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TEKSTY

AbË al-Fa¬l A…mad an-NaysÇbËrÜ al-MaydÇnÜ

Nazwy Dni ArabÛw

(AsmÇí AyyÇm al-ëArab)

WstÍp, przek≥ad i komentarz Marek M. Dziekan

WstÍp

I. Autor i dzie≥o

AbË al-Fa¬l A…mad Ibn Mu…ammad Ibn A…mad IbrÇhÜm al-MaydÇnÜ

an-NaysÇbËrÜ, zm. 5 listopada 1124 r. (25 ramadana 518r.h.) w Niszapurze

i pochowany zosta≥ na cmentarzu w rodzinnej dzielnicy Al-MaydÇn. By≥

gramatykiem arabskim pochodzenia perskiego, zbieraczem tradycji i inteli-

gentnym adÜbem a takøe poetπ. Nauki pobiera≥ w rodzinnej miejscowoúci

u tamtejszych filologÛw i uczonych znawcÛw Koranu, AbË al-∞asana al-

-WÇ…idÜego, YaëqËba Ibn A…mada al-KurdÜego i ‘Alego al-MuÑÇöiëÜego al-

-FarazdaqÜego.

Najs≥ynniejszym i chyba najwaøniejszym dzie≥em Al-MaydÇnÜego jest

MaÑmaë al-am@Çl, czyli ÖZbiÛr przys≥Ûwî, praca obejmujπca 4766 najpo-

pularniejszych przys≥Ûw arabskich opatrzonych rÛønej wielkoúci wyjaúnie-

niami, ktÛre czasem rozrastajπ siÍ do ca≥ych opowieúci. Dodatek do

dzie≥a stanowi spis Ödni ArabÛwî w okresie staroarabskim i muzu≥maÒskim

oraz wypowiedzi Proroka, kalifÛw sprawiedliwych i innych wybitnych po-

staci z dziejÛw wczesnego islamu. Praca Al-MaydÇnÜego przet≥umaczona

zosta≥a na ≥acinÍ przez niemieckiego orientalistÍ G.W. Freytaga (Arabum
Proverbia, Bonn 1838-39).

Inne prace naukowe Al-MaydÇnÜego to As-SÇmÜ fÜ al-asÇmÜ, s≥ownik

terminologiczny arabsko-perski obejmujπcy m.in. s≥ownictwo z dziedziny

prawa muzu≥maÒskiego, zoologii i astronomii; komentarz do s≥ownika A^-



-~i…Ç… Al-μawharÜego pt. Qayd al-awÇbid min al-fawÇíid; Al-HÇdÜ li-aö-
-öÇdÜ - dzie≥o z dziedziny gramatyki arabskiej z notami w jÍzyku perskim.

Autorzy arabscy wspominajπ w sumie 15 dzie≥ Al-MaydÇnÜego, z ktÛrych

tylko czÍúÊ dotrwa≥a do naszych czasÛw.1

Poniøej prezentowane jest t≥umaczenie fragmentu MaÑmaë dotyczπce-

go nazw Ödni ArabÛwî. Tekst obejmuje jedynie dni ArabÛw w okresie sta-

roarabskim. Przek≥adu dokonano na podstawie: Al-MaydÇnÜ, MaÑmaë al-
-am@Çl, Kair 1959, t. II, 430-444. W przek≥adzie pominiÍte zosta≥y bez

odrÍbnego zaznaczania komentarze autora dotyczπce wokalizacji poszcze-

gÛlnych nazw i innych szczegÛ≥Ûw gramatycznych.

II. Wprowadzenie do lektury

Powszechnie wiadomo, øe najwyøszym przejawem kultury staroarab-

skiej by≥a poezja, zaú proza pozostawa≥a zdecydowanie na marginesie zain-

teresowaÒ beduinÛw z PÛ≥wyspu Arabskiego. Kultura ÑÇhiliyyi nie stwo-

rzy≥a wiÍkszych form prozatorskich, øadnej formy przypominajπcej epos

bohaterski, tak charakterystycznej dla innych ludÛw na analogicznym stop-

niu rozwoju. Epos bohaterski pojawi≥ siÍ znacznie pÛüniej, zaú funkcje te-

go gatunku literackiego u staroøytnych ArabÛw przejÍ≥y po trosze poezja,

ktÛra w znacznej czÍúci nie jest typowπ lirykπ, oraz tzw. AyyÇm al-ëArab
czyli ÖDni ArabÛwî, ktÛre naleøy rozumieÊ przede wszystkim jako Öwojny

ArabÛwî.2 Potwierdza to fakt, øe niektÛre z tych Ödniî nazywane bywajπ

takøe wprost Öwojnamiî, jak np. ÖDzieÒ bezprawiaî [Yawm al-fiÑÇr ñ tak

Al-MaydÇnÜ] to w biografii proroka Mu…ammada piÛra Ibn HiöÇma ÖWoj-

na bezprawiaî [∞arb al-fiÑÇr]3. Opowieúci te powstawa≥y w tym samym

okresie, co poezja staroarabska, ktÛra obejmuje okres od ok. 500 roku n.e.

do wystπpienia Proroka Mu…ammada. Nazwa ÑÇhiliyya pochodzi od tego,

øe jako ÑÇhilÜ okreúlano pierwszπ, najstarszπ chronologicznie klasÍ (ùaba-
qa) poetÛw arabskich4. ÖDni ArabÛwî obejmujπ wprawdzie g≥Ûwnie czasy
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1 R. Sellheim, Al-MaydÇnÜ, EncyclopÈdie de líislam. Nouvelle edition, t. VI,
Leida-Paryø 1990, s. 904-906; ‘Umar Ri¬Ç Ka……Çla, MuëÑam al-muíallifÜn, Bejrut
b.r.w., t. II, s. 63-64.

2 Najobszerniejsze i najbardziej kompetentne monografie na temat ayyÇm al-
-ëArab w jÍzykach europejskich to prace: W. Caskel, AijÇm al-ëArab. Studien zur
altarabischen Epik, ÖIslamicaî 1927/1928, nr 3; E. Meyer, Der historische Ge-
halt der AiyÇm al-ëArab, Wiesbaden 1970.

3 Ibn HiöÇm, As-SÜra an-nabawiyya, Kair b.r.w., s. 113.
4 J. Lane, An Arabic-English Lexicon. Edinburgh 1863, Book I, Part 2, s. 478.



przedmuzu≥maÒskie, ale czÍúÊ z nich wydarzy≥a siÍ juø po pojawieniu siÍ

islamu. Podkreúla siÍ jednak staroarabski charakter tych wydarzeÒ, zako-

rzenione sπ bowiem w duchu beduiÒskiego militaryzmu i wykazujπ staro-

arabskiego ducha walecznoúci.

Czym sπ ÖDni ArabÛwî? E. Meyer wskazuje, øe okreúlenie ayyÇm al-
-ëArab rozumieÊ moøna z jednej strony jako treúÊ opowieúci, z drugiej zaú ja-

ko ich formÍ.5 Ale to w øadnym razie nie wyczerpuje zagadnienia, poniewaø

choÊby wyjaúnienie samego terminu nastrÍcza kolejnych problemÛw. Wska-

zuje siÍ na dwie moøliwe przyczyny pojawienia siÍ tej nazwy. Pierwsza to

fakt, øe dzia≥ania wojenne trwa≥y tylko w dzieÒ, a wstrzymywane by≥y po za-

chodzie s≥oÒca.6 To juø úwiadczy o tym, øe owe Ödniî nie zawsze trwa≥y je-

den dzieÒ, czasem wrÍcz przed≥uøa≥y siÍ na lata, jak choÊby trwajπca

oko≥o 40 lat wojna Al-BasËs. Charakterystyczne przy tym, øe przy opisach

bitew pierwszy atak kaødego dnia okreúlany by≥ s≥owem Öwyruszyliúmy ran-

kiemî (a^ba…nÇ). Drugi powÛd to znaczenie s≥owa yawm ñ dzieÒ w jÍzyku

arabskim. Jego pole semantyczne uwzglÍdnia miÍdzy innymi znaczenie

ÖúmierÊ przeznaczonaî, wielokrotnie pojawiajπce siÍ w poezji staroarabskiej.

Przedmuzu≥maÒski Arab zna≥ dwa najwaøniejsze dni w swoim øyciu: dzieÒ

narodzin i dzieÒ úmierci. Pisa≥ o tym staroarabski poeta ‘AdÜ Ibn Zayd:

inna yawmayka yËöak al-yawma fa-iëlam
ayyu yawmayka minhumÇ an yadËra 

Oba twoje dni sπ blisko siebie, musisz wiedzieÊ

zatem, ktÛry z nich nadchodzi!7

Trudno ostatecznie stwierdziÊ, czy znaczenie ÖúmierÊî wywodzi siÍ od

ÖayyÇm al-ëArabî, czy teø odwrotnie ñ nazwa wojen wywodzi siÍ od

wczeúniej istniejπcego s≥owa ÖdzieÒî w znaczeniu ÖúmierÊî.8 Powszechne

funkcjonowanie takiego znaczenia potwierdza takøe tekst koraniczny,

gdzie w wersecie 5 sury Abraham (IbrÇhÜm) czytamy: ÖPos≥aliúmy juø Moj-

øesza z Naszymi znakami: ÖWyprowadü lud twÛj z ciemnoúci ku úwiat≥u!

Przypomnij im dni Boga!î.9 Owe Ödni Bogaî to Ödni, w ktÛre BÛg da≥ wier-
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5 E. Meyer, dz. cyt., s. 1.
6 M. al-μabbËrÜ, AyyÇm al-ëArab fÜ al-ÑÇhiliyya, ÖAl-Mawridî 1973, nr 1,

vol. II, s. 41.
7 A. a^-SÇíi©, Az-ZÇman ‘inda öuëarÇí al-ëArab qabla al-islÇm, Bagdad

1986, s. 174.
8 Tamøe.
9 Koran, t≥um. J. Bielawski, Warszawa 1986, s. 303.
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nym zwyciÍstwo, a ukara≥ niewiernychî.10

NaturÍ ayyÇm al-ëArab prÛbowa≥ zdefiniowaÊ siedemnastowieczny

osmaÒski historyk piúmiennictwa muzu≥maÒskiego KÇtib ÃelebÜ, znany

takøe jako ∞aÑÑÜ ŒalÜfa. ÖDni ArabÛwî to Öwielkie bitwy i straszliwe wy-

darzenia pomiÍdzy plemionami arabskimi. Nazywa siÍ je Ödniamiî, a cho-

dzi tam o wskazanie miejsca i [opisanie] sytuacji, co czyni [z wiedzy

o ÖDniach ArabÛwî] jednπ z ga≥Ízi wiedzy o historiiî.11 Bitwy te klasyfi-

kowane by≥y na rozmaite sposoby, ale najczÍúciej wedle plemion lub ich

konfederacji, ktÛre bra≥y w nich udzia≥. Pierwsza grupa to bitwy pomiÍdzy

plemionami konfederacji Qa…ùÇn, czyli plemion po≥udniowoarabskich (je-

meÒskich); druga pomiÍdzy plemionami qa…ùÇnickimi i ‘adnÇnickimi

(pÛ≥nocnoarabskimi), trzecia ñ wojny pomiÍdzy plemionami konfederacji

‘AdnÇn. Oddzielnπ grupÍ stanowi≥y wojny z obcymi ludami, szczegÛlnie

z Persami.

