
واإن  الطائيين،  �شبقوا  الجبلين،  في  �شكان 
حجمهم،  في  للطبيعة  خارقين  بقوم  ربطناه 
رواية  في  بعمان  �شحار  بمنطقة  وو�شلناهم 
ال��ك��ل��ب��ي، اأو ب��ق��وم ج��دي�����س وه��م م��ن ال��ع��رب 
البائدة في رواية ابن الأثير. هذا مع العلم اأن 
هناك ق�شة ثالثة تن�شب اإلى ه�شام بن محمد 
اأحدًا  و�شلمى  اأجا  منطقة  في  تجعل  ل  الكلبي 
الجن.  اإلى  المكان  �شكنى  وتن�شب  الب�شر،  من 
ا�شتقرار  بعد  جدي�س  بقايا  و�شول  يذكر  ثم 
ق�شيرة  حرب  في  ودخولهم  فيها  الطائيين 
حتى  بعدها  الطائيون  عليهم  انت�شر  معهم 

لهم)6(.  خل�شت 

خ��ل��دون،  محمد بن  عبدالرحمن بن   )1(
والخبر  المبتداأ  ودي��وان  العبر  كتاب 
ومن  والبربر  والعجم  العرب  اأي��ام  في 
الأكبر،  ال�صلطان  ذوي  من  عا�صرهم 
للطباعة  ج��م��ال  موؤ�ص�صة  )ب��ي��روت: 

والن�صر، 1979 م(، ج�6، 11.
ال��ب��ل��دان:  معجم  ي��اق��وت،  ال��ح��م��وي،   )2(

مرجع �صابق، ج�1، 99-94.
من  ق��ح��ط��ان  ب���الد  ف��ي  واٍد  َط���رْي���ب:   )3(
المعجم  حمد.  الجا�صر،  ع�صير؛  بالد 
ال�صعودية،  العربية  للبالد  الجغرافي 

مرجع �صابق، ج�2، 748.
بجوف  قديمًا  ع��رف  ال��ج��وف:  وادي   )4(
بجوف  الحا�صر  الوقت  وفي  الَخَنقة، 
�صراة  محافظة  �صمال  ويقع  ر،  ُمَعمَّ اآل 
وي�صب  طريب  وادي  اأعلى  في  عبيدة 
عبيدة؛  م��ن  معمر  اآل  وي�صكنه  فيه، 
الحربي،  نا�صر  اإبراهيم  علي  انظر: 
العربية  للبالد  الجغرافي  المعجم 
د.ط،  ع�صير.  منطقة  ال�����ص��ع��ودي��ة: 

)اأبها: 1417 ه(، ج�1، 415، 416. 
ال�صيباني بن  محمد  علي بن  الدين  عز   )5(
)بيروت:  التاريخ،  في  الكامل  الأثير، 
ج�1،  1983 م(،  العربي،  الكتاب  دار 

 .273
الحموي، ياقوت. معجم البلدان، مرجع   )6(

�صابق، ج�1، 97 - 99.
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وك���م���ا ن�����رى ف���ه���ذه رواي��������ات ي�����ش��ع��ب 
ت��رج��ي��ح اإح��داه��ا ع��ل��ى الأخ����رى؛ لإغ��راق��ه��ا 
منها  ال��خ��روج  يمكن  لكن  الأ���ش��ط��ورة،  ف��ي 
في  وا�شتقرت  اليمن  من  خرجت  ئًا  َطيِّ ب��اأن 
اإليها  �شبقها  وقد  الخ�شبة،  الجبلين  منطقة 
اأقوام، وهذا ل �شك فيه عندما تكون  اأو  قوم 
الجزيرة  و�شط  في  خ�شراء  خ�شبة  منطقة 

وقفارها. العربية 
وق����د اأط���ل���ق اب����ن ال��ك��ل��ب��ي ع��ل��ى ه��ذا 
من  فترة  تم�ِس  ول��م  حائل،  ا�شم  ال��وادي 
َطيِّئ  ب��لد  على  ذكرها  �شاع  حتى  الزمن 
الهمداني  ذل��ك  ل��ى  اإ وي�شير   .)1 ج��م��ي��ع��ه��ا)
جبال  قمم  اأح��د  ال��رّي��ان  ع��ن  حديثه  عند 
م��ي��اه  دن���ى  اأ ���ش��ف��ل��ه  اأ ف��ي  اأن  ف��ي��ذك��ر  اأج���ا، 
ل��م  ح��ائ��ل  اأن  ال���وا����ش���ح  وم���ن   .)2 ح����ائ����ل)
الطائيين  ن��زول  قبل  يذكر  �شاأن  لها  يكن 
ب���وادي���ه���ا، وا���ش��ت��ح��واذه��م ع��ل��ى ال�����ش��ه��ل 
باأمجادهم  ا�شمها  ارتبط  حيث  والجبل، 
الجبلين  ا�شم  عليها  غلب  واإن  يامهم،  واأ

.)3 َطيِّئ) جبلي  و  اأ و�شلمى(،  )اأجا 
ل��م ت��ك��ن ح��ائ��ل ه��ي ال��م��وط��ن ال��وح��ي��د 
كانت  بل  الحال،  بطبيعة  الطائية  للبطون 
الجاهلي  الع�شر  خلل  اأخرى  مواطن  لهم 
و���ش��م��ي��راء)5(،  ف��ي��د)4(،  م��ث��ل:  منها،  اأق���دم 
والتي  قبل غيرها،  نزلوها  التي  والأجفر)6(، 
الجاهلي،  الع�شر  منذ  بال�شهرة  حظيت 

فدك)7(. حائل  منطقة  مدن  ومن 
وهي  ال�شويفلة،  �شاحية  ح��ائ��ل  وت�شم 
المدينة،  اأ���ش��ل  اأن��ه��ا  ويعتقد  ح��ائ��ل،  اأ�شفل 
وفيها بقايا اآبار واآثار، وقد �ُشكنت قرية حائل 
�شمر،  اأم��راء  قبل  من  الحديثة  الع�شور  في 
المدينة  على  وغلب  ا�شمها،  و�شاع  فا�شتهرت، 
و�شقطت كلمة قرية)8(، في حين يرى الجا�شر 

قفار  بلدة  هي  القديمة  المنطقة  عا�شمة  اأن 
جنوب حائل)9(. 

اأوًل ـــ ع�شور ما قبل التاريخ: 
ي��ع��ود ت��اري��خ م��ن��ط��ق��ة ح��ائ��ل اإل����ى ف��ت��رة 
المنطقة  وخ�شو�شًا  ال��ح��ج��ري��ة،  الع�شور 
الر�شوم  مواقع  اأكبر  جبة  بموقع  المحيطة 
ال�شعودية)*(.  العربية  المملكة  في  ال�شخرية 
اآثارهم وخطوطهم  وقد ترك �شكان المنطقة 
الممتدة  و�شخوره  جبة  جبل  �شفحات  على 
اإلى الأعلى معطية فكرة عن الحياة الفطرية 
نحو  م��ن  المنطقة  ف��ي  ���ش��ائ��دة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
4500 ق.م. تقريبًا. وتغطي الر�شوم   - 7000
مراحلها  في  الواجهات  والكتابات  ال�شخرية 
�شخرية  بر�شوم  ب��دءًا  المختلفة  التاريخية 
فاأ�شغر  اأ�شغر  ثم  �شخمة،  وحيوانية  اآدمية 
البرونزي  الع�شر  اأواخ��ر  في  تحولت  حتى 
اإلى  و500ق.م(   1500 بين  )ما  والحديدي 
ما  ك��ت��اب��ات  مثلت  وك��ت��اب��ات  رم��زي��ة  ر���ش��وم 

منها)10(.  الأكبر  الجزء  بالثمودية  يعرف 

ثانياً ـــ ع�شور الممالك القديمة: 
قبل  الأول  الألف  منذ  الفترة  هذه  تبداأ 
وثيقة  كانت  حائل  �شلة  اأن  ويعتقد  الميلد 
)دومة  اأدوماتو  العامرة  ومدينتها  بالجوف 
دفاع  خط  كانت  واأنها  الحالية(،  الجندل 
اإليها  ين�شحبون  اأدوم��ات��و  ل�شكان  خلفيًا 
ال�شمال  ق��وى  اأو  قبائل  تهاجمهم  عندما 
ويرجح  والبابلية.  الآ�شورية  مثل:  العظمى 
اأر�س  هي  حائل  بلد  تكون  اأن  وريد  وينيت 
الحوليات  في  ذكرهم  الوارد  نباياتي  �شعب 
ل��ي��ه��ا الأدوم��ات��ي��ون  ���ش��وري��ة ال��ت��ي ل��ج��اأ اإ الآ
ث�����ر اإح����دى  ب���ق���ي���ادة ي���وت���ع ب���ن ح���زائ���ي���ل اإ

الهمداني،  يعقوب  اأحمد بن  الح�صن بن   )1(
���ص��ف��ة ج���زي���رة ال���ع���رب، )���ص��ن��ع��اء: 
1410 ه /1990 م(،  الإر�صاد،  مكتبة 
�صدر  في  حائل  �صديرة،  اأبو  طه  245؛ 
الأندل�ص،  دار  )حائل:  ط1،  الإ�صالم. 

