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  المعطي سمسم المعطي بن محمد عبد عبد .د
  السعودیة المملكة العربیة، القرى أمجامعة 

  :تمهید
فــــي حیــــاتهم السیاســــیة  وأثــــرت، لعــــربال شــــك أن الطبیعــــة لعبــــت دورًا بــــارزًا فــــي حیــــاة ا

وجعلت مـن مهنـة رعـي األغنـام ، حددت لهم سبل معیشتهم، القاحلةفطبیعة أرضهم ، واالجتماعیة
 الكــألتتبـع مــوارد المیـاه ومــواطن  لــيودفعــتهم فـي ســبیل الحفــاظ علیهـا إ، مهنــتهم الرئیسـیة، واإلبـل

إلــى  قلــة األمطــار لجئــواو ، والقحـط، فمــا أصــابها الجفــا إذاحتـى ، واالنتفــاع منهــا، همتاشــیلرعـي م
عــادة ، وجعــل مــن تلــك الحــروب والمعــارك، نــه محاربــاً موجعلــت ، والغــزو ودفعــتهم للحــرب اإلغــارة
  . )١(" األحداث  ألدناویشنها ، األسباب ألوهنیثیرها " وسنة معروفة  مألوفة

والنفــر ، مایــة الجــارمــن ح العربــيالتــي تفــرد بهــا إال أن ذلــك ال ینفــي الســمات الشخصــیة         
، واإلبـــاء، رةوالمفـــاخرة والمنـــاظ، والقرابـــةلیـــة واالعتـــزاز بالعصـــبیة القب، رواألخـــذ بالثـــأ، مـــن العـــار

الكثیـر مـن الوقـائع العظیمـة التـي هاجـت قبـائلهم وأثـارت  للعربقد كان لف، حال ةوعلى أی، والشمم
التــي كانــت لهــم مــآثر ، "ب بأیــام العـر  "مصــادرهموعرفـت فــي ، وتحــدث عنهــا شــعرائهم، عصـبیتهم

 علیـه اشـتملتبمـا ، لتـأریخهم، وكانـت بحـق مصـدرًا خصـیباً . )٢(نیة الجاهلیة ومكـارم األخـالق السـ

                                                
القاهرة،  ( ١في الحجاز في العصر الجاهلي، ط عبد اهللا عبد الجبار، محمد عبد المنعم خفاجي، قصة األدب  )١(

ن كان من  ٤٠٧، ص )١٩٥٨ وصل به الحال إلى التأفف من أن یرتزق إال من عمل سیفه، وأسنة رماحه، حتى وإ
  أقرب الناس  إلیه یقول الشاعر القطامي، 

  ة أعجبتــــــــــــــــــــــــــهومــــــــــــــــــــــــــن تكــــــــــــــــــــــــــن الحضــــــــــــــــــــــــــار 
  ومـــــــــــــــــــــن ربـــــــــــــــــــــط الجمـــــــــــــــــــــاس فـــــــــــــــــــــإن فینـــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــــــــــى جن   وكـــــــــــــــــــــــــــن إذا أغـــــــــــــــــــــــــــرن عل
ــــــــــــــــــى حلــــــــــــــــــول ـــــــرن مــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــباب عل   أغـــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــى بكـــــــــــــــــــــــــــــــرًا أخین ــــ   وأحیانـــــــــــــــــــــــــــــــًا عل

  

ــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــال بادیــــــــــــــــــــــــــــــة تران   فــــــــــــــــــــــــــــــأيَّ رجــــ
بًا وافراســــــــــــــــــــــــــــًا حســـــــــــــــــــــــــــــانا   قنــــــــــــــــــــــــــــَا ُســـــــــــــــــــــــــــــُل
ـــــوزهن نهــــــــــــــــــــــــــب حیــــــــــــــــــــــــــث كانــــــــــــــــــــــــــا   وأعــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــان حان   وضـــــــــــــــــــــبه إن
ــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــم نجــــــــــــــــــــــــــــد إال أخان   إذا مــــــــــــــــــــــــــــا ل

  

 .٢٠٨-٢٠٧عبد المنعم خفاجى، المرجع نفسه، ص انظر عبد اهللا عبد الجبار، محمد 

 .٤٠٩ -٤٠٨عبد اهللا عبد الجبار، محمد عبد المنعم خفاجى، المرجع نفسه، ص  )٢(
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لحیـاتهم فـي  ومصـدر توثیـقوتعـد مـرآة صـافیة ألحـوالهم ، القصص والوقائع واإلحداث طرائفمن 
كونهــا  إلـى باإلضـافة سـتقرارواالوالنجعـه ، الفـداءاألســر و وفـي ، والفرقـة واالجتمـاع، الحـرب والسـلم

والحمیـــة ، والوفـــاء بـــالعهود، وشـــیمهم فـــي الـــدفاع عـــن أعراضـــهم، لفضـــائلهممـــرآة صـــادقة أیضـــًا 
  .)٣(والصدق عند اللقاء، ر في القتالوالصب
اللیــل أوقفـوا القتـال حتــى  حنـىحتـى إذا ، كـانوا یحـاربون نهــاراً ، ألنهــموسـمیت حـروبهم أیامـًا       

روسـًا غالقتـال م وحب، حیاة منهاج، )٥(رب بالنسبة للعرب في العصر الجاهلي فالح  .)٤(الصباح 
ن كانـت الوصول إلـى ذلـك بشـتى الطـرق حتـى وإ و ، مع حب السیطرة والغلبة، روسًا في نفوسهمغم

فـي میـدان القتــال  ة الكریمــة فـي نظـرهم هـي المیتـةتـوأن المی، والـبطش والعـدوان البغـيعـن طریـق 
مسـرعین وكـأنهم فـروا ر والفـر فیهجمـون علـى عـدوهم ثـم یتراجعـون ولقد اتسمت حـروبهم بـالك، )٦(

                                                
د؛ أحمـــد أمـــین، فجـــر ، ص .)ت.د دمشـــق ( وآخـــرون، أیـــام العـــرب فـــي الجاهلیـــة ،محمـــد أحمـــد جـــاد المـــولى )٣(

 .٦٦، ص )م١٩٨٢القاهرة،  ( ١٣اإلسالم، ط 

دمشـق، (؛ توفیـق بـرو، تـاریخ العـرب القـدیم، ٦٤، ص)م١٩٧٧القاهرة،  ( ٨ف، العصر الجاهلي، طشوقي ضی )٤(
جعلوا حروبهم وسیلة من وسائل معیشتهم، ونظموا غزوهم في شكل كتائب حربیة، وكانت كل . "٣٧، ص )هـ١٤٠٤

واتسـمت بطـابع حربـي یقـوم  قبیلة مستعدة دائمًا للحرب، والكر والفـر، واإلغـارة علـى مـن حولهـا مـن البـدو والحضـر،
انظـر شـوقي ضـیف، المرجـع السـابق، ". على سفك الـدماء، فهـم دائمـًا قـاتلون مقتلـون ال یفرغـون مـن دم إال إلـى دم 

 .٦٢ – ٦١ص 

وغیــر ذلــك مــن األفعــال واألعمــال التــي ، ، والكبــر، والتجبــربالجاهلیــة، المفــاخرة باألنســاب والتبــاهي باألحســا  )٥(
ي تدل على الخضوع والطاعة، والتحلي بـاألخالق الحمیـدة، وهـي المقصـودة هنـا وال تعنـي الجهـل نقضها اإلسالم الت
، ص ١، ج )م١٩٧٦بیـروت ( ٢فـي تـاریخ العـرب قبـل اإلسـالم، طانظر جـواد علـي، المفصـل . الذي هو ضد العلم

 .٣٩-٣٨؛ شوقي ضیف، المرجع السابق، ص ٣٧

لقــد كــان العربــي ینظــر إلــى أن الظلــم . ١٧٤، ص)م٢٠٠٥مشــق، د(الخطیــب، المجتمــع العربــي القــدیم  محمــد )٦(
والبغـي همــا الطریقــة المثلــى إلـى تحقیــق الحــق، فــالقوة، والحـق یكمــالن بعضــهم الــبعض، كمـا یســتدل علــى ذلــك مــن 

  یقول، عمرو بن كلثوم، . شعرهم
  إذا مــــــــــــــــــــــا الملــــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــام النــــــــــــــــــــــاس خســــــــــــــــــــــفاً 
ـــــــــدنیا ومــــــــــــــــــــــــن أمســــــــــــــــــــــــى علیهــــــــــــــــــــــــا   لنــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــالمین ومــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظلمنــــــــــــــــــــــــــــــــــا   بغــــــــــــــــــــــــــــــــــاة ظـــــــــــــــــ

  

ـــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل فینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     أبینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطش قادرین ـــــــــــــین ن   ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطش حـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــنبدأ ظالمین   ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ویقول زهیر بن أبي سلمه، 
ـــــــــــــــم یـــــــــــــــــذد عــــــــــــــــن حوضــــــــــــــــه بســـــــــــــــــالحه   ومــــــــــــــــن لـ

  

    
لــــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــــــــاس یُظ ــــن ال یظل   یهــــــــــــــــــــــــــدم ومــــــــــــــــــــــ
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" إن الحـرب غشــوم "  :ومـع ذلـك فقـد كانـت العـرب تقـول، )٧(ثـم لـم یلبثـوا أن یعـاودوا الكـرة ، خوفـاً 
وال تفـرق بـین الجـاني وبـین مـا ال ، وال صلة، وتصیب أناسًا ال عالقة لهم، غیر الجاني تنالألنها 

 أو، التـي قامـت علیهـا بأسـماء المواقـع واألمـاكن)  أیـامهم( تسمى حـروبهم  وعادة ما ،)٨(ذنب له 
 كالبسـوس، إشـعالهاأحـدث  مـنأو بأسـماء ، أو األودیـة التـي نشـبت حولهـا، والجبال اآلبار بأسماء

  .)٩(والغبراء داحسأو 
 ال مبــوب أن مــن األهمیــة بمكــان اإلشــارة إلــى أن أیــام العــرب دونــت بشــكل غیــر منســق أو      

فهنـاك مـن جعلهـا ، كما أننـا ال نجـد حصـر ألعـدادها، على حسب وقوعها وال على حسب حدوثها
جمـــع فیـــه أكثـــر مـــن  األـــف كتابـــ ویقـــال أن أبـــي الفـــرج األصـــفهاني، یـــوم ١٢٠٠ أو، یومـــاً  ٧٥٠

أنـه لـم یـذكر مـن أیـام العـرب غیـر  .)١١(كمـا جـاء عـن ابـن األثیـر.)١٠(یوم من أیام العرب  ١٧٠٠
الــذي لــم یــذكر إال المشــهور مــن أیــام ، معلــًال ذلــك بأنــه ســار علــى مــنهج الطبــري ،إال المشــهورة

ونحــن نــذكر األیــام المشــهورة والوقــائع المــذكورة التــي اشــتملت " بقولــه ، مــا دون ذلــك وتــركالعــرب 
علــى ذكـر غــارات تشـتمل علــى النفــر الیسـیر ألنــه یكثــر  أعــرجولـم ، علـى جمــع كثیـر وقتــال شــدید

  ." ویخرج عن الحصر

                                                                                                                   
  ویقول عمرو بن معد یكرب، 

  وقــــــــــــــــــــــــــــرب للنطــــــــــــــــــــــــــــاح الكبشــــــــــــــــــــــــــــى یمشـــــــــــــــــــــــــــــي
  

    
ــــــــــــــــــــوت مـــــــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــرع وورد   جوطـــــــــــــــــــــــــــــــــاب المـــــــــــــ

                   

 .٢٦١؛ توفیق برو، المرجع السابق ص ١٧٤د الخطیب، المرجع نفسه، ص انظر محم

، .)ت.دبیروت،  ( ٢العرب، شرح محمد بهجة األثري، طمحمود شكري األلوسى، بلوغ األرب في معرفة أحوال  )٧(
 .١٨٠؛ محمد الخطیب، المرجع السابق، ص ٥٧-٥٦، ص ٢ج

بیـــروت، ( ١حقیـــق وتعلیـــق بركـــات یوســـف هبـــود، طیـــد، تأحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد ربـــه األندلســـي، العقـــد الفر  )٨(
؛ محمــــد الخطیــــب، المرجــــع ٥٧-٥٦، ص٢؛ األلوســــي، المرجــــع الســــابق، ج١٦٢، ص١، ج)م١٩٩٩ -هـــــ١٤٢٠

 .١٨٠السابق، ص 

 .٦٥شوقي ضیف، المرجع السابق، ص  )٩(

 ( ٢قـــافتهم، ط العـــرب فـــي حضـــارتهم وث محمــد أحمـــد جـــاد المـــولى، المرجـــع الســـابق، المقدمــة، عمـــر فـــروح، )١٠(
 ؛ توفیق برو، المرجع السـابق، ص٣٤٢-٣٤١، ص ٥؛ جواد على المراجع السابق، ج ٦٢، ص )م١٩٨١بیروت، 

٢٠٥. 

 ، ص١، ج)م١٩٨٠ -هـــ ١٤٠٠بیــروت،  ( ٣لشــیباني، الكامــل فــي التــاریخ، ط ابــن األثیــر، علــي بــن محمــد ا)١١(
٢٩٩-٢٩٨. 
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نمـا، للحـرب كمـا یـرى جـواد علـي فهذه األیام لیست حروبًا بـالمعنى المفهـوم كلٌ وعلى         )١٢(وإ
 بانتهــــاءســـرعان مـــا تنتهـــي  وأیـــام وقعــــت فـــي ســـنین، وغـــزوات ومهـــاتراتعبـــارة عـــن مناوشـــات 

، واجتماعیـــةن نتیجـــة ظـــروف طبیعیـــة واقتصـــادیة وقـــد تكـــو ، المشـــكالت التـــي نشـــبت مـــن أجلهـــا
فهـــي الزمـــة علـــیهم للحفـــاظ علـــى حیـــاتهم وتـــأمین  ،كـــارهین أو مختـــارین، ضـــهاجبـــرتهم علـــى خو أ

  .بحسب أهمیتها اإلخباریینوتناولتها كتب ، رزقهم
مــن بعثــة  القریبــةن أن مــا وصــلنا مــن تلــك األیــام یمكــن جعلــه فــي الفتــرة ولقــد ذكــر البــاحثو      

عوة فجــــر الــــد مــــن بــــزوغ عامــــاً ن هللا علیــــه وســــلم فــــي حــــدود مائــــة وخمســــیالمصــــطفى صــــلى ا
  .)١٣(اإلسالمیة

في جملتـه وتفصـیله بأیـام ، )١٤(ارتباط الشعر الجاهلي  اإلشارة إلى بمكانمن األهمیة  ولعل      
ومـــن خلفهـــم الشـــعراء یطلقـــون ألســـنتهم فـــي  ،بســـیوفهمفالفرســـان یناضـــلون  ،تامـــاً  العـــرب ارتباطـــاً 

                                                
وهــي عــادة مــا تكــون حــروب علنیــة یســبقها نـــزاع أو . ٣٤٤ – ٣٤٣ص  ،٥جــواد علــي، المرجــع الســابق، ج )١٢(

ولعلهـــا تنحصـــر فــي األســـباب التالیـــة، ، حیـــث یؤخـــذ القــوم علـــى حـــین غفلــة، أو ســـرایا عرفـــت بالغــارات، مشــاحنات
اقتصادیة، نتیجة ندرة المیاه والكأل، أو سیاسیة، لالسـتئثار بـالحكم والسـیطرة، أو بتحـریض وتـدخل خـارجي، مـن قبـل 

، أو أسباب أخرى مختلفة منها دفـاع عـن الكرامـة أو الشـرف، والـرد علـى االعتـداء علـى الضـیف أو الفرس أو الروم
  یقول تأبط شر، . الحلیف، ورد للظلم، أو للثار 

  دم الثأر أو یلقى كمیًا مسفعاً     قلیل غرار النوم أكبر همه
. والقبائـل واألحـالف ،یكبـر لیصـل للعشـائر یبدأ صغیرًا ثم لم یلبـث أن، أو قد تكون بسبب نزاع بین أفراد من قبیلتین
القــاهرة،  (حمــودة، تــاریخ العــرب قبــل اإلســالم ؛ عبــد الحمیــد حســین ٦٣انظــر شــوقي ضــیف، المرجــع الســابق، ص 

 .١٧٨، ص )م٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧

؛ توفیــق بـــرو، ٦٢؛ عمـــرو فــروح، المرجــع الســابق، ص ٣٤٢-٣٤١، ص ٥جــواد علــي، المرجــع الســابق، ج )١٣(
وبما أن هذه الدارسة قد ارتبطت في مصادرها على الشعر الجاهلي، وأیام العـرب، والتـي . ٢٥ق، ص المرجع الساب

وصلني معظمها في الفترة القریبة من بعثة المصطفى صلى اهللا علیه وسلم، وهي فترة في حدود مائة وخمسین عامًا 
، قبل اإلسالم، وهو العصر الذي ورثنا فیه الشعر الجاهلي واللغة وتكامل  فیه نشوء الخط العربي وتشكله تشكل تامـًا

حیــث یتجــه البــاحثین فــي األدب الجــاهلي إلــى عــدم التوســع فــي الــزمن إلــى أبعــد مــن قــرن ونصــف القــرن مــن البعثــة 
فحـدیث المـیالد ) العربـي(أما الشـعر "... النبویة، ویكتفون بهذه الحقبة التاریخیة، وقد یرتبط ذلك فیما ذكره الجاحظ، 

أول مــن نهــج ســبیله، وســهل الطریــق إلیــه امــرؤ القــیس بــن حجــر ومهلهــل بــن ربیعــة، فــإذا اســتظهرنا  صــغیر الســن،
ذا اســتظهرناه بغایــة االســتظهار فمــائتي عــام  –إلــى أن جــاء اهللا باإلســالم  –الشـعر وجــدناه  " خمســین ومائـة عــام، وإ

، ١، ج.)ت.بیــروت، د( ١ن، ط ان، تحقیــق عبـدا لســالم هـارو انظـر أبـو عثمــان بـن عمــرو بـن حجــر الجـاحظ، الحیـو 
 .٣٩-٣٨؛ شوقي ضیف، المرجع السابق، ص ٧٥ص 
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ألنفسـهم تسـجیل أیـام العـرب  لقـواأط اللـذینفكانـت تلـك األیـام ملهمـة الشـعراء . خصومهم وأعدائهم
تبـار أن الشـعر الجـاهلي مـع األخـذ فـي االع .)١٥(والحربیـة واألدبیـة  ،السیاسـیة ،جوانبهاشعرًا بكل 