AyyÇm al-ëArab zaczÍto zbieraÊ w VII wieku, a jednym z najwaøniej-

szych kolekcji jest zbiÛr autorstwa AbË ‘Ubaydy (zm. 824.), ktÛry jednak

przetrwa≥ tylko w odpisach. Relacje te zachowa≥y siÍ w innych dzie≥ach na-

zywanych adabowymi, jak choÊby w s≥ynnym Al-ëIqd al-farÜd Ibn ‘Abd

Rabbihiego (zm. 940) czy KitÇb al-a©ÇnÜ Al-I^fahÇnÜego (zm. 967). Kla-

syczni autorzy podajπ rÛønπ liczbÍ Ödniî. AbË ‘Ubayda podaje 2200 dni,

a Al-I^fahÇnÜ 2700. Z kolei Al-MaydÇnÜ podaje, jak wspomnia≥em, nazwy

i okolicznoúci 132 Ödniî przed islamem i oko≥o 100 z czasÛw mu-

zu≥maÒskich. Nie jest to jednak faktyczna liczba tych Ödniî, poniewaø

niektÛre z nich majπ podwÛjne nazwy. Na przyk≥ad wspomniany ÖDzieÒ

zatrzaúniÍciaî nosi takøe nazwÍ ÖDzieÒ Muöaqqaruî.

Nazwy Ödniî najczÍúciej, choÊ nie wy≥πcznie, wiπza≥y siÍ z miejscem,

gdzie toczy≥y siÍ dzia≥ania, rzadziej stosowano imiÍ uczestnika bitwy,

okreúlenie jej powodu lub innπ cechÍ charakterystycznπ wydarzenia.

Przyk≥adem pierwszego typu moøe byÊ DzieÒ ‘UkÇ≤u (‘UkÇ≤ to miejsco-

woúÊ niedaleko Mekki, miejsce s≥ynnych przedmuzu≥maÒskich targÛw) czy

DzieÒ Al-KulÇbu (nazwa ürÛd≥a). Przyk≥adem nazwy drugiego typu jest

ÖDzieÒ ∞alÜmyî, bitwa pomiÍdzy krÛlem Syrii a krÛlem Al-∞Üry. Wojna

Al-BasËs wybuch≥a, poniewaø porywczy Kulayb z plemienia Ta©lib zabi≥

w z≥oúci wielb≥πdzicÍ ciotki swego szwagra z plemienia Bakr, ktÛra przy-

by≥a do nich z wizytπ. Owa ciotka mia≥a na imiÍ Al-BasËs i od niej

wziÍ≥a nazwÍ ca≥a, d≥uga wojna pomiÍdzy Ta©libitami i Bakrytami. Jeszcze

inny typ nazwy to ÖDzieÒ zatrzaúniÍciaî (Yawm a^-^afqa). ÖNazwano go

10 Tamøe, s. 883.
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dniem zatrzaúniÍcia ñ pisze Al-MaydÇnÜ ñ poniewaø namiestnik Chosroesa

(KisrÇ) zawezwa≥ ludzi, ktÛrzy najechali jego karawanÍ, zamknπ≥ ich

w twierdzy, zatrzasnπ≥ (a^faqa) za nimi drzwi i zabi≥ ich.î

Trudno wúrÛd tych przekazÛw wskazaÊ na úcis≥π chronologiÍ wyda-

rzeÒ, tym bardziej, øe czasem nie≥atwo ostatecznie wykazaÊ historycz-

noúÊ wydarzeÒ. Opisy mityczne mieszajπ siÍ tu z historycznymi. M. al-

-μabbËrÜ twierdzi, øe najstarszym dajπcym siÍ datowaÊ Ödniemî jest dzieÒ

MunëaÑÑu, czÍsto teø wskazuje siÍ na DzieÒ Al-Baydy, oba w≥πcza siÍ do

wydarzeÒ pierwszej po≥owy V w.12. Bez wπtpienia historyczny jest np.

s≥ynny ÖDzieÒ Al-QÇdisiyyiî, zwyciÍstwo ArabÛw nad Persami w 637 r.

Problem autentycznoúci ÖDni ArabÛwî podnoszony by≥ wielokrotnie

zarÛwno przez badaczy arabskich, jak i zachodnich. Wydaje siÍ jednak,

øe kaøde z twierdzeÒ bÍdzie tylko jeszcze jednπ hipotezπ, ktÛrπ tak samo

trudno obaliÊ, jak i potwierdziÊ konkretnymi dowodami. Na fali wπtpliwo-

sci w ich autentycznoúÊ, co dotyczy≥o w tym przypadku ca≥ej twÛrczoúci

ArabÛw przed islamem, ich rzeczywistπ, pozamitologicznπ wartoúÊ pod-

waøa≥ egipski uczony ‡ÇhÇ ∞usayn w s≥ynnej pracy FÜ aö-öiër al-ÑÇhilÜ,
piszπc: Öco siÍ zaú tyczy Dni ArabÛw, ich wojen i wrogoúci oraz zwiπzanej

z tymi wydarzeniami poezji, to wydaje siÍ ona byÊ falsyfikatem, a na pew-

no zdecydowana wiÍkszoúÊ z nich to bez wπtpienia falsyfikatî.13 Dla

niektÛrych badaczy dowodem na to jest, øe s≥ynny polihistor arabski z IX w.,

Aù-‡abarÜ w swej dziesieciotomowej historii powszechnej wymienia tylko

kilka z tych bitew, ale, choÊ jest to zagadkowe, trudno to uznaÊ za dowÛd,

skoro dla Aù-‡abarÜego postaciπ historyczna jest choÊby Adam, pierwszy

cz≥owiek. W tym przypadku zadzia≥aÊ musia≥y wiÍc inne mechanizmy.

PoszczegÛlne opowieúci mia≥y stereotypowπ formÍ i strukturÍ treúci:

zawiπzanie konfliktu z dok≥adnym wyszczegÛlnieniem plemion biorπcych

w nich udzia≥ (czÍsto powodem bitwy by≥o doúÊ b≥ahe wydarzenie), prze-

bieg walk i ostateczny rezultat rozstrzygany przez sπd rozjemczy; relacja

czÍsto przerywana by≥a wstawkami poetyckimi. Typowa struktura takiej

opowieúci sk≥ada≥a siÍ z kilku sta≥ych elementÛw: (1) wybuch konfliktu, (2)

ostrzeøenie, (3) wyprawa ≥upieøcza, (4) wojna i (5) kara. Teksty ayyÇm, co

typowe dla klasycznej prozy arabskiej, przeplatane by≥y licznymi fragmen-

tami poetyckimi, poezja bowiem takøe stanowi≥a rodzaj staroarabskiego

orÍøa. Oczywiúcie wspomniane elementy strukturalne to forma abstrakcyj-

11 KÇtib Ãelebi (∞aÑÑÜ ŒalÜfa), Kaöf a≤-≤unËn, Istanbul 1941, t. I, kol. 204.
12 Al-al-μabbËrÜ, dz. cyt., s. 43.
13 ‡. ∞usayn, FÜ aö-öiër al-ÑÇhilÜ, Kair 1977, s. 159.



na, w rzeczywistoúci rzadko udawa≥o siÍ takπ strukturÍ utrzymaÊ.14 Cha-

rakterystyczne jest stosowanie wstawek poetyckich, ktÛre czasem by≥y nie

tylko komentarzem, ale odgrywa≥y istotne znaczenie w przebiegu wyda-

rzeÒ. E. Meyer pisze: Öbez wzglÍdu na to, czy jakiú fragment poetycki cy-

towany jest w danej opowieúci, czy teø nie, jest on istotny dla okreúlenia jej

treúci historycznychî.15

Ciπg≥e walki pomiÍdzy poszczegÛlnymi plemionami oraz historia

krÛtkotrwa≥ych uk≥adÛw pokojowych stanowiπ chyba najistotniejszy szkie-

let literackiej twÛrczoúci przedmuzu≥maÒskich ArabÛw. Ten specyficzny,

Özmilitaryzowanyî sposÛb na øycie16 wytworzy≥ ideÍ honoru przedmuzu≥-

maÒskiego Araba, tzw. ‘ir¬, ktÛrego elementem by≥ ÖdÜn al-ëArab, czyli

sposÛb postÍpowania ArabÛwî. Wed≥ug E. von Grunebauma honor Ûw by≥

zwiπzany chyba silniej ze úwieckim pojÍciem moralnoúci, poniewaø nie

øadna si≥a nadprzyrodzona, lecz w≥aúnie dÜn al-ëArab, ktÛry by≥ elementem

ëir¬u warunkowa≥ w swej istocie przestrzeganie jego zasad.17 W sk≥ad tej

instytucji spo≥ecznej wchodzi≥a rÛwnieø zemsta (@aír), najúwiÍtszy obo-

wiπzek osoby najbliøszej zabitemu, goúcinnoúÊ (¬iyÇfa) oraz wier-

noúÊ (wafÇí) i mÍstwo (muruwwa, …amÇsa). Bardzo czÍsto plemiÍ, ktÛre

przegra≥o, musia≥o zap≥aciÊ cenÍ krwi, tzw. diyÍ za poleg≥ych wojow-

nikÛw zwyciÍskiego klanu. Niezwykle istotnym elementem staroarabskie-

go honoru rycerskiego by≥a takøe tzw. ‘a^abiyya, czyli solidarnoúc ple-

mienna, poczucie wspÛlnoty wszystkich cz≥onkÛw rodu i gotowoúÊ do

wspÛlnego dzia≥ania. Nie mniejsze znaczenie mia≥a takøe pamiÍÊ historycz-

na, ktÛrej przejawem by≥o dbanie o czystoúÊ krwi (Ödobre pochodzenieî ñ

nasab).

KwestiÍ historycznoúci ÖDni ArabÛwî niezwykle trafnie opisa≥ cyto-

wany juø iracki literaturoznawca Munôir al-μabbËrÜ: ÖDni ñ bez wzglÍdu

na to, czy czÍúciowo sπ sfa≥szowane, czy teø sπ prawdπ historycznπ, bez

wπtpienia mia≥y i majπ ogromny wp≥yw na umys≥y ArabÛw, co widaÊ choÊ-

by w ich poezji [nie tylko z czasÛw ÑÇhiliyyi ñ MMD]. Wystarczy przypo-

mnieÊ choÊby kwestiÍ pochodzenia [nasab], w ktÛre Arabowie wierzπ bez-

krytycznie, i ktÛre ukszta≥towa≥o wiele elementÛw ich øycia spo≥ecznego,

choÊ zazwyczaj trudno historycznie ustaliÊ liniÍ przodkÛw. Podobnie teø

patrzπ na ÖDniî, nie zwaøajac na prawdÍ historycznπ. Na tej podstawie nie
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14 Por. Caskel, dz. cyt., s. 9 i nast.
15 Meyer, dz. cyt., s. 6.
16 Al-μabbËrÜ, dz. cyt., s. 44.
17 G.E. von Grunebaum, The Nature of Arab Unity before Islam, ÖArabi-

caî 1963, t. X, z. I, s. 15.



ma potrzeby zag≥ÍbiaÊ siÍ w mroki dziejÛw, aby rozrÛøniÊ dni historyczne

od mitycznych. Najwaøniejsze, øe funkcjonujπ i majπ wp≥yw na wszystkich

ArabÛwî18. Charakterystyczne, øe podobnie, jak w wielu przypadkach

w poezji staroarabskiej, prawie zawsze moøna wskazaÊ na istniejace real-

nie miejsce, gdzie dosz≥o do opisywanego wydarzenia. 