1416 ه(، 18.
�صفة  اأح��م��د.  الح�صن بن  الهمداني،   )2(

جزيرة العرب، مرجع �صابق، 245.
المرجع ال�صابق، 374.  )3(

وح�صن  �صور  لها  ومدينة  قلعة  فيد:   )4(
وغيرهم،  َطيِّئ  بني  من  واأهلها  منيع، 
وتقع في �صفح جبلهم المعروف ب�صلمى. 
الأع���الق  ر���ص��ت��ه،  عمر بن  اأح��م��د ب��ن 
1891 م(،  برايل  )ل��ي��دن:  النفي�صة، 
311،312؛ محمد بن محمد الإدري�صي، 
الآف��اق،  اخ��ت��راق  في  الم�صتاق  نزهة 
الثقافة  مكتبة  بور�صعيد،  )م�����ص��ر: 
الدينية، د. ت(، ج�1، 380؛ محمد بن 
عبدالمنعم الحميري، الرو�ص المعطار 
)ب��ي��روت:  ط2،  الأق���ط���ار.  خبر  ف��ي 
جواد  443؛  1984 م(،  لبنان،  مكتبة 
قبل  العرب  تاريخ  في  المف�صل  علي، 
الإ�صالم، )بيروت: دار العلم للماليين، 
عنها  و�صيكون   ،51 ج����7،  1976 م(، 

حديث مف�صل لحقًا.
على  المهمة  ال��م��ن��ازل  م��ن  �صميراء:   )5(
طريق الحج من الكوفة اإلى مكة، وتقع 
اإلى مكة جنوب �صرق  للمتجه  بعد توز 
جبل �صلمى، و�صميت بهذا ال�صم لوجود 
الحموي،  حولها.  �صود  واآك���ام  جبال 
�صابق،  مرجع  البلدان،  معجم  ياقوت. 
عنها  تف�صيل  و���ص��ي��رد   ،255 ج�����3، 

لحًقا.
الأجفر: جمع جفر وهو البئر الوا�صعة   )6(
والخزيمة،  فيد  بين  مو�صع  تطو  لم 
فر�صخًا  وثالثون  �صتة  فيد  وبين  بينه 
معجم  ي��اق��وت.  ال��ح��م��وي،  مكة.  نحو 

البلدان،مرجع �صابق، ج�1، 102.
240؛   -  238 ج���4،  ال�صابق،  المرجع   )7(
م���ج���د ال����دي����ن م��ح��م��د ب��ن ي��ع��ق��وب 
في  المطابة  المغانم  الفيروزاأبادي، 
معالم طابة. ط1، )المدينة المنورة: 
م��رك��ز ب��ح��وث ودرا�����ص����ات ال��م��دي��ن��ة 
ج�3،  1423 ه /2002 م(،  المنورة، 
عنها  تف�صيل  و�صيرد   ،1000  -  994

وعن غيرها لحقًا.
محمد �صعد ال�صويعر، ف�صول من تاريخ   )8(
ال�صعودية:  العربية  المملكة  م��دن 
حائل، )الريا�ص: دار العلوم للطباعة 

والن�صر، 984 م(، 42.
الجغرافي  المعجم  حمد.  الجا�صر،   )9(
الق�صم  ال�صعودية،  العربية  للبالد 

الأول، مرجع �صابق، 391.
ع���ب���داهلل ال�����ص��ع��ود، وم��ج��ي��د خ���ان،   )10(
م�صح  عن  »تقرير  الهدلق،  وع��ب��داهلل 
المو�صم  حائل:  بمنطقة  جبة  مواقع 
الآثار  وكالة  اأطالل،  1422 ه«،  الأول 
2005 م(،  )ال��ري��ا���ص:  وال��م��ت��اح��ف، 

 .135 ،134
الباب  ان��ظ��ر:  التفا�صيل،  م��ن  لمزيد   )*(
الثالث ، )الآثار والمواقع التاريخية(: 

الف�صل الرابع.
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الآ�شوريون  �شنها  التي  الحربية  الحمالت 
على  ق.م.   633  - 668 اآ�شوربانيبال  بقيادة 
موطن  تكون  اأن  وي��رج��ح  اأدوم��ات��و)1(  ع��رب 

الأول)2(.  الأنباط 
حائل  منطقة  م��ن  اأج����زاء  وق��ع��ت  وق���د 
عندما  ال��ح��دي��ث  ال��ب��اب��ل��ي  ال��ن��ف��وذ  ���ش��م��ن 
ع�شر  لمدة  تيماء  في  نابونيد  الملك  ا�شتقر 
وقام  و543ق.م.   552 عامي  بين  �شنوات 
ذكرها  التي  المدن  من  عدد  بغزو  خاللها 
ح���ّران  ف��ي  عليها  ع��ث��ر  ال��ت��ي  ح��ول��ي��ات��ه  ف��ي 
1958 م)3(.  1378 ھ /  ع���ام  ون�����ش��رت 
وخيبر  ي��ث��رب  �شمها  ال��ت��ي  ال��م��دن  وت�شمل 
قديمًا  تعرف  كانت  التي  والحويط  وف��دك 
ال��ن�����ص  ف���ي  ه���ك���ذا  )وردت  ي���دي���ع  ب��ا���ش��م 
والأن�شاري  الجا�شر  ويرجح  البابلي()4(. 
الملك  نابونيد  و�شلها  التي  المدينة  اأنها 
الجزيرة)5(.  �شمال  لمدن  غزوه  في  البابلي 
في  وال��م��ارة  الم�شتقرة  القبائل  وتركت 
اأهمها  م��ت��ن��وع��ة،  اآث����ارًا  المنطقة  اأرا���ش��ي 
�شخور  على  المحفورة  الكتابات  واأب��ق��اه��ا 
البادية  وكتابات  بحائل،  المحيطة  الجبال 
الثمودية  الكتابات  ا�شم  عليها  يطلق  التي 
بكثرة  وتتركز  جبة،  منطقة  في  تنت�شر  التي 
اإل��ى  70 ك��م  بعد  على  تقع  التي  جانين  ف��ي 
ال�����ش��م��ال ال�����ش��رق��ي م��ن م��دي��ن��ة ح��ائ��ل، ثم 
وكذلك  حائل(،  مدينة  )�شرق  ياطب  جبل 
حائل،  مدينة  �شرقي  35 كم  المليحية  مواقع 
حائل،  مدينة  �شرق  �شمال  52 كم  و�شبحة 
مدينة  �شمال  35 كم  القاعد  وجبل  الحويط، 
مدينة  �شمال  45 كم  النفود  وط��وال  حائل، 
وال��غ��وط��ة  ال��خ��ط��ة،  ج��ب��ال  و�شل�شلة  ح��ائ��ل، 
غرب  )جنوب  وال�شملي  جبة،  �شرق  10 كم 

وغيرها)6(.  والحناكية  حائل(، 

ويرى اأحد الباحثين - بناء على الكتابات 
حائل  منطقة  اأن   - المنطقة  في  الموجودة 
التجارية  للطرق  ومفترقًا  مهمًا  مركزًا  كانت 
ال���ت���ي ت���رب���ط ����ش���رق ال���ج���زي���رة وو���ش��ط��ه��ا 
الح�شارية  ب��ال��م��واق��ع  َث���مَّ  وم��ن  ب�شمالها، 
هذا  ازده��ار  واأن  وال��ع��راق،  ال�شام  بالد  في 
والأول  الخام�ص  القرنين  بين  ت��م  الطريق 
الجوف  اأخ��ذت  حين  تغير  ثم  الميالد،  قبل 
اأدى  ما  النبطي؛  النفوذ  تحت  حائل  مكانة 
القرنين  بين  ما  الفترة  في  �شكاني  فراغ  اإلى 
قبيلة  لبثت  ما  الميالديين)7(،  والثاني  الأول 
ئ اأن مالأته منذ ذلك التاريخ، ومنذ ذاك  َطيِّ
يرد  المختلفة  ب�شوره  َطيِّئ  ذكر  بداأ  الوقت 

التاريخية)8(. الم�شادر  في 
�شبه  مناطق  اأغنى  من  حائل  منطقة  وتعد 
ال�شخرية،  بالر�شومات  العربية  ال��ج��زي��رة 
المكت�شفة  والر�شوم  الن�شو�ص  عدد  بلغ  وقد 
ح�شب  فقط  واح��د  مو�شم  خالل  المنطقة  في 
ع��ام  وال��م��ت��اح��ف  الآث�����ار  اإدارة  اإح�����ش��ائ��ي��ة 
 17000 نحو  جبة  لموقع  1986 م  1406 ھ / 
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ويمتد  وغيره)1(.  وحيواني  ب�شري  ور�شم  نق�ش 
اإلى  المكت�شفة  والنقو�ش  الكتابات  هذه  تاريخ 
الثمودية  فالكتابات  مختلفة.  تاريخية  فترات 
بالثمودية  ت�شنف  المنطقة  ف��ي  ال��م��وج��ودة 
الأولى  بالقرون  وت��وؤرخ  والمتاأخرة  المتو�شطة 
الميالد)2(.  بعد  الأولى  والخم�شة  الميالد  قبل 
اأن  ال��ت��واري��خ المعطاة  وي��ب��دو م��ن خ��الل ه��ذه 
كانت  الثمودي  الخط  ت�شتخدم  عربية  قبائل 
َطيِّئ  قبيلة  مجيء  قبل  حائل  منطقة  تقطن 
اأي  نجد  ل  اأننا  ذل��ك  الجبلين؛  وا�شتيطانها 
اإ�شارة في مجموعة النقو�ش الثمودية المن�شورة 

لقبيلة َطيِّئ، اأو لإلهها َفْل�ش)3(.
في  مهمًا  اأث����رًا  ��ئ  َط��يِّ قبيلة  ت��رك��ت  وق��د 
جعل  الإ���ش��الم  قبل  عا�شرتها  التي  ال�شعوب 
ا���ش��م��ه��ا ي�����ش��ب��ح ع��ل��م��ًا ع��ل��ى ج��ن�����ش ال��ع��رب 
ع��م��وم��ًا ل���دى ع���دد م��ن ه���ذه ال�����ش��ع��وب مثل: 
فكانت  وال��ف��ر���ش،  وال�����ش��ري��ان،  العبرانيين، 
ت�شميات العرب م�شتقة - عند الأمم الأخرى - 
في  �شهرتها  طغت  التي  َطيِّئ  قبيلة  ا�شم  من 
القبائل  بقية  على  الأول��ى  الميالدية  القرون 

