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 املقدمة  

شهد العراق في القرن األول الهجري موجات متعاقبة لهجرة القبائل العربية اإلسالمية إلى العراق بسبب حركات  

التحرير اإلسالمية لتلك الربوع وإنقاذ سكانها من نير االستعباد والظلم. وكان من نتيجة التحرير أن العرب بنو مدن في  

 في العراق ، فبنيت مدينة البصرة على يد عتبة بن  العراق وفي مناطق لم تكن مأهولة من قبل واتخذو 
ً
 وأمصارا

ً
ها مكانا

ه. ويرجع سبب بناء هذه  املدن إلى اختالف  17ه. وبنيت مدينة الكوفة على يد سعد بن أبي وقاص سنة  14غزوان سنة  

ة الجند فغيرت ألوانهم البيئة الصحراوية التي خرج منها العرب إلى بيئة أخرى هي بيئة بالد العراق. التي أثرت على صح

وذبلت أجسامهم. وقد حرص العرب كل الحرص على أن تكون محالت بناء املدن مناطق صحية خالية من الحشرات  

وغيرها. غير موبؤة وال وخمه الهواء وان تكون مناظرها الطبيعية مريحة للنفس. وقد حظيت هذه املدن بأهمية كبيرة  

ا نحو  في فتوحاتهم  العرب  توغل  املحافظة على  عندما  فكان البد من  املنورة(  )املدينة  العاصمة  وابتعدوا عن  لشرق 

خطوط املواصالت للجيوش اإلسالمية املقاتلة في تلك املناطق والتي تحتاج إلى معسكر ثابت يتخذها القائد نقطة ارتكاز  

 لتموين ساحات القتال  وقاعدة حربية يستريح فيها الجند بعد العناء الشديد من القتال. ويحمي ثغور البالد  
ً
ويكون أيضا

 بالجند واملؤن .  

 وسنقسم حديثنا إلى األتي :  

 : طالئع الهجرة 
ً
 أوال

 : بدء الهجرة الكبرى 
ً
 ثانيا

 : اثر الفتح في اختالط ودمج القبائل العربية  
ً
 ثالثا

 : طالئع الهجرة :  
ً
 أوال

ق العرب وخروجهم من الجزيرة العربية الى أطرافها  إن ظهور اإلسالم في الجزيرة العربية يعتبر اهم عامل النطال 

لتوطيد   بن زيد  . وتعتبر حملة مؤتة وبعث أسامة  والبيزنطية  الفارسية  االمبراطوريتين  وبالتالي سيطرتهم على أمالك 

 أولى املحاوالت الهامة التي اريد لها ان تكون طليعة لهذا الزحف املقدس . ٬سلطان املسلمين على حدود الشام 

ما اننا ال نستطيع ان نتجاهل ما للعوامل االقتصادية من دور فعال في هجرة القبائل العربية الفاتحة نحو  ك

فذكر البالذري بان أبا بكر    ٬البالد املفتوحة . ويتجلى هذا االمر واضحا فيما ذهبت الية املراجع التاريخية اإلسالمية  

  ٬ائف واليمن وجميع العرب بنجد والحجاز يستنفرهم للجهاد  حينما فرغ من حروب الردة كتب إلى ) أهل مكة والط

 . وأشار الطبري الى الحديث  (  1)ويرغبهم في غنائم الروم فسارع الناس الية بين محتسب وطامع فاتوا املدينة من كل أوب (  
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لع العيش  )واستقبلوا جهاد قوم قد حووا فنون  يقول فيه  بني كنانة واالزد  في غزاة  الخطاب  بن  يورثكم لعمر  ل هللا 

. وخطب خالد بن الوليد بعد موقعة ذات السالسل في كاظمة    (2)بقسطكم من ذلك فتعيشون مع من عاش من الناس(  

ولم يكن اال املعاش   ٬وباهلل لو لم يلزمنا الجهاد في هلل والدعاء الى هللا عز وجل    ٬فقال )أال ترون إلى الطعام كرفع التراب  

 . (3)هذا الريف حتى نكون أولى به ونولي الجوع واالقالل من تواله ممن اثاقل عما انتم عليه(   لكان الداعي ان نقارع على

فاندفعت هذه    ٬وقد استطاع اإلسالم ان يوحد هذه الجموع وينظمها ويرسلها نحو مناطق الفتح وساحاته  

الربوع   تلك  تنشر اإلسالم على  ا   ٬الجموع  الجيش  عماد  العربية  القبائل  عاتقه وكانت هذه  الذي حمل على  إلسالمي 

 مسؤولية الفتح العظيم . 

يكمل   ان  على  كبير شجعة  لدية جيش  لإلسالم صار  وأعادهم  املرتدين  على  بكر  أبو  الخليفة  قض ى  عندما 

وعلى هذا اتجهت طالئع الهجرة العربية اإلسالمية    ٬الرسالة التي بدأها الرسول األعظم )ص( لنشر اإلسالم شرقا وغربا  

 الى العراق والشام .  املنظمة

الفتوحات   في املرحلة األولى من  إليه ملحاربة الفرس  أبو  بكر حملتين  العراق حينما ارسل  وقد بدأت طالئع 

األولى : تولى قيادتها خالد بن الوليد : وذلك حينما كتب الخليفة أبو بكر الصديق إليه وهو باليمامة أن )    ٬اإلسالمية  

بلة(.سر إلى العراق حتى تدخلها  
ُ
وتألف أهل فارس ومن كان في ملكهم من األمم . وطلب إليه أن   (4)وابدأ بفرج الهند )اال

 يعارق حتى يلتقي بعياض. 