كمـا أنـه لـیس بالضـروري أن كـل القصـائد ، فترة قصیرة من حیاة العـرب قبـل اإلسـالم ال یغطى إال
التغییــــر  فاحتمـــال، بیـــت أصــــیل أو أن أي بیـــت مــــن أبیاتهـــا هــــو، التـــي وصــــلتنا قصـــائد أصــــیلة

  .)١٦( أمر واردوالتقصیر واإلضافة 
الجاهلیــة ومكــارم األخــالق الســنیة فقــد قیــل لــبعض  مــآثروعلــى كــل فقــد كانــت أیــام العــرب      

: بـه إذا خلـوتم فـي مجالسـكم ؟ قـالواما كنـت تتحـدثون  :سلم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیه و
  .)١٧(ر جاهلیتنا ونتحدث بأخبا، كنا نتناشد الشعر

أیــام العــرب فــي العصــر الجــاهلي إلــى  الباحــث مــن خــالل دراســة یهــدفوفــي هــذه الدراســة       
لمـا لهـذا الهـدف مـن مكانـة خاصـة ، تلك األیـام وهـو األسـرى ونتائج أهم أهداف لى أحدالتعرف ع

ســـیة لعـــب دورًا هامـــًا فـــي حیـــاتهم السیاحیـــث  ،لـــدى محـــاربي القبائـــل العربیـــة فـــي ذلـــك العصـــر
طــالق، ومعاملتــه األســیر خــذأل واالجتماعیــة وكــان تلــك  أحــداثحــدثًا هامــًا مــن ) فدائــه(ســراحه  وإ

أخــذ األســـیر قبــل الحــدیث عــن  ویجــد الباحــث أنــه مــن األهمیــة .)١٨(فــي محــیط جزیــرتهم ،األیــام
  .أسیرالتعرف على لفظة  ومعاملته

                                                                                                                   
واجهة الشعر الجاهلي اعتراضات كثیرة أثارهـا بعـض البـاحثین حولـه وصـلت لجعلـه منحـوالً وال ینتمـي للفتـرة،  )١٤(

ر الجـاهلي حفـل إلى سبقت اإلسالم وأنه موضوع في القرنین الثاني والثالث الهجري، إال أن مـن المسـلم بـه أن الشـع
وتعرض للنقد الشدید نقد داخلي وخارجي، وبذلك فقد أحاطوه ، بمواضیع كثیرة وهو في مجملة قد عرض على القدماء

 مدخل حضاري في" انظر لطفي عبد الوهاب یحیى، العرب في العصور القدیمة . بسیاج محكم من التحري والتثبیت
؛ محمـد أحمـد جــاد المـولى، المرجـع الســابق، ص  ٢٤٥-٢٤٤ ، ص)م١٩٧٩بیـروت، ( "تـاریخ العـرب قبـل اإلســالم 

 . ١٧٥س؛ شوقي ضیف، المرجع السابق، ص 

 .٤١٠ -٤٠٩عبد اهللا عبد الجبار، و عبد المنعم خفاجي، المرجع السابق، ص  )١٥(

 .٢٨٢، ٢٨٠لطفي عبد الوهاب یحیى، المرجع السابق، ص  )١٦(

 .١٢٢، ص٥ ابن عبد ربه، المصدر السابق، ج )١٧(

أن الحدود الجغرافیة للجزیرة العربیة، كما وردت في معظـم كتـب الجغرافیـة العـرب وكـذا اإلخبـاریین المسـلمین  )١٨(
یمكن حصرها في تلك الرقعة الواسعة ببقاعها المتباینة، وبئاتها الطبیعیة المختلفة، والتي كان تشكل مواطن متعددة، 

، ما بین الب ، وبالد الشام شماالً، وخلیج فارس إال أنها شكلت وطنًا واحدًا متماسكًا ونهرى ) العربي(حر الهندي جنوبًا
، والبحر األحمر  غربًا في هذه الرقعة من العـالم عاشـت هـذه األمـة العریقـة، فـي  –ونهر النیل  –دجله والفرات شرقًا

لحمـوي، معجـم یـاقوت ا. أنظـر. أغواره، ونجاده، وفي سهوله وعلى قمم جباله، وفي أجواف صـحاریه وسـواحل بحـارة
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ـُة یَ َأ: بمعنـى الصـحاحفكلمة أسـر جـاءت فـي         بَ ُ َأَسـرَ قَتَ ه ُ باإلسـار :راً ْسـْأِسـرُ  وهـو القـدُّ◌َ ، َشـدَّه
 َ◌ َشـدَّ بـهفُسمَّىَ كل ، وكانوا یشدونه بالقَد◌ِ ، ى األسیرُ ومنه سمَ ُ ن لـم ی ُت  :ویقـال، أخیٍذ أسیرًا وإ أسـرْ

ساراً  ى، فهو أسیر ومأسور، الرجَل أسرًا وإ رَ أي كـْن  ، سـرْ اْستأْ  :العـرب وتقـول، والجمع أسـرى وأسـَا
وفــي المعجــم  .أي برمتــه، )١٩(تعنــى بجمیعــه ، أي بقــدَّه، هــذا الشــيء لــك بأســِرهِ  :ویقــال، َأِســیرًا لــىِ 
ه جاءت لفظه  :الوسیط اً أسـ –أَسرَ سـارا رْ لـه استسـلم  –أخـذه أسـیراً  :رهسـاستأأخـذه أسـیرًا و  – قیـده :وإ
 وفــي )٢٠(وأســارى  – أســراء ، المــأخوذ فــي الحــرب :األســیرو مــا یقیــد بــه األســیر  :اإلســارو ، ألســره

وتطلـق أیضـًا علـى ، )٢١(من الرجـال المحـاربین بضة األعداءاألسیر هو من وقع في قاالصطالح 
جـیش أو غـزوة لمكـان  اكتسـاحویؤخذ من غیر قتال وال مقاومة علـى أثـر ، من یقع في ید األعداء

  .)٢٣(بمعنى واحد  والسبيءر ن یرى أن األسكما أن هناك م،  )٢٢(ما 

  التفاخر بأخذ األسرى
كمـا نسـتنتج ذلـك مـن ، المفـاخرةو  للنصـر اتفاخر العرب بأخذ األسرى واعتبروا ذلـك عنوانـ لقد     

 الحــرب یســوقیقــول عمــرو بــن كلثــوم متفــاخرًا بعــودة قبیلتــه ظــافرة بعــد حیــث ، أشــعارهم وأخبــارهم
  .األسالب واألسرى والسبایا

  ركنــــــــــــــــــــــــــــــا األیمنـــــــــــــــــــــــــــــــین إذا التقینـــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــ   همیفصـــــــــــــــــــــالوا صـــــــــــــــــــــولة فـــــــــــــــــــــیمن یل

  و أبینــــــــــــــــــــــابنــــــــــــــــــــــ ناألیســــــــــــــــــــــر یـــــــــــــــــــــوكـــــــــــــــــــــان   
  وصــــــــــــــــــــــــــــلنا صــــــــــــــــــــــــــــولة فــــــــــــــــــــــــــــیمن یلینــــــــــــــــــــــــــــا

                                                                                                                   
یعقــوب الهمــداني، ؛ الحســن بــن أحمــد بــن ١٥٩، ص٢ ، ج)هـــ١٤١٠بیــروت،  (١البلــدان، تحقیــق فریــد الجنــدي، ط 

الجـاهلي وقیمتهـا ؛ ناصر الدین األسد، مصـادر الشـعر ٥٧، ص )م١٩٧٤ -م١٣٩٤الریاض، ( صفة جزیرة العرب
 .٢-١، ص )م١٩٦٩، القاهرة( ٤التاریخیة، ط 

 (٢الجـوهري، الصــحاح تـاج اللغــة وصـحاح العربیـة، تحقیــق أحمـد عبــد الغفـور عطــار، ط إسـماعیل بـن حمــاد )١٩(
 .٥٧٨، ص٢، ج)م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢

"  وبأخـذتم" فـي حالـة المفـرد " أخـذ " وعرفت في السبئیة بــ. ١٧، ص١المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، ج )٢٠(
، وتعنى اإلحاطة أو Esiraص األشوریة بلفظه أسر في حالة الجمع، كما جاءت في النصو "  أخذیت" و" وأخذت " 

، محمــد محمـــود ٤٦٤، ص ٥انظـــر جــواد علــي، المرجــع الســابق، ج. الحــبس، وبهــذه اللفظــة وردت عنــد العبــرانیین
م، ١٩٩٩جمعــة، الــنظم االجتماعیــة والسیاســیة عنــد قــدماء العــرب واألمــم الســامیة، مكتبــة الثقافــة الدینیــة، القــاهرة، 

 .٣٧ص

 .٢٦٤، ص )م١٩٧٢بیروت، ( الحیاة العربیة من الشعر الجاهليمحمد الحوفي، أحمد  )٢١(

  .٤٦٤، ص ٥جواد علي، المرجع السابق، ج )٢٢(
  .٢٤احمد محمد الحوفي، المرجع السابق، ص  )٢٣(
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  لســــــــــــــــــــــــــــــــبایابوا بالنهــــــــــــــــــــــــــــــــاب وبافــــــــــــــــــــــــــــــــآ
  

  )٢٤(مصـــــــــــــــــــــــفدینالملــــــــــــــــــــــوك  بابنــــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــاأو 
  

  :بن ربیعةویقول المهلهل 
  افجـــــــــــــــــــــــاءوا یهرعـــــــــــــــــــــــون وهـــــــــــــــــــــــم أســـــــــــــــــــــــار 

  

  نقــــــــــــــــــــــودهم علـــــــــــــــــــــــى رغــــــــــــــــــــــم األنـــــــــــــــــــــــوف  
  

نقــا ( بعـد انتصـار بنــي ضـبة علـى بـن شــیبان فـي یـوم الشـقیفة  الضـبى المكعبــر بـنویقـول عمـرو 
  :أكثر من سبعین من بني شیبان وأسر، ) الحسن

ـــــــــــــاً    أطلقـــــــــــــت مـــــــــــــن شـــــــــــــیبان ســـــــــــــبعین راكب
◌ً  إفنـــــــــــاءإذا كنـــــــــــت فـــــــــــي    شـــــــــــیبان منعمـــــــــــَا

  فـــــــــــال شــــــــــــكرهم أبغــــــــــــى إذا كنــــــــــــت منعمــــــــــــاً 
  

  بوا جمیعـــــــــــــــــًا كلهـــــــــــــــــم لـــــــــــــــــیس یشـــــــــــــــــكرآفـــــــــــــــــ  
ن  ــــــــــــــــــــ النواصـــــــــــــــــــيفجـــــــــــــــــــز اللحــــــــــــــــــــى وإ   رتكفُ

  )٢٥(وال ودهــــــــــــم فــــــــــــي آخــــــــــــر الــــــــــــدهر أضــــــــــــمر
  

فـــي حربـــه  علـــى بنـــي بكـــر وتغلـــب رهانتصـــابعـــد  الكلبـــيوكـــذلك یتفـــاخر زهیـــر بـــن جنـــاب        
  ..وجوهم  وفأسر جماعة من فرسانهم ، ومحاولتهم قتله، له الخراجرفضهم دفع ل، ضدهم

  :فأنشد یقول
ــــــــــــــــرار عــــــــــــــــن حــــــــــــــــزر ــــــــــــــــن الف ــــــــــــــــن أی   أی
  إذ أســـــــــــــــــــــــــــــرنا مهلهـــــــــــــــــــــــــــــًال وأخـــــــــــــــــــــــــــــاه
ـــــــــــــب كـــــــــــــل بیضـــــــــــــاء   وســـــــــــــبینا مـــــــــــــن تغل
  وأســـــــــــــــتدارت رحـــــــــــــــى المنایـــــــــــــــا علـــــــــــــــیهم

  لوایــــــــــــــــفهـــــــــــــــم بـــــــــــــــین هــــــــــــــــارب لـــــــــــــــیس 
  ســــــــــــــمو تـــــــــــــل العـــــــــــــز عزنــــــــــــــا حـــــــــــــین نعف

  

  المــــــــــــــــــــوت أو یتقــــــــــــــــــــون باألســــــــــــــــــــالب ؟  
ــــــــن شــــــــهاب ــــــــد واب ــــــــي القی   وابــــــــن عمــــــــرو ف
  رقـــــــــــــــــود الضـــــــــــــــــحى بـــــــــــــــــود الرضـــــــــــــــــاب
  بلیـــــــــــــــــــوث مــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــامر وجنــــــــــــــــــــاب
  وقتیـــــــــــــــــــــل معفـــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــي التـــــــــــــــــــــراب

ـــــــل فضـــــــل الســـــــماء فـــــــوق الســـــــحاب   )٢٦(مث
  

"  :خطبــه إحــدىفــي  أألســديم بــن صــیفي ثیقــول أكــ ،وكـذلك تفــاخروا فــي أحــادیثهم وأخبــارهم     
  . )٢٧( " ألسرىوأهنأ الظفر كثرة ا

  

                                                
   ٢٦٥؛ أحمد محمد الحوفي، المرجع السابق، ص ٣٠٥ص، ١أبن األثیر، المصدر السابق، ج )٢٤(
  .٢٦٤؛ أحمد محمد الحوفي، المرجع نفسه، ص ٣٧٥، ص ١لسابق، جابن األثیر، المصدر ا )٢٥(
  ٣٠١ - ٢٩٩، ص ١ابن األثیر، المصدر السابق،  ج )٢٦(
  .١٢٦؛ أحمد محمد الحوفي، المرجع السابق، ص ١٢٦محمد أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص  )٢٧(



-٨٤- 
 

  معاملة األسرى 
لــذا یلمــس الباحــث عنــد الوقــوف علــى  ،مــا بــین القتــل والتعزیــر ىقــد اختلفــت معاملــة األســر و      

یــة مقابــل األســیر هــو الحصــول علــى الفد رســاألستأأن مــن األهــداف الرئیســیة ، معاملــة األســرى
أو یعـذر ، ل األسـیر مباشـرةمـن األحـوال مـا یقتـإال أن فـي كثیـر ، )المـال(أطالقه وخاصـة العینیـة 
، من یشفع له إلطالقه مـن األسـر یجدأو ، یفتدي نفسه فیطلق سراحه حتىحتى الموت أو یعذب 

وفـي الصـفحات التالیـة  .إطالقـهحتـى  سـرهآیجد األسیر اإلحسان من قبل  في كثیر من األحیانو 
  :ى النحو التاليوهي عل، یرصد الباحث أوجه تعامل العرب مع أسراهم بأشكالها المتباینة

  :قتل األسرى) أ
 ،الفدیـة دفـعأمـا للثـأر أو لعـدم  ،األسـیرالتاریخیة أحـداث ووقـائع عـن قتـل  المصادرلنا  نقلت     

  .خاصة أن كان من الفرسان المشهود لهم بالقتال، أو خشیة أن یعید علیهم الكرة
 لخلعهـمبكر بـن وائـل ، السماء حارب المنذر بن ماء )٢٨(" األول اوارة" فلقد ذكر أن في یوم       

قامتهم ، طاعته  ؟فـأبو، لهـم المنـذر بالطاعـة فأرسـل، بـن الحـارث بـن عمـرو الكنـدي علـیهم سلمهوإ
جبـل  )قلـة( قمـة بهم أن یـذبحهم علـى  ظفرفما كان إلى أن خرج إلیهم بجیش كبیر وأقسم أن هو 

وأسـر المنـذر ، بكـر وانهزمـت، داً وقاتلهم قتـاًال شـدی، فوصل إلیهم .الحضیضحتى یبلغ الدم ، ةر او ا
عـالوة علـى مـن قتـل فـي المعركـة ، بقسـمه لیبـر، فـأمر بـذبحهم علـى جبـل أوارة، منهم أعداد كثیـرة

  .)٢٩(نفسها
وهـم ، بـن حجـر وأخوتـه ألقـیسعلـى امـرئ ، ألقـیسوكذلك أغار المنذر بن النعمان بن امـرئ      

  .)٣٠(بضرب أعناقهم حجر فأمر  يمن بن العشر رج اثنيفي صید فأصاب منهم 

                                                
منـذر بـن مـاء السـماء علـى بكـر واوارة، اسـم یوم أوارة األول، بین ملوك الحیرة، وبنى بكر بن وائـل فـي عهـد ال )٢٨(

؛ محمد أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص ٣٣٤ص ، ١ج، انظر ابن األثیر، المصدر السابق. جبل لبنى تمیم
٩٩.  