لدى  وطيايا  طيعا  ب�  فعرفوا  الأخرى.  العربية 
 Tayaye ، Tayoye عبرانيي التلمود، وبا�شم
Sarakoye لدى بردي�شان الموؤرخ ال�شرياني 

تاجك  لفظة  الفر�ش  وا�شتخدم  200 م.  نحو 
وال�شينيون  تجك،  الأرمن  وا�شتخدم  للعرب، 
لفظ  يطلقون  ال�شريان  وكان  تا�شي)4(،  لفظة 
ال�شراكين على القبائل العربية في ال�شحراء 
يطلقون  حين  في  منها،  الغرب  واإلى  ال�شورية 
ال�شرقي  الجزء  في  العرب  على  طاياي  ا�شم 
والمجاورة  العربية  ال�شورية  ال�شحراء  من 
في  م�شتخدمًا  اللقب  هذا  وا�شتمر  للفر�ش)5( 
ال�شاد�ش،  القرن  حتى  ال�شريانية  الن�شو�ش 
لدى  بطيايا  العرب  اإلى  الإ�شارة  حيث ظهرت 
اأخدود  �شمعون الأر�شام�شي الذي �شجل ق�شة 
الأخ��دود)6(.  �شهداء  حول  ر�شائله  في  نجران 
ال�شتقاق  هذا  من  بقريب  العرب  عرف  كما 
بع�ش  ل���دى   Tayenoi، Tayeni ط��اي��ن��وي 
يوزيبيو�ش  م��ث��ل:  البيزنطيين،  ال��م��وؤرخ��ي��ن 
زمن  هويالند  روب��رت  ويحدد  340 م.  توفي 
بالقرن  )ط��اي��اي(  الت�شمية  ه��ذه  ا�شتخدام 
جامع  ا�شم  اإلى  تحولت  ثم  الميالدي،  الثالث 
الميالدي.  الرابع  القرن  في  العرب  على  دال 
واإن كان يرى اأن هذه الت�شمية في ذلك القرن 
حين  في  ال�شريان،  ن�شارى  على  اقت�شرت 
ا�شم  العرب  على  يطلقون  كانوا  الرومان  اأن 

ال�شراكين)7(.
وه����ذه م��ع��ل��وم��ات ت��ث��ي��ر ال��ف�����ش��ول ح��ول 
على  القبيلة  ه���ذه  ت��اأث��ي��ر  وق���وة  ديناميكية 
الميالدية  ال��ق��رون  ف��ي  ال��م��ج��اورة  ال�شعوب 
�شواء  الجوار،  في  التي  تلك  ول�شيما  الأول��ى، 
اأو  وال��روم��ان،  الفر�ش،  مثل:  العظمى  ال��دول 
ويهود  واأرم���ن  �شريان  من  الأخ���رى  ال�شعوب 

وغيرهم.
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جمعها  يمكن  �لتي  �لمعلومات  من  ونرى 
َطيِّئ  �أن  �لعربية  و�ل��ت��ر�ث  �لأدب  كتب  من 
ومنها  �ل�سيا�سي  منها  متعددة  باأدو�ر  قامت 
عدم  في  �ل�سيا�سي  �ل��دور  ويبرز  �لثقافي. 
�أو  مناذرة  من  بها  �لمحيطة  للقوى  �لخ�سوع 
�أنهم  من  �لرغم  على  حميريين،  �أو  غ�سا�سنة 
ه��وؤلء  من  لالعتد�ء  �لتعر�ص  د�ئمي  كانو� 
�لملوك �لذين يحاولون �ل�سيطرة على �لطرق 
�لجزيرة  و�سط  �إل��ى  ب��الده��م  م��ن  �لمتجهة 
�ل�سيا�سي  دوره����م  وي��ت��ج��ل��ى  وج��ن��وب��ه��ا)1(. 
لمرئ  �لجو�ر  �إعطائهم  في  يتجلى  ما  �أكثر 
تحدٍّ  م��ن  ذل��ك  ف��ي  م��ا  على  �لكندي  �لقي�ص 
�أو من خالل  لقوى �لجو�ر �لطامعة في دمه، 
وهو  �أف��ر�ده��ا؛  �أح��د  به  ��ستهر  �ل��ذي  �ل��دور 
باأجمعها  �لقبيلة  �سبغ  �ل��ذي  �لطائي  حاتم 
�أو من خالل  و�لوفاء.  و�لجود  �لكرم  ب�سمات 
مناف�سًا  �لحيرة  حكم  �أ�سر�فها  �أح��د  تولي 

د�رهم. �لمناذرة في عقر 
ئ �إيا�ص بن قبي�سة من  فقد تولى �سيد َطيِّ
�لغوث بن  عمرو بن  �سباأ بن  �أو  �سنب�ص  بني 
عليها  ك�سرى  مّلكه  حين  �لحيرة  حكم  َطيِّئ 
بعد قتل �لفر�ص �لنعمان بن �لمنذر، و�أهم ما 
د�ر في عهده وقعة ذي قار 604 �أو 610 م �لتي 
�نت�سر فيها �لعرب لأول مرة على �لفر�ص)2(، 
�آخر ملوك  �لتي تجعله  �لرو�يات  وتذكر بع�ص 
�لوليد  خالد بن  اَلَح  �سَ �لذي  هو  �أنه  �لحيرة 
633 م)3(،  12 ھ /  �لجزية  على  �لحيرة  عن 
ما يثبت مدى نفوذ َطيِّئ في �لقرنين �لخام�ص 
و�سط  من  �متد  �لذي  �لميالديين  و�ل�ساد�ص 
�أث��رً�  ت��ارك��ًا  �ل�سرقي  �سمالها  �إل��ى  �لجزيرة 
و�ل��دول  و�سعوبها  �لعر�ق  قبائل  في  جوهريًا 
��سمهم  من  جعلو�  حتى  �لمجاورة،  �لعظمى 

علمًا على جميع �لعرب. 

 ثالثاً ـــ �سخ�سيات و�أحد�ث
 في تاريخ �لمنطقة:

�أ ـــ حاتم �لطائي: 
�سيتها  �أذ�ع  ومن  َطيِّئ  مفخرة  حاتم  يعد 
و�لجبالن  َطيِّئ  ف�سارت  قدرها؛  من  و�أعلى 
�لتي  �لحميدة  و�لأخ��الق  للكرم  عنو�نًا  وحائل 
على  �ل�سوء  ت�سلط  وهي  �لمثالية،  من  تقرب 
و�آد�بهم  �لجزيرة  لعرب  �لأ�سا�سية  �لمبادئ 

و�أخالقهم. 
�سعد بن  ع���ب���د�هلل ب���ن  ح���ات���م ب���ن  وه����و 
عدي بن  �لقي�ص بن  �م����رئ  �لح�سرج بن 
جرول بن  ربيعة بن  �أخزم بن  �أب��ي  �أخزم بن 
جلهمة بن  و��سمه  �ل��غ��وث  عمرو بن  ثعل بن 
عريب بن  ي�سجب بن  زيد بن  �أدد بن  َطيِّئ بن 
زيد بن كهالن بن �سباأ بن ي�سجب بن يعرب بن 
وقد  �ل��ج��و�د)4(.  �لطائي  �سفانة  �أب��و  قحطان، 
�أنه  ويعتقد  �لنبوية،  �لهجرة  من  قريبًا  عا�ص 
توفي عام 46 ق. ھ . وقد �أ�سلم �بنه عدي و�بنته 
ق�سة.  � �هلل  ر�سول  مع  لهما  وك��ان  �سفانة، 
فمن مجمل ما قيل في خلقه �أنه »كان من 
�سعر�ء �لعرب، جو�دً� ي�سبه �سعره جوده وي�سدق 
قوله فعله، وكان حيثما نزل عرف منزله، وكان 
و�إذ�  �أنهب،  غنم  و�إذ�  غلب،  قاتل  �إذ�  مظفرً� 
�سئل وهب، و�إذ� �سرب بالقد�ح فاز، و�إذ� �سابق 
�أل  باهلل  يق�سم  وك��ان  �أطلق،  �أ�سر  و�إذ�  �سبق، 
�لأ�سم  �ل�سهر  �أهل  �إذ�  وكان  ��ه.  �أمِّ و�حَد  يقتل 
�لذي كانت م�سر تعظمه في �لجاهلية ينحر في 
كل يوم ع�سرً� من �لإبل فاأطعم �لنا�ص و�جتمعو� 
�لحَطئة  �ل�سعر�ء:  من  ياأتيه  ممن  فكان  �إليه، 
�بنه:  مخاطبًا  يقول  خ���ازم«)5(،  �أب��ي  وب�سر بن 
خ�سال:  ثالث  نف�سي  من  �أعهد  �إني  بني،  »�أي 
�وؤتمنت  ول  قط،  لريبة  ج��ارة  خاتلت  ما  و�هلل 
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مرجع �صابق، ج�5، 500؛ ج�6، 12.
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ِقَبلي  من  �أحد  �أوت��ي  ول  �أديتها،  �إل  �أمانة  على 
ب�سوء«. وي�سفه �بنه عدي باأنه كان رجاًل طويل 
�ل�سمت، وكان يقول: »�إذ� كان �ل�سيء يكفيكه 