 يقول فيه : سر حتى تأتي املصيخ فابدأ بها ثم ادخل العراق  
ً
والثانية : توالها : عياض بن غنم : وكتب إليه أبو بكر كتابا

 (  5)الحيرة. من أعاله وعارق حتى تلتقي بخالد ب

 وكتب إليهما أن يأذنا ملن شاء بالرجوع وال يستفتحا بمكاره . وامر ان ايهما يسبق الى الحيرة فهو األمير على صاحبة .

غير انه تقدم من البحرين    ٬كان املثنى بن حارث الشيباني في البحرين يعاون العالء الحضرمي في مقاتلة املرتدين  

فاتصل مع القبائل هناك واخذ يغير على اطراف سواد العراق وهو تحت    ٬شماال فلم يقف حتى وصل مصب النهرين  

 . فوصلت اخباره الى فكان يحرز النصر في بعض غاراته وينس  ٬نفوذ الفرس يومها  
ً
حب الى البادية ليعيد الكرة ثانية

فقال قيس بن عاصم املنقري )هذا رجل غير خامل الذكر وال مجهول    ٬فسأل عنه أبو بكر الصديق    ٬املدينة املنورة  

 النسب وال ذليل العماد هذا املثنى بن حارثة الشيباني(.  

قاربت من انهاء اعمالها فيجب توجيههم الى واجبهم في نشر    وكانت القوات العربية املسلمة في هذه االثناء قد

الدعوة اإلسالمية في الناس خارج الجزيرة العربية والخليفة يرى انه ال يدع قوم الجهاد في سبيل هللا إال ضربهم هللا 

 بالذل . 
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الى املدينة وطلب الى الخليفة    جاء  ٬وملا رأى املثنى بن حارثة ان عمله في مهاجمة العراق محدود ال يحقق الغرض املنشود  

، فجاءه أمر الخليفة  (6)فواله عليهم وعاد إلى غاراته على العراق ونزل ) خفان (    ٬أبو بكر ان يوليه على من اسلم من قومه  

ته  ، ليقاتل تحت رايته ولكن عود( 7)وعندها ترك العراق والتحق بخالد بن الوليد في ) بالنباح (    ٬بالحاق بخالد بن الوليد  

 هذه كانت تختلف عن غاراته األولى فهي االن حرب تحرير وتطهير . وكانت قواته ثمانية االف مقاتل . 

الفا مقاتل الن   مع خالد  وبقي  املدينة  اهل  ارفض جماعة من  فقد   ) ) عقرباء  في  الوليد  بن  اما قوات خالد 

انظم إليه من القبائل ثمانية    ٬يستنهض الهمم  الخليفة لم يرغب ان يستفتح الفتح بمكاره . وملا تقدم من ) عقرباء (  

  (8)االف مقاتل من ربيعة ومضر فكان مجموع القوات التي تحشدت )بالنباح ( ثمانية عشر ألف مقاتل. 

بلة( حامية قوية  
ُ
بله ( ثغر العراق وكان الفرس قد أقاموا في )اال

ُ
وكان هدف خالد بن الوليد االستيالء على ) اال

  
ً
م،   630ھ /    12حولها املسالح والحصون لحمايتها . وقد التقى خالد بن الوليد بهرمز قائد الفرس سنة  واقاموا    ٬جدا

، انتصر فيها املسلمون وبعث خالد بخبر الفتح واالخماس إلى ابي بكر وسميت هذه املعركة  (9)  وجرت معركة في ) كاظمة (

لسالسل على شكل جماعات ليثبتوا في القتال وال يهربوا  ) بذات السالسل( الن جنود الفرس كانوا قد شدوا انفسهم با

بله (  
ُ
 بعد ان خلف سويد بن قحطبة   ٬، بعد مقاومة شديدة  (10). ثم تقدم خالد حتى فتح  )اال

ً
ومنها سار الى الحيرة شماال

 على البصرة .  
ً
 الذهلي أميرا

الثنى ( وواقعة )الولجة ( وواقعة    وقد حدث في طريق خالد الى الحيرة عدة مناوشات مع الفرس منها وقعة )

)الليس ي ( على نهر الفرات استطاع خالد ان ينتصر في جميعها . وقد حاصرت قوات املسلمين الحيرة وتم لهم النصر  

. 
ً
 بعد ان طلب أهلها األمان فصالح خالد بن الوليد أهلها وكتب لهم بذلك عهدا

فقد لقيت مقاومة شديدة حالت دون وصولها الى الحيرة    ٬م  اما الحملة الثانية التي تولى قيادتها عياض بن غن

النجدة   منه  يطلب  خالد  الى  عياض  املقاتلة    ٬وكتب  الفارسية  الجيوش  وقاتل  الجندل  دومة  ونزل  الية  خالد  فسار 

 وأنصارهم من نصارى العرب  .  

املهاجرين واالنصار    كان جيش خالد بن الوليد يظم الصفوة املمتازة من املسلمين فكان هذا الجيش خالصة

وكان فيه كثير من الصحابة وحفظة القران . لقد وجد أبو بكر    ٬الذين حارب بهم اهل الرده في انحاء الجزيرة العربية  

انه البد من تقوية الجيش املقاتل في العراق حتى يستطيع ان يواجه الجيوش الفارسية ويتمكن في نفس الوقت من أداء  

وامد عياض بعبد الرحمن بن    ٬فقد امد خالد بن الوليد بالقعقاع بن عمر التميمي بجيش    واجبه في تحرير العراق.

 ثم كتب إليهما ان استنفرا من قاتل من اهل الردة على اإلسالم بعد رسول هللا )ص( ويشكل هذا  
ً
عوف بجيش أيضا

 الذي اجتمع في العراق لم يبقى على    التي جاءت الى العراق من جيش املسلمين ولكن هذا الجيش  ٬املدد الطليعة الثالثة  
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فقد خرجت طائفة منه مع خالد بن الوليد حينما طلب منه الخليفة أبو بكر الصديق ان يسير الى الشام مع    ٬حاله  

من جيش  الباقية  البقية  على  حارثة  بن  املثنى  يستخلف  ان  على  هناك  العربية  الجيوش  ملساعدة  من جيشه  قسم 

نعلمه هو كم عدد الجنود الذين خرجوا مع خالد، وكم هو عدد الجنود اللذين بقوا مع املثنى.  . والذي ال (11)املسلمين 

 ولكن اغلب الضن ان الذين خرجوا مع خالد هو اقل بكثير من الذين تخلفوا في العراق.