هــ ١٤٢٥بیـروت، (٢األغـاني، تحقیـق إحسـان عبـاس وآخـرون، ط ، أبى الفرج على بن الحسـین األصـفهاني،  )٢٩(
  .١٨٧، ص ١٧، ج)م ٢٠٠٤ -
؛ محمــد أحمــد ٩٩، ص؛ محمــد أحمــد جــاد المــولى، المرجــع الســابق ص ١ابــن األثیــر، المصــدر الســابق، ج )٣٠(

تـاریخ العـرب قبـل اإلسـالم " ؛ السید عبد العزیز سالم، دراسات في تاریخ العـرب ٢٦٦الحوفي، المرجع السابق، ص 
  .٣٤٢، ص .)ت.د اإلسكندریة(
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قتلتـه ، یقـال لـه ذؤاب بـن عبـد اهللا طـي لرجـل مـنثـأرًا  ،بنـي عـامر الطـائي وغزا زیـد الخیـل       
مـن بنـي ◌ً  أخـذ أسـیرا كلمـافكان زیدًا ، )٣١(من هوازن له صهرفي طریقة إلى زیارة بن عامر وهو 

ن قــال، قتلــه، المقتــول ؟ فــإن قــال نعــمبالطــائي ألــك علــم  :قــال لــه عــامر ســبیله ومــنَّ  خلــىال  :وإ
  .)٣٢(علیه

بـه  اغـدرو مـن قبـل بنـي أسـد بعـد أن ، أسر حجر بن الحارث بـن عمـرو "ُحجر "  یوم وفي       
وتشاورا على قتله فتقدم إلیه أحد غلمان بنـي كأهـل ، وهو یطالبهم بالطاعة له، مع بعض أصحابه

  .)٣٣(عنــدهم حجــر أســیرًا  نوكــا، حجــر فقتلــه فطعــن أبیــهلثــأر بینــه لمقتــل  همــن بطــون أســد نحــو 
  .)٣٤("الرقم " غطفان قتلت أربعة وثمانین رجًال كانت قد أسرتهم من بني عامر في یوم  أن اویرو 

بـن وائـل بعـد مـن بكـر  الیشـكري صـریموائـل بـن ، تمـیم مـن كما قتلت بني أسـید بـن عمـرو       
  .)٣٦(الشیباني مرةتل النصیب السلمي بعد أسره من قبل عمران بن كما قُ  )٣٥(أسره 

ودفعه إلى عتیبة بن الحارث ، من الحوثرة بن قیس بن كالب، وأسر الم بن سلمة ابن مزنه      
   )٣٧( ).ضرب عنقه( فقام بقتله " الرغام" في یوم ، بن شهاب بن ثعلبة

وأسـر فـي هـذا الیــوم عبـد یغـوث بــن  مــذحجانتصـرت تمـیم علـى  " الكـالب الثــاني" وفـي یـوم      
وحاول عبد یغـوث أن ، )٣٨(من قبل فتى من بني عمیر بن عبد شمس ، بني الحارثصالءة سید 

                                                
  .٧٥، ص ١، نقالً عن مهذب األغاني، ج٢٦٥محمد أحمد الحوفي، المرجع السابق، ص )٣١(
  .١٨٧، ص ١٧األصفهاني، المصدر السابق، ج  )٣٢(
كان حجر بن الحارث بن عمرو ملك على أسد وغطفان، من قبل أبیه الحارث بن عمرو ملك كندة، والحیـرة،  )٣٣(

االً عنیفـًا حتـى أجالهـم عـن في عهد قباذ ملك الفرس، فخرج لقتال بني أسد لرفضهم دفـع اإلتـاوة السـنویة، وقـاتلهم قتـ
ثم أعادهم، وأقام أبنه حجر علیهم، وعندما مرض الحارث خرج إلیه ابنه حجر، وبقي معه حتى ، أرضهم إلى تهامة

انظـــر أبـــى الفـــرج .     فحـــاربوه ووقـــع فــي أســـرهم مـــع بعـــض أصــحابه، ثـــم عـــاد إلــى بنـــي أســـد فـــأبوا طاعتــه. وفاتــه
؛ محمد ٣٠٦ – ٣٠٤، ص ١ج، ؛  ابن األثیر، المصدر السابق٦٤ – ٦٢، ص٩األصفهاني، المصدر السابق، ج

  .١١٥– ١١٢أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص 
، ٢٧٨، محمـد أحمـد جـاد المـولى، المرجـع السـابق ص ١٤٦-١٤٥، ص٥ابن عبد ربه، المصدر السـابق، ج )٣٤(

  .٣٩٣، ص١ج انظر ابن األثیر، المصدر السابق، . ویذكر بن األثیر أن عددهم سبعین رجل
  . ٢٩؛ كاستر، المرجع السابق، ص٣٥٤، ص ٣ابن عبد ربه، المصدر السابق، ج )٣٥(
  .٣٧١، ص ١ابن األثیر، المصدر السابق، ج  )٣٦(
  ).طبعة أوروبا( ٤١٠نقالً عن النقائص، ص .٣٧١ – ٣٧٠محمد أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص  )٣٧(
  . ٢٠٠، ص ٥ن عبد ربه، المصدر السابق، ج هو عصمة بن أبیر التمیمي  أنظر،   اب )٣٨(



-٨٦- 
 

وسلمه عمرو بن سنان أحد سادات تمیم إلـى بنـي ، فرفضت تمیم اإلبلمائة رأس من ب یفدي نفسه
" فسـألوه عنهـا فقـال لهـم ، فما كان من عبد یغوث إال أن طلب منهم أن یقتلوه قتلة كریم، تیم لقتله

ثـم قطـع لـه ، وسـقاه الخمـر، عـمن :بـن أبیـر فقـال عصـمة، دعوني أنـح علـى نفسـيو  ،أسقوني خمراً 
  )٤٠( :ونقل عنه قوله )٣٩(ولم یلبث عبد یغوث أن مات، وتركه ینزف، عرقًا یقال له األكحل

  إال ال تلومـــــــــــانى كفــــــــــــى اللــــــــــــوم مــــــــــــا بیــــــــــــا
  ألـــــــــــــــــــم تعلمـــــــــــــــــــا أن المالمـــــــــــــــــــة نفعهـــــــــــــــــــا
  فیــــــــــــــا راكبــــــــــــــًا إمـــــــــــــــا عرضــــــــــــــت فـــــــــــــــبلغن

  

  یـــــــــر وال لیـــــــــافمــــــــا لكمـــــــــا فـــــــــي اللــــــــوم خ  
  قلیـــــــل ومـــــــا لـــــــؤمي أخـــــــي مـــــــن شـــــــمالیا

ــــــــــــا    نــــــــــــداماي مــــــــــــن نجــــــــــــران أن ال تالقی
  

أســر " دارة ماســل" ففـي یــوم ، بــین الشـیخ والطفــل الصــغیر، وقـد ال یفرقــوا فــي قتـل األســرى       
، لقتـــل عتبــة بـــن شـــتیر، الضـــبىوكـــان شـــیخًا كبیــرًا أعـــور فقتلـــه ضــرار ، الضــبىشــتیر بـــن خالـــد 

  . )٤١(حصین بن ضرار 
بـن مسـعود   مـن فـروة، طریف بن تمیم العنبرى أسـرى بنـي سـلیط فدى" یوم صعفوق " وفي      

  :فقال طریف بن تمیم، عنهم فقتلوا ابنه فإبطاء، حتى یأتیهم بالفداءعندهم ورهن أبنه ، من بكر
  .)٤٢(صعفوق  صرمى الضغائن بعد الیومأ            ال تأمنن سلیمى أن أفارقها 

فهنـاك إشـارات  قلیلـةمیة بمكان اإلشارة إلى أن عادة قتل األسرى كانت في أحوال من األهو       
فهــا هــو یزیــد بــن   .)٤٣(ذلــك  ویســتقبحون، واضـحة بــأن العــرب كــانوا یتفــاخرون بعــدم قتــل األســیر

                                                
 -٣٧٩، ص ١؛ ابــن األثیـر، المصــدر الســابق،  ج٢٢٨ – ٢٢٧، ص١٦األصـفهاني، المصــدر السـابق، ج  )٣٩(

وذكـــر ابـــن عبـــد ربـــه روایـــا قریبـــة مـــن ذلـــك، . ١٣١-١٢٨؛ محمـــد أ حمـــد جـــاد المـــولى، المرجـــع الســـابق، ص٣٨٣
ابـن عبـد ربــه، . مـن حـواش الـنعم و وضـربوا عنقـه ٣٠قیـل بحـوالي الحسـاس اشـتروه بمائـة بعیـر، و  يویضـیف أن بنـ

     ٢٠١ -٢٠٠، ص ٥المصدر السابق،  ج
  .٣٨٢ – ٣٨١، ص١، ابن األثیر، المصدر السابق، ج٢٠١، ص٥ابن عبد ربه، المصدر السابق، ج )٤٠(
نشـر المـوتى، قـال لـه فقـال لـه شـتیر، إنـي ال أ. قیل أن ضـرار خیـر شـتیر بـین ثالثـة، أمـا أن یـرد ابنـه حصـیناً  )٤١(

حصین، أدفع لي أبنك عتبة أقتله به فقال له شتیر، ال ترضى بـذلك بنـي عـامر أن یـدفعوا فارسـهم شـابًا مقـبالً بشـیخ 
انظــر ابــن عبــد ربــه، . أعــور هامــه الیــوم أو غــد، فقــال لــه ضــرار، أمــا أن أقتلــك، قــال، أمــا هــذا فــنعم، فقتلــه ضــرار

  .٣٣٠د أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص ، محم١٦٣-١٦٢، ص٥المصدر السابق، ج 
  .١٨٣، ص٥ابن عبد ربه، المصدر السابق،  ج )٤٢(
  .٣٧٢؛ السید عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص ٢٦٦أحمد محمد الحوفي، المرجع السابق، ص )٤٣(



-٨٧- 
 

وكـــانوا جمیعـــًا فـــي وفـــاده عنـــد الحـــارث بـــن جفنـــه ، عبـــد المـــدان یـــرد علـــى عـــامر بـــن بنـــي مالـــك
  :عامر قائًال  بنيقومه على حین تفاخر ب، الغساني

یـا  .ومـا هـم ونحـن، طـي مغـائروال ، وال بـأس زبیـد، مـراد فتكوال ، بني الحارث واهللا جراةما لهم " 
  "  طـوال اشتهینا حرة ق ،قطما قتلنا أسیرًا  ،بسواءخیر الفتیان 
  )٤٤( :وأنشد قائالً 

  علـــــــــى النعمــــــــــان قـــــــــوم إلــــــــــیهم  ىتمـــــــــال
ـــــــیهم ـــــــب كـــــــان مـــــــنهم إل   علـــــــى غیـــــــر ذن

  

  فـــــــــــــــي ملكـــــــــــــــة ومصـــــــــــــــادرة واردهمـــــــــــــــ  
  ســــــــوى أنـــــــــه جـــــــــاءت علـــــــــیهم مـــــــــواطرة

  

  
  
  

  :التمثیل باألسرى) ب
فكـــانوا ، ىفـــي قـــوانین العـــرب القـــدام محرمـــهبقتیـــل الحـــرب أو األســـیر ) المثلـــه ( لـــم تكـــن        

وتشــویهها ویفعلــون ذلــك باألســیر حتــى  همادجســأبتقطیــع أجــزاء ، یمثلــون بقتــل الحــرب وباألســرى
  .)٤٥( یقضي نحبه

سهم عندما أسروا عمرو  وكما فعل بن، ماء حتى یهلك عطشاً  ةسقیاألسیر دون  وقد یترك       
شـعر روتـه  ذلـك وقد خلد، فقد قتلوه وهو یطلبهم الماء فمنعوه عنه حتى مات، بن عاصیة السلمي

  :فیه تقول ترثیهأخته 
  ســـــــــــهم أســـــــــــیركم بنــــــــــيهــــــــــال ســـــــــــقیتم 

  الطـــــــــــاعن الطعنـــــــــــة الـــــــــــنجالء یتبعهـــــــــــا
  

ــــــــداؤك   ــــــــة صــــــــادى  نفســــــــي ف   مــــــــن ذي غل
     )٤٦(مفـــــــــــرج بعـــــــــــد مـــــــــــا جـــــــــــاءت بإزیـــــــــــاد

ابــن  الطفیــل بــن مــن قبــل عــامر، ســر معبــد بــن زراره التمیمــيأُ  عنــدماوكــذلك كــان الحــال        
، بــه إلــى الطــائف فبعــث، أن یــدفع فدائــه هورفــط أخیــه لقــیط بــن زرار ، مالــك بــن جعفــر بــن كــالب

                                                
  .١٢٩محمد أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص  )٤٤(
  .١٨٧؛ محمد الخطیب، المرجع السابق، ص ٤٦٧-٤٦٦، ص٥انظر جواد على؛ المرجع السابق، ج )٤٥(
   ٢٦٦، أحمد محمد الحوفي، المرجع السابق، ص٧١، ص ١٢األصفهاني، المصدر السابق، ج  )٤٦(
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وقـالوا  )٤٧(ومـات  هزاالدو علیه القید حتى هلك وش، وقد قطعوا عنه الماء، خشیة أن تستنقذه تمیم
  :في ذلك

  قضـــــــــــینا الجـــــــــــون مـــــــــــن عـــــــــــبس وكانـــــــــــت
  

  )٤٨(منیـــــــــــــــة معبـــــــــــــــد فینـــــــــــــــا هـــــــــــــــذاال   
  

امـرئ القـیس حیـث جمـع أسـراه فـي حظـائر  بـن كما فعـل المنـذر، وقد یقوموا بإحراق األسیر      
م حتـى عرفـوا بـآل بحـرق أسـراه وكـذلك عـرف ملـوك الحیـرة، الحظـائر حـوط أبـافسـمى بــ ، لیحرقهم
كمـا ، مع األسیر إلجباره علـى دفـع الفدیـة الترهیبیستعملون بعض وسائل  كانوا كما .)٤٩(محرق 

الجشــمي مــن بنــي  ةعنــدما أســرى الصــم، كــان مــن الجعــد بــن الشــماخ مــن بنــي مالــك بنــي حنظلــة
 فیحلــف بمــا یحلــف بــه لــئن هــو لــم بــأفعىفكــان یأتیــه فــي مطلــع كــل شــهر ، حنظلــه مــن بنــي تمــیم

  . )٥٠(أیاه   هانلیعضیفدى نفسه 
هـو عبـد  كر كثیرًا أنهم كانوا یشدون لسان األسـیر إذا كـان شـاعرًا حتـى ال یهجـوهم فهـاوقد ذُ      

  :یغوث یقول
  )٥١(أطلقوا من لسانیا   تیمأمعشر     أقول وقد شدوا لساني بنسعة 

فقــد ورد أن بنــو ، لتنكیــلمختلفــة مــن التعــذیب و وا أخــرى كــذلك كــانوا یفعلــون بأســراهم أفعــال     
ویـرددون ، فـي بئـر یغمسـونهجعلوا ، وائل بن صریم الیشكري وأسید بن عمرو التمیمي عندما أسر 

  .)٥٢(حتى قتلوه  " دلوي دونكا  حیأیها السمات"  :قولهم

                                                
  ٩٠ – ٨٩، ص١١؛ األصـفهاني، المصـدر السـابق، ج١٢٩-١٢٨ص  ٥ابن عبد ربه، المصـدر السـابق، ج )٤٧(

؛ محمــد أحمــد جــاد المــولى، المرجــع الســابق، ص ٣٤١، ص١ج ولــم یــذكر عطشــه، ابــن األثیــر، المصــدر الســابق،
  .٣٧١، ص ٥؛ جواد علي، المرجع السابق، ج ٢٤٨ -٢٤٧

  . ١٢٩ – ١٢٨، ص ٥ابن عبد ربه، المصدر السابق، ج )٤٨(
  . ٨٧ – ١٨٦، ص ٥ابن عبد ربه، المصدر السابق، ج )٤٩(
 وتقول الروایة.  ٩١٠١ن النقائض، ص ، نقالً ع٢١٦-٢١٥؛ محمد أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص )٥٠(

أن الصمة بن الجشمي قتل أسره، الجعد بن الشماخ غدرًا بعد أن قام الجعد بجز ناصیتة وأراد إطالقـه مقابـل بعـض 
  .٢١٦انظر محمد أحمد جاد المولى، نفس المرجع، ص . المال فتنكر له الصمة وضرب عنقه وهرب

؛ عبــد العزیــز ســالم، المرجــع الســابق، ص ٢٢٩ – ٢٢٨، ١٦بق،  جأبــي الفــرج  األصــفهاني، المصــدر الســا )٥١(
، فأن كانوا یخشون هجائه وهو بینهم فمن یـروي . ٣٧٣ إال أن أحمد محمد الحوفي یرى أن ذلك قد ال یكون صحیحًا

نمـا أ راد هجائه، كما یضیف فصالً عن القاني، في تفسیره لهذا البیت بقوله، هو مثـل، ألن اللسـان ال یشـد بنسـعة، وإ
أنظر، محمـد . أن یقول لهم أفعلوا بي خیرًا ینطلق لساني بشكركم، فإن لم تفعلوا فلساني مشدود ال یقدر على مدحكم

  .١١١ – ١١٠؛ ناصر الدین األسد، المرجع السابق، ص ٢٧٠ – ٢٦٩أحمد الحوفي، المرجع السابق، ص 
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  :قید األسیر) جـ 
، نـدر مـا إالاألسیر قبل أن یكون متروك الحریة فـي أسـره  أن،الروایات تكرار یلمس الدارس      

فهـا هــو عتبـة بــن الحـارث بــن  .فـي القیــود مكــبالً فتــرة أسـره  معظـم أنــه كـان یقضــي فعلـى مــا یبـدو
  .)٥٤(حتى كان یبول على قده حتى عفن فضل في قیده)٥٣(" یوم شعب جبلة " سر في شهاب أُ 

 وبــأيمســتعملین فــي ذلــك الحبــل ، ویقیــدونهم خشــیة الهــرب، فقــد كــانوا یكبلــون أیــدي األســرى     
أن  بعدعمرو بن كلثوم  :یقول "بردان " ففي یوم  . )٥٥(وثاق األسیر  في شد  اً فعان نهجدو ی ءشي

، ثمانیـة وأربعـین شخصـًا مـن بنـي أكـل المـرار مـنوفیـه أسـر أكثـر ، كنـدهأن انتصرت تغلب علـى 
  .عمرو ومالك هما اثنتین من أبناءه كان فیهما

  )٥٦(دین الملوك مصف بأبناء بناوا    فآبوا بالنهاب والسبایا 
  .في بكر بن وائل بعد هزیمتهم من بني یربوع في یوم قحطط، ویقول مالك بن نویره

  فـــــــــأقررت عینـــــــــي یـــــــــوم ظلـــــــــوا كـــــــــأنهم
  صــــــــریع علیــــــــه الطیــــــــر یحجــــــــل فوقــــــــه

  

ســـــــــــند     بــــــــــبطن الغبــــــــــیط خشــــــــــب أثــــــــــل مُ
   )٥٧(وأخــــــــــــــر مكبـــــــــــــــول الیــــــــــــــدین مقیـــــــــــــــد

  

  :ویقول قرة بن قیس بن عاصم
  تــــــــــــــــه إلینــــــــــــــــا رماحنــــــــــــــــادوحمــــــــــــــــران أ

  قـــــــــــــــدناه عنـــــــــــــــوة وجثامـــــــــــــــة الـــــــــــــــذهلى
  

  فنــــــــــــازع غــــــــــــًال فــــــــــــي ذراعیــــــــــــة أســــــــــــمرا  
  )٥٨(إلــــــى الحــــــي مصــــــفود الیــــــدین مفكــــــرًا 

  

                                                                                                                   
  . ٨٧ – ١٨٦، ص ٥ابن عبد ربه، المصدر السابق،  ج )٥٢(
عامر بن قیس، وحلفائها من بني عبس، على تمیم وحلفائها من بني ذبیان وأسد، عند جبـل طویـل لـه  بین بن )٥٣(