�لترك فاتركه«)1(. 
وتتو�تر ق�س�ص حاتم مع �لكرم �لذي �أ�سبح 
لمن  �لحاتمي«  »�لكرم  فيقال  ل�سمه  مر�دفًا 
�سغره،  منذ  به  �لكرم  و�رتبط  بالكرم.  ��ستهر 
ياأكل  ل  �سغره  في  كان  �أنه  �لأ�سفهاني  فيذكر 
�إن لم يجد من ياأكل معه و�إل �أهلك طعامه)2(. 
�لخ�سلة  هذه  �أن  �لرو�يات  وفق  �لو��سح  ومن 
�أبيه، فقد غ�سب عليه جده  �أهل  لم يرثها عن 
بعد  حجره  في  تربى  �ل��ذي  �لح�سرج  �سعد بن 
�أن  �أم��ره  �لتي  �إبله  كل  ذبح  و�ل��ده عندما  وفاة 
من  م�سافرين  لثالثة  �سيافة  ليقدمها  يرعاها 
�لأرجح  وعلى  عنه)3(.  ورحل  فتركه  �ل�سعر�ء، 
دعا  بكرم  عرفت  �لتي  �أمه  عن  ذلك  ورث  �أنه 

�إخوتها للحجر عليها. 
�أو عنبة بنت  �أو عنترة  و�أم حاتم هي عتبة 
عفيف بن عمرو بن �مرئ �لقي�ص، وف�ساًل عن 
كونها �ساعرة �أي�سًا، فقد كانت ل تم�سك �سيئًا 
فتاأبى،  يمنعونها  �إخوتها  وكان  وج��ودً�،  �سخاًء 
وكانت �مر�أة مو�سرة و�سخية فحب�سوها في بيت 
�سنة يطعمونها قوتها لعلها تكف عما ت�سنع، ثم 
تركت  قد  �أنها  ظنو�  وقد  �سنة،  بعد  �أخرجوها 
�إليها �سرمة)4( من مالها  ذلك �لخلق، فدفعو� 
و�إبلها، وقالو�: ��ستمتعي بها، فاأتتها �مر�أة من 
هذه  دونك  فقالت:  ف�ساألتها،  تزورها،  ه��و�زن 
�آليت  ما  �لجوع  م�سني من  و�هلل  فقد  �ل�سرمة 

�أل �أمنع �سائاًل، ثم �أن�ساأت تقول:
لعمري لقدما ع�سني �لجوع ع�سة

فاآليت �أال �أمنع �لدهر جائعا
فقوال لهذ� �لالئمي �ليوم �أعفني

و�إن �أنت لم تفعل فع�ض �الأ�سابعا

فماذ� ع�ساكم �أن تقولو� الأختكم
�سوى عذلكم �أو عذل من كان مانعا

وماذ� ترون �ليوم �إال طبيعة
فكيف بتركي يا �بن �أمي �لطبائعا)5(
عن  �أخ��رى  بمعلومات  �لم�سادر  تمدنا  ول 
�أم حاتم �إل هذه �لرو�ية �لتي ترد في �أكثر من 
مو�سع ب�سكل مخت�سر �أو مف�سل، ولعل �لك�سف 
عن م�سادر تر�ثية جديدة يطلعنا على �لمزيد 
في  تاأثيرها  ومدى  �لمر�أة  هذه  �سخ�سية  حول 
�بنها. وكما نرى فاإن هذه �لرو�ية ل ت�سير �إلى 
حالتها �لزوجية �أو �لعمرية، فال ندري هل كان 
�أم ب��ع��ده؟ وه��ل ك��ان حاتم  ذل��ك قبل زو�ج��ه��ا 
�سغيرً� �أم كبيرً�؟ و�إن كان كذلك فكيف ل يكون 

له موقف مد�فع عن �أمه �أمام �أخو�له؟
�أكبر  كانت  فقد  �سفانة،  باأبي  وع��رف حاتم 
و�أمهم  وعبد�هلل  ع��دي  و�إخوتها  و�أبنائه،  بناته 
نو�ر، وقيل بل �إن عديًا �أمه ماوية. وكانت �سفانة 
على عهد و�لدها وجدتها لأبيها، �سخية كريمة. 
من  حاتم  �سفانة بنت  »كانت  �لكلبي:  �ب��ن  ق��ال 
�أجود ن�ساء �لعرب، وكان �أبوها يعطيها �ل�سرمة 
بعد �ل�سرمة)6( من �إبله فتنهبها وتعطيها �لنا�ص، 
فقال لها حاتم: يا بنية �إن �لقرينين �إذ� �جتمعا 
في �لمال �أتلفاه، فاإما �أن �أعطي وتم�سكي �أو �أم�سك 
يبقى على هذ� �سيء)7(«. وكانت  فاإنه ل  وتعطي 
�سمن �سبايا َطيِّئ في فتح �لجبلين. وقد وردت 
من  باأكثر   ،� �لر�سول  ولقائها  �أ�سرها  ق�سة 
�سيغة وهي تجمع على �نبهار �ل�سحابة بجمالها 
وح�سنها وكيف �أر�د علي بن �أبي طالب  �أن يطلبها 
�إلى ر�سول �هلل � ليجعلها في فيئه، فلما تكلمت 
�أن�ست ف�ساحتها جمالها �إذ قالت: »يا محمد �إن 
ر�أيت �أن تخلي عني ول ت�سمت بي �أحياء �لعرب، 
فاإني �بنة �سيد قومي، و�إن �أبي كان يحمي �لذمار، 
ويفك �لعاني، وي�سبع �لجائع، ويك�سو �لعاري، ويقري 

ال�صعر  قتيبة،  ابن  م�صلم  عبداهلل بن   )1(
المعارف،  دار  )القاهرة:  وال�صعراء، 

1966 م(، 45.
كتاب  الح�صين.  علي بن  الأ�صفهاني،   )2(

الأغاني، مرجع �صابق، ج� 17، 367.
المرجع ال�صابق، ج�17، 368.  )3(

رمة قطعة من الإبل. ال�صٍ  )4(
اب����ن ق��ت��ي��ب��ة، ع���ب���داهلل ب���ن م�����ص��ل��م.   )5(
45؛  �صابق،  مرجع  وال�صعراء،  ال�صعر 
كتاب  الح�صين.  علي بن  الأ�صفهاني، 
365؛  ج���17،  �صابق،  مرجع  الأغ��ان��ي، 
الح�صين.  عبداهلل بن  ع�صاكر،  اب��ن 
�صابق،  مرجع  دم�صق،  مدينة  ت��اري��خ 
اإ�صماعيل بن  كثير،  ابن  370؛  ج���11، 
�صابق،  مرجع  والنهاية،  البداية  عمر. 

ج� 2، 216.
القطعة بعد القطعة.  )6(

كتاب  الح�صين.  علي بن  الأ�صفهاني،   )7(
الأغاني، مرجع �صابق، ج� 17، 366.

ch02.sec01.indd   124 م 02:02:59   16/06/1430



125

الف�صل الأول
عصر ما قبل اإلسالم

�ل�سيف، ويطعم �لطعام، ويف�سي �ل�سالم، ولم يرد 
طالب حاجة قط، و�أنا �بنة حاتم َطيِّئ )�سفانة(«. 
فقال �لنبي �: »يا جارية هذه �سفة �لموؤمنين 
حقًا، لو كان �أبوك موؤمنًا لترحمنا عليه، خلو� عنها 
فاإن �أباها كان يحب مكارم �لأخالق، و�هلل تعالى 
يحب مكارم �لأخ���الق«. ثم قال ر�سول �هلل �: 
»و�لذي نف�سي بيده ل يدخل �لجنة �أحد �إل بح�سن 
�لخلق«. و�أ�سلمت فح�سن �إ�سالمها)1(. وكذلك �أ�سلم 

عدي بن حاتم وح�سن �إ�سالمه �أي�سًا)2(.
وقد تزوج حاتم من نو�ر وله معها كثير من 
�لق�س�ص حول كرمه ومعاناتها معه، وتزوج بعد 
�لق�س�ص  من  ع��ددً�  �أن  ونجد  بماوية.  وفاتها 
يميزو�  لم  �ل��رو�ة  وك��اأن  زوجتيه،  بين  تتد�خل 
بينهما. وقال في كل منهما �سعرً� جمياًل. هذ� 
ويبدو �أن نو�ر قد تزوجت من عركز بن حلب�ص 
�أبناء منهم ملحان، ومن  و�أنجبت منه  �لطائي 

�لأرجح �أنها تزوجت منه قبل حاتم)3(. 
وفي زو�جه من ماوية ق�سة تتنا�سب مع نبله 
وكرمه، و�إن كان هناك خالف حول ن�سب ماوية، 
�لنعمان  حجر بن  ماوية بنت  �أنها  رو�ي��ة  ففي 
عفرز،  ماوية بنت  �أنها  �أخ��رى  وفي  �لغ�سانية، 
ماوية بنت  خلفية  ح��ول  و���س��وح  هناك  ولي�ص 
هذ�  حول  �أو  ما،  ملكة  كانت  �أنها  �سوى  عفرز 
�لخالف في �ل�سمين. وتختلف �لرو�يتان حول 
�سكناها بين دم�سق و�لحيرة عندما قدم عليها 
�أخ�سعت  �لق�ستين  في  و�أنها  لخطبتها،  حاتم 
تقدمو�   - يبدو  كما   - �ل��ذي��ن  و�سحبه  حاتمًا 
�لخلق  ف��ي  �خ��ت��ب��ار�ت  �إل��ى  لخطبتها،  جميعًا 
�لعربي  �لأدب  في  �سائع  �أ�سلوب  وهو  و�لكرم، 
تكون  عندما  ول�سيما  وب��ع��ده،  �لإ���س��الم  قبل 

�لمر�أة �ساحبة �ساأن ويطلب ودها كثيرون. 
حجر  لماوية بنت  حاتم  تقدم  رو�ي��ة  وفي 
�سمر بن  �أب��ي  عمة  باأنها  وت��ع��ّرف  �لغ�سانية، 