 : بدء الهجرة الكبرى : 
ً
 ثانيا

 له سنة  
ً
فرس قد جمعوا جيشا عظيما التقى باملثنى  ھ وكان ال13اتخذ املثنى بن حارثة الشيباني الحيرة قاعدة

عند ) بابل ( حيث دارت معركة حامية استطاع املثنى ان ينتزع النصر من العدو بصعوبة شديدة وعندما احس املثنى 

وملا استبطأ املدد خرج إلى املدينة حيث وجد أبا بكر   ٬بضعف جيشه امام الجيش الفارس ي طلب النجدة من أبي بكر

دت علية الحمى فقص علية خبر العراق وطلب املثنى من أبي بكر االستعانة بمن حسنت توبته من  مريضا وقد اشت

املثنى وال   مع  الناس  يندب  ان  الخطاب وطلب منه  بن  بكر عمر  أبو  القتال فاستدعى  في   
ً
أكثر حماسا املرتدين ألنهم 

لى أمراء الشام فانه أهله ووالة امره واهل  يشغلهم موته عن أمر دينه وان يمد أصحاب خالد الى العراق ان فتح هللا ع

 . وقد توفى أبو بكر في اليوم التالي.(12)الضراوة بهم والجراءة عليهم  

  
ً
تولى الخالفة عمر بن الخطاب بعد وفاة أبي بكر فندب الناس من املدينة ومن حولها وبعث ألف رجل إمدادا

وسير مع املثنى جيشا من املهاجرين واألنصار وجعل عليه أبا عبيد بن مسعود الثقفي. وقد سبق املثنى هذه    ٬إلى العراق

وكانت الهجرة الثانية حينما ندب عمر    ٬الجيش في العودة إلى العراق ودخل الحيرة. وكان هذا املدد األول للخليفة عمر

الردة الثالثة  ٬أهل  الهجرة  وأما  الشام والعراق.  إلى  أعلن عمر    ٬فاقبلوا علية من كل حدب وصوب فأرسلهم  يوم  هي 

ھ. وقد قتل فيها من  13التعبئة العامة ) النفير العام ( بعد مقتل ابي عبيدة بن مسعود الثقفي في في كارثة الجسر سنة  

ين عدد كبير بلغ حوالي أربعة االف ما بين قتيل وجريح وقد عرف فيها من عرف وهرب منهم بشر كثير هائمين على  املسلم

وجوههم. وقد انفض عن أبي عبيد اهل املدينة ونزل بعضهم  البوادي وقد افتضحوا في انفسهم من هذه الهزيمة وفي 

 املثنى اال عدد قليل من الجند بلغ حوالي ثالثة أالف رجل. ، ولم يبقى مع  (13)قلوبهم الرعب الشديد من قتال الفيلة 

كان ال بد بعد كارثة الجسر هذه وبعد ان بقي املثنى في قلة، من ان يمد الخليفة عمر جنده في العراق حتى يستطيع  

املرة صعوبة   املسلمون ان يثاروا لقتلى الجسر. ومن اجل هذا اعلن الخليفة عمر التعبئة العامة ولكن عمر وجد في هذه

 غداة وفات أبي بكر.   ٬كبيرة في ندب الناس فوق الصعوبة التي وجدها اذ ندبهم مع أبي عبيدة
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 : اثر الفتح في اختالط ودمج القبائل العربية : 
ً
 ثالثا

ان خروج العرب من الجزيرة العربية الى العراق بسبب الفتح مقدمة لعملية اختالط القبائل العربية مع بعضها  

 كل  البعض  
ً
 بعيدا

ً
 عديدة . فقد اتخذ هذا الخروج شكال جديدا

ً
بعد ان ضلت محتفظة بطابعها القبلي ووحدتها قرونا

البعد عن التجمع القبلي او العصبية القبلية التي عاشتها القبائل في الجزيرة قرونا طويلة ألول مرة في التاريخ العربي  

 عندهم . الن الخليفة عندما كان يندب  اإلسالمي. فكان االنتداب للحرب او الجهاد ال يتخ
ً
ذ شكال قبليا كما كان مألوفا

القائل الى الجهاد ويرغب الناس فيه ويحثهم عليه ، كانت الجموع تتوافد على املدينة من كل حدب وصوب من انحاء  

ي بحاجة الى هذا املدد  الجزيرة العربية فتجتمع هذه الوفود فتعبأ وتنظم ثم يرسلها الخليفة الى الجهة املطلوبة التي ه

 عليهم. وذكر الطبري ان ) أمير املؤمنين كان اذا اجتمع اليه جيش من اهل االيمان  
ً
فيمدها بالجنود بعد ان يعين أميرا

 امر عليهم رجال من اهل العلم والعدة فاجتمع اليه جيش فبعث عليهم مسلمة (.  

التعبئة على نظام اخر اشد مزجا وتشابكا ، فهو  وكذلك نرى سعد بن ابي وقاص في معركة القادسية يمض ي في  

يعشر الناس ويعرف على كل عشرة رجال ، ويؤمر على اهل الرايات رجاال من أهل السابقة ، ويؤمر على العشار رجاال  

من الناس . وهو ينظر إلى هذه الكتلة الضخمة كلها نظرته الى جماعة واحدة ال يلحظ ما كان لها قبل من التمايز و  

نقسام ، وتجاوزت القبائل هذه الحدود القبلية الضيقة  ، وانضمت إلى تنظيم جديد يلف الناس جميعا ، ويمزج بين اال 

قبائل الشمال وقبائل الجنوب  ، بين الربعي واملضري  ، وبين االزدي والقيس ي فيؤلف من هذا الخليط املنسجم الذي  

 يتحرك حركة واحدة في اتجاه واحد ولغرض واحد . 