شعب عظیم یقـال لـه شـعب جبلـة، هـو مـن أعظـم أیـام العـرب وأشـهرها، ویقـال أنـه كـان سـنة سـبع وخمسـین مـن قبـل 
  .٣٤٩المرجع السابق، ص ، أنظر، محمد أحمد جاد المولى. البعثة

  .١٠٧، ص ١١المصدر السابق، ج األصفهاني،   )٥٤(
  .٤٦٤، ص ٥جواد علي، المرجع السابق، ج  )٥٥(
اسـتنزلوهم عـن "ویصف إعرابـي قیـد األسـرى وحـالهم بالتـالي، .  ٣٠٥، ص ١ابن األثیر، المصدر السابق، ج )٥٦(

  .٢٤٨، ص ١انظر ابن عبد ربه، المصدر السابق،  ج". الجیاد بلینة القنا، ونزعوهم نزع الدالء بالحبال 
  .٢٤٨، ص ١ابن عبد ربه، المصدر السابق، ج  )٥٧(
  وعند ابن األثیر ورد البیت التالي، . ١٧٧-١٧٦محمد أحمد المولى بك وآخرون، المرجع السابق،  )٥٨(

  فعالج غال في ذراعیة مثقال    وحمران قسرًا أنزلته رماحنا 
  .٣٧٢، ص ١ابن األثیر، المصدر السابق،  ج
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ضـع األغـالل فـي أرجـل األسـیر لتمنعـه وكانـت تُ  ،امتهـانوكان األسـرى یسـاقون سـوقًا فیـه        
  :یقول عمرو بن كلثوم .تنقالتهوتقید  ،الحركةمن 

   بیضــــــــــــــــــــــــــاً و لتســــــــــــــــــــــــــلین أفراســــــــــــــــــــــــــًا 
  

  )٥٩(وأســــــــــــري فــــــــــــي الحدیــــــــــــد مقرنینــــــــــــا  
  

  )٦٠( :ویقول جریر في وصف یوم رحرحان

  ولیلــــــــــــــــــــة وادي رحرحــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــررتم
  تـــــركتم أبــــــا القعقــــــان فـــــي الغــــــل مصــــــفداً 
  وبرحرحـــــــــــــــان غـــــــــــــــداة كبـــــــــــــــل معبـــــــــــــــد

  

ـــــــــــف النعـــــــــــائم   ـــــــــــووا زفی ـــــــــــم تل ـــــــــــرارًا ول   ف
ـــــــــــم تســـــــــــلموا فـــــــــــي األداهـــــــــــم   وأي أخ ل

  .)٦١(نكحــــــــــوا بنــــــــــاتكم بغیــــــــــر مهـــــــــــور 
  

  :قال الشاعرطام بن قیس الشیباني سوعندما أسر ب
ــــــــــــن شــــــــــــیبان مالكــــــــــــهأب ــــــــــــغ ســــــــــــراة ب   ل

  قـــــــــــاظ الشـــــــــــربة فـــــــــــي قیـــــــــــد وسلســـــــــــلة
  

  أنــــــــــــــى أبــــــــــــــات بعبــــــــــــــد اهللا بســــــــــــــطاما  
ــــــــــه إذا قامــــــــــا   )٦٢(صــــــــــوت الحدیــــــــــد یغن

  

  :ویقول عمیر بن عمارة التمیمي
  فــــــــإن تــــــــك یــــــــا عویــــــــف نجــــــــوت منهــــــــا

ــــــــــــل  ــــــــــــا مــــــــــــنكم مــــــــــــن قتی   وكــــــــــــم غادرن
  

  فقــــــــــــــــدمًا كنــــــــــــــــت منتخبــــــــــــــــًا مطــــــــــــــــارا  
  )٦٣(وآخـــــــــــــــر قـــــــــــــــد شـــــــــــــــددناه إســــــــــــــــارا

  

  :)امتهانه  (تسخیر األسیر ) د 
، وتسـخیره تسـخیر العبـد أي أن یعمـل عمـل العبـد فـي أسـره، فـي امتهـان األسـیر یمعـنوقد        

  :كما یظهر ذلك في شعر المنحل الیشكرى الذي یقول فیه
  ولقــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــربة الخمــــــــــــــــــر بالعـــــــــــــــــــ

  

ــــــــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــــــــحیح وبأالســــــــــــــــــــــــیر     )٦٤(ب
  

ــــــــــــــــــد یظــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــي أســــــــــــــــــره   .)٦٥( وخدمــــــــــــــــــة آســــــــــــــــــره حتــــــــــــــــــى یفتــــــــــــــــــدى نفســــــــــــــــــه، وق
 تإذا لم یتقدم أحد أهله إلطـالق سـراحه فقـد كانـ ،العبداألسیر للبیع كما یعرض وقد یعرض      

                                                
  .٣٧٢؛ السید عبد العزیز سالم، المرجع السابق ص ٢٦٥لمرجع السابق، ص أحمد محمد الحوفي، ا )٥٩(
  .٤١ص ، ٣ج، انظر یاقوت الحموي، المصدر السابق. رحرحان جبل قرب عكاظ خلف عرفات )٦٠(
  .١٢٩، ص ٥ابن عبد ربه، المصدر السابق، ج )٦١(
  .٢٦٥أحمد محمد الحوفي، المرجع السابق، ص  )٦٢(
  .٣هـ  ١٧٣المرجع السابق، ص  محمد أحمد جاد المولى، )٦٣(
  . ٢٦٥أحمد محمد الحوفي، المرجع السابق، ص )٦٤(
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التـي  ،القبلیةفي شكل تجارة منظمة تشجعها الحروب  ،قبل اإلسالممكة مركزًا نشطًا لبیع األسرى 
  .)٦٦(كانت تشنها القبائل بین الحین واآلخر 

فعنــدما أســر ، لمــا یملیــه علیــه أســره والرضــوخ، اإلهانــةوعلــى مــا یبــدوا فلــیس كــل أســیر یتقبــل     
فجاءتـه امـرأة  :فوثـق بـه عنـد رجـل مـن عنـزة ،حاتم الطائي من قبـل بكـر بـن وائـل فـي غـارة علـیهم

   :مفتخرًا قائالً العنزي  ضیمیوقد تفاخر شاعرهم بذلك ، الناقة فصدتطلب منه 
  نحـــــــــــن أســـــــــــرنا حاتمـــــــــــًا وابـــــــــــن ظـــــــــــالم

  وبعــــــــــــده أســــــــــــرناوكعــــــــــــب أیــــــــــــاد قــــــــــــد 
  

  دنا وهـــــــــو یجشـــــــــع فكـــــــــل ثـــــــــوى فـــــــــي قیـــــــــ  
  أســــــــــرنا أبـــــــــــا حســــــــــان والخیـــــــــــل تطمـــــــــــع

  

  :إال أن حاتم الطائي رفض ذلك قائالً 
  عــــــــــــــــــالى ال تلتــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن عالیــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــن أســـــــــــــــماء لكـــــــــــــــم ضـــــــــــــــامنأن أ   ب
ـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي  أفصـــــــــــــــــدال    أنفهـــــــــــــــــاالناق

  صــــــــــــد لفــــــــــــي مفخــــــــــــرأنـــــــــــى عــــــــــــن الف
  فرســـــــــــــــــــانها شـــــــــــــــــــخصوالخیــــــــــــــــــل أن 

  

ــــــــــــــــــــــــــــه أهلكــــــــــــــــــــــــــــتأن الــــــــــــــــــــــــــــذي      مالی
  حتــــــــــــــــــــى یـــــــــــــــــــــؤدي أنـــــــــــــــــــــس ناویـــــــــــــــــــــه
  لكننـــــــــــــــــــــــــــــي أوجرهـــــــــــــــــــــــــــــا العالیـــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــهفمــــــــــــــــــــن الم یكــــــــــــــــــــره   صــــــــــــــــــــد اآللی
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــد المـــــــــــــــوت أمثالی ـــــــــــــــذكر عن   )٦٧(ت

  

  :ألسیراإلحسان إلى ) هـ 
بـل وحتـى ، وتصـرفاتهیعاملـه كأحـد أفـراد قبیلتـه فـي تحركاتـه و ، لى أسـیرهوقد یحسن اآلسر إ      

 العنبـريناشُب بـن بشـامه  أسركما یتضح ذلك من واتخاذها قراراتها الخطیرة،  ااجتماعاتهحضوره 
، أسـعد بـن ربیعـة في قیس بن ثعلبه وسمع وهو في أسره أن بنـي عنـزة بـن اً كان أسیر فقد ، األعور

ین بــ اللهـازم وهـم جمیعـًا فوالمعـرو ، وقـیس ابـن ثعلبـه بـن بكـر بـن وائـل، اهللا وتـیم، وعجل بـن لجـیم
فبعــث إلــیهم ناشـب بــن بشــامة مــن یخبــر ، علــى بــن تمــیم علـى حــین غفلــة اإلغــارة أرادوامتحـالفین 

  .)٦٨("الوقیط"یوم   في حیث التقیان، كان له ذلكو   حذرهمقومه ألخذ 
                                                                                                                   

  . ٣٧٢السید عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص  )٦٥(
القـرن ) الحیاة االجتماعیة في الحجاز قبیل ظهـور اإلسـالم(شكران خربطلي، سطور منسیة في تاریخ الحجاز  )٦٦(
  . ١٠١-١٠٠، ص)م٢٠٠٥دمشق،  (
  . ٣٧٠ – ٣٦٩، ص ١األثیر، المصدر السابق، جابن  )٦٧(
؛ ٣٨٥ص  ١ابـــن األثیـــر،  المصـــدر الســـابق، ج ؛١٦٥-١٦٣، ص ٥ابـــن عبـــد ربـــه، المصـــدر الســـابق، ج  )٦٨(

  . ٣٨٥ – ٣٨٣، ص ١األلوسى، المصدر السابق، ج 
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عنـدما أراد أن ، سـره بـدفع فدیتـه لقومـه كمـا فعـل قـیس بـن زهیـرآ بعفواألسیر  ىكما قد یحظ     
 أراد أن ألنـه كــان ینـوي فــك األسـرى مقابــل خــیال، علیــه رهطــه فـأعترض، یرجـع أســرى بنـي یربــوع

وفــك ، اإلبــلبمائــة مــن  غنیمــتهمشــترى مــن رهطــه أأن  إال، فمــا كــان مــن قــیس بــن زهیــر یمتلكهــا
  .)٦٩(أسرى بن یربوع 

خشــیة أن یفتــك بــه ، الجشــمي بعــد أن أســره ةالصــم، وقــد أجــار الحــارث بــن بیبــه المجاشــعي     
  .)٧٠(أهله 
، اتجیر القبیلة على مشـاركة األسـرى فـي معاركهـ حیثمن نوع آخر  وقد یكون هناك أحسان     

كـان هنـاك أسـرى فـي  حیـث)٧١(، كما كان في یـوم ذي قـار ،إلیهم والحاجة، تهملمكانتقدیرًا وتعزیزًا 
نقاتــل ، خلــوا عنــا :مــن بنــي ربــاح بــن یربــوع فقــالواوأكثــرهم ، أســیرمــائتي بكــر مــن تمــیم قریبــًا مــن 

فـدعونا نعلـم حتـى تـروا مكاننـا  :فإنا نخاف إال تناصحونا قـالوا :قالوا، فإنما نذب عن أنفسنا، معكم
  :وفي ذلك یقول جریر، نا فكان لهموعناء

  منــــــا فـــــــوراس ذي یهـــــــدي وذي نجـــــــب
  

  )٧٢(والمعلمـــــــون صـــــــباحًا یـــــــوم ذي قـــــــار  

  

فــي عهــد  ملــوك الحیــرة وخاصــة  فعلــهُ یكانــت مــا ، ولعلــى أوضــح مــن ذلــك فــي هــذا الشــأن       
ون حــوالي یأخــذحیــث كــانوا ، مــع القبائــل العربیــةحیــث كانــت لــه عــادة ، ألقــیسالنعمــان بــن امــرئ 

ولكـي ، أبناء القبائل العربیة كأسرى ضـمانًا لـئال تغـزوا قبـائلهم ممتلكـات الحیـرة من، خمسمائة فتى
یســتبدلون ، یمكثــون فــي بــالط الحیــرة قرابــة ســتة أشــهرو ، بینهمــا العقــودو ،األحالفبــ یلتزمـوا بالوفــاء
  .)٧٣(یقفون على بابه و  في جیشه ایشكلون جنودوكانوا ، نبأخرییبعد هذه المدة 

  
                                                

  . ٣٥محمد محمود جمعه، المرجع السابق، ص  )٦٩(
  .١٠١٩، نقالً عن النقائض ص ٢١٦محمد أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص )٧٠(
موقعــة ذي قــار أحــد أشــهر معــارك العــرب ضــد الفــرس، وقــد تحقــق فیــه النصــر لبكــر، وقــد وقعــت بعــد بعثــة  )٧١(

المصطفى صلى اهللا علیه وسلم، وأخبر بها أصحابه  حین قال لهم، الیوم أول یوم انتصرت فیه العرب علـى العجـم  
؛ ابــن األثیــر، ١٤٦، ص ٢، ج )م١٩٧٩ -هـــ ١٣٩٩ القــاهرة( والملــوك نظــر الطبــري، تــأریخ األمــمأ. وبــي نصــروا

  .٢٨٩، ص ١المصدر السابق، ج 
  .٢٢٩ – ٢٢٨، ص ٥ابن عبد ربه، المصدر السابق، ج  )٧٢(
؛ أنهــم كــانوا یقفــون ١٩٩ -١٩٨، ص ٣؛ جــواد علــي، المرجــع الســابق، ج ٣٦كاســتر، المرجــع الســابق، ص  )٧٣(

  .١٩٩ص  ،ك جواد علي، نفس المرجععلى بابه قرابه سنة كما ذكر ذل
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  :ثرها عند األسیراالجتماعیة وأ لمكانةا) و
عنــدما ، أصــحاب الجــاهكمــا كــان للمنزلــة االجتماعیــة أهمیتهــا فــي المجتمــع العربــي فكــان        

 ُ االستسـالم رفضـوا وجدوه من العبیـد والمـوالى  فإن، أسروا یسألوا من یرید أسرهم عن أسمه ونسبهی
فكــانوا ، وتحقیــراً  لهــم تهانــأ ألمكانــهفــي  نهمألنهــم كــانوا یــروى أن استســالمهم لمــن هــم أقــل مــ، لــه

فــي  ایجــدو  وقــد، وحتــى آخــر نفــس فــیهم، واإلفــالت منــه جهــد مــا أمكنــوا المراوغــةعلــى  یحرصــون
فیطلبـــوا منـــه أن ، والشـــرف الوجاهـــة أمـــارةیـــرون فیـــه ، ن شـــخص أخـــرعـــمـــراوغتهم  أثنـــاء بحـــثال

بـین  أمـرهم فیفضـحه فـي المجتمـع لـ إلمكـان، أو صـعلوك، خشیة أن یقع في ید عبداً  له اتأسرو یس
  .)٧٤(العرب 
فتبعــه ، ســید تمــیم هحاجــب بــن زرار  افــر ، عنــدما هزمــت تمــیم مــن بنــي عــامر فــي یــوم جبلــةو       

 –وقـد دنـو منـه ، أستأسـر :ویقـوالن لـه، وجعال یطر دانـه العسیبانزهدم وقیس ابنا حزن بن وهب 
وبینمـا هـم ، الیـوم لمـولیین رأستأ سلهم ال  لفقا، نحن الزهد مان :فقال حاجب من أنتما ؟ فقاال له

أنـا مالـك  :قـال أنـتومن  :فقال، رأستأ س :كذلك أدركهم مالك ذو الرقیبة العامري و فقال لحاجب
 هفأعتنقــوألقــى إلیــه رمحــه مــا أدركتنــي حتــى كــدت أن أكــون عبــدًا ، فقــال أفعــل لعمــري، ذو الرقیبــة

فنزل مالك وأقتلـع زهـدما ، هسیفبیراوغ قائم زهدم و  ،وثاهغیا  :فصاح حاجب، زهدم فألقاه عن فرسه
  .)٧٥(عن حاجب 

                                                
  .٨٧؛ محمد الخطیب، المرجع السابق، ص ٤٦٦، ص ٥جواد علي، المرجع السابق، ج )٧٤(
؛ ١٠٥- ١٠٤، ص ١١؛ األصــفهاني، المصــدر الســابق، ج١٣١، ص ٥ابــن عبــد ربــه، المصــدر الســابق، ج )٧٥(

 – ٣٥٧، ٣٤٩رجــع الســابق، ص ، محمــد أحمــد جــاد المــولى، الم٣٥٧، ص ١ابــن األثیــر، المصــدر الســابق،  ج 
ن الذهـدمان لـم یعجبهمـا فعـل مالـك فخرجـا إلـى قـیس بـن زهیـر وقـاال لـه، أخـذ مالـك أسـیرنا مـن أیـدینا فقـال . ٣٥٨ وإ

قیس، ومن أسیركم ؟ قاال، حاجب بن زرارة، فخـرج قـیس إلـى بنـي عـامر فقـال، إن صـاحبكم أخـذ أسـیرنا، قـالوا، مـن 
لي  رأخذ حاجبًا من الزهدمین، فجاء مالك وقال لهم، لم أخذه منهما، ولكنه أستأ سصاحبنا ؟ قال، مالك ذو الرقیبة، 

وتركهم، فلم یبرحوا حتى حكموا حاجبًا في ذلك، وهو في بیت مالـك ذو الرقیبـة فقـالوا، مـن أسـرك یـا حاجـب ؟ فقـال، 
لــه فمالــك،  تأســتأ ســر أمـا مــن ردنــي عــن قصـدي ومنعنــي أن أنجــو ورأى مــن عـورة فتركهــا، فالذهــدمان، وأمــا الـذي 

.  فحكموني في نفسي، فقال له القوم، قد جعلنا إلیك الحكم في نفسك، فقال، أما مالك فله ألف ناقة، وللذهـدمان مائـة
 – ٣٥٧المرجــع الســابق، ص ، ؛ محمــد أحمــد جــاد المــولى١٠٥ص  ١١انظــر األصــفهاني، المصــدر الســابق،  ج

  .٣٥٧، ص ١انظر ابن األثیر، المصدر السابق،  ج .  ة من اإلبل؛ وعند ابن األثیر أنه فدا نفسه فقط بمائ٣٥٨