يذكر  �لغ�ساني،  �لنعمان  حجر بن  �لحارث بن 
�أنها كانت ُتخطب في �سائر �لعرب من يمني �أو 
�لتزويج م�سرحًا  في  �أحد  يكلمها  فال  م�سري 
�إل �أن يكون في �ل�سعر، فقدم �إليها حاتم ومعه 
�لنبهاني  �لخيل  وزيد  �لطائي  �سعدي  �أو�ص بن 
�لطائي يخطبونها)4(. وتنتهي هذه �لرو�ية دون 
�إ�سارة �إلى من �ختارت ماوية، و�إن كانت ت�سير 
�إلى �حتر�م و�أدب متبادل بين جميع �لأطر�ف. 
حاتم  خطبة  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل���رو�ي���ة  وت��ت��ن��اول 
ويذكر  عفرز.  ماوية بنت  وهي  �أخرى،  لماوية 
فوجد  �ليمن.  ملوك  بنات  من  �أنها  قتيبة  �بن 
�لنبيت  من  ورج��اًل  �لذبياني  �لنابغة  عندها 
رحالكم،  �إلى  �نقلبو�  لهم:  فقالت  يخطبانها، 
فعاله  فيه  يذكر  �سعرً�  منكم  رجٍل  كل  وليقل 
و�أ�سعركم،  �أكرمكم  متزوجٌة  فاإني  ومن�سبه، 
ك��ل رج���ل منهم ج����زورً�،  ون��ح��ر  ف��ان��ط��ل��ق��و�، 
فاأتت  و�تبعتهم،  لها  لأمٍة  ثيابًا  ماوية  ولب�ست 
جزوره،  ذنب  فاأطعمها  فا�ستطعمته،  �لنبيتي 
ذلك،  مثل  فاأطعمها  �لنابغة  و�أت��ت  فاأخذته 
ق���دوره  وق���د ن�سب  و�أت����ت ح��ات��م��ًا  ف��اأخ��ذت��ه، 
�لقدر  تبلغ  حتى  �نتظري  فقال:  فا�ستطعمته، 
�أعظمًا  �إناها، فانتظرت حتى بلغت، فاأطعمها 
من  وقطعة  �ل�سنام  م��ن  وقطعًة  �لعجز  م��ن 
�لنابغة  �إليها  و�أه��دى  �ن�سرفت  ثم  �لحارك، 
�إليها  و�أه���دى  جزوريهما،  ظهري  و�لنبيتي 
�م��ر�أة من جار�ته،  �إل��ى  �أه��دى  ما  مثل  حاتم 
�لنبيتي:  فاأن�سدها  فا�ستن�سدتهم،  و�سبحوها، 

َهالَّ �َساأَلِت - َهد�ِك �هلُل - ما َح�َسِبي
يُح َتاِء �إَِذ� ما َهبَِّت �لرِّ ِعْنَد �ل�سِّ

َمًة وَردَّ جاِزُرُهْم َحْرفاً ُم�َسرَّ
�أَ�ِض منها وفي �الأَْنَقاِء َتْمِليُح في �لرَّ

ُتَها رَّ �إَذ� �للَِّقاُح َغَدْت ُمْلًقى �أَ�سِ
ُبوُح واَل َكِريَم ِمَن �لِوْلَد�ن َم�سْ

ابن  365؛  ج����17،  ال�صابق،  المرجع   )1(
تاريخ  الح�صين.  عبداهلل بن  ع�صاكر، 
ج���11،  �صابق  م��رج��ع  دم�صق،  مدينة 

358، 359؛ ج�69، 199.
كتاب  الح�صين.  علي بن  الأ�صفهاني،   )2(

الأغاني، مرجع �صابق، ج�17، 384.
البداية  عمر.  اإ�صماعيل بن  كثير،  ابن   )3(

والنهاية، مرجع �صابق، ج�2، 213.
الح�صين.  عبداهلل بن  ع�صاكر،  اب��ن   )4(
تاريخ مدينة دم�صق، مرجع �صابق، ج�9، 

407، 408؛ ج�11، 357.
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ثم ا�شتن�شدت النابغة فاأن�شدها:
َهالَّ �َشاأَْلِت بني ُذْبَياَن ما َح�َشِبي

ى الأَ�ْشمَط الَبَرَما َخاُن َتَغ�شَّ اإَذا الدُّ
وَهبَِّت الريُح من ِتلْقاِء ذي اأُُرٍل

ـَرَمـا اِدها �شِ ـرَّ ـْبـِح ِمـْن �شُ ُتْزِجـي َمـَع الـ�شُّ
ُم اأَْي�َشاِري واأَْمَنُحُهم اإني اأَُتمِّ

مـَثـْنـَى الأََياِدي واأَْك�ُشو الجْفَنَة الأُُدَما
ثم ا�شتن�شدت حاتمًا فاأن�شدها:

اأَمـاِوَي اإِنَّ المـاَل غـاٍد وراِئٌح
ْكـُر وَيْبـَقـى مـن الـمـاِل الأَحـاِديُث والـذِّ

اأَمـاِوَي اإنـي ل اأَُقـوُل ل�شـاِئٍل
اإَِذا جـاَء َيْومـاً َحلَّ فـي مـاِلـنـا َنـْذُر

ـا مـاِنـٌع فـُمـَبيٌِّن اأَمـاِوَي اإِمَّ
ْجـُر ـا َعـطـاٌء ل ُيَنْهـِنـُهـُه الـزَّ واإِمَّ

اأَماِوَي ما ُيْغني الثََّراُء عِن الَفَتى
ْدُر اإِذا َح�ْشَرَجْت َيْوماً و�شاَق بها ال�شَّ

داَي ِبَقْفَرٍة ِبْح �شَ اأَماِوَي اإْن ُي�شْ
من الأَر�ِض ل مـاٌء َلـَديَّ ول َخـْمـُر

ِنـي َتَرْي اأَنَّ مـا اأَْنـَفـْقـُت لـم َيُك �َشـرَّ
ـْفـُر ـا َبـخـْلـُت بـه �شِ واأَنَّ َيِدي مـمَّ

وقـد َعِلـَم الأَْقـَواُم َلـْو اأَنَّ حـاِتـمـاً
اأََراَد َثـَراَء الـمـاِل كـان لـه َوْفـُر
بالغداء  اإن�شاده، دعت ماوية  فلما فرغ من 
فنك�س  اأطعمها،  ك��ان  ما  رج��ٍل  كل  اإل��ى  فقدم 
النبيتي والنابغة راأ�شيهما، فلما راأى حاتم ذلك 
قدم  مما  واأطعمهما  اإليهما،  قدم  بالذي  رمى 
اإليه، فت�شلل لواذًا، فلما خرج النبيتي والنابغة 
قالت لحاتم: »خل �شبيل امراأتك« فاأبى، فزودته 
فلما  اإليها.  نف�شه  دعته  ان�شرف  فلما  وردت��ه، 
ماتت امراأته خطبها فتزوجته فولدت عديًا)1(.

وفي رواية ثالثة تن�شب اإلى ماوية بنت عفرز 
مع  بنائها ق�شته  في  وت�شبه  الحيرة  في  وت��دور 
في  ماوية  وتعرف  دم�شق.  في  الغ�شانية  ماوية 

من  اإل  ت��ت��زوج  ل  ملكة  باأنها  الع�شكري  رواي���ة 
اأرادت، في اإ�شارة ربما اإلى عدد من الزواجات 
الخيل  وزي��د  ج��اء يخطبها هو  اأن��ه  فيذكر  لها. 
واأو�س بن حارثة بن لأم، فقالت لهم: لي�شف كل 
الخيل،  زيد  اأنا  زيد:  نف�شه، فقال  اإن�شان منكم 
تفخر بي َطيِّئ على العرب، ولي مرباع كل غنيمة، 
وغزوت ثلثًا و�شبعين غزوة، لم تثكل فيها طائية 
ولدًا، ولم تفجع فيها بحليل، ولم اأخب في �شيء 
األج جاهًل،  ولم  �شائًل،  اأرد  لم  اإني  ثم  منها، 
ولم اأنطق باطًل، ولم اأبت على وغم. وقال اأو�س: 
اأول ما اأخذت من لحيتي قامت �شعدى فالتقطت 
كل �شعرة �شقطت منها، فاأعتقت بها ن�شمة من 
معد. فقال حاتم: اأنهبت مالي ثلث ع�شرة مرة، 
ئ اأموالها اآخذ ما �شئت، واأدع ما  واأحلت لي َطيِّ
�شئت. قالت: هاتوا بذلك �شعرًا، فقال كل واحد 
منهم ق�شيدًة يمدح بها نف�شه، فقالت: اأما اأنت 
الحرة  فمقام  العرب،  وت��رت  قد  فرجل  زيد  يا 
معك قليل، واأما اأنت يا اأو�س فرجل ذو �شرائر، 
والدخول عليهن �شديد، واأما اأنت يا حاتم فرجل 
قريب المنت�شب، كريم المن�شب، وقد ر�شيتك. 
ويتابع الأ�شفهاني في �شيرة حاتم وماوية فيذكر 
فترة من  بعد  اتجاه مدخل خيمتها  اأنها غيرت 
الزمن و�شيقها من اإ�شراف حاتم دللة تطليقها 
تعجب  ا�شتمرت  ذل��ك  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  اإي���اه، 
بكرمه وح�شن خلقه)2(. ول ندري اإن كانت رجعت 
اإ�شارة  اأو تزوجت غيره. لكن لي�شت هناك  اإليه 
اإلى اأنه تزوج بامراأة ثالثة. وعقب حاتٍم من ولد 