في بودقة اإلسالم صهرا كبيرا وتكون طابع    لقد القبائل هذه وصهرها  في مزج  اثرا كبيرا  الفتوحات  اثرت هذه 

أدل على ذلك من قول   قرونا عدة، وليس  به  تميزت  الذي  القديم  القبلي  تمييزا واضحا عن طابعها  يميزها  لها  جديد 

اليرموك ودمشق. ورجعوا ممهدين ألهل القادسية    الطبري فقال ) وتتابع أهل العراق من أصحاب األيام الذين شهدوا

، فتوافوا بالقادسية ، من الغد وبعد الغد  ، وجاء أولهم يوم اغواث وأخرهم من بعد الغد من يوم الفتح قدمت امداد 

 .( 14)فيها مراد وهمدان ومن أفناء الناس ( 

او فردي حيث ان     ) أهل العراق    وهذا يدل داللة واضحة على ان العرب لم يخرجوا للفتح على أساس قبلي

 من أصحاب األيام ( لم ينتسبوا الى قبيلة واحدة وانما انتسبوا الى قبائل عديدة .  

القديم   طابعها  عن  وابعادها  وصهرها  القبائل  هذه  مزج  في  الواضح  اثرها  اإلسالمية  للفتوحات  كان  ولهذا 

تتناسب مع طبيعة الحياة الجديدة فاإلعمال التي كانت تقوم  وعاداتها املوروثة، محاولة تنمية عالقات وروابط جديدة

 بها الجيوش كانت تتطلب تعاونا جماعيا بعيدا كل البعد عن الروح القبلية الفردية.  
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وكان املحاربون في الجيش اإلسالمي يستصحبون نساءهم الى جهات القتال نظرا لحاجتهم املاسة اليهن، السيما  

فقال الطبري ) لم يكن من قبائل العرب احد أكثر امرأة يوم القادسية من بجيلة والنخع  عندما تطول مدة القتال،  

وهؤالء صاهروا احياء العرب وان املهاجرين تزوجوهن    وكان في النخع سبعمائة امرأة فارغة وفي بجيلة الف، وان هؤالء  ،

 .  (15)املهاجرين (  حتى استوعبوهن وان النخع وبجيلة كانت تسمى لذلك اصهار العرب او اختان

ان هذا التزاوج أدى بال شك الى توسيع روابط القبيلة الواحدة بعدد كبير من القبائل واختالط انسابها ببعضها  

، بعد ان كانت رابطة الزواج تكاد تكون محصورة بين القبيلة الواحدة . وهو بال شك صورة ناطقة الختالط    البعض  

بقية القبائل في تكوين   ال تكون وحدة قائمة بذاتها وانما تكون حلقة وصل وترابط بين  القبائل وتوسيع افق القبيلة حتى

فكان اثره كبيرا في املباعدة بين االنطالق العربي وبين الطابع القبلي والسمو بالروح العربية من نطاق القبيلة الى االمة ..

 نطاق االمة . 

ومما تجدر اإلشارة اليه ان القبائل العربية التي قدمت العراق في هجرتها الواسعة لم تكن لها مدن وامصار في  

اول امرها وانما ظلت منتشرة في تلك البقاع التي حرروها واملدن التي دخلوها عنوة كاملدائن وغيرها حتى امرهم الخليفة  

ها عن العاصمة اإلسالمية نهر او بحر فمصروا مدينتي البصرة والكوفى عمر بن الخطاب بناء مدينة برية بحرية ال يفصل

 ، وخططوا املسجد الجامع ومساجد االحياء واملناهج والسكك .  

: ملا نزل عتبة بن غزوان الخريبة كتب الى الخليفة عمر بن الخطاب يعلمه نزوله إياها وانه  ( 16)ويقول البالذري 

اذا شتوا وينكسون فيه اذا انصرفوا من غزوهم فكتب اليه ) اجمع اصحابك في   البد للمسلمين من منزل يشتون به

 موضع واحد وليكن قريبا من املاء واملرعى واكتب الي بصفته ( . 

 فكتب اليه ) اني وجدت ارضا كثيرة القصبة في اطراف البر الى الريف ودونها مناقع ماء فيها قصباء ( .  

ض نضرة قريبة من املشارب واملراعي واملحتطب . وكتب اليه ان انزلها الناس  قال : هذه ار   فلما قرا الكتاب  ،

 ۿ  وكان ذلك نواة مدينة البصرة . 14فانزلهم إياها فبنوا مساكن بالقصب وبنى عتبة مسجدا من قصب وذلك في سنة 

لمسلمين ) دار  ، يأمره ان يتخذ ل  ما مدينة الكوفة : فكتب الخليفة عمر بن الخطاب الى سعد بن ابي وقاص  ا

فكثر على الناس الذباب فتحول إلى   هجرة وقيروانا وان ال يجعل بينه وبينهم بحرا ( فأتى االنبار وأراد ان يتخذها منزال،

موضع أخر فلم يصلح فتحول إلى الكوفة فاختطها واقطع الناس املنازل وانزل القبائل منازلهم وبنى مجدها وذلك في 

 . (17) سنة سبع عشرة 

 بل كان  ولم  
ً
ينتقل العرب جميعا من  مراكزهم ومدنهم الى البصرة والكوفة ولم يكن االنتقال إليها أمر حتميا

 ينتقل إليها من يشاء 
ً
 او يبقى في مكانه من أراد البقاء.   ٬اختياريا
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ن بني )  فقد انتقل سعد ابن ابي وقاص مع من أراد االنتقال الى الكوفة وخلف وراءه كثيرا من العرب واغلبهم م 

 ينبت الحلي والنص ى وخيرت  
ً
 بحريا

ً
عبس ( وكتب الى عمر كتابا يقول فيه ) اني نزلت الكوفة منزال بين الحيرة والفرات بريا

 .   (20)، واكثرهم من بني عبس ( (19)  ، فبقى أقوام من االفناء(18)املسلمين باملدائن فمن اعجبه املقام فيها كاملسلمة 

ئل التي جاءت  لسكنى املصر الجديد ان تحتل املناطق التي أعدت لها، وهكذا حطت تلك وعلى هذا أمر سعد القبا

 القبائل رحالها في هذه املدينة الجديدة .