-٩٤- 
 

كمــا فعــل الحكــم بــن ، وقتــل نفســه علــى أن یقــع فــي األســر، بعضــهم إلــى الفــرار ینــدفعوقــد       
الحكــیم فـي الطفیـل فــي  فـأنهزم" الـرقیم " فـي یــوم  غطفـانالطفیـل بعـد أن انهزمــت بنـي عـامر مــن 

فمــاتوا وفــي روایــة أن الحكــم بــن الطفیــل خــاف أن  أعنــاقهمحتــى قطــع العطــش ، نفــر مــن أصــحابه
وشـده وقــد دلـى بنفســه فـأختنق حتــى ، وصــعد إلـى شــجرة، فجعــل فـي عنقــه حـبالً ، یؤسـر فیمثــل بـه

وفـي ذلـك یقـول عـروة بـن  ،یفلـحوحاول رجل من أصحابه من بني غنى أن یفعل فعلتـه فلـم  .مات
  :الورد

  ونحـــــــن صـــــــبحنا عـــــــامرًا فـــــــي دیارهـــــــا
  هنــــــــــــــدَ الشــــــــــــــفرتین مُ بكــــــــــــــل رفــــــــــــــاق 

  عجبــــــــت لهــــــــم إذا یخنقــــــــون نفوســـــــــهم
  

  غاللــــــــــــــــة أرمــــــــــــــــاح وضــــــــــــــــربًا مــــــــــــــــذكراً   
  أســــــــمرا ولــــــــدن مــــــــن الخطــــــــى قــــــــد طــــــــرّ 

  )٧٦(كـــــــان أجـــــــدرا يغالــــــو ومقــــــتلهم تحـــــــت 
  

، الن یموت في الفـأویجد أن ذلك خیرًا له من  ،نفسه لألسروقد یكون العكس فیقدم األسیر       
بـــن قـــیس  ببســـطام، بـــن الحـــارث مـــن بنـــي یربـــوع فعنـــدما هزمـــت بنـــو شـــیباني تمـــیم لحـــق عتیبـــة

قـال أن عتیبـة  :ومـن أنـت بسـطامفقـال لـه ، أبا الصهباء رأستأ س :وناداه قائالً  منه ودنا، الشیباني
  .)٧٧(له بسطامفستأسر ، والعطش الفال وأنا خیر لك من ، بن الحارث

لألسـر علـى المـوت  خیـرهالنعمـان بـن زرعـه عنـدما  مـعوكذلك فعل أسود بن بجیـر العجلـى       
وســادتها یتخیــرون أســراهم فــال یأســرون إلــى ، كمــا كــان بعــض فرســان القبائــل )٧٨( .عطشــا فأســره

مـن ضـرار ، دنـا عـامر بـن مالـك" وبان سـیـوم ال" ففي ، )٧٩(صاحب الجاه والمال طمعًا في الفداء 
إنـك  :قـال .ل نعـم؟ قـااللـبنأتریـد ، إني ألعلم ما تریـد :فقال له ضرار) الردیم (  الضبىبن عمرو 

                                                
، ٣٩٤ – ٣٩٣، ص ١؛ ابـن األثیــر، المصـدر الســابق، ج ١٤٦، ص ٥ابـن عبـد ربــه، المصـدر الســابق، ج  )٧٦(

  .٢٧٨محمد أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص
؛ محمـــد ٣٦٥، ص ١ابق، ج ؛ ابــن األثیــر، المصــدر الســ١٧٥، ص ٥ابــن عبــد ربــه، المصــدر الســابق، ج  )٧٧(

  .١٩٨أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص 
  . ٤٣، ص٢٤األصفهاني، المصدر السابق، ج  )٧٨(
  .٢٤-٢٣كاستر، المرجع السابق، ص  )٧٩(
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فدلـه علـى ، علـى غیـرك فأحلني :فقال له عامر .ومن هؤالء عین تطرف فكلهم بني، ال تصل إلى
  .)٨٠(وأسره فشد علیه ، وقال علیك بذلك الفارس، بیشي بن دلفُح 

بــن الحــارث الشــیباني بعــد أن وقــع فــي  بســطامأخــو بجــاد  أســتثارةلك حاولــت بــن یربــوع وكــذ      
فیرجـع إلـى  یغضـبف -حمسـوه – أیسـوهكـر علـى أخیـك وهـم یرجـون إذا  :ن لـهقـائلی بسـطامأسـرهم 
فلــم یفعــل " یــوم العبــیط " وذلــك فــي ، طمعــًا فــي الحصــول علــى الفــداء، فیأســر بــن یربــوعمقاتلــة 

  .)٨١(لتحذیر بسطام له 
  :األسر بغیر حرب) ز

لحارثـة واثنـین بـن جعفـر سـنان بـن أبـي ا الرحـالفقـد أسـر عـروة ، وقد یقع األسر دون حـرب      
وأطلـق سـراحهم علــى   وقــد كـان العطـش یهلكهـم فأسـرهم، علـى غـدیر ،هـرم ویزیـدهمـا مـن أبنـاءه 

( علـى الثـواب  وبنیة الحارثةسنان بن أبي  توفي روایة أن بارق هي التي أسر  .)الفداء ( الثواب 
  .)٨٢( ) الفداء 

  
  

                                                
ویضــیف كاســتر فــي روایــة نقــالً عــن الــبال ذرى فــي .١٦١-١٦٠، ص ٥ابــن عبــد ربــه، المصــدر الســابق، ج )٨٠(

مر بن صعصـه حمـل علـى أسـر ضـرار بـن عمـرو قائـد بنـي ضـبه طمعـًا فـي أسـره أن أبو براء عا –كتاب األنساب 
وكان محتمیًا بین أبناءه من فوارس بن ضـبه وكـان عـددهم تسـعة، فلـم شـاهد أبـو بـراء عـامر " سیالن" وفدائه في یوم

علـى رجـل لـه بن مالك بسألة أبناءه، وهم یدافعون عـن أبـیهم قـال أبـي بـراء عـامر لتمـوتن أو ألمـوتن دونـك، فـأحلني 
انظـر كاسـتر، المرجـع السـابق، . نحو ُحبیشـى ابـن دلـف، وكـان سـیدًا فحمـل علیـه أبـو بـراء فأسـره) وجهه(فداء فاوما 

  .٢٤-٢٣ص 
؛ محمـــد ٣٦٥، ص ١؛ ابــن األثیــر، المصــدر الســابق، ج ١٧٥، ص ٥ابــن عبــد ربــه، المصــدر الســابق، ج  )٨١(

  .١٩٨أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص 
وأن عروة الرحال جز نواصیهم وأطلقهم، ثم جاء إلیهم یأخذ . ١١٠، ص١١صفهاني، المصدر السابق، ج األ )٨٢(

  ثواب ذلك، فلم یثیبه سنان بن أبي الحارثة بشي فأنشد عروة، 
  أال مـــــــــــــــــــــــــــــــــن بلـــــــــــــــــــــــــــــــــغ عـــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــناناً 
ـــي الخضـــــــــــــــــــــــــراء تقســـــــــــــــــــــــــم هجمیـــــــــــــــــــــــــتكم   أفــــــــــــــــــــــ
  فلــــــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــــــان الجعــــــــــــــــــــــــــافر طــــــــــــــــــــــــــاوعوني

  

  الوكـــــــــــــــــــــــــــــــًا ال أریـــــــــــــــــــــــــــــــد بهـــــــــــــــــــــــــــــــا عتابـــــــــــــــــــــــــــــــاً   
ـــــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــــم یث   إال الترابـــــــــــــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــــــــــــروة ل

ــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــذق الشــــــــــــــــــــرابا   غــــــــــــــــــــداة الشــــــــــــــــــــعب ل
  

، ١١انظر األصفهاني، المصدر السابق، ج . وفي روایة أن بارق أتت إلى سنان تطلب الثواب فلم یصنع فیهم خیراً 
  .١١١ص 
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  داء ـالف
أو أن یكــون ، بــدون مقابــل اإلطــالقن لقــد تعــددت طــرق فــداء األســرى عنــد العــرب مــا بــی       

أو ، أو بـاالثنین معـاً ، فـداءأو بأخـذ المـال ، ناصـیته كجـز، األسـیر یمس كرامةالمقابل شيء عین 
  .وهو األرجح، االكتفاء بأخذ المال

  :جزي ناصیة األسیر -أ
 حیــث، وخاصـة أصــحاب الجـاه والفرسـان، إذاللـهیجـزي ناصــیة األسـیر أمعانـًا فــي  فقـد كـان      

ناصـیة األسـیر  علـى أن یجعـل شـعر، وأخـالء سـبیله ،)٨٣(یخیر األسیر بین أسره أو جـز ناصـیته 
 الشـریففقد حرصـوا علـى جـزى ناصـیة األسـیر وخاصـة ، عند المفاخرة إلحراجه، في كنانة األسر

ر الشـاع واألمثلة على ذلك كثیـرة فقـد أسـر زیـد الخیـل، )٨٤(د المقدرةواعتزازًا بالعفو عنه عن ،له ةذل
  .)٨٥(ثم جز ناصیته وأطلق سراحه  الخطیئة
امــرأة أخــذها عــامر بــن  لنجــدةلزیــد الخیــل بعــد أن لحــق بــه  عــامر بــن الطفیــل ســرأاستكمـا        
 فلمـا طلـب منـه زیـد الخیـل أن یتـرك الصـغینة، في أحدى غاراتـه علـى بنـي نـزار نعمهامع  الطفیل

علــم أنــه زیــد الخیــل  فلمــا، األمــر بــادئ فــي عــامر بــن الطفیــل اومــن معهــا أبــ ویستأســر) المــرأة (
وأرجــع المــرأة إلــى أهلهــا مــع ، وأخــذ رمحــه، وأطلــق ســراحه ناصــیته زیــد الخیــل فجــز، ر لــهســأستأ

  :نعمها وقال زید الخیل في ذلك
  فــــــــــــي قــــــــــــیس وقائعنــــــــــــا  إنــــــــــــا لنكثــــــــــــرُ 

ــــــــه ــــــــل قــــــــد نحــــــــوت ل   وعــــــــامر بــــــــن طفی
ــــــــــــأن الــــــــــــورد مدركــــــــــــه   لمــــــــــــا أحــــــــــــس ب

  

ـــــــــي تمـــــــــیم وهـــــــــذا الحـــــــــي مـــــــــن أســـــــــد     وف
ــــــــــاة بمــــــــــاض الحــــــــــصــــــــــدر ا   مطــــــــــردد لقن

  )٨٦(وصــــــــــارمًا وربـــــــــــیط الجــــــــــاش ذا لبـــــــــــد
  

                                                
علـى الرجـل الشـریف بعـد أسـره جــزوا  االناصـیة، مقدمـة الـرأس فـوق الجبهـة، وكـان مـن عــادة العـرب إذا أنعمـو  )٨٣(

انظـر محمـد أحمـد جـاد المـولى، المرجـع السـابق، ص . وتكـون الناصـیة عنـد مـن جزهـا للتفـاخر بهـا،طلقـوهناصـیته وأ
١٠٤.  

  .٢٦٧-٢٦٦أحمد محمد الحوفي، المرجع السابق، ص  )٨٤(
  .٢٦٧؛ أحمد محمد الحوفي، المرجع السابق، ص ١٨٥، ص ١٧األصفهاني، المصدر السابق، ج )٨٥(
  .١٩٠، ص ١٧األصفهاني، المصدر السابق، ج )٨٦(
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المهلهـــل بـــن ربیعـــة بعـــد أن جـــز  "البســـوس " فـــي یـــوم  عبـــادىوكـــذلك أطلـــق الحـــارث بـــن       
  .)٨٧(ناصیته 
 هوكــذلك فعــل األســود بــن بجیــر بــن عائــذ بــن شــریك العجلــى عنــدما أســر النعمــان بــن زرعــ      
  .)٨٨(بعد أن لحق به  قارعة ذي في موق، سبیله واوأخل ناصیته افجزو 

وقـد أخـذه أسـیرًا طعـن  هوفي یوم الوقیط جزت بنو تیم الالت ناصیة ضرار بن سعد بـن زرار       
  .)٨٩(وخلت بنو تیم الالت سبیله لیًال ، بن بشر بن العوراء

فقـد أسـر قـیس بــن المنتفـق بـن عــامر  )الفــداء (  وقـد یجمـع بـین جــزي الناصـیة ودفـع الثـواب     
وحكمـه فـي نفسـه فحكـم قـیس علـى ، "جبلـة  "فـي یـوم، عـدسعمرو بن عمرو بن ، )بن الطفیل ا(

، وأطلــق ســـراحه، فــداء قــیس بــن المنتفــق وقبــل، ودفــع الفــداء فجــز ناصـــیته، نفســه بجــز ناصــیته
  .)٩٠(أن یقع في أسر الحارث بن األبرص فیقتله  خشیت
  .)٩١(اصیته وأعتقه على الثوابفجز ن، معاویة بن الجون صاألخر كذلك أسر عوف بن       
یـة حـال فقـد تفـاخر العـرب بجـز نواصـي أسـراهم وتفـاخروا بـذلك تقـول الخنسـاء مفتخـرة أعلى      

  .أسراهمها نواصي بجز قوم
  جزرنــــــــــــــــــــــــــا نواصــــــــــــــــــــــــــي فرســــــــــــــــــــــــــانهم

  

ـــــــــــــــــــون أن ال تجـــــــــــــــــــزا     )٩٢(وكـــــــــــــــــــانوا یظن
  

  :الفداء بالخیل المشهورة) ب
أغـار ، قـیس بـن زهیـر بـن جزیمـة العبسـي فقـد، ةمشـهور یطلق سـراح األسـیر مقابـل خیـل وقد      

" والفــرس "  داحــس" أغارتــه علــیهم شــاهد المهــر وأثنــاء ، هــب وأســرمــن تمــیم فن علــى بــن یربــوع
إذا قـدم وفـد  حتـىوكـتم ذلـك  هفأعجبت، ن بنى یربوعلماغن من فأعجبته وكان یمتطیها اثنا" الغبراء

                                                
  .١٨٣، ص١؛ ابن األثیر، ج٣٢، ص٥األصفهاني، المصدر السابق، ج  )٨٧(
  .٤٣، ص٢٤األصفهاني، ا لمصدر السابق، ج  )٨٨(
؛ ٣٨٤، ص ١؛ ابـــن األثیـــر، المصـــدر الســـابق، ج١٦٥-١٦٣، ص ٥ابـــن عبـــد ربـــه، المصـــدر الســـابق، ج  )٨٩(

  .١٧٣محمد أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص 
؛ )باختصــار( ١٣١، ص ٥؛ ابــن عبــد ربــه المصــدر الســابق، ج١٠٦، ١١ي، المصــدر الســابق، ج األصـفهان )٩٠(

  .٣٥٨محمد أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص 
وفـي .  ٣٦٠؛ محمد أحمد جاد المولى، المرجـع السـابق، ص ١٠٣، ص١١األصفهاني، المصدر السابق، ج )٩١(

  .هكلتا الحالتین السابقتین لم یف أحدًا بما وعد ب
   ١٤٥ص  ؛نقالً عن دیوان الخنساء،٢٦٧ص،بقأحمد محمد الحوفي، المرجع السا )٩٢(
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وطلـب مقابــل ، وأختیهمــا الغالمـین أممیــع إال أطلق قـیس بــن زهیـر الجفــ، همآلفــداء أسـر  بنـى یربـوع
ولـم تجـد ، الغالمـین فـرفض، كفـداء لهمـا"  الغبراء" والفرس "  داحس" أن یأتیا له بالمهر ، فدائهما

المهـر والفـرس لفــداء أم  وقـدمت، قـیس بـن زهیــر إلرادةبنـى یربـوع فـي نهایـة األمــر إال أن تخضـع 
  .)٩٣(الغالمین وأختیهما 

 "بخیـــل كعـــب بـــن زهیـــر، لدیـــه اكعـــب بـــن زهیـــر وقـــد كـــان أســـیر  الشـــاعر لخیـــلوأطلـــق زیـــد ا     
  .)٩٤( "الكمیت

  :نفسه بالحیلةلاألسیر  تحریر) ج
حـــرب "كمـــا كــان فـــي أحـــد أیـــام ، ســـرهآوربمــا تمكـــن األســـیر مـــن فـــك أســره بالحیلـــة فیخـــدع       

یعة وتغلب وهو ال رب هزیمةبعد  –عدى بن ربیعة  "المهلهل "فقد أسر الحارث بن عباد، "البسوس
قــال ، ولــك دمــك  :ولــي دمــي ؟ قـال :علــى المهلهــل فقــال لـه المهلهــل دلنـي :فقــال الحــارث، یعرفـه

، رأي ومكیـدة صـاحبوهـو ، قـال المهلهـل، ذلـك لـك ،نعـم :قـال! ولي ذمتك وذمـة أبیـك  :المهلهل
بعــد لــك  صــنعتكــافئني بمــا  :فقــال الحــارث، والحــرب خدعــة، علــى نفســي خــدعتكمهلهــل ال افأنــ

ذاك علمــه فجـــز ، إال امــرئ القــیس بــن أبــان، ال أعلمـــه :فقــال، لبجیــرودلنــي علــى كــف ، جرمــك
  .)٩٥(ناصیته وأطلقه 

، لــةیعنــدما أغــاروا علــى بجالشــنفرى وعمــرو بــن بــراق  صــاحبیهمــع ، وكــذلك فعــل تــأبط شــر     
 بجیلـهشـرًا بهـا تـأبط  خـدعولكـن بحیلـة ، وكانت تتربص بهم حتى أذا تمكنت مـن تـأبط شـرًا أسـرته

 الشــنفرىوأشــتهر بـه  مضـرب المثــل بفعلـتهو ، تمكنــوا مـن العــدو والفـرار مــن األسـرو ، صـاحبیهمـع 
◌َ "  ىأعدى من الشنفر " فیقال    .)٩٦(رغم أن صاحب الملحمة هو تأبط شرًا

  :ویقول تأبط شرًا في ذلك الیوم

                                                
  .٣٤٤، ص ١ابن األثیر، المصدر السابق، ج )٩٣(
  .١٩١، ص١٧األصفهاني، المصدر السابق، ج  )٩٤(
؛ )باختصـار( ١٩٥، ص ٥؛ ابن عبد ربه، المصدر السـابق، ج٣٢، ص ٥األصفهاني، المصدر السابق، ج  )٩٥(