O ile przestrzeÒ w AyyÇm al-ëArab jest zazwyczaj geograficznie

okreúlona i ograniczona, czas moøe byÊ traktowany w tych opowieúciach

rozmaicie, a historia przeplata siÍ z legendπ. Zwraca uwagÍ, øe te same

ÖDniî majπ niejednokrotnie rozmaity przebieg wed≥ug rozmaitych autorÛw,

co wiÍcej, jeden autor przytacza czasem rozmaite wersje wydarzeÒ, nie

wskazujπc na tÍ Öw≥aúciwπî. W przypadku AyyÇm al-ëArab mamy z pew-

noúciπ do czynienia z ca≥kiem innym pojmowaniem czasu, ktÛry nie jest

czasem doskonale linearnym. Jest to zresztπ charakterystyczne dla prawie

ca≥ego arabskiego piúmiennictwa typu historycznego. Obok chronologii ist-

niejπ w historiografii arabskiej jak gdyby Öczasy rÛwmoleg≥eî. Nie znaczy

to, øe arabscy historycy nie dostrzegali rÛønic pomiÍdzy rozmaitymi prze-

kazami. Nie ingerowali w nie jednak i nie prÛbowali ich ujednolicaÊ, czy

teø weryfikowaÊ. Historia dzieje siÍ jednoczeúnie diachronicznie i synchro-

nicznie, jawi siÍ niczym Öolbrzymi gmach, zbudowany z nieprzystawal-

nych do siebie cegie≥ek, w ktÛrym poza tym ñ wszystko siÍ zgadzaî19. To

rÛwnieø nasuwa skojarzenia z historiπ mitycznπ, dla ktÛrej takie niekonse-

kwencje nie sπ zarzutem, lecz rzπdzπ siÍ wewnetrznπ logikπ ñ logikπ mitu

raczej, niø historii. Ale ten w≥aúnie mit, pojmowany jako historia, kszta≥tu-

je úwiadomoúÊ arabskπ i silniejszy jest niø faktyczne wydarzenia. 

1. DzieÒ An-NisÇr

Bitwa pomiÍdzy plemionami àabba i TamÜm. 

An-NisÇr to ma≥a gÛra, obok ktÛrej odby≥a siÍ bitwa20. NiektÛrzy

mÛwiπ, øe to bitwa plemienia ‘Åmir.

2. DzieÒ Al-μifÇr

Mia≥ on miejsce w rok po An-NisÇr pomiÍdzy BanË Bakr a TamÜm.
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18 Al-μabbËrÜ, dz. cyt., s. 46.
19 T. Komendant, Upad≥y czas. SzeúÊ esejÛw i pÛ≥, GdaÒsk 1996, s. 17.
20 An-NisÇr to Ökilka pokrytych øwirem wzgÛrz na po≥udniowy wschÛd od

∞imÇ «ariyya, na po≥udnie od Na¬ÇdÜ, rozsypanych w dolinieî, U. Thilo, Die Ort-
snamen in der altarabischen Poesie, Wiesbaden 1958, 77.



[Al-μifÇr] to ürÛd≥o plemienia TamÜm w NaÑdzie21.

Rzek≥ Biör22:

W dniach An-NisÇr i Al-μifÇr

przeøyliúmy wielki bÛl i ogromnπ stratÍ23.

3. DzieÒ As-SitÇr

Bitwa pomiÍdzy plemieniem Bakr Ibn WÇíil a TamÜm. 

Podczas walki zginÍli Qays Ibn ‘Å^im24 i QatÇda Ibn SalÇma al-

-∞anafÜ25, rycerz BakrytÛw. Rzek≥ [poeta]:

Zabiliúmy QatÇdÍ w dniu As-SitÇr,

i Zayda wziÍliúmy do niewoli, juø w ostatniej chwili.

As-SitÇr26 to gÛra, ktÛrπ wspomina Imruí al-Qays:

Prawe skrzyd≥o ulewy sta≥o nad gÛrπ Katan,

zaú lewe nad gÛrami As-SitÇr i Jazbul.27

4. DzieÒ Bezprawia [al-fiΔÇr]

MÛwiπ, øe by≥y cztery Dni Bezprawia. Pierwszy to bitwa pomiÍdzy

plemionami KinÇna a HawÇzin, drugi pomiÍdzy Kurajszytami a HawÇzin,

trzeci pomiÍdzy KinÇnitami a Na^r Ibn MuëÇwiya ñ by≥a to niewielka wal-

Studia Arabistyczne i Islamistyczne 10, 2002106

21 Al-μifÇr to ürÛd≥o na wschÛd od Aö-äaqÜq, stacja na szlaku z Al-KËfy do
Medyny, Thilo, dz. cyt., 46.

22 Biör Ibn Abi Œazim, przedmuzu≥maÒski poeta z plemienia Asad, ur. ok.
535, zm. po 600 (F. Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums [dalej: GAS],
Lejda 1975, t. II, 211-212).

23 Wiersz na rym ma, por. ca≥y tekst w: DÜwÇn Biör Ibn Abi Œazim al-AsadÜ,
wyd. ‘Izzat ∞asan, Damaszek 1972, 190.

24 Qays Ibn ‘Å^im, zm. ok. 640, poeta staroarabski, przywÛdca plemienia Ta-
mÜm, wziπ≥ udzia≥ w delegacji do Proroka Mu…ammada w roku 631 i przyjπ≥ islam.
Prorok wyznaczy≥ go na swojego agenta do spraw podatkowych (GAS II, 200).

25 QatÇda Ibn SalÇma (VI w.), mÍdrzec arabski s≥ynny ze swej wspania≥o-
myúlnoúci i hojnoúci.

26 Por. Thilo, dz. cyt., 92; byÊ moøe tutaj mowa o jeszcze jednym SitÇrze po-
za czterema uwzglednionymi przez Thilo (?).

27 T≥um. A. Witkowska i J. Danecki, Siedem kasyd staroarabskich, Warsza-
wa 1981, 41.



ka ñ wreszcie czwarty, najwaøniejszy, pomiÍdzy Kurajszytami a HawÇzin.

PomiÍdzy tπ ostatniπ bitwπ a objawieniem [mabëa@] Proroka, Jemu PokÛj,

minÍ≥o 26 lat. Prorok by≥ jej úwiadkiem jako czternastoletni m≥odzieniec.28

Jej powodem by≥o to, øe Al-BarrÇ¬ Ibn Qays al-KinÇnÜ zabi≥ ‘UrwÍ ar-

-Ra……Çla. Kurajszyci nazwali tÍ bitwÍ Bezprawiem, poniewaø mia≥a miej-

sce w miesiπcach úwiÍtych. Rzekli wiÍc: ÖPope≥niliúmy bezprawie [faÑ-
arnÇ], walczπc w tym czasieî.29

5. DzieÒ NaÆli

To jeden z Dni Bezprawia. [NaÆla] natomiast to miejsce pomiÍdzy

Mekkπ a Aù-‡Çíifem30. Na temat tej bitwy mÛwi ŒidÇö Ibn Zuhayr31:

O, zaatakowaliúmy bez ogrÛdek

SaÆÜnÍ, gdyby nie noc i úwiÍty miesiπc!

Chodzi o to, øe walczyli oni z Kurajszytami do momentu, gdy zaczπ≥

siÍ úwiÍty miesiπc i nadesz≥a noc ñ wtedy przestali. Okreúleniem saÆÜna na-

zywani sπ Kurajszyci dla ich poniøenia. Jest to potrawa spoøywana

w ciÍøkich czasach i w biedzie. ByÊ moøe zresztπ [Kurajszyci] bardzo jπ lu-

bili32. Rzek≥ ‘Abd AllÇh Ibn az-ZibaërÇ33:
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28 A zatem bitwa mia≥a miejsce w 584 roku.
29 Por. E. Meyer, dz. cyt., 13-14. Ten ostatni jest wed≥ug tego autora jedynym

spoúrÛd Ödni bezprawiaî, ktÛry moøna okreúliÊ jako fakt historyczny.
30 PomiÍdzy Mekkπ a Aù-‡Çíifem rozciπgajπ siÍ dwa wadi: NaÆla aö-äÇmiy-

ya i NaÆla al-Yamaniyya, ktÛre ≥πczπ siÍ w miejscu, gdzie znajduje siÍ stacja piel-
grzymkowa BustÇn Ibn ‘Åmir, Thilo, dz. cyt., 75. Poniewaø zazwyczaj autorzy po-
mijajπ drugπ czÍúÊ nazwy, trudno stwierdziÊ, o ktÛrπ z dolin chodzi. W NaÆli znaj-
dowa≥o sie staroarabskie sanktuarium bogini Al-ëUzzy sk≥adajπce sie z trzech
drzew arabskiej akacji. Z miejsce tym wiπøe sie takøe kilka waønych wydarzeÒ
z øycia Proroka Mu…ammada.

31 Œidaö Ibn Zuhayr al-ëÅmirÜ, z plemienia HawÇzin znany poeta staroarab-
ski, pomaga≥ swojemu przyjacielowi Qaysowi Ibn al-ŒaùÜmowi w zemúcie na
ŒazraÑytach za úmierÊ jego ojca i dziadka, zmar≥ prawdopodobnie jeszcze przed
nadejúciem islamu (GAS, II, 219).

32 SaÆÜna to Örodzaj cienkiej polewki z wody zasypanej mπkπ [...]. Potrawa ta
by≥a rozpowszechniona zw≥aszcza u pokolenia Qurayö w Mekce, ktÛre dla niej mu-
sia≥o znosiÊ wiele szyderstw wrogich poetÛw. W utworach pogaÒskich i z pierw-
szego wieku islamu uøywa sie nierzadko wyrazu saÆÜna jako przezwiska Qu-
rayöytÛwî T. Kowalski, O pewnych potrawach spoøywanych w Arabii podczas
g≥odu, w: Arabica et Islamica, opr. M.M. Dziekan, Warszawa 1997, 160.

33 Poeta mekkaÒski, poczπtkowo zaciÍty wrÛg proroka Mu…ammada, pÛüniej
przyjπ≥ islam, øy≥ jeszcze za panowania kalifa ‘Umara (GAS II, 275-276).



SaÆÜna myúleli, øe zwyciÍøπ swego pana,

niechøe zwyciÍøy zwyciÍøajπcy zwyciÍskiego.

6. DzieÒ äamùa

To takøe jeden z Dni Bezprawia, pomiÍdzy Haszymidami i plemieniem

‘Abd aö-äams. ŒidÇö Ibn Zuhayr rzek≥ na ten temat:

Opowiedz, jeúli zechcesz, HiöÇmowi,

opowiedz ‘Abd AllÇhowi i Al-WalÜdowi,

øe w dniu äamùa wznieúliúmy

kolumnÍ chwa≥y, bo ma ona kolumnÍ.

Przywiedliúmy ku nim konnicÍ

pokrytπ b≥otem niczym zbrojπ.

7. DzieÒ Al-ëAblÇí

Twierdzi siÍ, øe to bia≥a ska≥a w okolicach ‘UkÇ≤u. MÛwi o tym ŒidÇö:

Czyø wam nie powiedzia≥em, øe ko≥o ‘Abli

siekliúmy po pÍcinach szybkπ [wielb≥πdzicÍ].

8. DzieÒ ëUkÇ≤

To kolejny z Dni Bezprawia. ‘UkÇ≤ to nazwa ürÛd≥a i jednego ze s≥yn-

nych targÛw arabskich w okolicach Mekki. Zbierali siÍ tam corocznie,

przebywali tam przez miesiπc, zajmujπc siÍ handlem i recytacjπ poezji.

Rzek≥ Durayd35:

Nie by≥o ciÍ w czas dwÛch bitew pod ‘UkÇ≤em.

Czy gdyby by≥a trzecia, teø byú jej uniknπ≥?
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34 Wed≥ug Ibn ‘Abd Rabbihiego w bitwie tej mia≥ uczestniczyÊ Mu…ammad ñ
dosz≥o do niej ok. 589 r. (Al-ëIqd al-farÜd, cz. VI, s. 103, za: Al-μabbËrÜ, dz. cyt.,
s. 43).