اختالطا   ببعض  بعضها  واختلط  املدن  في  استقرت  حين  القبائل  بين  والتداخل  االختالط  مظاهر  وتتابعت 

 بذلك كله، إيذانا  واضحا كان اعمق مدى وابعد اثرا الشتراكها في حياة  
ً
مدنية جديدة. ان بناء الكوفة والبصرة كان إيذانا

أنها حاولت    ٬بعد ان قضت على الفروق املكانية بين القبائل  ٬بهذه النقلة من حياة القبيلة إلى املدينة. وكان أول ما عملت

الناس بعضهم ببعض ولم تدع كل قبيل ة تعيش وحدها وإنما  ان تمحوا الفروق األخرى او تخفف من حدتها فربط 

عليها    ٬ربطتها بعالقة ما اطلق  الروابط والصالت من ذلك كتل جديدة  واملسجد وغيرها من  الجوار والعطاء  كعالقة 

االسباع او االخماس وكانت اسباع الكوفة واخماس البصرة خلط من قبائل الشمال والجنوب. فكانت قبائل اليمن 

  ٬وخثعم    ٬وبجيلة    ٬وغسان    ٬. وهي : قضاعة  (21)الي اثني عشر الف شخص  القحطانية الجنوبية في الكوفة تبلغ حو 

 والنخع .    ٬وهمدان  ٬وحمير  ٬واالزد ومذحج ٬وحضر موت   ٬وكنده 

 وبنو العصر ) وهي من مضر ( .   ٬الرباب  ٬اما القبائل العدنانية الشمالية : وعددهم ثمانية االف فهي : تميم 

 ونمير .  ٬ومحارب   ٬وغطفان   ٬بنو اسد  ٬اما بنو بكر فهم  

 ومزينة .  ٬وعامر  ٬وثقيف    ٬وطي  ٬وعبد القيس وتغلب واياد   ٬وضبيعة ٬مثل : كنانة و جديلة  ٬وهناك مجموعة أخرى 

 فكان يدخل في بعض القبائل .   ٬اقام القرى 

الناس   ووجوه  االولين  الصحابة  من  العرب  اشراف  من  الكوفة  نزل  في  (  22)  كذلك  السابقة  لهم  كانت  الذين 

، ممن شهدوا بدرا وثالثمائة  (23)اإلسالم . قال ابن سعد )) لقد نزل الكوفة سبعون رجال من الصحابة ) وقيل ثمانون(  

 لذين لهم السبق في اإلسالم (( .  فكانوا خالصة املهاجرين واالنصار ا (24)من أصحاب الشجرة 

وفي مقدمة من نزلها من الصحابة عبدهللا بن عبد هللا بن مسعود وعمار بن ياسر وقد ارسلهما عمر بن الخطاب ليكون  

  
ً
وكان يقول عمر بن الخطاب ألهل الكوفة في تعريفه بهما )) هما من    ٬عمار اميرا وعبد هللا ابن مسعود وزيرا ومؤذنا

 .  (25)أهل بدر فخذوا عنهما واقتدوا بهما وقد اثرتكم بعبد هللا بن مسعود على نفس ي (( النجباء من 

 .  (26)وقد وفد الى الكوفة أيضا عدد من قراء القران ثم جاءها عدد من البيوتات العربية املعروفة مثل 
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 )وهم من تميم (  (27)ال زرارة الدارميون  -1

 ) وهم من قيس عيالن (   (28)ال زيد الفراريون  -2

 ) من مذحج (  (29)ال قيس الزبيديون  -3

 وهم من بكر بن وائل (  (30)وال ذي الجدين الشيبانيون   -4

وبعد ان دبت الحياة في هذه املدينة الجديدة توافد الناس عليها من كل حدب وصوب واخذ سكانها يزدادون بسرعة  

واخذت الكوفة تزداد في أهميتها كلما توغل العرب في فتوحاتهم نحو    ٬وعياالتهم ..هائلة عندما سكنها املحاربون العرب 

 الشرق . 

 اما قبائل البصرة فقد قسمت في سكناها الى خمسة اقسام سمي كل قسم منها خمس وهي :

 اهل العالية :  -1

 ٬ومزينة وناجية    ٬  وسهم  ٬من أشهرها : سليم    (31)ويضم هذا الخمس عددا من القبائل التي تبلغ عشرين قبيلة  

. وقد ذكر ان لكل منهم خطة وقد برزت شخصيات  (  32)ونهد    ٬وهذيل    ٬ونمير    ٬وقريش    ٬وخزاعة    ٬وثقيف    ٬وضبة  

 كبيرة وهم بحكم اصلهم الحجازي كانت لهم صلة وثيقة بمعظم امراء البصرة .

 بنو تميم : -2

ورياح    ٬وهالل    ٬ومجاشع ونهشل    ٬مالك دارم  ، سعد وحريم ومريع جشم و (33)  ويضم هذا الخمس عدة قبائل منها

ويربوع   العم  البصرة  (34)وبني  حياة  في  كبيرا  دورا  تلعب  ان  مكنها  الذي  الكبير  بعددها  القبيلة  هذه  تميزت  وقد   ،

 السياسية واالجتماعية .  