  .١٦٤-١٦٣؛ محمد أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص ١٨٣، ص ١ثیر، المصدر السابق، جابن األ
؛ شوقي ضیف، المرجـع السـابق، ٣٠٠عبد اهللا عبد الجبار ، محمد عبد المنعم خفاجي، المرجع السابق، ص  )٩٦(

  .٣٧٨-٣٧٧ص 
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  نجــــــوت منهــــــا نحــــــائي مــــــن بجیلــــــة إذ
  لیلــــــة صــــــاحوا وأغـــــــروا بــــــي ســـــــراعهم

  

ــــــــــــت   ــــــــــــ ألقی ــــــــــــرهط أرواقــــــــــــيلیل ــــــــــــت ال   ة خب
ـــــــــراق   )٩٧(بـــــــــالعیكتین لـــــــــدي معـــــــــدى ابـــــــــن ب

  
  

  :األسیرهروب ) د
كما جاء في یوم الـوقیط عنـدما هـرب ، دون مقابل أسراهوقد یتمكن األسیر من الهروب من       

  .عمیر بن عمارة التمیمي :بن القعقاع من أسر بكر وفي ذلك یقول فعو 
  وأفلتنـــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــن قعقـــــــــــــــــاع عویـــــــــــــــــف

  جــــــــوت منهــــــــافـــــــإن تــــــــك یــــــــا عویــــــــف ن
  

  حثیـــــــــــــث الـــــــــــــركض واحتطـــــــــــــو ضـــــــــــــرارا  
ـــــــــــــــًا مطـــــــــــــــاراً  ـــــــــــــــت منتخب   )٩٨(فقـــــــــــــــدما كن

  

عمیـر بــن  لیـتمكن مـن الهـرب مـن أسـره كمـا یفهـم مـن قـول، ومتاعـه هوقـد یسـلب األسـیر أزار      
  :بعد یوم الوقیط، عمارة التیمیمي

ــــــــــــــــي مجــــــــــــــــال ــــــــــــــــا حكیمــــــــــــــــًا ف   وغادرن
  

ـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــلبناه اإلزار     )٩٩(صـــــــــــــــــــــریعًا ق
  

  

  :األسیر إطالقة وأثرها في المكانة االجتماعی) هـ
 ألصــحابحیــث كــان  ،األســرى إطــالقجعــل العــرب للمنزلــة االجتماعیــة أهمیــة خاصــة فــي      

فكــانوا یطلقــون األســیر  ،مقابــلالجــاه والفرســان مكانــة خاصــة فــي تشــفعهم إلطــالق األســیر دون 
  :یقول مفتخرًا بذلك، لبید بن معمرویتفاخرون بذلك فهذا ، )١٠٠(بالمن علیه 

ــــــــــــــــر وك   مســــــــــــــــوامةمــــــــــــــــا فككنــــــــــــــــا بغی
  

ــــــــــي الحلــــــــــة      جــــــــــاذالفأصــــــــــبح یمشــــــــــي ف
  

   :بغیر فداء ىاألسر  بإطالقهأخاه صخر  ترثىوتقول الخنساء وهي 
  أنـــــــــــى قـــــــــــد علمـــــــــــت وجـــــــــــدك بالحـــــــــــد

  

طالقــــــــــــــــــــــــــك العنــــــــــــــــــــــــــاة الجناحــــــــــــــــــــــــــا     وإ
  

  :وتقول
ـــــــــــــــــــــــة فكـــــــــــــــــــــــاك عاتیـــــــــــــــــــــــة   رداد عادی

  

  كضــــــــــــــغیم باســــــــــــــل للقــــــــــــــرن همصــــــــــــــار  
  

  :وتقول أیضاً 
                                                

  .٤٣٤عبد اهللا عبد الجبار، محمد عبد المنعم خفاجى، المرجع السابق، ص  )٩٧(
؛ محمد ٣٨٥، ص ١؛ ابن األثیر، المصدر السابق، ج١٦٦-١٦٥، ص ٥ابن عبد ربه، المصدر السابق ج  )٩٨(

  .١٧٣أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص 
  .١٧٣محمد أحمد جاد المولى، نفس المرجع، ص  )٩٩(
  .٢٦٦ ؛ أحمد محمد الحوفي، المرجع السابق، ص٣٧٣محمد أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص  )١٠٠(
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  أنعمتهـــــــــــــــــــــاورب نعمـــــــــــــــــــــى منـــــــــــــــــــــك 
  

ــــــــــَق فــــــــــي اإلســــــــــارعلـــــــــى      )١٠١(عنــــــــــاة ُعَل
  

هو مــتمم بــن نــویرة أخــو مالــك بــن نــویره یتحــدث مــع عمــر بــن الخطــاب رضــي اهللا عنــه وهــا      
فبلــغ ذلــك مالكــًا فجــاء ، لقــد أســرني بنــو تغلــب فــي الجاهلیــة: وهــو یصــف ســیرة أخیــه مالــك قــائالً 

  .)١٠٢(قوني له بغیر فداء فأطل، وحدثهم فأعجبهم حدیثه، فلما رأه القوم أعجبهم جماله، لیفتدیني
بعـض  ئبسـو ظ العهد الذي بینه وبینهم ـونق طئ، غزا عمرو بن هند" الثاني أوارة " وفي یوم      

  .الطائيغارق یقول  في شعرهم بإسهاب الحادثة تناول شعراء طيء تلكوقد ، نسائهم وأبنائهم
  مــــــــن بلــــــــغ عمــــــــر بــــــــن هنــــــــد رســــــــالة

ــــــــــــي وبینــــــــــــهعــــــــــــأیو    دنى والرمــــــــــــل بین
  

  نها العبســـــــى تتـــــــنض مـــــــن البعـــــــدقیإذا اســـــــتح  
ــــــــــــدًا    أمامــــــــــــه مــــــــــــن هنــــــــــــدمــــــــــــا تأمــــــــــــل روی

  

  :وجاء فیها أیضاً 
  غـــــــدرت بـــــــأمر كنــــــــت أنـــــــت دعوتنــــــــا

  

  إلیــــــــــــه وبـــــــــــــئس الشــــــــــــیمة الغـــــــــــــدر بالعهـــــــــــــد  
  

ســبعین  –عــدي رهــط حــاتم الطــائي  بنــيوأســر مــن ، طــي فغــزاعمــرو بــن هنــد هــذا الشــعر فبلــغ  
ســار إلـى عمــرو بــن ، فلمــا علــم حـاتم، يوكــأن فـیهم قــیس بـن جحــدر ابــن خالـة حــاتم الطـائ، رجـالً 

  :قیس بن جحدر ألنه في رهط غارق فقال حاتم األ، له فوهبهمهند لفك أسراهم 
  فككــــــــت عـــــــــدى كلهـــــــــا مـــــــــن إســـــــــراها

  واألمهــــــــــــات أمهاتنــــــــــــا، ه أبــــــــــــيو أبــــــــــــ
  

  فــــــــــــأنعم وشـــــــــــــفعنى بقــــــــــــیس بـــــــــــــن جحـــــــــــــدر  
  فـــــــــــأنعم فـــــــــــدتك الیـــــــــــوم نفســـــــــــي ومعشــــــــــــرى

  

  .)١٠٣(هو لك  :فقال النعمان
  

  :أطالق األسیر دور المرأة في) و
خاصـــة بهـــا إلطـــالق  بأحقیـــةكـــان للمـــرأة العربیـــة دورًا فـــي المشـــاركة االجتماعیـــة فحظیـــت       
من قبل قبیلة خمـاس بـن ، من سلیم جشمسید بن  هفقد أسر درید بن الصم، كردًا للجمیل، األسیر

فعرفتـه ، مإلـیه ادینالقبیلـة یتهـوقد أخفى درید نسبه وبینما هو عندهم إذا جاء نسوة ، كنانةغنم بن 
 فـي رمحـه بیعـةر هـذا واهللا الـذي أعطـي ، علینا قومنـاً  وأهلكتم ماذا جر! هلكتم  :امرأة منهن فقالت

                                                
   ١٢٩، ١٣٦، ١٣٥؛  نقالً عن دیوان الخنساء، ص ٢٦٧أحمد محمد الحوفي، المرجع السابق، ص  )١٠١(
  .٣٢، ص ٤، نقالً عن ابن قتیبه، عیوان األخبار، ج٢٦٨أحمد محمد الحوفي، المرجع السابق، ص  )١٠٢(
؛ ٢٣٦-٢٣٥، ص ١؛ ابـــن األثیـــر، المصـــدر الســـابق، ج١٣٣، ص ٢٢األصـــفهاني، المصـــدر الســـابق ج )١٠٣(

  .٢٦٨؛ أحمد محمد الحوفي، المرجع السابق، ص ١٠٢-١٠٠محمد أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص 
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وأطلقــوه ، إجارتهــا قومهــافقبــل ، أنــا جــارة لكــم منــه :علیــه ثوبهــا وقالــت وألقــت ،)١٠٤(یــوم الظغینــه 
  .)١٠٥(فراس حتى هلك  ولم یزل كافًا عن غزو بنى، ولحق بقومه، وجهزته، ستهكفلشفاعتها 

  :طالق األسیر بشفاعة شاعرإ )ز
طــالقفــي تشــفعه لألســیر  كمــا حظــي الشــاعر بــدور        فقــد جــاء عــن األعشــى أنــه ، ســراحه وإ

، فأغــار علــى قــوم بــات األعشــى عنــدهم، فتغــیظ منــه، بهجائــههجــا رجــل مــن كلــب وعیــره النــاس 
بـن  شـریحفجاء حتـى نـزل بأسـراه عنـد ، وهو ال یعرفه، وكان من بینهم األعشى، فأسر عددًا منهم

  :فمر شریح باألعشى فناداه األعشى مستغیثاً ، الغسانيالسموءل بن عادیاء 
ــــــــــــت ــــــــــــي بعــــــــــــدما علق   شــــــــــــریح ال تتركن
ـــــــــا إلـــــــــى عـــــــــدن ـــــــــت بـــــــــین بانقی   قـــــــــد جل
  فكــــــــــــــان أكــــــــــــــرمهم عهــــــــــــــدًا وأوثقهــــــــــــــم

ــــــــث   مــــــــا اســــــــتمطروه جــــــــاد وأبلــــــــه كالغی
  الهمــــــام بــــــه طــــــافكالســــــموءل إذا  كــــــن

  

ــــــوم  حبالــــــك   ــــــارى –عــــــد الغــــــدر ب –الی   أظف
ــــــــردادي وتســــــــیارى ــــــــي العجــــــــم ت   وطــــــــال ف
  عقـــــــــــدًا أبــــــــــــوك یعـــــــــــرف غیــــــــــــر إنكــــــــــــار

  الضـــــــــــارى دكالمستأســـــــــــوفـــــــــــي الشـــــــــــدائد 
  مــــــــــــا جحفــــــــــــل كهزیــــــــــــع اللیــــــــــــل جــــــــــــرار

  

ــــه هــــذا األســــیر ــــب شــــریح مــــن الكلبــــي أن یهــــب ل ــــك :فقــــال ،فطل وحبــــاه ، فأطلقــــه شــــریح، هــــو ل
  .)١٠٦(وأكرمه

                                                
بین بنى سلیم على كنانه، فعندما غار درید بن الصمة سید جشم وفارسها على " كدیر" یوم الظغینة، هو یوم )١٠٤(

فطلـب ) ظغینـة(جـل ومعـه امـرأة فـي هودجهـا بنى كنانة، مع بعض فرسان سلیم فلما وصل إلى أحـد أودیتهـا شـاهد ر 
درید من أحد فرسانه أن یصیح بالرجل، أن خل عن الظغینة وأنج بنفسك، ففعل فما كـان مـن الرجـل حـامي الظغینـة 
إلى وقتله فبعث درید بفـارس ثـاني ففعـل بـه كـاألول، وكـذلك كـان مصـیر الثالـث، وكـان الرجـل هـو ربیعـة بـن مكـدم، 

یرى ماحل بأصحابه، فوجدهم قـتال، ووجـد ربیعـة بـن مكـدم وقـد كسـر رمحـه، وكـان ربیعـة بـن فتقدم درید بن الصمه ل
ن الخیـل " مكدم من فرسان كنانة وشجعانها المشهورین، فقال له درید بن الصمه،  أیها الفارس؛ أن مثلك ال یقتل، وإ

، واراك حــدیث الســن، فــدونك هــذا الــرمح، فــإني راجــع علــى أصــحابي فــأثبطهم  تــأثره بأصــحابها، وال أرى معــك رمحــًا
؛ ابــن ٤٧-٤٦ص ، ١٦انظــر األصــفهاني، المصــدر الســابق، . فحفظــت المــرأة جمیــل دریــد مــن تلـك الحادثــة. عنـك

؛ محمـد أحمـد ١٣٥-١٣٤، ص ٢األلوسـي، المرجـع السـابق، ج ١٥٣-١٥٢، ص ٥عبـد ربـه، المصـدر السـابق، ج
  .٣١٣-٣١٢جاد المولى،  المرجع السابق، ص 

-١٥٣، ص ٥؛ ابـــن عبـــد ربـــه، المصـــدر الســـابق، ج٤٨-٤٧، ص ١٦ج، ، المصـــدر الســـابقاألصـــفهاني )١٠٥(
-٣١٧؛ محمــد أحمــد جــاد المــولى، المرجــع الســابق، ص ١٣٦-١٣٥؛ ص ٢؛ األلوســي، المرجــع الســابق، ج١٥٦
٣١٨.  

  .٢٦٩؛ أحمد محمد الحوفي، المرجع السابق، ص ٨٩-٨٧، ص ٩األصفهاني، المصدر السابق، ج )١٠٦(
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فیـروز بـن جشیسـى حـاكم البحـرین مـن قبـل  بـن أذادمـن المكعبـر ، وأستوهب هوذة بن علـى      
األعشـى  تبـاهوقـد ، فأطلقهمله مائة أسیر  المكعبر فوهب المشقربني تمیم في یوم من فارس أسرا 
  :بذلك قائالً 

ــــــــــام صــــــــــفقتهم ــــــــــه أی   ســــــــــائل تمــــــــــیم ب
  وســـــــط المشـــــــقر فـــــــي غبـــــــراء مظلمـــــــة
ـــــــــال للملـــــــــك أطلـــــــــق مـــــــــنهم مائـــــــــة   فق
  ففــــــــك عــــــــن مائــــــــة مــــــــنهم أســـــــــارهمو

  

  ى كلهـــــــــــــم ضـــــــــــــرعالمــــــــــــا أتـــــــــــــوه أســـــــــــــار   
  ال یســــــــــــتطیعون بعــــــــــــد الضــــــــــــر منتفعــــــــــــاً 
  رســــــًال مــــــن القــــــول مخفوضــــــا ومــــــا رفعــــــا

ــــــــة خلعــــــــا   )١٠٧(وأصــــــــبحوا كلهــــــــم مــــــــن غل
  جج

علـى اللخمیــین ، الغسـانيبانتصـار الحـارث بـن أبـي شـمر  انتهـىالـذي  " حلیمـة" وفـي یـوم        
، ن بـــن تمـــیمحـــوالي مائــة رجـــل مــ، مـــن القبائــل العربیـــة األســرىفكــان مـــن ضـــمن ، ملــوك الحیـــرة

إلـى الحـارث  أتـىفلما سمع أخوه علقمه ، شأس بن عبدة فیهموكان  الغسانيانصرف بهم الحارث 
  :وأنشد قائالً ألخیه  اً عمستشف الغساني

  قلــــب فــــي الحســــان طــــروب طحــــا بــــك
ــــــــــي لیلــــــــــى وقــــــــــد شــــــــــط ولیهــــــــــا   یكلفن
  وأنـــــــت امـــــــرؤ أفْضـــــــت إلیـــــــك أمـــــــانتي

  

  بعیـــــــــد الشـــــــــباب عصـــــــــر حـــــــــان مشـــــــــیب  
  طــــــــــــــــوبوعــــــــــــــــادت عــــــــــــــــواد بیننــــــــــــــــا وخ

  ربــــــــــــــــوب فضــــــــــــــــعتوقبلــــــــــــــــك ربتنــــــــــــــــى 
  

  :وقال أیضاً 
ـــــــــــي ُعـــــــــــ ـــــــــــاره ف ـــــــــــذي آث ـــــــــــت ال   دوهوأن

ــــــي كــــــل حــــــي قــــــد خبطــــــت بنعمــــــة   وف
  ةبـــــــــجنانـــــــــائًال مـــــــــن  تحرمنـــــــــيفـــــــــال 

  

ـــــــــُدوب   ُ   مــــــــن البــــــــؤس والنعمــــــــى لهــــــــن ن
  فحــــــــــق لشــــــــــأس مــــــــــن نــــــــــداك ذنــــــــــوب

  غریـــــــــبامــــــــرؤ وســــــــط القبــــــــاب  فــــــــإني
  

ثــم أطلــق ، أي واهللا وأذنبــه :قــال" ق لشــأس مــن نــداك ذنــوب فُحــ" فلمــا بلــغ للحــارث قولــه        
أن هــو اختــار الحبــاء ، وضــمر فــي نفســه الحــارث، فــك اســرى قومــه أو، شــأس وخیــره بــین الحبــاء

علـى  ألختـارمـا كنـت  :فأختـار شـأس فـك أسـرى قومـه قـائالً ، یـر فیـهخ؟ فال  على فك أسرا  قومه
  .قومي شیئاً 

                                                
  .٢، هـ ٢٧٦، ص ١المصدر السابق، ج  یر،ابن األث )١٠٧(
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فـأطلق الحــارث ، شــفع فـي غیـرهیتبـإطالق سـراحه األسـیر بعــد أن یكـرم  شـفاعةوهكـذا نجـد        
إلیـه أن دفعـوا ، لشـاسفكـان رد قومـه ، ًا كثیـراً هـم زاددوذو ، حبـاهمو ، تمیم بنيسرى وأ، شأس وحباه

 الحلـيبهـذا  فاسـتغنىأنت كنت السبب في أطالقنا  :له قائلین جمیالً كل ما وهبه لهم الحارث كرد 
  .)١٠٨(وغیر ذلك  اإلبلمن له كثیرًا  واجعلفُ ، دهرك
فعنــدما أســر صعصــعة بــن ، ویــؤثر ذلـك علــى الفــداء، مقابــل مدیحــة هســر أســیر قـد یطلــق اآلو      

  بعث إلیه سالمه بن جندل أبیاتًا قال فیها ، أحمر بن جندل، محمود
  فــــــــأن شــــــــئت أهـــــــــدینا ثنــــــــاء ومدحـــــــــة