35 Durayd Ibn a^-~imma, poeta okresu przejúciowego (muÆa¬ram), sayyid
plemienia HawÇzin, zginπ≥ w 629 r. w bitwie przeciwko Prorokowi; bezskutecznie
stara≥ siÍ o rÍkÍ znanej poetki Al-Œansy (GAS II, 267-268).



9. DzieÒ Al-∞urayra

Jest to zdrobnienie od …arra, co oznacza kamienistπ pustyniÍ znaj-

dujπcπ siÍ na po≥udnie od ‘UkÇ≤u. O bitwie tej mÛwi≥ ŒidÇö:

Zadawaliúcie im bÛl i walczyliúcie odwaønie,

w Dniu Al-∞urayry miotajπc prawdziwe ciosy.

10. DzieÒ fiÜ QÇr36

By≥a to jedna z najwiÍkszych bitew ArabÛw i przynios≥a najwiÍkszπ

klÍskÍ PersÛw37. Brali w niej udzia≥ BanË äaybÇn. ParwÜz38 ze swym woj-

skiem najecha≥ ich, lecz äaybÇnici odnieúli zwyciÍstwo. By≥a to pierwsza

zwyciÍska bitwa ArabÛw nad Persami. Rzek≥ na ten temat BakÜr Ibn

A^amm z plemienia Qays Ibn ¡aëlaba:

W dniu DÜ QÇr byli odwaøni w boju,

wielka armia uderzy≥a na wielkπ armiÍ.

Gdy spotkali siÍ, uderzali synÛw wolnych kobiet

maszrafijskimi39 mieczami, niczym przeznaczenie. 

11. DzieÒ μabala

μabala to wzgÛrze pomiÍdzy Aö-äarÜfem a Aö-äarafem. Aö-äarÜf to

ürÛd≥o naleøπce do BanË Numayr, a Aö-äaraf do BanË KilÇb. Miejsce to na-

zywane jest takøe äiëb μabala.

W bitwie walczyli ‘Absyci i fiubyÇnici z ga≥Ízi Ba©Ü¬. Jeden z au-

torÛw raÑazÛw z ich plemienia powiedzia≥:

Kiedy przyjdπ do nas Asadyci, ∞an≤alici,

¥aùafÇnici i ich gniewni krÛlowie,

Studia Arabistyczne i Islamistyczne 10, 2002 109

36 Bitwa mia≥a miejsce w 610 r. w okolicy pÛüniejszej Al-Kufy. fiÜ Qar to na-
zwa wodopoju.

37 Po stronie perskiej walczy≥a takøe koalicja plemion arabskich (m. in. Ta©li-
bici), Meyer, dz. cyt., 13.

38 Chosrou II Parwiz, w≥adca z dynastii SasanidÛw, panowa≥ w latach 590-
-628.

39 Rodzaj mieczy wyrabianych w miejscowoúci MaöÇrif w Syrii lub Jemenie.



uderzymy na nich obnaøonymi mieczami

i nie doczekajπ swej nagrody.

12. DzieÒ Ra…ra…Çn

Ra…ra…Çn to wioska w okolicach ‘UkÇ≤u40.

MÛwiπ, øe by≥y tam dwie bitwy, pierwsza pomiÍdzy BanË DÇrim

i BanË ‘Åmir Ibn ~aë^aëa, druga zaú pomiÍdzy BanË TamÜm i BanË

‘Åmir41. 

Rzek≥ An-NÇbi©a al-μaëdÜ42:

Gdybyú zapyta≥ o dzieÒ Ra…ra…Çn, to wiedz,

øe plemiÍ HawÇzin sπdzi≥o, øe minÍ≥a juø si≥a.

13. DzieÒ Al-FalÑ 

Tπ nazwπ okreúla siÍ dwie bitwy. Al-FalÑ to wioska BanË ‘Åmir Ibn

~aë^aëa. Znajduje siÍ ona poniøej ‘AtÜku o dzieÒ od ∞iÑru na drodze do Sa-

ny. W pierwszej bitwie bra≥y udzia≥ plemiona ‘Åmir Ibn Saë^aëa i BanË

∞anÜfa, w drugiej zaú BanË ∞anÜfa i BanË ‘Åmir.

14. DzieÒ An-NaööÇö

An-NaööÇö to kwaúne wadi. Bitwa mia≥a miejsce po Dniu FalÑ po-

miÍdzy BanË ‘Åmir a mieszkaÒcami YamÇmy. Pewien poeta rzek≥ na ten

temat:

Bitwa w An-NaööÇöu pozostanie

nasiπkniÍta [krwiπ] przez wiele nocy.

Upokorzyliúmy YamÇmÍ, koÒczπc jej chwa≥Í,

tak, jak jej ziemiÍ podepta≥y sanda≥y.
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40 Thilo nie by≥ w stanie okreúliÊ po≥oøenia tej miejscowoúci, podaje nato-
miast, øe istnieje grupa wzgÛrz o tej nazwie na wschÛd od NaÆl, dz. cyt., 84.

41 Por. Meyer, dz. cyt., 18.
42 An-NÇbi©a al-μaëdÜ (zm. 684), poeta okresu przejúciowego, w okresie

przedmuzu≥maÒskim by≥ …anifem, pÛüniej przyjπ≥ islam (GAS II, 245-247).



15. DzieÒ lihÇby

MÛwiπ, øe to rÛwnina wzd≥uø drogi w dolinie, wokÛ≥ ktÛrej leøπ wyje-

dzone pastwiska, nieuøytki, wyg≥adzone kamienie i studnie. W bitwie wal-

czyli BanË Kaëb i ‘Aböamijczycy.

LihÇba zabroni≥a swego kwasu i porostÛw,

a tereny, gdzie roúnie ÅumrÇn [obroni≥] atak dzikiego byka.

16. DzieÒ ŒazÇzÇ, a mÛwiπ takøe ŒazÇz

Jest to gÛra, obok ktÛrej mia≥a miejsce bitwa pomiÍdzy NizÇrytami

i Jemenitami. Powiedzia≥ poeta:

Kiedy w ŒazÇzie rozgorza≥ ogieÒ walki,

uspokoi≥ zaskoczone oddzia≥y.44

17. DzieÒ Al-KulÇb

Al-KulÇb to ürÛd≥o na po≥udnie od μabali i äamÇmu. Rzek≥ poeta:

Al-KulÇb to nasze ürÛd≥o, wiÍc odejdücie

Arabowie znajπ dwie bitwy o tej nazwie: Al-KulÇb pierwszy i Al-

-KulÇb drugi, ktÛry mia≥ miejsce za czasÛw Ak@ama Ibn ~ayfÜego45.
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43 Thilo zna jedynie szerokie wadi o tej nazwie, ktÛre siÍga od pÛ≥nocno-
wschodnich kraÒcÛw Ad-Dahny do Al-Basry, dz. cyt., 44.

44 Jak twierdzi komentator, jest to fragment wiersza ‘Amra Ibn Kul@Ëma, jed-
nego z autorÛw muëallaq, sam jednakøe podaje, øe w dÜwÇnie ‘Amra inaczej brzmi
‘aÑz bajtu; podobnie jest w dwÛch wydaniach muëallaq, ktÛrymi dysponujÍ (ko-
mentarze At-TibrÜziego i Az-Zawzaniego). Waøniejszy w tym przypadku ^adr baj-
tu: wa-na…nu ©adata uqida fi ŒazÇza moøna odczytaÊ takøe inaczej, jak to pro-
ponujπ A. Witkowska i J. Danecki: ÖW dzieÒ, gdy p≥onÍ≥y ogniska na gÛrze Cha-
zazî (Siedem...., dz. cyt., 121.) O ile mojπ interpretacje potwierdzajπ wyøej wspo-
mniane komentarze do muëallaq, o tyle tÍ drugπ ñ Al-FÜrËzabÇdÜ, ktÛry w Al-
-QÇmËs al-mu…Üù , Kair, b.r.w., t. 2, 181 pisze, øe ŒazÇza to ÖgÛra, na ktÛrej zapa-
lano ogieÒ przed bitwπî.

45 Ak@am Ibn Sayfi (zm. 630), mÍdrzec arabski z okresu ÑÇhiliyyi. Wedle tra-
dycji zmar≥ w drodze do Mekki, gdzie zamierza≥ przyjπÊ islam. Wed≥ug komenta-
torÛw tego wydarzenia dotyczy 100 werset czwartej sury Koranu: ÖA kto wyjdzie



18. DzieÒ zatrzaúniÍcia (a^-^afqa)

MÛwiπ, øe to jeden pierwszy dzieÒ al-KulÇb, zwany takøe Dniem Al-

-Muöaqqar. Nazwano go dniem zatrzaúniÍcia, poniewaø namiestnik Cho-

sroesa (KisrÇ) zawezwa≥ ludzi, ktÛrzy najechali jego karawanÍ, zamknπ≥ ich

w twierdzy, zatrzasnπ≥ (a^faqa) za nimi drzwi i zabi≥ ich. Od tego

posz≥y dwa przys≥owia: Öpo wziÍciu jeÒcÛw trzeba ich zabiÊî i Öpo gra-

bieøy trzeba wziπÊ jeÒcÛwî.46

19. DzieÒ Al-Muöaqqar47

Al-Muöaqqar to stara twierdza w Al-Ba…raynie48; dzieÒ ten nazywany

jest takøe dniem zatrzaúniÍcia, o ktÛrym by≥a mowa wyøej.

20. DzieÒ ‡iÆfa49

[‡iÆfa] to miejsce. BanË YarbËë zaatakowali QÇbËsa Ibn Munôira Ibn

MÇí as-SamÇí50. MÛwi o tym äarÜ… al-YarbËëÜ:

Ich dziad by≥ bardziej dostojny niø krÛlowie i pod ‡iÆfπ

wypuúcili swych synÛw, aby rozsπdzili.

21. DzieÒ Smutku (al-waqÈ†)51

Bitwa mia≥a miejsce po nadejúciu islamu pomiÍdzy plemionami BanË

TamÜm i Bakr Ibn WÇíil. MÛwi o niej YazÜd Ibn ∞an≤ala:
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ze swojego domu i wywedruje ku Bogu i Jego Pos≥aÒcowi, a potem dosiegnie go
smierÊ ñ to nagroda jego bedzie u Bogaî (t≥um. J. Bielawski, Koran, Warszawa
1986). Przypisuje mu siÍ wiele mπdroúci i oracji. A zatem bitwa ta mia≥a miejsce
na prze≥omie VI i VII w., por. takøe Al-I^fahÇnÜ, K. al-A©ÇnÜ, t. 14, 73-74; E. Mey-
er, 16.

46 Komentarze do tych przys≥Ûw p. MaÑmaë, t. II, 187-188.
47 Wg. Thilo to przedmieúcie HaÑaru z cytadelπ, byÊ moøe leøπce w miejscu

dzisiejszego Mubarrazu, dz. cyt., 73.
48 NajwiÍksza oaza pÛ≥nocnej Arabii, na po≥udniowy zachÛd od wyspy Al-

-Ba…rayn, staroøytna Gerrha; jej stolicπ by≥ HaÑar.
49 ‡iÆfa, ürÛd≥o na terenie ∞imÇ «ariyya, na trasie z Al-Basry do Mekki (Thi-

lo, dz. cyt., 105). 
50 QÇbËs Ibn Munôir III Ibn MÇí as-SamÇí, ostatni w≥adca laÆmidzki, zmar≥

w 603 r.n.e.
51 Al-MaydÇnÜ nie wyjaúnia znaczenia nazwy tej bitwy. Z kolei Al-FÜrËzabÇdÜ

w Al-QÇmËs al-mu…Üù pisze: ÖW Dniu Smutku zamordowany zosta≥ Al-∞akam Ibn



Uratowa≥ go w Dniu Smutku wierzchowiec o d≥ugich nogach,

wysmuk≥y, z rykiem pogryzajπcy wÍdzid≥o.