 بكر : -3

ضبيعة ويشكر  ، شيبان وعجل ورقاش وسدوس وجحدر وحنيفة و (35)ويضم هذا الخمس عددا من القبائل وأهمها  

 وعنترة وتيم الالت بن ثعلبة . وتيم بن شيبان وذهل بن شيبان .

 االزد : -4

وهي من القبائل القحطانية اليمانية األصل . وتعد من اكبر فروع قبيلة كهالن ويذكر بعض النسابة ان االزد كانت 

ة بان هجرة االزد وسائر القبائل  أكثر من سبع وعشرين قبيلة وهي من اعظم احياء العرب . وتذكر املصادر التاريخي 

العتيك والحدان وزهران    (36) القحطانية من اليمن الى انهيار سد مارب)*( . ومن اشهر قبائلها التي سكنت البصرة  

 وطاحية، وجهضم والعوقة والشقرة وقطيعة جابر والحرقة وشريك وغيرها . 
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 عبد القيس :  -5

ت دورا هاما في التاريخ العربي واإلسالمي عامة ودولة بني امية خاصة  وتعتبر عبد القيس من القبائل الكبيرة التي لعب

بسبب املشاكل التي قامت بينها وبين جيرانها من أبناء ربيعة   ٬، الى البحرين  (37). وقد نزحت هذه العشيرة من تهامة  
 . ثم هاجرت من البحرين الى البصرة . ( 38)

 . (39)اح ونقرة وشن محارب وظفر وعوف وصب   ٬ويضم هذا الخمس قبيلة 

الن فتوحاتهم    ٬لقد كانت أوضاع البصرة واحوالها في أوائل عهدها اقل توفيقا من الكوفة في جذب املهاجرين العرب  

لذلك قرر الخليفة عمر بن الخطاب ان يخصص للبصريين دخل بعض املقاطعات التي   ٬كانت بطيئة ودخلها قليل  

 شجع البدو املقيمين في اطراف البصرة على الهجرة اليها .االمر الذي  ٬فتحها اهل الكوفة 

 وفي عهد ابي موس ى االشعري اخذ االعاجم يتوافدون على البصرة ويعتنقون اإلسالم ثم يقيمون فيها . 

وظلت هجرة القبائل العربية الى البصرة تتسع حتى بلغ عدد أفراد سكانها على عهد أمير املؤمنين علي بن أبي  

من الرجال املحاربين املسجلين في ديوان العطاء. وهذا العدد ال يشمل النساء واألطفال. ولكن   (40)طالب ستين الف  

فقد نقل زياد بن ابيه أربعين   ٬ونقلها من مكان إلى أخر  ٬اتلةهذا العدد كان يزداد وينقص حسب حاجة الدولة إلى املق

 . (42)كما نقل عدد من االزد واسكنهم مصر  (41)الفا من مقاتلة البصرة مع عياالتهم واسكنهم خراسان 

وعلى الرغم من ذلك فان عدد سكان البصرة كان في ازدياد مستمر فقد وصلت الزيادة الى تسعين الفا وبلغت  

 . (43)مائة وأربعين الفا   عياالتهم

ولم يمض قرن من    ٬وكانت الحياة في البصرة إذاك حياة جديدة تالقت فيها األفكار وتفاعلت فيها الحضارات

 الزمان على تمصير البصرة حتى كانت اكبر األمصار واحفلها بالقصاد واغناها بالوافدين .

يل ان سعد بن أبي وقاص أضطر أحيانا في تنظيمه للقبائل  اما الكوفة فقد قسمت القبائل فيها الى سبعة اقسام . وق

فنرى    ٬ان ال يلتزم بنظام النسب او القربى فكان يدخل في بعض القبائل عشائر عربية ال تمت الى القبيلة بصلة النسب  

لب وضبية مثال انه ادخل مع قبيلة كنانة قبيلة جديلة . كما ادخل بني اسد وغطفان ومحارب ونمير وهم من بكر مع تغ

، وهما من الفرس قد (46)، )وحمراء ديلم (  (45). ثم نرى أيضا ان عبد القيس وهم من أهل الهجر    (44)وهم من ربيعة  

تميم   املعروفة  العربية  القبيلة  الى  في كل سبع  (47)ضمتا  القبائل  اعداد  ليجعل  العمل  الى هذا  ، ويبدو ان سعدا لجأ 

 متساويا .  
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رك بثاقب بصره ان نظام االسباع يكون اكثر صالحا اذا جمع بين القبائل املشتركة  ولكن سعد بن أبي وقاص اد

في النسب او املترابطة بروابط القربى فارسل الى قوم من نسابة العرب وذوي رايهم وعقالئهم منهم : سعيد بن نمران  

 .  (48)ومشعلة بن نعيم فعدلوهم على األسباع 

 . (49)لكوفة في عهد سعد بن ابي وقاص كان على النحو التالي وذكر الطبري ان نظام االسباع في ا

 وهم بنو عمرو قيس عيالن .  ٬كنانة وحلفاؤهم ) االحابيش ( وغيرهم من جديلة  -1

. وكان عددهم قليال   الحكم االموي  امارة سعد حتى زوال  القرشيين منذ  للوالة  اعوانا طبيعيين  وكان هؤالء 

 وكانوا يسمون )باهل العالية ( .    ٬بالنسبة لغيرهم 

وكندة وحضرموت واالزد . وهم من اليمانيين وكانت السيادة فيهم لطائفتين    ٬وخثعم    ٬وغسان وبجيلة    ٬قضاعة   -2

 ندة ( . )بجيلة ثم ك

مذ حج وحمير وهمدان وحلفاؤهم. وهم كذلك من العناصر اليمانية الخاصة وقد لعب هذا السبع دورا كبيرا   -3

 في حوادث الكوفة . 