  

  وأن شــــــــــئت عــــــــــدینا لكـــــــــــم مائــــــــــة معـــــــــــاً   
  

  .)١٠٩(المدحة والثناء أحب إلینا  :فأطلقه وقال
جویریـة بـن بـدر مـن بنـى  .ل مـن بنـي ربیعـةأسر طیسلة بن زیاد بن عج" قیط الو " م وفي یو      

  :عبد اهللا بن دارم فلما یزل في قیده حتى أنشد قائالً 
  وقائلــــــــــــــة مــــــــــــــا عالــــــــــــــة أن یزورهــــــــــــــا
ــــــــــــــــــى بنعمــــــــــــــــــة   لعلهــــــــــــــــــم أن یمطرون
  فقـــــــد یــــــــنعش اهللا الفتـــــــى بعــــــــد عســــــــرة

  

ـــــك الزیـــــارة فـــــي شـــــغل     وقـــــد كنـــــت عـــــن تل
ــــد الم   حــــلكمــــا طــــاب مــــاء المــــزن فــــي البل

  وقــــــد یســــــتدى الحســــــنى ســــــراة بــــــن عجــــــل
  

  .)١١٠(فأطلق بن عجل أسره 
" ذي طلـوح "فأطلق سراحه في یوم ، وها هو عبد اهللا بن غنمة الضبى یمدح متمم بن نویرة      

  :حیث یقول
ـــــــــى متممـــــــــاً  ـــــــــاس عن   جـــــــــزى اهللا رب الن
  كــــــــأنى غــــــــداة الصــــــــمد حــــــــین دعوتــــــــه
  أجیـــــــــــــــرت بــــــــــــــــه أبناؤنــــــــــــــــا ودماؤنــــــــــــــــا

  فرابــــــــا نهشــــــــل إنــــــــي لكــــــــم غیــــــــر كــــــــا
  

  بخیـــــــــــــــر الجـــــــــــــــزاء مـــــــــــــــا أعـــــــــــــــف وأمجـــــــــــــــداً   
  تفرعـــــــــــــــــــت حصـــــــــــــــــــنًا ال یـــــــــــــــــــرام ممـــــــــــــــــــزداً 
  وشـــــــــــــــــــــارك فـــــــــــــــــــــي إطالقنـــــــــــــــــــــا وتفـــــــــــــــــــــردا

  )١١١(وال جاعـــــــل مـــــــن دونـــــــك المـــــــال مؤصـــــــدا
  

                                                
-٣٢٨، ص ١؛ ابـن األثیـر، المصـدر السـابق، ج٢٩٧-٢٩٦، ص ٢ي، المصـدر السـابق، جیاقوت الحمو  )١٠٨(

   ٢٦٨أحمد محمد الحوفي، المرجع السابق، ص ؛  ٥٩-٥٤؛ محمد أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص ٣٢٩
  .٢٢، نقالً عن دیوان سالمه بن جندل ص ٢٦٩أحمد محمد الحوفي، المرجع السابق، ص ) ١٠٩(
  .١٦٦-١٦٥، ص٥ابن عبد ربه األندلس، المصدر السابق، ج) ١١٠(
محمد  ٤٨١، ٣٩٠، ص ١؛ ابن األثیر، المصدر السابق، ج١٦٩، ص٥ابن عبد ربه، المصدر السابق، ج) ١١١(

  .١٨٨أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص 
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بـــن قـــیس  بســـطامســـمعه ، عنـــد بنـــى شـــبیان، بنـــى یربـــوع أســـرى ولقـــد تشـــفع شـــعر ال أحـــد       
  )١١٢( :فأطلق سراحه جاء فیه يالشبیان

  فــــــــــــــــدى بوالــــــــــــــــدة علــــــــــــــــى شــــــــــــــــفیقة
  علمــــــــت فیســــــــكن جاشــــــــها لــــــــو أنهــــــــا

  إن الـــــــــــــــذي تـــــــــــــــرجین ثـــــــــــــــم إیابـــــــــــــــه
  ســـــــــقط العشـــــــــاء بـــــــــه علـــــــــى متــــــــــنعم

  

  رض علــــــــــــــــى األســــــــــــــــقامحــــــــــــــــفكأنهــــــــــــــــا   
ــــــــــى المنعــــــــــام ــــــــــى الفت   أنــــــــــى ســــــــــقطت عل
  ســـــــــــقط العشــــــــــــاء بــــــــــــه علــــــــــــى بســــــــــــطام
  ســـــــــــــــــمح الیـــــــــــــــــدین معـــــــــــــــــاود األقـــــــــــــــــدام

  

  .)١١٣(وأبیك ال یخبر أمك عنك غیرك وأطلقه :منه ذلك قال له بسطامفلما سمع 
، قومـه مـن ذبیـانعـن كفـوا یل، مـدحهملالغساسنة  على النابعة الذبیاني ترددهوقد أشتهر عن       

وظل كـذلك یتـردد ، مویطلب الحریة لمن یقع في أسره، مبطشهویرد ، الفین للمنازرةحوبنى أسد الم
  .)١١٤(في بالطهم عینًا لهمكان و ، وبطشهمحروب الغساسنة ، حالفهمقومه وألیجنب على ملوكهم 

  :مقابل المالإطالق األسیر ) ح
ویعــد لــدى بعضــهم ، ال شــك أن الفــداء مقابــل المــال كــان األشــهر لفــداء األســرى عنــد العــرب     

وارتبطـت قیمتهـا ، شخصـیة األسـیراختلفت مقادیر الفدیة باختالف وقد ، )١١٥( حرببمثابة غنیمة 
  .هفكلما كانت مكانة األسیر كبیر لدى قومه كانت فدیته على قدر مكانت، بقیمة األسیر

ألنه حـاول أن یقطـع ، بعد أن خرجت علیه تمیم، بنو تمیم هوذة بن علي الحنفي تأسر  فقد      
فخرجـت ، علیهم الجعل الذي كانوا یأخذونه من الفرس مقابل تأمین قوافلهم الذاهبة إلى بالد الـیمن

، فقین لـــهلـــوا المقـــاتلین الفـــرس المـــراتوقمعـــه مــا أحـــدى أودیـــة الیمامـــة وأخـــذوا  "بنطـــاع"علیــه عنـــد 

                                                
، ویكنى بـ أبا "أفرس ما بسطام " یضرب به المثل في الفروسیة فیقالبسطام بن قیس الشیباني، فارس بكر و ) ١١٢(

  .٢٠٦انظر محمد أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص . الصهباء
 – ٢٠٦؛ محمـــد أحمـــد جـــاد المـــولى، المرجـــع الســـابق، ص ٣٦٦، ص ١ابـــن األثیـــر، المصـــدر الســـابق ج) ١١٣(

  .ویقول في ذلك أوس بن حجر. ٢٠٧
  .إذا أزدرت األبطال لیث مجرب    حومة الوغى وأن أبا الصهباء في 
  .٣٦٧، ص ١أنظر ابن األثیر، المصدر السابق، ج

  .٢٧١، ٢٦٩شوقي ضیف، المرجع السابق و ص )١١٤(
  .٣٨٩ص  ١ابن االثیر، المصدر السابق، ج  )١١٥(



-١٠٥- 
 

 "هجــر"حتــى  رافقتــه تمــیموقــد ،علــى نفســه بثالثمائــة بعیــر بــنهــوذة  شــترىأفمــا یحملــون وســلبوهم 
  .)١١٦(" الصفقة"وذلك بعد یوم ، وأخذوا فدیتهم

، وحاجــب فــي زراه، وفــي یــوم جبلــة هزمــت تمــیم غطفــان وأســر عمــرو بــن عمــرو بــن عــدس     
بـــن عمـــرو بـــن عـــدس بمـــائتین مـــن وعمـــرو  اإلبـــلبخمســـمائة مـــن نفســـه حاجـــب بـــن زراة  ففـــدى
  .)١١٧(اإلبل
، سـلیم بنـيأنـس بـن عبـاس األصـم مـن ، مـن بنـي یربـوع وأسر عتیبة بـن الحـارث بـن شـهاب     

أنـس  ىتـدفف، طمعًا في الفـداءفلم یفعل ، من بنى كالب طالبوه بقتلهورغم أن قومه من بنى یربوع 
  .)١١٨(نفسه بمائتي من األبل 

فـــي یـــوم  اإلبـــلعود الشـــیباني ابنـــه مـــن تمـــیم بمائـــة رأس مـــن هـــانى بـــن مســـ افتـــدىكمـــا        
  .)١١٩(مبایض
طمعـًا  الضـبىعمـرو  أسـر ضـرار بـن، حـاول أبـو بـراء عـامر بـن مالـك "السالن " وفي یوم       

بیشــى بــن دلــف طلــب أن یحیلــه علــى رجــل لــه فــداء فأرشــده نحــو ُح ، فــي فدائــه فلمــا صــعب علیــه
أال فـي الشـؤم ، إن هللا :وأن ضرار خدعـه فقـال، كذلك ظنه عبداً  رآهفلما ، وكان أسود مخیفًا دمیماً 

، فقـد أصـبته اللـبنأن كنت تریـد ، أیها الرجل :فقال، فلما سمعا حبیش منه خاف أن یقتله! وقعت 
  .)١٢٠(وافتدى نفسه بأربعمائة بعیر

 أخ النعمــان بــن الكلبـيوبـره بــن ، وأسـر یزیــد بـن عمــرو بـن خویلــد الصـعق مــن بنـي عــامر       
جـیش النعمـان  علـى أثـرى هزیمـةوذلـك فـي یـوم السـالن ، لهیئتـه رآهالمنذر المه حیـث أعجبـه لمـا 

وكانـت سـبب فـي ، نفسـه بـألف بعیـر وفـرس الكلبـي وبـرهفأفتـدى ، وعلـم النعمـان بـذلك، بن المنـذرا

                                                
 ٤١٣، ص ٣؛ یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج٢٣١-٢٢٨، ص ١٧األصفهاني، المصدر السابق، ج  )١١٦(
  .٢٧٥، ص ١ج ،  ابن األثیر، المصدر السابق ؛٤١٤ –
  .٣٥٧ص  ١ابن األثیر، المصدر السابق، ج  )١١٧(
  .٣٧٢ – ٣٧١محمد أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص  )١١٨(
  .٢١٠-٢٠٨؛ محمد أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص ٣٦٨ص  ١ابن األثیر، المصدر السابق، ج  )١١٩(
  .١٠٨-١٠٧لمولى، المرجع السابق، ص ؛ محمد أحمد جاد ا٣٩١ص  ١ابق، ج ابن األثیر، المصدر الس )١٢٠(
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دفـع فدیـة أنـه " ذرى نقـًال عـن الـبال ،)١٢٢(ویضـیف كاسـتر ،)١٢١(غناء یزید بن الصعق وكان فقیرًا 
  .مبلغًا من المالو ، مغنیتیینرها ألف جمل وجاریتین قد

 واحســانًا عنــدما أراد عمــهوأســرت بنــى یربــوع مــن تمــیم قــابوس بــن المنــذر بــن مــاء الســماء و      
الحـارث بـن بیبــة  إلـىاح یـعتـاب بـن هرمـى بــن ر  بعــد وفـاة، الردافـةتحویـل قبـول  ملرفضـه، حـربهم

معركـة  تنشبف، بناء على نصیحة حاجب بن زراره، لحداثة سنهبدل عوف بن عتاب ، المجاشعي
، وأســر ابنــه وأخیــه، المنــذر هــزم جــیشنالمنــذر بــن مــاء الســماء فبــین  جــیش و ، یربــوع بنــيبــین 

، ویهـدر عـنهم مـا قتلـوا ،إلیهم رد فاتهم تردعلى أن ، أسر أبنه وأخیه ایفكو فتصالح معهم على أن 
یقـول ذلـك وفـي ، بـلإلویمنحهم ألفین مـن ا، نهممن قتل مدیة  ویحمل عنهم ، ما غنموایبقي لهم و 
  :مم بن نویرةمت

  ونحــــــن عقرنــــــا مهــــــر قــــــابوس بعـــــــدما 
  علیــــــــــــه دالص ذات نســــــــــــج وســــــــــــیفه

  

ــــــــــل تلحــــــــــب   ــــــــــه المــــــــــوت والخی   رأي القــــــــــوم من
  )١٢٣(جــــــــرار مــــــــن الهنــــــــدى أبــــــــیض مقضـــــــــب

  

  :اعتصام األسیر) ط
داء فـحهم أو قبول الوعدم الطعام والشراب حتى یطلق سرا االعتصامالعرب  أسرىكما عرف      
عبد اهللا بن یربوع التمیمـي وهـو یتفقـد جثـه أبنـه  ملیلأبا ، بن قیس الشیباني بسطام آأسر فقد ، فیهم

 :أنـي لـم أخـذك ألقتلـك قـال ؛ملیـلأبـا  یـا :ملیـل ألبا بسطامفقال "  قشاوه"  بجیر الذي قتل في یوم
فكـان یـؤتي ! م ما دامت في یـدك عامك على حراأما إن ط، وودت أن أكون مكانه، ابنيلقد قتلت 
بلـغ  حتـى هـو الـذي أكلـهفیظنـوا أنـه ، مخافـة أن تأكلـه، فیبیت أبا ملیل یطرد عنه الكـالببالطعام 

إنـي ال آمـن أن یمـوت أسـیرك هــذا  :سـطامبفلمـا رأوا جهـده قـال بشـر بـن قـیس ألخیـه ، منـه الجهـد
لیـل شـراء نفسـه فوافـق أبـا ملیـل سـطام وعـرض علـى أبـا مفقام ب، فتسبك به العرب، الً ذفي یدیك ه

 فـي یـوم قشـاوه طام بـدم أبنـه بحیـر الـذي قتـلسـفردهـا ب، ة رأس من األبلعلى أن یكون فداءه بمائ

                                                
-٣٩١، ص١؛ ابــن األثیــر، المصــدر الســابق، ج١٦١ – ١٦٠، ص٥ابــن عبــد ربــه، المصــدر الســابق، ج )١٢١(

٣٩٢.  
  .٢٤كاستر، المرجع السابق، ص  )١٢٢(
ابـن  ٢٣، ص٤ج، بق؛ یاقوت الحموى، المصـدر السـا٢٠٥-٢٠٤، ص٥ابن عبد ربه، المصدر السابق، ج )١٢٣(

مـع مالحظـة اخـتالف ( ٩٤؛ محمد أحمد جاد المولى، المرجـع السـابق، ص٣٩٦ص، ١األثیر، المصدر السابق، ج
  ).الروایات بین التطویل والتقصیر في سرد األحداث والشعر
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، وال یتبعه بـدم أبنـه بجیـر، خلفهإال یعقب  :وأخذ منه تعهدات منها، طام بغیر فداءسسبیله ب فخال
ده علـى ذلـك فرجـع وعاهـ، ه وال علـى قومـهوال یغیـر علیـ، وال یـدل لـه علـى عـورة، عائلة هیبتغیوال 

  :یرهو وفي ذلك یقول متمم بن ن .ناصیته إلى قومه وقد جز
  أبلـــــــــــغ أبـــــــــــا قـــــــــــیس إذا مـــــــــــا لقیتـــــــــــه 
ـــــــــــــــــــــیلكم   بأنـــــــــــــــــــــا ذوو جـــــــــــــــــــــد وأن قب
  وأن الــــــــذي آلــــــــى لكــــــــم فــــــــي بیــــــــوتكم

  

ـــــــــــــــــــــــــــى داره فظلـــــــــــــــــــــــــــیمُ مـــــــــــــــــــــــــــنعا     ة أدن
ــــــــــــــو تعلمــــــــــــــون كــــــــــــــریم   بنــــــــــــــى خالــــــــــــــد ل

ـــــــــــــــیم ـــــــــــــــو تعلمـــــــــــــــون أث   )١٢٤(بمقســـــــــــــــمة ل
  

سـر كمـا كـان اآل، سر مصلحته فوق مصلحة قومـه خاصـة فیمـا یتعلـق بالفـداءاآلوقد یجعل       
طام بـن سـب، عتیبة بن الحارث الیربـوعي فعندما أسر .بأسیره طمعًا في زیادة الفداء غدائمًا ما بروا

طام سـأن یجبـروا عتیبـة علـى قتـل ب، ثعلبـه بـن یربـوع بنـيفحـاوال ، "الغبـیط "قیس الشیباني في یوم 
وتخلــى عنــه فیعــود  لتفادیــهإنــك  :وأنــا أحــب اللــبن قــالوا، معیــلأنــي  :فض عتیبــة قــائالً بــن قــیس فــر 

إلــى بنــى  فســار بــه، أن یؤخــذ منــه عنــوة ویقتــل خشــىأن عتیبــة  الروایــةوتــذكر  .فــأبى. .فیحــر بنــا
 مـن عمـرو بـن الطفیـل اإلجـارةطام أراد سوقیل أن ب، جعفر بن كالب عند بن عامر بن صعصعة

، طام بـن قـیسسـبین ثالث لیسـلم لـه ب یخیرهعتیبة فأرسل إلى عامر بن الطفیل  فعلم بذلك، خفیت
فكـف ، عنـوة فیأخـذه أو أن یخـرج خلـف عتیبـه ، أو أن یؤسـر مكانـه، فإما أن یخلع علیه ماله كلـه

ركـب أم ، طام بـن قـیسسـشـاهد ب، نحو عمرو بن جندب بههو سائر  بینماعمرو بن الطفیل عنه 
 :فقـال لـه عتیبـة، طام هـودج أم عتیبـة بـالرثسـب فوصـف ‘عتیبـة ألمأنه  فعرف، عتیبة فسأله عنه

 أمك بكـل شـيء ورثـك تأتینيال أطلقك حتى  ؛أما والالت والعزى :قال عتیبة .ألك أرث ؟ قال نعم
  ، )هودجها (مسعود وبجملها وحدجها قیس بن هو 

علــى أن ، نفســه بهــا مبســطا وبثالثمائــة بعیــر وفــدى، طام علــى جملهــا وحــدجهاســفأتتــه أم ب      
قـیس طام بـن سـوقـال عتیبـة فـي أسـر ب فـأطلق سـراحه، یجز ناصیته ویعاهده إال یغزو بنى شـهاب

  .الشیباني
  أبلــــــــــغ ســــــــــراة بــــــــــن شــــــــــیبان مالكـــــــــــه
  أن تحــــــــــــزروه بــــــــــــذى قــــــــــــار فذاقنــــــــــــة