22. DzieÒ Al-MarrËt52

Al-MarrËt to nazwa wÇdÜ, w ktÛrym odby≥a siÍ bitwa pomiÍdzy BanË

TamÜm i BanË Quöayra. MÛwi o tym poeta:

Tak jak hÇma [sowa]53 krzyczy na kamiennym pustkowiu,

tak ja, niczym hÇma [sowa] zawy≥em nad Al-MarrËtem.

23. DzieÒ Aö-äaqÜqa

Nazywajπ go takøe Dniem an-NaqÇ.

äaqÜqa oznacza zag≥Íbienie pomiÍdzy wydmami piasku. DzieÒ ten na-

zywany jest takøe ÖDniem al-…asanî, co oznacza piasek. MÛwi na ten temat

Ibn al-AÆdar:

W Dniu ÖöaqÜqa al-…asanayniî54 BanË äaybÇn

Spotkali swoje przeznaczenie.

W bitwie tej zginπ≥ AbË a^-~ahbÇí BisùÇm Ibn Qays aö-äaybÇnÜ.55
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∞ay@ama, a ‘A@Ñal Ibn al-MaímËn i Al-MaímËn Ibn äaybÇn dostali siÍ do niewo-
li. Nazwano go tak ze wzglÍdu na to, ile przyniÛs≥ smutku i walkiî (t. II, 406).

52 U. Thilo podaje teø innπ nazwÍ tego miejsca: Al-Maruta. Jest to Öp≥aski, ka-
mienisty grzbiet pomiÍdzy wydmami Al-Wariqa/Qunayfi¬a na wschodzie i μurad
na zachodzie. Na po≥udniu siÍga do wzgÛrz Al-WaÆraí i dzisiejszej ÖMirkaî, zaú
na pÛ≥nocy po dzisiejszy Al-Waömî (dz. cyt., 68). Jak pisze Meyer (dz. cyt., 16)
podczas tej bitwy plemiÍ Quöayr Ibn Kaëb z konfederacji BanË ‘Åmir pod
przywÛdztwem Ba…ira Ibn Salamy zaatakowa≥o plemiÍ BanË al-ëAnbar Ibn ‘Amr
Ibn TamÜm, ale najeüdøcy zostali przez nich powstrzymani. Ba…ir i czÍúÊ jego lu-
dzi ponieúli úmierÊ, pozostali uciekli.

53 Bayt ten moøe byÊ rozumiany rozmaicie, w zaleønoúci od tego, jakie zna-
czenie przypisaÊ s≥owu hÇma. Wed≥ug wierzeÒ staroarabskich dusza cz≥owieka po
úmierci przybiera≥a kszta≥t sowy i nazywa≥a siÍ hÇma lub ^ada. Swoim krzykiem
nawo≥ywa≥a ona do zemsty na zabÛjcy. HÇmy te zamieszkiwa≥y pustkowia i cmen-
tarze (szerzej na ten temat por. mÛj artyku≥ Dusza i úmierÊ w kulturze Arabii
przedmuzu≥maÒskiej, ÖPrzeglπd Religioznawczyî 1992 nr 2, tam dalsza bibliogra-
fia). Moøna oczywiúcie przyjπÊ takøe znaczenie Ösowaî, co zasadniczo nie zmieni
sensu wiersza.

54 Tj. Öprze≥Íczy miedzy dwoma piaskamiî lub Öbraci Al-∞asanÛwî.
55 Poeta przedmuzu≥maÒski, zm. ok. 612, jeden z najs≥ynniejszych rycerzy

ÑÇhiliyyi, przywÛdca plemienia. Jego odwaga sta≥a sie przys≥owiowa.



MÛwiπ teø, øe chodzi o dwie wydmy, jedna z nich nazywa≥a siÍ Al-

-∞asan, druga Al-∞usayn, dlatego teø bitwa nazywana jest Öyawm öaqÜqat

al-∞asanaynî [DzieÒ braci Al-∞asanÛw].56 By≥a to bitwa äaybÇnitÛw.

24. DzieÒ QuöÇwÇ57

äaybÇnici napadli na SalÜùa Ibn YarbËëa.58 Bitwa nazywana jest

takøe ÖDniem gÛry Suwayqaî. MÛwi o niej μarÜr:

èle siÍ zachowali rycerze w Dniu gÛry Suwayqa,

kiedy konnica zaatakowa≥a BisùÇma.

25. DzieÒ IrÇb

Ta©libici zaatakowali plemiÍ YarbËë.

MÛwiπ, øe to ürÛd≥o naleøπce do Balëanbar, a takøe, øe to miejsce

[maw¬ië].

26. DzieÒ fiË ‡ulË…59

Nazywany jest on takøe ÖDniem jaszczurczego ürÛd≥a (a^-^amd)î.

By≥a to bitwa plemienia YarbËë.60 Al-Farazdaq rzek≥:

Czy wiecie, øe jutro zostawimy waszych jeÒcÛw

u jaszczurczego ürÛd≥a, pomiÍdzy Rawiyyπ i ‡i…Çlem?
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56 Meyer (dz.cyt., 17) podaje nazwÍ NÇqa al-∞asan. äaybanici pod dowÛdz-
twem BisùÇma Ibn Qaysa zaatakowali stado wielb≥πdÛw pewnego àabbity z ple-
mienia ¡aëlaba Ibn Saëd. Atak powiÛd≥ siÍ, ale w boju zginπ≥ BisùÇm, a wielu
cz≥onkÛw plemienia zosta≥o wzietych do niewoli podczas prÛby ucieczki.

57 Ska≥a przypominajπca tamÍ, czÍúciowo pokrytπ piaskiem, w pobliøu μuzry
(Thilo, 83).

58 Podczas tej bitwy äaybanici pod przywÛdztwem BisùÇma Ibn Qaysa napa-
dli na wielb≥πdy dwÛch cz≥onkÛw plemienia SalÜù Ibn YarbËë i odnieúli zwyciÍstwo
(Meyer, 18).

59 Dos≥. miejsce poroúniÍte akacjami. Jedno znajduje sie w gÛrnym ∞aznie na
wschÛd od LÜny, prawdopodobnie nad dzisiejszym wadi BaôôÇq, drugie w Sawd
BÇhila na wschÛd od masywu äamÇmÜ (Thilo, 105; por. takøe Meyer, 13).

60 Wczeúniej ostrzeøeni Banu YarbËë pokonali plemiona LaÆÇzim i Bakr,
biorπc do niewoli czÍúÊ napastnikÛw (Meyer, 13).



27. DzieÒ fiË UrÇùÇ

Nazywajπ go takøe Dniem UrÇùÇ. By≥a to bitwa pomiÍdzy BanË ∞anÜfa

i ich sprzymierzeÒcami z BanË μaëda przeciwko BanË TamÜm. Wspomina

go ‘Amr Ibn Kul@Ëm:

Zostawiliúmy w fiË UrÇùÇ nasz majπtek,

gdzie nasze mleczne wielb≥πdzice jad≥y suchπ trawÍ. 

28. DzieÒ fiË BahdÇ

Bitwa pomiÍdzy Ta©libitami i BanË Saëd Ibn TamÜm. NapadniÍci zo-

stali BanË TamÜm.

29. DzieÒ fiË NaÑab

Bitwa BanË TamÜm przeciwko plemieniu ‘Åmir Ibn ~aë^aëa.

30. DzieÒ Wydmy (al-liwÇ)62

NiektÛrzy twierdzπ, øe to ÖDzieÒ WÇridÇtî63, bitwa BanË Ta©lib

z BanË YarbËë.64 Rzek≥ μarÜr:

Na ostrze miecza nadzialiúmy g≥owÍ ‘ÅriÅa

w dniu Wydmy, a krew ciek≥a z ran naszych koni.

‘ÅriÅ to imiÍ cz≥owieka.
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61 Inny przek≥ad por. A. Witkowska i J. Danecki, Siedem kasyd, dz. cyt., 121.
62 Istniejπ przekazy dotyczπce dwÛch Ödni wydmyî, por. Meyer, 10; na 16

tenøe autor omawia drugi z tych dni.
63 WÇridÇt to grupa wzgÛrz na zachÛd od dolnego biegu wadi TasrÜr; inne

miejsce o tej samej nazwie leøy w po≥owie drogi z Mekki do Al-Kufy (Thilo, 112).
64 Wed≥ug innych ürÛde≥ plemiona YarbËë i Tamim napad≥y wspÛlnie na ple-

miÍ ¡aëlaba Saëd Ibn fiubyÇn (por. Meyer, tamøe).



31. DzieÒ gniazd (a‘‰Ç‰)65

Bitwa pomiÍdzy äaybÇnitami a MÇlikitami. 

32. DzieÒ ëÅqil

‘Åqil to gÛra.66 Bitwa pomiÍdzy BanË Œa@ëam a BanË ∞an≤ala.67

33. DzieÒ Al-HuyaymÇí

To nazwa ürÛd≥a. Bitwa pomiÍdzy BanË Taym al-LÇt i BanË MuÑÇöië.

34. DzieÒ SafÇr

NazwÍ tÍ zastosowano jako metaforÍ dla wojska; pierwotnie to nazwa

studni. By≥a to bitwa pomiÍdzy Bakr Ibn WÇíil i TamÜm. Rzek≥ Al-Faraz-

daq:

Kiedy dotrzesz kiedyú do Safaru, znajdziesz tam

Udayhima celujπcego do rannego, ktÛry prosi o przebaczenie.

35. DzieÒ Al-Biör

Al-Biör to nazwa gÛry. Bitwa ta nazywana jest takøe Öyawm al-

-μa……Çfî. Rzek≥ Al-AÆùal:

Pod Al-Biörem Al-μa……Çf przystπpi≥ do bitwy,

pozostali po niej skarøπcy siÍ do Boga i w Nim szukajπcy nadziei.

36. DzieÒ MuÆÇöin

[MuÆÇöin] to jak Al-Biör dla Al-μa……Çfa. Jest to nazwa gÛry. MÛwi

o tym μarÜr:
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65 To inna nazwa ÖDnia μÇbÜùuî, por. nr 40.
66 Thilo nie zna gÛry o tej nazwie, podaje natomiast wÇdÜ ‘Åqil, 29.
67 Por. Meyer (za Naqaíi¬): MuëÇwiya Ibn Malik z μuöam Ibn MuëÇwiya zo-

sta≥ wziÍty do niewoli podczas ataku na BanË ∞an≤ala, a jego oddzia≥ zmuszony
zosta≥ do ucieczki (11).



Gdyby wszyscy, ktÛrzy brali udzia≥ w Dniu MuÆÇöin 

rzucili siÍ na gÛrÍ, to by jπ zmietli.

37. DzieÒ Al-ŒÇbËr

To nazwa miejsca w Syrii. W tym dniu zabity zosta≥ ‘Umayr Ibn al-

-∞ubÇb. MÛwi o tym NafÜë Ibn SÇlim:

Gdyby nie wydarzy≥ siÍ DzieÒ Al-ŒÇbËru,
zosta≥by wymyúlony, ale s≥awa o nim nie zosta≥a wymyúlona.

38. DzieÒ DurnÇ

[DurnÇ68] to miejsce bitwy pomiÍdzy plemionami ‡uhayya i Taym al-

-LÇt. Rzek≥ Al-AëöÇ:

Moje plemiÍ zatrzyma≥o siÍ w pomiÍdzy Durnπ i BÇdawlπ69,
a ona osiad≥a na wyøynie w okolicy As-SiÆÇlu.70

39. DzieÒ poruszania siÍ gÍsiego (al-ëu≤ÇlÇ)

Zosta≥ on tak nazwany, poniewaø podczas bitwy konni poruszali siÍ je-

den za drugim. Wed≥ug innych nazwa posz≥a od tego, øe niejasno wyraøali

siÍ na temat przywÛdztwa; oznacza to takøe zderzenie siÍ z nieprzyjacie-

lem. MÛwi siÍ takøe, øe z powodu tego, iø po dwÛch lub trzech dosiadali

jednej klaczy. By≥a to ostatnia bitwa pomiÍdzy Bakr Ibn WÇíil

i TamÜm w ÑÇhiliyyi71. Rzek≥ poeta:

Jeúli moøna przeklinaÊ dzieÒ al-ëu≤ÇlÇ,

to dzieÒ Al-μabÜùu bardziej jest godny potÍpienia.