 تميم والرباب وهوازن وبنو العصر ) وهم من العناصر املضرية ( .   -4

 بنو اسد وغطفان ومحارب ونمير وضبيعة وتغلب .  -5

 ( والحمراء ) حمراء ديلم ( .  اياد وعك وعبد القيس ) اهل الهجر  -6

 طي :  -7

ان الغاية التي قصدها الرسول )ص( تمثلت واضحة في هذه الحياة .. فهذا سعد بن ابي وقاص يكتب الى عمر  

بن الخطاب حينما نزل الكوفة ) انه خير املسلمين باملدائن فمن أعجبه املقام تركه فيها كاملسلمة فبقي اقوام  

 (50)س (.من االفناء واكثرهم بنو عب 

ھ فغير  36لقد بقيب الكوفة على هذا التقسيم حتى جاء أمير املؤمنين علي بن أبي طالب بعد معركة الجمل سنة  

 . (51)نظام االسباع هذه ودمج بعض القبائل التي كانت منفصلة فيما بينها وجعلها على النحو التالي 

 قيس وعبد القيس .  -1

 تميم وضبة والرباب وقريش وكنانة واسد . -2

 االزد وبجيلة وخثعم واالنصار وخزاعة .  -3

 كندة وحضرموت وقضاعة ومهرة .  -4

 مذ حج واشعر ) االشعريون ( . -5

 همدان وحمير.   -6
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 طي .  -7

وان وحدة العرب بدأت تتحقق   ٬ونتيجة لهذا االستقرار والتجمع نجد بان الروح القبلية بدأت تتضاءل شيئا فشيئا  

اليها الرسول األعظم )ص( وهي ان جعل اإلسالم الرابطة بين العرب بعد ان كانت  بينهم وهي الغاية البعيدة التي قصد  

العصبية القبلية الرابطة الوحيدة بينهم . وليس ادل على ذلك من قولة حينما قال عليه السالم  ) ليس منا من دعا الى 

 من بعد . عصبية ( وكانت دعوته هذه دعوة حب واخاء بين العرب واملسلمين وبين الناس جميعا

ھ( فغير هذا النظام وجعله على 50ظلت الكوفة على هذا النظام حوالي أربعة عشر عاما حتى والية زياد بن ابيه سنة )

 :  (52)غرار ما كان عليه في البصرة حيث أصبحت هذه األسباب أربعة أقسام تسمى )األرباع( وجعلها على النحو التالي 

 ملدينة(.  الربع األول : أهل العالية )أهل ا -1

 الربع الثاني : تميم وهمدان .  -2

 الربع الثالث : ربيعة )بكر( كندة . -3

 الربع الرابع : مذحج وأسد .   -4

فقد    ٬ان هذا التقسيم الرباعي الذي احدثه زياد لم يعد يعتمد على النسب او الحلف بين القبائل في كل ربع  

 . (53)القبيلتين األساسيتين ) اليمانية والنزارية (  ٬تعمد املزج بين املجموعتين 

ث : مزج بين بكر النزارية وكندة اليمانية .  وفي الربع الثال ٬ففي الربع الثاني : مزج زياد بن تميم النزارية وهمدان اليمانية  

. اما الربع األول الذي سمى )اهل العالية ( فقد ضل على   (54)والربع الرابع مزج فيه بين مذحج اليمانية واسد النزارية  

. كما  حاله الن أصحابه كانوا اعوانا طبيعيين للوالة القرشيين منذ والية سعد بن ابي وقاص حتى نهاية الحكم االموي  

 . (55)ان عددهم كان قليال بالنسبة إلى غيرهم 

املختلفة  القبائل  ان دمج   . منه  الكوفة قسما قليال  في  والبصرة وابقى  الشام  بالد  بين   ) زياد )حمراء ديلم  وقد فرق 

روح ومزجها داخل كل ربع كالذي قام به زياد اقوى بكثير مما قام به سعد فانه يساعد في نفس الوقت على اضعاف ال 

القبلية وصار هذا اقرب إلى توحيد القبائل وتجمعها. وقصد زياد من وراء ذلك أيضا تثبيت دعائم الحكم ونشر االمن  

والنظام في ربوع الكوفة واملحافظة على وحدة الجيش وتماسكه واالبتعاد به عن العصبية القبلية التي تمزقه وتشتت  

 شمله اذا ما تفشت به وسيطرت علية .

لخطوات التي اتخذها زياد في دمج القبائل العربية مع بعضها في الكوفة كان لها اعظم األثر في نفوس القبائل ان هذه ا

 لتدرك ان الحياة املدنية ش يء اخر غير الحياة البدوية التي تعود 
ً
العربية التي سكنة الكوفة حيث أخذت تهيؤها نفسيا

فكانت بداية للون جديد من الحياة املدنية تربط بينها وشائج املدينة    ٬ة  عليها العرب في حياتهم األولى في الجزيرة العربي

 . (56)وعالئق االجتماع وروابط الحياة الحضارية الجديدة 
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وانما اخذت تتحول الى شكل   ٬ان حياة العرب االجتماعية في الكوفة لم تبقى على ما تركها علية زياد في دمج القبائل  

يدة املستقرة . ان سكنى القبائل العربية جنبا الى جنب جعلهم يشعرون انهم أبناء مدينة جديد اخر بحكم الحياة الجد

وانهم وحدة متجانسة متشابهة املالمح والسمات فبدأ يتسرب    ٬واحدة تفرض عليهم نوعا من العالقات االجتماعية  

تأصل بالقبيلة كليا وانما ظل  الى نفوسهم إحساس باملدينة ولكن هذا اإلحساس باملدينة لم يقض على اإلحساس امل

 . (57)رواسب ال شعورية في أعماق تفكيرها . أي تحولت العصبية القبلية الى عصبيه للمدينة التي سكنوها 