عبداهلل، ولي�س لعدي عقٌب من الذكور)3(.
يفد  اأن  ي�شتنكف  ل  ك��ان  حاتمًا  اأن  ويبدو 
على الملوك طلبًا في العطية. فتذكر الروايات 
الحيرة  ملك  المنذر  بن  النعمان  على  وفد  اأنه 
580 - 602 م، ول�شيما اأن الأخير كان متزوجًا 
زوجته)4(.  قبيلة  اإك��رام  ع��ادة  وعلى  َطيِّئ  من 

كتاب  الح�صين.  علي بن  الأ�صفهاني،   )1(
 -  381 ج���17،  �صابق،  مرجع  الأغاني، 
الع�صكري،  ع��ب��داهلل  الح�صن بن  84؛ 
الفكر،  دار  )بيروت:  الأمثال،  جمهرة 

1408 ه(، 38.
كتاب  الح�صين.  علي بن  الأ�صفهاني،   )2(

الأغاني، مرجع �صابق، ج�17، 385.
ال�صعر  م�صلم.  عبداهلل بن  قتيبة،  ابن   )3(

وال�صعراء، مرجع �صابق، 46.
العرب  تاريخ  المف�صل في  علي، جواد.   )4(
قبل الإ�صالم، مرجع �صابق، ج�3، 262، 
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ان�شرافه حملين  زوده عند  ثم  واأدناه  فاأكرمه 
بلده،  اأعطاه من طرائف  ما  وورقًا، غير  ذهبًا 
اأعاريب  تلقته  اأهله  على  اأ�شرف  فلما  فرحل، 
َطيِّئ فقالت: يا حاتم اأنت اأتيت من عند الملك 
فقال  بالفقر،  اأهالينا  عند  من  واأتينا  بالغنى 
فتوزعوه،  ي��دي،  بين  ما  فخذوا  هلموا  حاتم: 
فوثب القوم اإلى ما بين يديه من حباء النعمان 
اإلى حاتم طريفة جاريته  فاقت�شموه، فخرجت 
فقالت له: اتق اهلل واأبق على نف�شك، فما يدع 
بعيرًا،  ول  �شاة  ول  دره��م��ًا  ول  دي��ن��ارًا  ه���وؤلء 
يجيء  بما  را���س  اأن��ه  يظهر  �شعرًا  عليها  ف��رد 

منهم)1(. 
ومن ق�ش�س كرمه التي اأخبرت عنها زوجه 
نوار ق�شة ذبح الفر�س التي ترد في الم�شادر 
اأعجب  ْت من  باأكثر من �شورة، وُعدَّ الإخبارية 

حكايات كرمه، فتروي نوار قائلة: 
»اأ�شابتنا �شنة اق�شعرت لها الأر�س فاغبر 
الإبل حدباء حدابير،  وراحت  ال�شماء  اأفق  لها 
و�شنت المرا�شع على اأولدها فما تب�س بقطرة، 
وجلفت ال�شنة المال، واأيقنا اأنها الهلك، فواهلل 
اإني لفي ليلة �شنبرة بعيدة الطرفين اإذ ت�شاغى 
)بكوا من الجوع( اأ�شبيتنا )�شبياننا( عبداهلل 
ال�شبيين،  اإل��ى  حاتم  فقام  و�شفانة،  وع��دي 
بعد  اإل  �شكتوا  ما  ف��واهلل  ال�شبية،  اإل��ى  وقمت 
الرواية  ه��ذه  ف��اإن  ن��رى  كما  الليل«.  من  ه��داأة 
افتر�شنا  »ث��م  قالت:  ل��ن��وار،  ابنًا  عديًا  تجعل 
الأ�شبية  فاأنمنا  خمل  ذات  �شامية  لنا  قطيفة 
تهورت  فلما  حجرة،  في  وهو  اأن��ا  ونمت  عليها 
الأ���ش��وات،  وه���داأت  الليل،  وادل��ه��م  ال��ن��ج��وم، 
و�شكنت الرجل، اإذ جانب البيت قد رفع فقال: 
م��ن ه���ذا؟ ق���ال: ج��ارت��ك ف��لن��ة. ق���ال: ويلك 
يتعاوون  اأ�شبية  اأتيتك من عند  قالت:  ما لك؟ 
اأحد  على  وجدت  فما  الجوع  من  الذئاب  عواء 

اأعجليهم.  قال:  �شفانة.  اأبا  يا  عليك  اإل  معوًل 
فواهلل  �شنعت،  ماذا  فقلت  اإليه  فهببت  قالت: 
اأ�شبت  فما  الجوع  من  اأ�شبيتك  ت�شاغى  لقد 
الآن  ه��ذه  وت��اأت��ي��ن��ا  ب��ال��ن��وم  اإل  ب��ه  ما تعللهم 
واأولدها؟ قال: ا�شكتي واهلل لأ�شبعنك واإياهم. 
وجعلت اأقول: ومن اأين؟ فواهلل ما اأعرف �شيئًا. 
جانبها  ويم�شي  اثنين  تحمل  ال��م��راأة  فاأقبلت 
)�شغارها(،  رئالها  حولها  نعامة  كاأنها  اأربعة 
لبته  فوجاأ )طعن(  »ح��لب«،  فر�شه  اإلى  فقام 
بمدية، ثم قدح زنده ثم جمع حطبًا ثم ك�شط 
قال:  ثم  ال��م��راأة،  اإل��ى  المدية  ودف��ع  عن جلده 
فاجتمعنا  فبغيتهم،  �شبيانك  )ن���ادي(  اأبغي 
جميعنا على اللحم. فقال: �شواأة.. اأتاأكلون دون 
اأهل الحي؟ قالت: فجعل ياأتي بيتًا بيتًا ويقول: 
فاجتمعوا  قالت:  النار.  وعليكم  هبوا  هوؤلء  يا 
والتفع بثوبه ثم ا�شطجع ناحية ينظر اإلينا، األ 
واهلل ما ذاق مزعة )�شيئًا( واإنه لأحوجهم اإليه 
ثم ا�شطجعنا وما على الأر�س منه اإل عظم اأو 

حافر، فاأن�شاأ حاتم يقول:
مهال نوار اأقلي اللوم والعذل

ول تقولي ل�شيء فات ما فعال
ول َتُقوِلي لماٍل ُكْنُت ُمـْهـِلـَكـُه

مْهال واإن ُكْنُت اأُْعِطي الِجنَّ والَخَباَل
َيَرى الَبِخيُل �َشبيَل الـمـاِل واِحـَدًة

اإِنَّ الَجَواَد َيَرى في مالـه �ُشـُبـاَل
ـْلـُت بـه ل َتْعِذلِيني في ماٍل َو�شَ

ـاَل«)2( َرِحماً وَخْيُر �َشبيِل الماِل ما َو�شَ
اأو ماوية  ن��وار  اإل��ى  تن�شب  رواي��ة ل  وهناك 
وت��دور حول  حاتم«،  »ام��راأة  اإلى  واإنما  بال�شم 
دون  وحدهما  ياأكل  ب��اأن  تقنعه  اأن  محاولتها 
دعوة القبيلة ولكنها لم تفلح في ذلك، في دللة 
تترك  ل��م  التي  كرمه  ح��دة  م��ن  تذمرها  على 
الح�صين. لهما خ�شو�شية ولم تغِن اأطفالهما من الجوع.  عبداهلل بن  ع�صاكر،  اب��ن   )1(

�صابق،  مرجع  دم�صق،  مدينة  ت��اري��خ 
ج�11، 367.

ال�صعر  م�صلم.  عبداهلل بن  قتيبة،  ابن   )2(
ابن  45؛  ���ص��اب��ق،  م��رج��ع  وال�����ص��ع��راء، 
تاريخ  الح�صين.  عبداهلل بن  ع�صاكر، 
مدينة دم�صق، مرجع �صابق، ج�11، 65 
عمر.  اإ�صماعيل بن  كثير،  ابن  363؛   -
ج�2،  �صابق،  مرجع  والنهاية،  البداية 
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فوافقها اأمرها واإذ به عندما جهز الطعام يرفع 
�شتور الخيمة ويقدم الطعام ويدعو النا�س فاأكل 
واأكلوا. فقالت: ما اأتممت لي ما قلت. فاأجابها: 
فاإني ل تطاوعني نف�شي ونف�شي اأكرم علي من 

اأن تثني علي هذا وقد �شبق لي ال�شخاء)1(.
مبلغ  بلغ  كرمه حتى  في  ا�شتهر حاتم  وقد 
اإحدى  فهذه  الأ�شطورية،  والق�ش�س  الخيال 
قد  ال����رواة  خ��ي��ال  اأن  نعتقد  ال��ت��ي  الق�ش�س 
بعد  ل�شيوفه  حاتم  ب��اإك��رام  ترتبط  ن�شجها، 
نفر من  اأنه مر  فُيذكر  قبره،  مماته وهم عند 
اإليه  فقام  منه  قريبًا  فنزلوا  بقبره  عبدالقي�س 
يرك�س  فجعل  الخيبري  اأب��و  له  يقال  اأحدهم 
قبره برجله )يرف�س( ويقول: »يا اأبا جعد اأقرنا 
)اأي اأكرمنا و�شّيفنا(«. فقال له بع�س اأ�شحابه: 
»ما تخاطب من رمة وقد بليت«. واأجنهم الليل 
»يا  يقول:  فزعًا  القول  �شاحب  فقام  فناموا. 
قوم عليكم بمطيكم فاإن حاتمًا اأتاني في النوم 