  أنـــــــــــــــــي أبـــــــــــــــــات بعبـــــــــــــــــد اهللا بســـــــــــــــــطام  
ـــــــــــــدًا وأعالمـــــــــــــا ـــــــــــــه بی   فقـــــــــــــد هبطـــــــــــــت ب

                                                
 – ٢٠٢المرجـــع الســـابق، ص ، ؛ محمـــد أحمــد جـــاد المـــولى٣٦٤، ص١ابــن األثیـــر، المصـــدر الســـابق،  ج )١٢٤(

٢٠٣.  
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  قـــــــــاظ الشــــــــــربة فـــــــــي قیــــــــــد وسلســــــــــلة
  

  )١٢٥(ذا قامــــــــــاصــــــــــوت الحدیــــــــــد یغنیــــــــــه إ
  

، أن فدائــه كــان بحــوالي أربعمائــة بعیــر وثالثــین فــرس، )١٢٦(ویــرى بــن عبــد ربــه األندلســي        
طام بعـد أن سـأن ب، )١٢٨(ویضـیف ابـن األثیـر  .)١٢٧(وأنه لم یكن عربـي عكـاظي أعلـى فـداء منـه 

، هقریبــة منــأنهــا  فــأخبروهفعــادت إلیــه عیونــه ، بلــهإ مــن األســر أذكــى عیونــه علــى عتیبــة و  خلــص
  .معها لعتیبةوما ، فأغار علیها وأخذ اإلبل كلها

  :على األسیر االختصام) ي
أســر خزیمــة بــن  " زرود " ففــي یــوم، ســرآعلــى األســیر بــین أكثــر مــن  التخاصــموقــد یقــع       

انیــف بــن جبلــة ، وأختصــم فــي أســره اثنــین، مــن قبــل بنــي یربــوع مــن تمــیم، طــارق مــن بنــى تغلــب
، قـراد مـن بنـى ریـاح بـن یربـوع فحكـمإلى الحارث بن  فاختصما، لیطىناء السوأسید بن ح، الضبى

وفـي روایـا أن خزیمـة ،)١٢٩(فرضیا بذلك ، اإلبلألسید مائة من یدفع وأن ، أن جز ناصیته ال نیف
  :فقال نیف في ذلك،)١٣٠(وفرس  اإلبلبن طارق فدى نفسه بمائتي من 

  أخـــــــذتك قســـــــرًا یـــــــا خـــــــزیم بـــــــن طـــــــارق 
  رهــــــــــــاوعانقتــــــــــــه والخیــــــــــــل تــــــــــــدمى نحو 

  

  والقیـــــــــــت منــــــــــــى المــــــــــــوت یــــــــــــوم زرود  
  یــــــــــــــــر حمیــــــــــــــــدغفأنزلتــــــــــــــــه بالقــــــــــــــــاع 

  

مـن قبـل حنظلـة بـن بشـر وكـان ، أسـر الحـارث بـن شـریك الشـیباني، " طلـوح ذي "  یوموفي      
فقـال لهـم الحـارث ،  بن الحارث وعبد عمرو بن سـناننقیًال في بنى بشر فأختصم كل من عبد اهللا

فــأعطى عبــد اهللا بــن ، فحكمــوه" واهللا ال أخیــب ذا حــق  "حكمــوني فــي نفســي  :بــن شــریك األســیر

                                                
 – ١٩٧؛ محمـــد أحمـــد جـــاد المـــولى، المرجـــع الســـابق، ص ٣٦٥، ص١ابـــن األثیـــر، المصـــدر الســـابق، ج )١٢٥(

٢٠٠.  
  .١٧٤، ص ٥ابن عبد ربه، المصدر السابق، ج  )١٢٦(
انظــر محمــد أحمــد جــاد المــولى، المرجــع . یــرى بعــض المــؤرخین أن عربــي لــم یكــن أعلــى مــن بســطام فــداء )١٢٧(

قیس الكندي غزا مزحجـًا فأسـر ففـدى نفسـه بـألفي بعیـر وألـف مـن الهـدایا  وقیل أن األشعث بني. ٢٠٠السابق، ص 
  .والطرف قال الشاعر

  وألف من طریفات وتلد    فكان فداوه ألفي بعیر 
  .٢٧٠انظر أحمد محمد الحوفي، المرجع السابق، ص   
  .٣٦٥، ص ١ابن األثیر، المصدر السابق، ج )١٢٨(
  .١٨٢، ص محمد أحمد جاد المولى،  المرجع السابق )١٢٩(
  .١٦٨، ص ٥ابن عبد ربه، المصدر السابق، ج  )١٣٠(



-١٠٩- 
 

وجعــل ناصــیته لحنظلــة بــن ، وكــذلك أعطــى عبــد عمــرو مائــة مــن األبــل، الحــارث مائــة مــن األبــل
  .)١٣١(فرضى الجمیع ، بشر

ســفره  مـر فـيعنـدما ، كمـا فعـل حــاتم الطـائي، ویطلـق سـراحه ســرهآمـن  وقـد یشـترى األسـیر      
، وأطلقــه، مـن العنــزیین فاشــتراه، ولــم یحضـره فكاكــه، حـاتمب فأســتغاثیر أســ فـیهمو ) غنــزه ( بقبیلـة 

  .)١٣٢(وأقام مكانه في قیده حتى أدى فداءه 
فقــد أســر ، فقــد ال یفــي األســیر بعــد إطــالق ســراحه بتعهــده لــدفع الدیــة، وفــي مجــال أخــر       

ا وعاهـداه علـى ثم أطلقهما بعـد أن أفتـدى نفسـیهم، فراس وأخیهبن حابس  األقرع، طام بن قیسسب
  .)١٣٣(فلم یرسال شیئًا ، الفداء إرسال

  :تبادل األسرى) ك
وقد یكون الفداء في شكل تبادل لألسرى فعندما أسرة بنو شبابه بن فهـم بـن عمـرو الشـنفري       
 ففدتـه، رجـل مـن فهـم، ولم یزل فیهم حتى أسرت بنو سالمان بن مفرج بـن عـوف االزدى، األزدي

  .)١٣٤(بالشنفري 
  :األسیر بالقتال فداء) ل

مـن أجـل إطـالق  إلـى القتـال القبائـل أو بعـض األفـراد بعض تجبر إلى أنه قد اإلشارة يبغنوت     
مــن  أسـرىفقـد كـان لــدى أحـد ملـوك الـیمن  ومـذحجبـین معـد " حــزار  " كمـا كـان فـي یـوم، األسـیر
ك الملـك إال فمـا كـان مـن ذلـ، لفـك األسـرى، مـن وجـوه معـد وفدفوفد إلیه ، وقضاعةربیعة و  مضر

المواثیــق  مــنهمألخــذ  أقــوامهمرؤســاء إال  یحضــرواحتــى ، كرهــائنأن أحتــبس بعــض رجــال الوفــد 
معــد علــى كلیــب بــن وائــل وجعلــوا علــى  فاجتمعــت، هم بــین ذلــك أو قتــل الرهــائنو وخیــر ، بالطاعــة

ل وكـذلك كانـت القبائـ حـزارعنـد جبـل  فاجتمعـت، مقدمتهم سلمه بن خالـد الملقـب بالسـفاح التغلبـي

                                                
؛ ٣٨٩، ص ١باختصار؛ ابن األثیر، المصدر السابق، ج ١٦٩، ص ٥ابن عبد ربه، المصدر السابق، ج  )١٣١(

    ١٨٧محمد أحمد جاد المولى، المرجع السابق، ص 
  .٣٥٣، ص ١ابن عبد ربه، المصدر السابق، ج  )١٣٢(
  .٣٦٦، ص ١لسابق، ج ابن األثیر، المصدر ا )١٣٣(
  .٢٧٠؛ أحمد محمد الحوفي، المرجع السابق ص ١٢٨، ص ٢١األصفهاني، المصدر السابق، ج  )١٣٤(
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 وأطلقـــت معـــد، القبائـــل الیمنیــة وانهزمـــت، فیمـــا بیــنهموأكثـــروا القتــل ، قتــاًال شـــدیداً  افـــاقتتلو الیمنیــة 
  .)١٣٥(أسراهم 
، علـى یـد رجـل مـن تمـیم فأردفـه خلفـه، بـن مالـك مـن بكـر حراثأسر  " الزوریین" وفي یوم       

 .)١٣٦(واسـتنقذ أبـاه ، تلهبیة فقأ سرآ بالفارسحتى لحق ، حراثفلحق به أبنه قتادة بن ، وركض به
كما تذكر الروایات أن یزید بن عبـد المـدان طلـب مـن قـیس بـن عاصـم أحـد شـیوخ تمـیم أن یطلـق 

وانتهــى ، وخیــرة بــین أطــالق ســراحه أو غــزوة، ســراح الهــوازني الــذي أســر فــي أحــدى حــروب قــیس
  .)١٣٧(بأن أطلق سراح الهوازنى بمائة ناقة مع رعاؤها  األمر

  :الخاتمة
  :ویمكننا من خالل هذه الدراسة أن نستخلص النتائج التالیة

العـــرب بأحادیـــث شـــیقة وهامـــة فـــي األســـر عنـــد العـــرب قبـــل بعثـــة  اإلخبـــاریینكتـــب  حفلـــت :أوالً 
  .المصطفى صلى اهللا علیه وسلم

أیـام عـن  التـاریخ واألدب العربـي كتـب تضـمنتهعند العـرب هـو مـا  األسرىأن معظم أخبار  :ثانیاً 
  .والشعر الجاهلي، العرب

  نوع من الغنیمة ؟واعتبر بعضهم  ذلك ، بأخذ األسرىتفاخر العرب  :ثالثاً 
، واالمتهــان األغــاللوالقیــد فــي ، والتعزیــر، تنوعــت معاملــة العــرب لألســرى مــا بــین القتــل :رابعــاً 

  .اإلحسان علیهم في بعض األحیان وأ، تسخیرهم كالعبیدو 
 –وأن بعـض وجهـاء القـوم وفرسـانهم ، ورهـا فـي معاملـة األسـرىكان للمنزلة االجتماعیة د :خامساً 

  .والمكانةیرفضون األسر لمن هو أقل منهم في الشرف 
 فتعیـبهم آسـر دیـیفضـلون المـوت علـى أن یقعـوا فـي ، كان بعض وجهـاء القـوم  وفرسـانهم :سادساً 

  .العرب

                                                
؛ ٣١١-٣١٠، ص ١؛ ابـــن األثیـــر، المصـــدر الســـابق، ج٣٦٤، ص ٣ابـــن عبـــد ربـــه،  المرجـــع الســـابق، ج )١٣٥(

   ٤٢٨، ص ٣یاقوت الحموى، المصدر السابق، ج 
  .٣٥٠، ص ٥؛ جواد علي، المرجع السابق، ج١٠٩السابق، ص  محمد أحمد جاد المولى، المرجع

  .٣٦٨، ص١؛ ابن األثیر، المصدر السابق، ج١٨٢، ص ٥ابن عبد ربه، المصدر السابق، ج  )١٣٦(
  . ٢١٣ – ٢١٢محمد أحمد جاد المولى، وآخرون، المرجع السابق، ص 

  .١٣٢ص  ،١، ج )م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٦بیروت، (حمد أحمد جاد المولى، قصص العرب م )١٣٧(
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  فدائه طمعًا في یكون صاحب جاه ومال أسیر عن ، سرعادة ما یبحث اآل :سابعاً 
  .قد یقع األسر على الرجل دون حرب :ثامناً 
أو بـاالثنین ، بالمـالأو ،النواصـي جـزأو ، تنوعت سبل إطالق األسیر ما بـین العفـو والمـن :تاسعاً 

  .معاً 
  .أو بالهروب بالخدعة، دون الفداءالفرار  من قد یتمكن األسیر :عاشراً 

   .اإلبل كان هو األهم إال أن، سیرلفداء األ المقایضةلعب الخیل دورًا في  :الحادي عشر
أصــحاب الجــاه والمــال وخاصــة ، للمكانــة االجتماعیــة أثرهــا فــي فــداء األســیر كــان :الثــاني عشــر

  .والفرسان
سـر أو آل حداكـان للشـعر والشـعراء أثـر واضـح فـي إطـالق سـراح األسـیر مـا بـین مـ :الثالث عشـر
  .الهجاء ةخشی وأ، ه تقدیرًا لمدحهسیر أعلى إطالق یضر فیه اآلسر  هاج
طالق سراحه :الرابع عشر جارتها لألسیر وإ   .حظیت المرأة بدور في تشفعها وإ

   .العربي االعتصام حتى ینال حریته أو یهلك األسیر عرف :الخامس عشر
  .في حروبهم األسرىعرفت العرب تبادل  :السادس عشر

.أسراهمإطالق خوض القتال من أجل  إلي األفرادالقبائل أو  جبرتقد  :السابع عشر
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  المصادر والمراجع
   :المصادر والمراجع العربیة -أ

 دار ، الطبعـة الثالثـة، الكامل فـي التـاریخ ،الشیباني م علي بن محمدأبي الكر ، ابن األثیر
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠، بیروت، الكتاب العربي

 بركــات یوســف  ،تحقیــق وتعلیــق، العقــد الفریـد ،أحمــد بـن محمــد األندلســي، ابـن عبــد ربــه
 -هــ ١٤٢٠، بیروت، للطباعة والنشر والتوزیع، دار األرقم بن األرقم، الطبعة األولى، بوده

  .م١٩٩٩
 م١٩٨٢، القاهرة، مكتبة النهضة المصریة، ١٣فجر اإلسالم الطبعة  ،أحمد أمین. 

 دار القلـــم، الطبعـــة الرابعـــة،الحیـــاة العربیـــة مـــن الشـــعر الجـــاهلي ،أحمــد محمـــد الحـــوفي ،
 .م١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢، بیروت

 أحمـد عبـد  ،تحقیـق، الصـحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة ،إسماعیل بن حماد الجـوهري
 .م١٩٨٢، هـ١٤٠٢، الطبعة الثانیة، الغفور عطار

 إحســان عبــاس وآخــرون ،تحقیــق، األغــاني ،أبــي الفــرج علــي بــن الحســین، األصــفهاني، 
 .م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥، بیروت، درا صادر، الطبعة الثانیة

 شـــرح محمـــد بهجـــة ، بلـــوغ األرب فـــي معرفـــة أحـــوال العـــرب ،شـــكري محمـــود، األلوســـي
 .بدون تاریخ، بیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، األثري

 م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، دمشق، دار الفكر، تاریخ العرب القدیم ،توفیق برو. 

 ١ط ، عبـد السـالم هـارون ،تحقیـق، الحیـوان ،أبو عثمان بن عمرو بـن حجـر، الجاحظ ،
 بدون تاریخ ، بیروت، أحیاء التراث العربي دار

 القاهرة، دار الهالل، العرب قبل اإلسالم ،جرجى زیدان. 

 مكتبـة ، دار العلـم للمالیـین بیـروت، المفصـل فـي تـاریخ العـرب قبـل اإلسـالم ،جواد علي
 .م١٩٧٦، الطبعة الثانیة، النهضة بغداد

 الریـــاض، دار تهامـــة ،صـــفة جزیـــرة العـــرب ،الحســـن بـــن أحمـــد بـــن یعقـــوب الهمـــداني ،
 .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤
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 مؤسسـة " تاریخ العرب قبل اإلسـالم " دراسات في تاریخ العرب  ،السید عبد العزیز سالم
 .ت.األسكندریة، د، شباب الجامعة للطباعة والنشر

  الحیـاة االجتماعیـة فـي الحجـاز فـي ( سطور منسیة فـي تـاریخ الحجـاز  ،بطليشكران خر
  .م٢٠٠٥، دمشق، دار ارسالن، "القرن السادس " الم الحجاز قبیل ظهور اإلس

 ١٩٧٧دار المعارف ، الطبعة الثامنة، العصر الجاهلي ،شوقي ضیف. 

 هــ ١٤٢٧، الدار الثقافیة للنشـر، تاریخ العرب قبل اإلسالم ،عبد الحمید حسین حمودة- 
 .م ٢٠٠٦

 العصـــر  قصـــة األدب فـــي الحجـــاز ،محمـــد عبـــد المـــنعم خفاجـــة، عبـــد اهللا عبـــد الجبـــار
 .م١٩٥٨، القاهرة، دار مصر للطباعة، الطبعة األولى، الجاهلي

 الطبعــــة الثانیــــة دار العلــــم للمالیــــین، العــــرب فــــي حضــــارتهم وثقــــافتهم ،عمــــر فــــروخ ،
 .م١٩٨١

 مــدخل حضــاري فــي تــاریخ  –العــرب فــي العصــور القدیمــة  ،لطفــي عبــد الوهــاب یحیــى
 .م١٩٧٩، بیروت، والنشر دار النهضة العربیة للطباعة، العرب قبل اإلسالم

 دار الفكــر للطباعــة ، أیــام العــرب فــي الجاهلیــة ،وآخــرون محمــد أحمــد جــاد المــولى بــك
 .بدون تاریخ، والنشر والتوزیع

 هــ ١٤٢٦بیـروت ، المكتبـة العصـریة، قصـص العـرب ،وآخـرون محمد أحمد جاد المـولى
 .م٢٠٠٦ -

 م٢٠٠٥، دمشق ،دار عالء الدین، المجتمع العربي القدیم ،محمد الخطیب. 

 الــنظم االجتماعیــة والسیاســیة عنــد قــدماء العــرب واألمــم الســامیة ،محمـد محمــود جمعــه ،
 .م١٩٩٩، القاهرة، مكتبة الثقافة الدینیة

 الطبعة الثالثة، مجمع اللغة العربیة ،المعجم الوسیط. 

 دار، الطبعــة الرابعــة، مصــادر الشــعر الجــاهلي وقیمتهــا التاریخیــة ،ناصــر الــدین األســد 
 .م١٩٦٩، مصر، المعارف

 ــــدان ،یــــاقوت الحمــــوي دار الكتــــب ، الطبعــــة األولــــى، تحقیــــق فریــــد الجنــــدي، معجــــم البل
 .هـ١٤١٠، بیروت، العلمیة



-١١٤- 
 

 :المعربة المراجع  -ب

 جامعــة  ،ترجمــة یحیــى الجبــوري، الحیــرة ومكــة وصــلتها بالقبائــل العربیــة ،كســتر .ج .م
 .م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦، بغداد، دار الحریة للطباعة، بغداد