40. DzieÒ Al-μabÜù72

To to samo, co DzieÒ al-aëöÇö. Bitwa plemienia YarbËë przeciwko

MuÑÇöië. Rzek≥ μarÜr:
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68 Wioska naleøπca do ManfË…y, Thilo, 40.
69 Nazwa ürÛd≥a (Thilo, 33).
70 As-SiÆal to nazwa wzgÛrz (Thilo, 91); w edycji DÇr ~Çdir w cytowanym

baycie nie wystÍpuje Durna. Zamiast ÖmÇ bayna Durnaî mamy tu ÖBaùna al-Gami-
siî (163). Przek≥ad tej wersji na j. niemiecki podaje Thilo, dz. cyt.

71 Por. Meyer, 20.
72 Por. Meyer, 14. Al-μabÜù (μabÜù al-Firdaws) to kotlina w ≥aÒcuchu wzgÛrz

na po≥udnie od WÇdÜ Iyad (Thilo, 48).



PlemiÍ MuÑÇöië nie widzia≥o dnia Al-μabÜùu,

ani lekkiego ruchu koni ze szczytu gÛry.

41. DzieÒ Al-μabÜùayn

To takøe bitwa tychøe plemion, podczas ktÛrej wziÍty zosta≥ do niewo-

li WadÜëa Ibn Aws HÇnií Ibn QabÜ^a aö-äaybÇnÜ.

42. DzieÒ A¬-«ariyya

MÛwiπ, øe to wioska BanË KilÇb na szlaku z Al-Basry do Mekki73.

Mia≥a siÍ tam odbyÊ bitwa pomiÍdzy BanË Saëd i BanË ‘Amr Ibn ∞an≤ala,

ale strony dogada≥y siÍ. Rzek≥ o tym, chwalπc siÍ, Al-Farazdaq:

Powstrzymaliúmy bitwÍ w Dniu A¬-«ariyyi

i w Dniu DwÛch èrÛde≥ zapobiegliúmy k≥Ûtni.

43. DzieÒ narowistej klaczy (al-ku…ayl)

Bitwa pomiÍdzy BanË Saëd i BanË ‘AmrË Ibn ∞an≤ala. MÛwi o niej

NafÜë Ibn SÇlim al-∞iÑÇzÜ:

Konnica w Dniu narowistej klaczy by≥a mÍøna,

nacierajπc oddzia≥ami ze wszystkich stron.

44. DzieÒ Al-KufÇfa

[Al-KufÇfa] to nazwa ürÛd≥a. Bitwa rozegra≥a siÍ pomiÍdzy BanË

FazÇra i BanË ‘AmrË Ibn TamÜm. Pisa≥ o tym Al-∞Çdira74:

Tak, jak w Dniu Al-KufÇfy zatrzymaliúmy nasze konie,

aby napoiÊ ostatnie wierzchowce, ktÛre odwraca≥y siÍ od ürÛd≥a.75
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73 Wg Thilo, 42 to pierwotnie nazwa zbiornika wodnego, ktÛrπ pÛüniej przy-
jÍ≥a wioska.

74 Al-∞adira to przydomek staroarabskiego poety o imieniu Quùba Ibn Aws
Ibn Mi…^an, pochodzπcego najprawdopodobniej z plemienia fiubyÇn. Jego dywan
opublikowa≥ NÇ^ir ad-DÜn al-Asad w Bejrucie w 1973 r.; obejmuje on takøe
wstÍp z zachowanymi informacjami na temat pochodzenia poety.

75 Al-MaydÇnÜ podaje jednπ z wersji tego baytu; pozosta≥e lekcje przytacza
Al-Asad w dywanie Al-∞adiry, 73.



45. DzieÒ Al-Qarn

[Al-Qarn] to gÛra756, gdzie mia≥a miejsce bitwa pomiÍdzy plemionami

Œaùëam i BanË ‘Åmir, ktÛrπ wygrali ci ostatni.

46. DzieÒ YusyÇn

[YusyÇn] to miejsce77, gdzie odby≥a siÍ bitwa pomiÍdzy BanË FazÇra

i BanË μuöam Ibn Bakr. MÛwi o tym poeta:

Jakøe moja konnica opuúci≥a pod YusyÇnem wasze 

wdowy [dalszy przekaz baytu niezrozumia≥y].

47. DzieÒ Al-WaqabÇ (WaqbÇ)

Zbiornik wodny78 otoczony cedrami; mia≥a tam miejsce bitwa po-

miÍdzy plemionami MÇzin i Bakr. Rzek≥ ∞uray@ Ibn Ma…fa¬ al-MÇzinÜ:

Zbliøyliúcie siÍ do Al-Waqaby z krwawiπcymi torsami.

48. DzieÒ dwÛch A^-SimmÛw (A^-Simmatayni)

MÛwi siÍ, øe dwÛch A^-SimmÛw to: A^-Simma al-μuöamÜ AbË Du-

rayd79 i Al-μa‘d Ibn aö-äammÇÆ. Imiona te po≥πczone zosta≥y, poniewaø

A^-Simma zabi≥ Al-μa‘da, a w jakiú czas potem A^-Simma zosta≥ zamor-

dowany z tego powodu, co sta≥o siÍ powodem wojny pomiÍdzy plemiona-

mi MÇlik i YarbË‘, ktÛrπ nazwano ÖDniem dwÛch A^-SimmÛwî ñ nie jest

to zatem nazwa miejscowa.
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76 Por. Thilo, 78.
77 Jak podaje wydawca t≥umaczonego tekstu, YusyÇn to dwie gÛry, ktÛre

wspomina Yaqut i Al-Bakri (436).
78 Zbiornik ten znajdowa≥ siÍ na terenach plemienia MÇzin: FÜrËzabÇdÜ,

Mu…iù, t. 1, 143; Thilo podaje nazwÍ Al-Waqba (112) wymienianπ przez Yaquta,
ñ zbiornik wodny w gÛrnym ∞aznie.

79 A zatem ojciec s≥ynnego poety staroarabskiego Durayda Ibn a^-~immy
(zm. 629).



49. DzieÒ Al-QurÇqir

Bitwa pomiÍdzy MuÑÇöië i Bakr Ibn WÇíil.

50. DzieÒ BalqÇí

Miejsce w Al-∞aznie80. MÛwi≥ μarÜr:

Czy to twÛj koÒ, czy mÛj dotar≥ do do przywÛdcy,

Al-Balqi, aby jπ zburzyÊ?

51. DzieÒ DwÛch èrÛde≥ (‘aynayn)

Rzek≥ AbË ‘Ubayda: dwa ürÛd≥a znajdujπ siÍ w HaÑrze.81 Rzek≥ al-Fa-

razdaq:

Powstrzymaliúmy bitwÍ w Dniu A¬-«ariyyi

i w Dniu DwÛch èrÛde≥ zapobiegliúmy k≥Ûtni.82

52. DzieÒ Odejúcia (al-…inw)

Bitwa pomiÍdzy plemionami Bakr i Ta©lib. Wspomina o nim Al-AëöÇ:

Na twoje øycie, w Dniu Odejúcia, kiedy rankiem

pojawiliúcie siÍ niczym oddzia≥y úmierci, nie przeszkodzi≥y

im przeklinajπce kobiety.83
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80 Wg Al-FÜrËzabÇdiego BalqÇí to miejscowoúÊ (?) w Syrii i zbiornik wodny
na ziemiach plemienia AbË Bakr.

81 Thilo podaje dwa miejsca o tej nazwie: jedno na pÛ≥nocny zachÛd od Ar-
-Rijadu i drugie w po≥owie drogi pomiedzy Medynπ a Maëdin Ibn Sulaym (52-53).

82 Por. dzieÒ nr 42.
83 Al-MaydÇnÜ podaje tylko pierwszπ czÍúÊ baytu, druga wg DÜwÇnu Al-Aëöy,

Bejrut b.r.w., 137 ñ w tym przekazie bayt zaczyna sie od bi-ëaynayka ñ u Al-May-
daniego: bi-ëumrika.



53. DzieÒ As-SËbÇn84

To miejsce, w ktÛrym mia≥a miejsce bitwa pomiÍdzy plemieniem ‘Abs

i ∞an≤ala. MÛwi na ten temat Aws [Ibn ∞aÑar]:

PomiÍdzy Aö-äamÜùem85, SÇrπ86

i μur@umem87 wyglπdali niczym porzucone kawa≥ki drewna.

54. DzieÒ rozpusty (al-fasÇd)

Bitwa pomiÍdzy Al-¥awù a μadÜlπ, od≥amami plemienia ‡ayyií. MÛwi

o niej μÇbir Ibn al-∞arÜö aù-‡ÇíÜ:

Nasze palankiny nie bojπ siÍ opuúciÊ domostwa

przed rozpustπ siÍbroniπ i przygotowane sπ [do odjazdu].

Wydarzenie to nazywajπ takøe Öczasem rozpustyî i Örokiem rozpustyî.

55. DzieÒ Fayf ar-RÜ…88

To miejsce, gdzie rozegra≥a siÍ bitwa pomiÍdzy plemieniem Œa@ëam

a ‘Åmir. MÛwi o nim ‘Abd ‘Amr*:
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84 StrumieÒ na po≥udniowy wschÛd od Labanu, prawdopodobnie identyczny
ze wspÛ≥czesnym ‘A≤aym: Thilo, 93; tam rÛwnieø niemiecki przek≥ad baytu Aw-
sa; przek≥. francuski p. Le Diwan díAws B. HaÑar. Traduction partielle par Wi-
liam MarÀais, ÖArabicaî 1977, t. XXIV, z. 2, [11] 119. 

85 Wg Thilo (93) Aö-äumayù, Al-MaydÇnÜ wokalizuje w ten sposÛb; rÛwnieø
Al-FÜrËzabÇdÜ uwzglÍdnia formÍ Aö-äumayù: wydma na ziemiach plemienia AbË
‘Abd AllÇh Ibn KilÇb (Mu…Üù, t. II, 383).

86 Kamieniste miejsce w okolicach Raqdu, SÇqu i AbÇn al-Aswad (Thilo, 98).
87 Zbiornik wodny na pÛ≥nocnym skraju Qananu. At-Tibrizi w komentarzu do

muëallaqi Zuhayra pisze: woda naleøπca do Banu Asad, äar… al-qa^Çíid al-ëaör,
Bejrut 1980, 168.

88 W czasie bitwy plemiona Maô…iÑ, Al-∞Çri@ Ibn Kaëb i Œa@ëam poko-
na≥y plemiÍ ‘Åmir Ibn Saë^aëa pod przywÛdztwem ‘Åmira Ibn aù-‡ufayla (zm. ok.
632, por. GAS II, 244-245) (Meyer, 13), znanego poety, ktÛry w tej bitwie straci≥
oko. ‘Åmir by≥ znanym poetπ staroarabskim i rycerzem, uda≥ siÍ z delegacja do
Proroka Mu…ammada, ale nie przyjπ≥ islamu.