واأن�شدني �شعرًا وقد حفظته، يقول:
اأبا الخيبري واأنت امروؤ

ظلوم الع�شيرة �شتامها

اأتيت ب�شحبك تبغي القرى
لدى حفرة �شدحت هامها

اأتبغي لي الذنب عند المبيت
وحولك طيء واأنعامها

واإنا لن�شبع اأ�شيافنا
وتاأتي المطي فنعتامها«
قال واإذا ناقة �شاحب القول تكو�س عقيرًا 
)اأي تقع متكومة قريبة من النفوق(، فنحروها 
لقد  واهلل  وق��ال��وا:  وي��اأك��ل��ون،  ي�شوون  وق��ام��وا 
القوم  واأ�شبح  قال:  وميتًا.  حيًا  حاتم  اأ�شافنا 
واأردفوا �شاحبهم و�شاروا، فاإذا عدي بن حاتم 
اأيكم  اأ�شود قد قرنه ببعيره، فقال:  ومعه جمٌل 
اأبو الخيبري؟ قال: اأنا. قال: اإن حاتمًا جاءني 
اإي��اه، وقد قال في  في المنام فذكر لي �شتمك 
ذلك اأبياتًا واأنه ا�شت�شافك واأ�شحابك راحلتك 
اإليك فخذه، ودفعه  واأمرني بدفع جمٍل مكانها 

اإليه)2(. 
ويعتقد اأن حاتمًا دفن في قرية توارن وقول 
اآخ��ر اأن��ه ف��ي »ُق��رّي��ة« م��ن ق��رى ح��ائ��ل. ويقال 
الأث��ري��ة  الق�شور  فيها  تكثر  ال��ت��ي  ت���وارن  اإن 
�شباه  ومراتع  الطائي  حاتم  ق��وم  القديمة)3( 
وبها ق�شر ين�شب اإليه ويذكر اأن قبره فيها مع 
اأن المتواتر اأن قبره في »الُقرّية« اأ�شفل حائل، 
ووفق ياقوت فاإن قبر حاتم َطيِّئ في جبل يدعى 
ال�شمال  اإلى  توارن  ُعوار�س)4(، وهو قريب من 

منها.
عليه  جلب  قد  حاتم  ك��رم  اأن  في  �شك  ول 
غ�شب زوجيه. وقد ت�شاءل الموؤرخون والمحللون 
فيما اإذا كان هذا من الكرم اأم من الرغبة في 
ح�شن الذكر اأو في ال�شهرة اأو كان اإ�شرافًا كما 

راآه كثير من قومه اآنذاك. 
ويبدو اأن الكرم بقي �شيمة من �شيم َطيِّئ بعد 
وفاة حاتم، فيذكر عن الأ�شمعي اأنه قال: �شرت 

قبر حاتم الطائي في قرية توارن

الح�صين.  ع�صاكر،عبداهلل بن  اب��ن   )1(
�صابق،  مرجع  دم�صق،  مدينة  ت��اري��خ 
اإ�صماعيل بن  كثير،  ابن  366؛  ج���11، 
�صابق،  مرجع  والنهاية،  البداية  عمر، 

ج�2، 214. 
اب����ن ق��ت��ي��ب��ة، ع���ب���داهلل ب���ن م�����ص��ل��م.   )2(
46؛  �صابق،  مرجع  وال�صعراء،  ال�صعر 
كتاب  الح�صين.  علي بن  الأ�صفهاني، 
388؛  ج���17،  �صابق،  مرجع  الأغ��ان��ي، 
البداية  عمر.  اإ�صماعيل بن  كثير،  ابن 

والنهاية، مرجع �صابق، ج�2، 217.
مرجع  ح��ائ��ل،  العلي.  فهد  العريفي،   )3(

�صابق، 41.
الحموي، ياقوت. معجم البلدان، مرجع   )4(

�صابق، ج�4، 164. 
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في تطوافي في العرب بجبلي َطيِّئ فو�شلت اإلى 
قوم منهم يحتلبون اللبن ثم ي�شيحون: ال�شيف 
اأراقوه فل  اإن جاء من ي�شيفونه واإل  ال�شيف، 
يذوقون منه �شيئًا دون ال�شيف اإل اأن يجهدهم 

الجوع)1(. 

ب ـــ امروؤ القي�ض: 
وقد ارتبطت منطقة حائل كذلك ب�شخ�شية 
تاريخية واأدبية مهمة هي امروؤ القي�س الكندي. 
فقد لجاأ اإلى َطيِّئ لنجدته من ملوك الحيرة، 
ُقرّية  ومدينته  حائل  وادي  في  عندهم  واأق��ام 
و�شلة  الق�شائد)2(.  م��ن  ع��دد  ف��ي  ومدحهم 
فقبل  الأوج���ه،  متعددة  بَطيِّئ  القي�س  ام��رئ 
مقتل والده وبعد اأن اأنف منه ومن قوله ال�شعر 
في  ندمائه  مع  يتنقل  كان  القبيلة  من  وطرده 
اأنحاء الجزيرة وعدد منهم من َطيِّئ)3(. وبعد 
اأ�شد وتكري�شه حياته  بني  يد  والده على  مقتل 
اأخذ يتقلب بين  بعد ذلك للأخذ بثاأره منهم، 
القبائل يرجو جوارهم وم�شاعدتهم في حربه 
�شد بني اأ�شد، حتى نزل ببني نبهان من َطيِّئ 
ام��رئ  بنت  هند  ابنته  ومعه  اأج���اروه  ال��ذي��ن 
واأدرع  الحارث،  بن  معاوية  بن  ويزيد  القي�س 
بني اآكل المرار التي يتوارثونها ملكًا عن ملك 
والخربق  والمح�شنة  وال�شافية  )الف�شفا�شة 
واأم الذيول( وال�شلح ومال كان بقي معه)4(. 
تعرف  َطيِّئ  من  بامراأة  تزوج  اأن  لبث  ما  ثم 
منها  طلب  حتى  زمنًا  معه  وبقيت  جندب  باأم 
اأن تحكم على �شعره و�شاعر مناف�س له يدعى 
كل  فقال  التميمي،  عبدة  بن  الفحل  علقمة 
واحد منهما ل�شاحبه اأنا اأ�شعر منك فتحاكما 
وتزوجها  طلقها  لعلقمة  حكمت  فلما  اإليها. 
امراأته  اأن  اإل��ى  ي�شير  موقف  وهو  علقمة)5(. 
- على الرغم من عدم توافر معلومات عنها - 

كانت ذات راأي ُيعتد به وخبرة في النقد وفي 
التحكيم،  اإليها  ُيطلب  حتى  لل�شعر  تقييمها 
وقد قدمت تو�شيحًا بليغًا ل�شبب هذا التف�شيل 
الذي  الألفاظ  واختيار  ال�شعر  بناء  مبنيًا على 

جعلها تقدم علقمة على زوجها. 
ومن غير المعروف مدة اإقامة امرئ القي�س 
حرب  ووقعت  فيها  تطور  الأمر  لكن  َطيِّئ،  في 
لأجله ا�شطرته اإلى الخروج، فاأخذ يتنقل طلبًا 
�شيد  عادياء  بن  بال�شموءل  ُن�شح  حتى  للجوار 
تيماء)6(، ف�شار اإليه ليبداأ ف�شل اآخر من تاريخ 

امرئ القي�س.

رابعاً ـــ المظاهر الح�شارية: 

اأ ـــ الديانة: 
الثمودية  النقو�س  بع�س  ق���راءة  ك�شفت 
البادية  قبائل  اأن  ع��ن  ح��ائ��ل،  ف��ي  المكت�شفة 
تعبد  كانت  بالثمودية  ا�شطلحًا  المعروفة 
يليه  الإله ر�شو)7(،  الآلهة يت�شدرها  عددًا من 
الإل���ه غ��م��د)8(، وه��ن��اك ع��دد اآخ��ر م��ن الآلهة 
الأعلم  اأ�شماء  �شمن  اأ�شماوؤهم  تظهر  الذين 
اللت)10(.  الربة  ثم  اإل)9(،  الإله  راأ�شهم  وعلى 
اأرب��ع  من  اأكثر  يثع  الإل��ه  ا�شم  ورود  ويلحظ 
مرات �شمن ا�شم وائل يثع)11( وهو ال�شم الذي 
قرنه وينيت بي�شوع الم�شيح الذي عده دللة على 
انت�شار العقيدة الن�شرانية بين عرب الجزيرة 
الن�شرانية  اأن  ول�شيما  ال�شم)12(،  هذا  تحت 
اعتنقها  وقد  َطيِّئ  في  ال�شيء  بع�س  انت�شرت 
�شك  ول  الإ�شلم)13(.  ظهور  وقت  منهم  بع�س 
تربو  التي  النقو�س  من  المتبقي  ق��راءة  اأن  في 
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بين  �سنمًا  معبودها  ك��ان  فقد  َطيِّئ  �أم��ا 
كل  ف��ي  يجعلونه  �لَفْل�ص  يدعى  و�سلمى  �أج��ا 
منهم  �ل��رج��ل  �أر�د  و�إذ�  يعبدونه،  لهم  د�ر 
كان  �أنه  �ليعقوبي  ويذكر  به)1(،  تم�سح  �سفرً� 
�بن  يذكر  حين  في  �لحب�ص)2(،  في  من�سوبًا 
�أجا  جبل  و�سط  في  من�سوبًا  كان  �أنه  �لكلبي 
على �سكل تمثال �إن�سان ذي �أنف �أحمر. وكانو� 
�إليه ويعترون عنده عتائرهم  يعبدونه ويهدون 
�أمن عنده، ول يطرد �أحد  �إل  ول ياأتيه خائف 
�إل ُتركت له ولم ُتخفر  �إليه  طريدة فيلجاأ بها 
يترك  وحرمه  في حوزته  �سار  ما  )�أي  حويته 
له(. وكان �سدنته بنو بولن، وبولن هو �لذي 
رجل  منهم  �سدنه  من  �آخر  فكان  عبادته  بد�أ 
فيقول  به  يق�سمون  وكانو�  �سيفي)3(،  له  يقال 