  ( نسميها  ان  نستطيع  باملدينة  تؤمن  الى حيات  القبلية  الحياة  بموجبها  تحولت  ظاهرة جديدة  تظهر  بدأت  ومن هنا 

)التأقلم ( وذل او   ) املدينة مثل  اإلقليمية  القبيلة باسم  الكوفة وازد    ٬ك ان تسمى  الكوفة وتميم البصرة وازد  تميم 

. وليس ادل على ذلك من قول املبرد حين قال )) لقد حدثت فتنه في البصرة بين االزد وربيعة بعد وفاة يزيد  (58)البصرة 

نه فقال : يا معشر االزد وربيعة انتم وكادت ان تنشب الحرب بينهم وقد استطاع االحنف بن قيس ان يهدئ هذه الفت

وهللا الزد البصرة أحب   ٬واشقاؤنا في النسب وجيراننا في الدار ويدنا على العدو    ٬إخواننا في الدين وشركاؤنا في الصهر  

 .  (59)وازد الكوفة احب الينا من تميم الشام ((  ٬إلينا من تميم الكوفة  

شعور بالعصبية القبلية واملدينة معا وانما تعداها الى ابعد من ذلك حيث  ولم يقف تطور العرب الى هذا الحد من ال

قطع العرب خطوات كبيرة نحو التجمع في الكوفة بعد ان ذابت الفروق املكانية بين القبائل فصار الشعور باملدينة  

وجاء اهل   ٬ل الكوفة  وحدها فوق كل اعتبار اخر وان كتب التاريخ تذكر لنا امثله كثيرة عن ذلك فيقولون : سار اه

 وقاتل اهل الكوفة اهل البصرة .. اننا معشر اهل البصرة .  ٬البصرة 

قالوا : وسلمى بن اليقين على اهل البصرة ونعيم بن مقرن على اهل الكوفة . )) سار وفد من اهل البصرة فيهم االحنف 

ان إخواننا اهل الكوفة (( . وتتابع اهل العراق  . جاؤا إليه يرفعون إليه حوائجهم يقولون : انا معشر اهل البصرة ....  

 . الى غير ذلك من األمثلة . دون ذكر اسم القبيلة او العشيرة التي تسكن هذا املصر او ذاك . (60)من أصحاب األيام 

 ان انشاء املدن في الحقيقة تجربة جديدة رائدة في حياة العرب االجتماعية وكانت هذه التجربة بالرغم من كل ش يء

ومراميها   أهدافها  في  ناجحة  مقاصدها  في  الى   ٬موفقه  التجارب  من  غيرها  تعرض  كما  تعرضت  انها  من  الرغم  على 

الفتنه   نتيجة لبواعث  . او  اتبعها بعض الخلفاء والوالة  التي  في بعض األحيان لسوء السياسة  النكوص على عقبيها 

 ة واملذهبية وغيرها . والشقاق التي كانت تؤججها نار السياسة والتحزب والطائفي

 وعلى أساس هذا التقسيم القبلي ) االسباع أو األرباع ( ظهرت عدة وظائف مهمة منها : 

األرباع   -1 أو  األخماس  او رؤوس  االسباع  كالبصرة  (61)رؤوس   ( املدن  بموجبها  تقسم  التي  األقسام  ، هم رؤساء 

 والكوفة ( عند تخطيطها .  
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وكان هؤالء الرؤساء يختارون ممن لهم نفوذ شخص ي كبير بين قبائلهم وممن لهم مكانة محترمة في القبائل األخرى .  

وكانت السلطة التي يتمتعون بها مستمدة من مراكزهم الشخصية واالجتماعية . وان يكونوا معروفين بالبأس والنجدة 

 .  (62)ههم وأولي الفضل منهم والتجربة في الحرب وان يكونوا من فرسان الناس ووجو 

ومالية   وإدارية  عسكرية  بسلطة  هؤالء  تمتع  في   ٬وقد  ويحكمون  القبيلة  شؤون  يديرون  السلم  أوقات  في  فكانوا 

. بعد اخذه من الدولة وهم   . كما انهم يوزعون العطاء عليهم  الخالفات والخصومات التي تحدث بين افراد القبيلة 

م مسؤولية فعلية تجاه الوالي او األمير بصورة مباشرة وهم الرادعون لفتنتها واعمالها  املسؤولون عن تصرفات قبائله

املعادية للدولة . والواسطة بين افراد القبيلة وبين األمير في نقل تعاليمه واوامره اليهم . وكان رؤساء االسباع او االخماس 

 خاضعين لسلطة األمير او الوالي مباشرة الذي يحكم املصر . 

اصغر من الربع او السبع ال عالقة لها بالنسب او القربى .    ٬عرافات : وهي وحدات اجتماعية صغيرة جديدة  ال -2

وقد خصص لكل عرافة مبلغ من املال يوزع على افرادها توزيعا عادال . وقد عين لكل عرافة شخص مسؤول عنها يسمى  

اع ويتطلب توزيع املال من العريف اعداد سجل يبين العريف )وجمعه عرفاء ( . يعتمد علية األمير بعد رؤساء االسب 

 . (63)فيه النساء واألطفال واملقاتلة وتجهيزاتهم ومقدار أعطياتهم وماليهم 

 والعرفاء مسؤولون أيضا عن حفظ األمن والنظام في عرافاتهم فعليهم مراقبة املشاغبين ومثيري القالقل والفتن .

 لد من يولد . كما ان العريف يسجل موت من يموت ومو 

  (64)املنكب : وهي وظيفة جديدة استحدثت لحاجة الحياة املدنية اليها وهذه الوظيفة اقل من وظيفة العريف  -3

  النقيب : وقد وجدت هذه الوظيفة واستحدثت لضرورة االمن وضبط االفراد . وهي اقل من وظيفة العريف -4

(65)  . 
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