* Bayt pochodzi z Al-∞amasy AbË TammÇma i przypisany jest tam ‘Åmirowi
Ibn aù-‡ufaylowi, ale At-TibrÜzÜ dokona≥ analizy i przypisa≥ go ‘Abd ‘Amrowi Ibn
äuray…owi Ibn al-A…wa^owi Ibn μaëfarowi Ibn KilÇbowi, rycerzowi plemienia
DaëlaÑ. Bayt w ca≥oúci brzmi: Odesz≥o, nie pytajπc, jaki rycerz / jest twoim mÍøem.
On walczy≥ z plemionami Sadaí i Œa@ëam (przyp. wydawcy tekstu arabskiego, s. 438).



Odesz≥aú, nie pytajπc, jaki rycerz.

Bayt z Al-∞amÇsy.89

56. DzieÒ UwÇra

Nazwa zbiornika wodnego90, gdzie mia≥a miejsce bitwa pomiÍdzy

‘Amrem Ibn Hindem i plemieniem TamÜm91.

57. DzieÒ stepu (al-baydÇ’)

To jeden z najstarszych dni ArabÛw pomiÍdzy ∞imyarytami a Kalbi-

tami; istnieje na ten temat wiele wierszy.

58. DzieÒ Al-¥awl

Nazwa miejsca92.

Bitwa rozegra≥a siÍ pomiÍdzy plemionami «abba i KilÇb. Rzek≥ Aws

Ibn ¥alfÇí:

Rzek≥a UmÇma w Dniu ¥awl:

zrywajπ siÍ, o Ibn ¥alfo, [nasze?] wiÍzi!

59. DzieÒ As-SullÇn

Miejsce w TihÇmie w kierunku Jemenu.

Bitwa plemienia RabÜëa z Maô…iÑ. Tego dnia ‘Åmir93 zosta≥ nazwany
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89 AbË TammÇm, Al-∞amÇsa, Bagdad 1987, 52.
90 Niedaleko Qu^ayby, na wschÛd od Al-Waömu (Thilo, 83,110).
91 Meyer (20) podaje dok≥adniejsze okolicznoúci bitwy: úmierÊ ksiÍcia, ktÛry

znajdowa≥ siÍ pod opiekπ ZurÇry Ibn ‘Udusa z plemienia TamÜm doprowadzi≥a do
zemsty krÛla ‘Amra Ibn Hinda (zm. ok. 578) z Al-∞Üry ñ úmierÊ ponios≥o 99
wziÍtych do niewoli DÇrimitÛw (DÇrim, dok≥adniej DÇrim Ibn Malik to ga≥πü ple-
mienia Tamim ñ por. ‘U. R. Ka……Çla, MuëÑam qabÇíil al-ëArab, Damaszek 1949,
t. I, 370).

92 Miejsce wymianiane kilkakrotnie w poezji staroarabskiej, m. in. w muëal-
lace LabÜda (bayt 1); jest to zbiornik wodny w ∞ima àariyya, w pobliøu niewiel-
kiej grupy wzgÛrz o takiej samej nazwie (Thilo, 49).

93 AbË Baraí ‘Åmir Ibn Malik, por. Araviyskaya starina, Moskva 1983, 99.



ÖMulÇëib al-asinnaî (igrajπcy w≥Ûczniami). Rzek≥ Zuhayr Ibn μanÇb94:

Widzia≥em dwa ogniska, ktÛre razem zap≥onÍ≥y

w ŒazÇzie i w SullÇnie.

60. DzieÒ «ubayëÇt

To ürÛd≥o, u ktÛrego ∞ayya urodzi≥a synka Al-∞Çri@a Ibn ‘Amra. Wy-

chowywa≥ siÍ on wúrÛd TamÜmitÛw w czasach, kiedy BanË TamÜm i Bakr

Ibn WÇíil koczowa≥y w jenym miejscu. Al-∞Çri@ oskarøy≥ ich o [porwanie?]

jego syna. Przysz≥a do niego delegacja z przeprosinami, ktÛrπ on wymor-

dowa≥; dzieÒ ten ma zwiπzek z Dniem KulÇb.

61. DzieÒ μaww NaùÇí*

To zbiornik wodny BanË TamÜm.

W takiej formie przytacza go Al-AzharÜ95. MÛwi on: to zbiornik wod-

ny plemienia TamÜm; pi≥em z niego, a woda w nim jest s≥odka. W bitwie

brali udzia≥ BanË Saëd i Hawôa Ibn ‘AlÜ96. DzieÒ ten spowodowa≥ wybuch

dnia Al-Muöaqqar ñ to nazwa twierdzy HaÑar na ziemiach Al-Ba…raynu.

DzieÒ ten nazywaja takøe ÖDniem zatrzaúniÍciaî, o ktÛrym juø by≥a mowa.

62. DzieÒ ¬ura…ra…u97

Bitwa pomiÍdzy plemionami Saëd i ¥assÇn.

63. DzieÒ WaÑÑ

To Aù-‡Çíif. Bitwa pomiÍdzy BanË ¡aqÜf a ŒÇlid Ibn Hawôa98.
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94 Poeta staroarabski, orator i wojownik, zm. ok. 564, jeden z najwiÍkszych
bohaterÛw plemienia Kalb, zaliczany do Öd≥ugowiecznychî (muëammarËn) ñ GAS
II, 146.

* Por. DzieÒ nr 18.
95 Al-AzharÜ (895-980), prawnik muzu≥maÒski i gramatyk, autor s≥ownika

jÍzyka arabskiego Tahôib al-lu©a (Udoskonalenie jezyka).
96 Hawô to od≥am plemienia Al-BakkÇí Ibn ‘Åmir, czÍúci plemienia ‘Åmir

Ibn ~aë^aëa, Ka……Çla, t. I, 90 i t. III, 1234.
97 fiura…ra…, ¬uru…ru… ñ gatunek czerwono-czarnej muchy lub nazwa nie-

bezpiecznej trucizny (Al-FÜrËzabÇdÜ, dz. cyt., t. I, 228). 
98 Ka……Çla nie uwzglÍdnia takiego plemienia.



63. DzieÒ Al-BasËs

To imiÍ ciotki GassÇsa Ibn Murry aö-äaybÇnÜego. Mia≥a ona wiel-

b≥πdzicÍ o imieniu SarÇb. Kulayb WÇíila zobaczy≥ jπ w swojej …imie99, jak

rozdepta≥a jajka go≥Íbi, ktÛre tam mieszka≥y i wystrzeli≥ do niej z ≥uku ra-

niπc jπ strza≥π w wymiÍ. μassÇs rzuci≥ siÍ na Kulayba i zabi≥ go, co sta≥o siÍ

powodem wojny pomiÍdzy plemionami Bakr i Ta©lib, ktÛra trwa≥a czter-

dzieúci lat i sta≥a siÍ dla ArabÛw przys≥owiowa.100

65. DzieÒ strzyøenia (at-ta…Çluq)

MÛwiπ takøe: ta…lÇq al-limami ñ strzyøenia kosmykÛw w≥osÛw, po-

niewaø wojownicy jednej ze stron ogolili sobie g≥owy. Bitwa pomiÍdzy

plemionami Bakr i Ta©lib.

66. DzieÒ DÇ…isa i ¥abry101

Wojna pomiÍdzy plemionami FazÇra i fiubyÇn. Wybuch≥a z powodu

owych dwÛch wielb≥πdÛw i trwa≥a bardzo d≥ugo. OpowieúÊ o niej jest do-

brze znana.

67. DzieÒ A^-~ulayb102

Bitwa pomiÍdzy Bakr Ibn WÇíil a ‘Amr Ibn TamÜm.
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99 ∞imÇ to obszar naleøπcy do danego plemienia obejmujπcy takøe jego pa-
stwiska ñ na ten teren nie mia≥y wstÍpu inne plemiona i ich stada.

100 To jedna z najs≥ynniejszych bitew staroarabskich. Znane sπ rÛøne wersje
wydarzeÒ (por. Meyer, 12); jednπ z nich przytacza J. Danecki w swoim przek≥adzie
muëallaq (dz.cyt., 131-132); por. takøe komentarz do powiedzenia aöíam min Al-
-BasËs w: The Fakhir of Al-Mufa¬¬al Ibn Salama, ed. by C.A. Storey, Leyden
1915, 7678.

101 DÇ…is by≥ ogierem, zaú ¥abrÇí klaczπ ñ oba konie naleøa≥y do plemienia
‘Abs (wed≥ug innych przekazÛw ogier naleøa≥ do ‘AbsytÛw, zaú klacz do fiubyÇ-
nitÛw). Bra≥y one udzia≥ w wyúcigach konnych, w ktÛrych najlepsze by≥y konie ab-
sydzkie. W zwiπzku z tym fiubyÇnici zastawili zasadzkÍ, w ktÛrπ wpad≥ jeden
z koni i dlatego przybieg≥ ostatni. ChoÊ wyúcig wygrali ‘Absyci, sta≥o siÍ to jednak
przyczynπ wojny trwajacej przez czterdzieúci lat.

102 GÛra pomiÍdzy Ka≤imπ a Baùn FalÑ (Thilo, 99).



68. DzieÒ A≤-˚ahru

Bitwa pomiÍdzy plemionami ‘Amr Ibn TamÜm a ∞anÜfa.103

69. DzieÒ fiË fiarÇíi…

Aô-fiarÜ…a to wzgÛrze, liczba mnoga ôarÇíi…. Konflikt pomiedzy BanË

TamÜm i Jemenem. Wojna nie odby≥a siÍ, poniewaø strony pogodzi≥y siÍ.

70. DzieÒ Ad-Da@Üna104

W okresie ÑÇhiliyyi zwano go Ad-DafÜna ñ przez fÇí. PÛüniej nazwÍ tÍ

uznano za z≥owrÛøbnπ i przemianowano jπ na Ad-Da@ÜnÍ. Jest to studnia

plemienia SayyÇr Ibn ‘Amr105. Rzek≥ na ten temat An-NÇbi©a aô-fiubyÇnÜ:

W Ar-Rumaj@ie byli ludzie z rodu Sukayn,

a w Ad-Da@Ünie z plemienia SayyÇr.106

BanË MÇzin najechali na BanË TamÜm.

71. DzieÒ fiÇt ar-Ramram

Bitwa pomiÍdzy plemieniem ‘Åmir a ‘Abs.

Ramram to rodzaj drzewa lub trawy wiosennej, byÊ moøe ramram to

jej niewyroúniÍta odmiana.

72. DzieÒ μadËd

Bitwa pomiÍdzy ∞awfazÇn Ibn äarÜk i Saëdytami. Qays Ibn ‘Å^im

zawrÛci≥ na swoim pustkowiu, a kiedy ten siÍ odwrÛci≥ siÍ, dosiÍgnπ≥ go

cios, od ktÛrego zmar≥.107
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103 Od≥am plemienia Bakr Ibn WÇíil (Ka……Çla, dz. cyt., t. I, 312).
104 takøe: Ad-Du@ayna (Ka……ala, t. II, 569).
105 Od≥am plemienia MÇzin Ibn FazÇra, tamøe.
106 Por. äar… dÜwÇn an-NÇbi©a, Bejrut b.r.w., 35.
107 PlemiÍ Al-∞awfazÇn wraz z äaybÇn-Bakr najecha≥o pozbawione ochrony

RabÜë Ibn al-∞ariù (= MuqÇëis, od≥am plemienia TamÜm), rabujπc kobiety, dzieci
i stada. £upy te musieli jednak wkrÛtce porzuciÊ, poniewaø ulegli poproszonym
o pomoc cz≥onkom plemienia Minqar Ibn ‘Ubayd z klanu Saëd-TamÜm pod
przywÛdztwem Al-Ahtama Ibn Sumayya (Meyer, 14).



73. DzieÒ Al-QarëÇí

To teren, na ktÛrym znajdujπ siÍ studnie plemienia GudÇna108. W bi-

twie brali udzia≥ BanË MÇlik i BanË YarbËë.