�أحد �ل�سعر�ء فيه:
فاأق�سم بالعتائر حيث فل�ض

ومن ن�سك �الأقي�سرم �لعباد
لقد حزت �لكهانة عن �سطيح

و�سق و�لمرفل من �إياد)4(
�لحج،  في  ل�سنمها  تلبية  قبيلة  لكل  وكان 

لكن لم ترد تلبية فل�ص.
وت�����روى ق�����س��ة ح����ول م��ح��اول��ة �ل�����س��ادن 
�أيامه،  �آخ��ر  في  فل�ص  مكانة  على  �لمحافظة 
مالك بن  ويدعى  َطيِّئ  �أ�سر�ف  �أحد  �أن  وكيف 
كلب بن  له من  ناقة لم��ر�أة جارة  كلثوم طارد 
ُعليم، قد هربت منها حتى وجدها وقفت بفناء 
لكن  ��سترد�دها  و�أر�د  هناك  فاأدركها  �لفل�ص، 
�إلى  �أن هذ� رزقًا و�سل  َوَعدَّ  �ل�سادن لم ير�ص 
ربه �لفل�ص ول يجوز رده، لكن مالكًا لم ي�ستجب 
عدد  وكان  جارته.  �إلى  بها  و�سار  عقالها  وحل 
�لفل�ص  غ�سب  به  يحل  �أن  ينتظرون  َطيِّئ  من 
ومن بينهم عدي بن حاتم، لكن لما م�ست �أيام 
وعبادة  عبادته  عدي  رف�ص  �سيء،  ي�سبه  ولم 

رً� حتى جاء  َر. فلم يزل متن�سِّ �لأ�سنام وتن�سَّ
�هلل بالإ�سالم فاأ�سلم. 

�ل�سادن  على  ذل��ك  بعد  �ل��ن��ا���ص  ف��ت��ج��ر�أ 
دعوة  ظهرت  حتى  يعبد،  ظل  لكنه  و�ل�سنم 
�إليه  فبعث  و�ل�����س��الم  �ل�����س��الة  عليه  �لنبي 
�أبي طالب  �سنة ت�سع للهجرة)5(،  علي بن 
فهدمه و�أخذ �سيفين كان �لحارث بن �أبي �سمر 
�لغ�ساني، ملك غ�سان، قلده �إياهما يقال لهما 
مخذٌم ور�سوب، فقدم بهما علي بن �أبي طالب 
�أحدهما، ثم دفع �لآخر  على �لنبي � فتقلد 

�إلى علي فهو �سيفه �لذي كان يتقلده)6(.
قبائل  بقية  مثل  كاهنة  لَطيِّئ  ك��ان  كما 
��سمها  معهم،  وتغزو  بر�أيها  يتيمنون  �لعرب 
�لرو�يات،  �إحدى  وفق  كانت،  �إنها  بل  رقا�ص، 
وت�سبي  تغنم  تغزو  وهي  وكانت  �لجي�ص،  تقود 
�أفر�د �لقبيلة �لرجال.  �أي فرد من  مثلها مثل 
ويروي �لإخباريون �أنها غنمت �سابًا من غزوة 
ولما  م��ن��ه،  فحملت  نف�سها  �إل���ى  فدعته  لها 
»روي��د  لهم  قالت  �لغزو  زم��ان  قومها  جاءها 
وقد  �ألد  �لغزو حتى  لينتظر  �أي  ينمرق«  �لغزو 
ذهب هذ� �لقول مثاًل. فتركوها حتى جاوؤوها 
في �لمرة �لتالية فوجدوها نف�ساء مر�سعًا وقد 
�لمكانة  �لق�سة  لنا  وتظهر  غالمًا)7(.  ولدت 

�لتي كانت تتحلى بها كاهنات �لعرب. 
كانت  �ل��ت��ي  �ل��دي��ن��ي��ة  �لخ�سائ�ص  وم��ن 
�أنهم  �ل��ع��رب،  م��ن  غيرهم  ع��ن  ��ئ  َط��يِّ تميز 
كانو�  �أنهم  �أي  بالإن�ساء،  ل يعترفون  كانو� 
يلتزمون  ول  �ل��ح��رم  �لأ���س��ه��ر  ف��ي  ي��ح��ارب��ون 
بحرمتها كما تفعل بقية �لعرب، وهم في ذلك 
في  �ل��ع��رب  ل��دم��اء  محلين  ف��ع��دو�  خثعم،  م��ع 
�لأ�سهر �لحرم، ثم �أخذت �لعرب منهم موقفًا 
�لحرم  �لأ�سهر  في  وخثعم  َطيِّئ  دماء  فاأحلت 

بالمثل)8(.  لمعاملتهم 
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ب ـــ اللغة: 
ال��ل��غ��وي��ون وال��ن��ح��وي��ون ف��ي �شدر  اع��ت��اد 
من  اأنها  على  َطيِّئ  لغة  اإلى  الرجوع  الإ�شلم 
الموؤكد  من  ولي�س  الف�شحى.  اللغة  م�شادر 
تخت�س  ف�شاحة  اإل��ى  يعود  ذلك  كان  ما  اإذا 
حاتم  اأ���ش��ع��ار  غ���زارة  اإل���ى  اأم  القبيلة،  بها 
لل�شت�شهاد،  وا�شعًا  مجاًل  كانت  التي  الطائي 
من  حائل  لمنطقة  الجغرافي  القرب  اأن  اأو 
وا�شت�شهالهم  النحويين  والب�شرة مقر  الكوفة 
الو�شول اإليها عو�شًا عن الإيغال في ال�شحراء 
الميداني  وي��ورد  ذلك.  في  ال�شبب  هو  جنوبًا 
َطيِّئ  اإلى  التي تن�شب  عددًا كبيرًا من الأمثال 

وكلمهم)1(. 

ج ـــ الطب: 
كانوا  ��ئ  َط��يِّ م��ن  ال��ن��ا���س  بع�س  اأن  ي��ب��دو 
يمار�شون التطبيب وخ�شو�شًا ن�شاءها، فتذكر 
ُطعن  القاد�شية  يوم  كان  لما  اأنه  التاريخ  كتب 
المغيرة بن �شعبة في بطنه قال فجيء بامراأة 

من َطيِّئ تخيط بطنه فجعلت تخيطه)2(. 

د ـــ مفاخر َطيِّئ: 
وقال العلماء خرج من قبيلة َطيِّئ ثلثة كل 
واحد مجيد في بابه؛ حاتم الطائي في جوده، 
تمام  واأبو  زهده،  في  الطائي  ن�شير  بن  وداود 
حبيب بن اأو�س في �شعره)3(. ومن مفاخر َطيِّئ 
في مج�ال الفرو�شية قب�ل الإ�شلم وفي �شدره 
زيد الخيل وهو ابن مهلهل بن يزيد بن منهب 
على  وف��د  وق��د  قلوبهم.  الموؤلفة  م��ن  الطائي 
ر�شول اهلل �، واأ�شلم وله �شحبة و�شماه النبي 
َطيِّئ  وتتباهى  ف��دك)4(.  الخير ووهبه  � زيد 

طائي،  اأي  فيها  يقتل  لم  غزوة   73 غزا  بكونه 
كما كان كريمًا حليمًا �شادقًا)5(. 

وحكيمهم  خطيبهم  ��ئ،  َط��يِّ مفاخر  وم��ن 
اأكثم بن �شيفي. فيقول في و�شية كتب بها اإلى 

َطيِّئ يقول: 
»اأو�ــشــيــكــم بــتــقــوى اهلل و�ــشــلــة الـــرحـــم....، 
وعليكم بالخيل فاأكرموها فاإنها ح�شون العرب، 
ول ت�شعوا رقاب الإبل في غير حقها فاإن فيها 
ثــمــن الــكــريــمــة ورقــــوء الــــدم، وبــاألــبــانــهــا يتحف 
كلفت  الإبـــل  اأن  ولــو  ال�شغير،  ويــغــذى  الكبير 
الطحن لطحنت، ولن يهلك امروؤ عرف قدره، 
المال، ولرجل خير  العقل ل عدم  والعدم عدم 
مــن األـــف رجـــل، ومـــن عــتــب عــلــى الــدهــر طالت 
معي�شته،  طــابــت  بالق�شم  ر�ــشــي  ومــن  معتبته، 
واآفة الراأي الهوى، والعادة اأملك، والحاجة مع 
المحبة خير من البغ�ض مع الغنى، والدنيا دول 
فما كــان لك اأتــاك على �شعفك ومــا كــان عليك 
دواء،  له  لي�ض  داء  والح�شد  بقوتك،  تدفعه  لم 
وال�شماتة تعقب، ومن ير يوماً يره، قبل الرماء 
دعامة  ال�شفاهة،  مــع  الــنــدامــة  الــكــنــائــن،  تــمــالأ 
بقاء  ال�شبر،  مغبة  الأمـــور  خير  الحلم،  العقل 
يــزدد حباً،  يــزر غباً  التعاهد، مــن  الــمــودة عــدل 
والعجز  الــتــوانــي  مــن  الــبــوؤ�ــض،  مفتاح  التغرير 
ل�شانك  ف�شر  �شراوة  �شيء  لكل  الهلكة،  نتجت 
المنطق،  عــّي  من  اأح�شن  ال�شمت  عــّي  بالخير، 
كثير  مــا كفيت،  وتـــرك  كلفت  مــا  الــحــزم حفظ 
األــحــف  مــن  الــظــنــة،  كثير  عــلــى  يهجم  التن�شح 
ا�شتحق  قــدره  فوق  �شاأل  من  ثقل،  الم�شاألة  في 
الحرمان، الرفق يمن والخرق �شوؤم، خير ال�شخاء 
ما وافق الحاجة، خير العفو ما كان بعد القدرة، 
فهذه خم�شة وثالثون مثاًل في نظام واحد«)6(.
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