74. DzieÒ Malham.

Bitwa pomiÍdzy plemionami TamÜm i ∞anÜfa.

Malham to miejsce poroúniÍte licznymi palmami109. Rzek≥ μarÜr:

Jak gdyby obozowe dzieci sta≥y siÍ czerwone,

przybywajπc z palmowej doliny Malham.*

75. DzieÒ Qu…qu…110

Miejsce, gdzie zosta≥ zabity MasëËd Ibn Quraym, rycerz plemienia

Bakr Ibn WÇíil. Rzek≥ poeta111:

Zabiliúmy Ibn Qu…ayma pod Qu…qu…em

i jego klienta Al-MuÑabbaha li-al-Fama.

76. DzieÒ MunëaÑÑ112

Nazwa miejsca.

BanË YarbËë zaatakowali BanË KilÇb.
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108 GudÇna to od≥am plemienia YarbËë (Ka……Çla, t. III, 879).
109 Obwarowana wieú w orodku oazy palmowej na pÛ≥nocny zachÛd od dzi-

siejszego Ar-RiyÇ¬u (Thilo, 66). 
* Wg AbË ‘Ubayda al-BakrÜego w tym dniu po raz pierwszy bra≥ udzia≥ w wal-

ce ‘Utayba Ibn al-∞Çri@ Ibn äihÇb.
110 AbË RabÜëa Ibn fiuhl Ibn äaybÇn-Bakr najechali YarbËë-TamÜm i zrabo-

wali wielb≥πdy cz≥owieka z plemienia ‘Ubayd Ibn ¡aëlaba Ibn YarbËë, ale pÛüniej
zostali pokonani przez YarbËë (Meyer, 18). DzieÒ ten znany jest takøe jako Baùn al-
-Mala.

111 Wiersz Su…ayma Ibn Waùila ar-RiyÇ…iego, zm. ok. 661, poety z okresu
przejúciowego, ktÛry przyjπ≥ islam (GAS, II, 202-203).

112 M. al-μabbËrÜ (dz. cyt., s. 43) pisze, øe by≥a to bitwa pomiÍdzy plemiona-
mi ‘Abs i ¥anÜ z konfederacji Qays; uznaje teø ten DzieÒ za najstarszπ bitwÍ
ArabÛw, ktÛra odby≥a sie w pierwszej po≥owie V wieku.



77. DzieÒ ZarËd

Nazwa miejsca.

Bitwa pomiÍdzy Ta©libitami i YarbËëitami.113

78. DzieÒ Dziewczyny (al-fatÇt)

Tego dnia BanË ‘Åmir zaatakowali plemiÍ ŒÇlid Ibn μaëfar i ponieúli

klÍskÍ po ciÍøkiej walce.

79. DzieÒ Ar-Raqam

Studnia plemienia Murra.

Bitwa pomiÍdzy FazÇrytami i ‘Åmirytami. Tego dnia raniony zosta≥

Qurzul, wierzchowiec ‘Åmira Ibn aù-‡ufayla.114

80. DzieÒ ‡uwÇla

PomiÍdzy BanË ‘Åmir a GaùafÇn.

‡uwÇla: studnia.

81. DzieÒ Œuwayy

Œuwayy to zdrobnienie od Œaww. Bitwa pomiÍdzy TamÜmitami

a Bakr Ibn WÇíil. Tego dnia zginπ≥ YazÜd Ibn al-Qu…Çriyya, wojownik ple-

mienia TamÜm.

82. DzieÒ Œaww

Miejsce.
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113 Wg Thilo (116) ZarËd to studnia i stara stacja pielgrzymia w pÛ≥nocno-za-
chodnim äaqÜqu, w pobliøu pÛüniejszej stacji Al-Œuzaymiyya na trasie z Al-Kufy
do Mekki. W miejscu tym mia≥y miejsce dwie bitwy. TÍ, o ktÛrej wspomina Al-
-Maydani Meyer (20) oznacza ZarËd II. Podczas ataku na YarbËë-TamÜm Œuzay-
ma Ibn ‡Çriq z plemienia Ta©lib zosta≥ wziÍty do niewoli przez SalÜùa Ibn YarbËëa,
a Ta©libici musieli uciekaÊ.

114 BanË ‘Åmir dokonali grabieøy na ziemiach plemienia Murra, ci zaú razem
z Fazarytami zmusili ich do ucieczki. AöÑaë z plemienia ¥aùafÇn wykonali na 84
‘Åmirytach zemstÍ. Grupa, w ktÛrej znajdowa≥ siÍ μawwÇb Ibn Kaëb zginÍ≥a z pra-
gnienia, zaú Al-∞akam Ibn aù-‡ufayl powiesi≥ siÍ (Meyer, 18).



Tego dnia zabity zosta≥ ‘Utayba Ibn al-∞Çriù Ibn äihÇb zwany

Ö~ayyÇd al-fawÇrisî, czyli ÖPolujπcy na wojownikÛwî. Zabi≥ go fiuíÇb al-

-AsadÜ.115

83. DzieÒ BuëÇù116

Bitwa pomiÍdzy plemieniem Al-Aws i Al-ŒazraÑ w okresie ÑÇhiliy-

yi.117

84. DzieÒ Ad-Darku118

RÛwnieø bitwa pomiÍdzy plemieniem Al-Aws i Al-ŒazraÑ.

85. DzieÒ fiË A…ùÇl

Bitwa pomiÍdzy plemionami TamÜm i Bakr Ibn WÇíil. W jej wyniku

do niewoli dosta≥ siÍ Al-∞awfazÇn Ibn äarÜk, krÛlobÛjca.

86. DzieÒ Tabry119

To miejsce, w ktÛrym odby≥a siÍ bitwa pomiÍdzy nimi.

Tabra to pylista ziemia.
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115 Por. Meyer, 15.
116 BuëÇ@ to miejsce oddalone o dwie noce drogi od Medyny; obszar ten, na

ktÛrym znajdowa≥y sie pola uprawne, naleøa≥ do øydowskiego plemienia Quray≤a;
wg innych przekazÛw to twierdza plemienia Aws (DÜwÇn Qays Ibn al-ŒaùÜm,
wyd. N.D. al-Asad, Bejrut 1967, 254).

117 To jedna z najs≥ynniejszych bitew staroarabskich. Jak pisze Al-∞alabÜ
w swojej SÜrze, mia≥a ona miejsce piÍÊ lat przed przybyciem Proroka Mu…amma-
da do Mekki (cyt. za: DÜwÇn Qays Ibn al-ŒaùÜm, 256), z zatem ok. 618 r.n.e.; in-
ne przekazy mÛwiπ, øe 40 lat (por. tamøe). PrzywÛdcπ zwyciÍskich AwsytÛw by≥
∞u¬ayr Ibn SimÇk al-AöhalÜ, zaú ŒazraÑytÛw ñ ‘Amr Ibn an-NuëmÇn al-BayÇ¬Ü ñ
obaj zginÍli w bitwie. Powodem konfliktu by≥o to, øe ŒazraÑyci zabili 40 zak≥ad-
nikÛw z plemion Quray≤a i An-Na¬Ür i plemiona te poprosi≥y AwsytÛw o pomoc.
Wg Ibn al-A@Üra by≥a to ostatnia wielka bitwa pomiÍdzy tymi polemionami przed
nadejúciem islamu (tamøe).

118 Tak u Al-MaydÇnÜego ñ Al-FÜrËzabÇdÜ podaje formÍ Ad-Darak, dz.cyt.,
III, 311.

119 Wg Thilo (102) Tabra to grupa ürÛde≥ na trasie z ∞aÑru do Al-Basry, na
pÛ≥nocnym skraju ~ammÇnu. U Al-FÜrËzabÇdÜego, t. I, 396 Tabra to wÇdÜ na zie-
miach plemienia «abba.



87. DzieÒ A@-¡aniyya

Tego dnia zosta≥ zabity MafrËq Ibn ‘Amr sayyid BanË äaybÇn. Zamor-

dowa≥ go Qaënab Ibn ‘I^ma. MÛwi≥ o tym ich poeta:

HÇnií zmar≥ w niewoli i jak gdyby

w≥osy MafrËqa pokry≥y siÍ krwiπ.

88. DzieÒ An-NibÇ…

Bitwa plemienia TamÜm z äaybÇnitami. Jest to wioska na pustyni,

ktÛrπ za≥oøy≥ ‘Abd AllÇh Ibn ‘Åmir Ibn Kurayz.

89. DzieÒ ∞alÜmy

Bitwa pomiÍdzy krÛlem Syrii i krÛlem Al-∞Üry. O ∞alÜmie by≥a mowa

przy omÛwieniu przys≥owia ÖDzieÒ ∞alÜmy nie jest tajemnicπî.120

90 DzieÒ Al-Watada

Zwany takøe ÖAl-WatadÇtî w liczbie mnogiej oraz Önoc al-watadaî.

Bitwa pomiÍdzy plemionami TamÜm i ‘Åmir Ibn ~aë^aëa.121
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120 Przys≥owie mÇ yawmu ∞alimata bi-sirrin ma w dziele Al-MaydÇniego nr
3815: ÖTo ∞alima Bint al-∞ari@ Ibn Abi äimr. Kiedy jej ojciec wys≥a≥ wojsko prze-
ciwko Al-Munôirowi Ibn MÇí as-SamÇí, namaúci≥a øo≥nierzy wonnoúciami. Rzek≥
Al-Mubarrad: to najs≥awniejszy spoúrÛd Dni ArabÛwî (MaÑmaë, II, 272). DzieÒ
∞alÜmy to najprawdopodobniej bitwa ko≥o QinnasrÜn w 554 r.n.e. pomiÍdzy ¥as-
sÇnidπ Al-∞Çri@em II Ibn μabalπ (zm. 569) i krÛlem LaÆmidÛw Al-Munôirem III
(zm. 554, w ürÛd≥ach bizantyjskich zw. Alamundarus). Jak pisze Hitti, Al-∞Çri@
Öjest pierwszym autentycznym imieniem i w pewnej mierze najwiÍkszym w rocz-
nikach døafnidzkich. (...) W nagrodÍ za pokonanie groünego lachmidzkiego rywa-
la (...) cesarz bizantyjski Justynian mianowa≥ go (529) w≥adcπ wszystkich
szczepÛw arabskich w Syrii i nada≥ mu tytu≥ patrycjusza i fylarchy ñ najwyøsza
godnoúÊ po samym cesarzuî (Dzieje ArabÛw, Warszawa 1968, 68). Bitwa ta
by≥a zemstπ ¥assÇnidÛw za to, øe w 544 Al-Munôir wziπ≥ do niewoli jednego
z synÛw Al-∞Çri@a i z≥oøy≥ go w ofierze bogini Al-ëUzzie. W bitwie tej Al-Munôir
zosta≥ zabity.

121 Por. Meyer, 20.



91. DzieÒ An-NuÑayr122

DzieÒ plemienia Kinda.

92. DzieÒ Al-Hizabr

Bitwa pomiÍdzy Bakrytami a TamÜmitami. Zginπ≥ w niej Al-∞Çri@ Ibn

Bayba al-MuÑÇöiëÜ.

93. DzieÒ ∞arÇbÜb

To trzy studnie. Mia≥a tam miejsce bitwa pomiÍdzy plemionami A¬-

-«ibÇb i μaëfar Ibn KilÇb. Powodem by≥o to, øe jedno z plemion

chcia≥o wykopaÊ studniÍ.123

94. DzieÒ Al-AlÜl

Bitwa ta odby≥a siÍ ko≥o SalëÇë an-NaëÇm.

95. DzieÒ Al-AmÜl

Zwany takøe ÖDniem al-…asanî oraz ÖDniem gwiazdy Al-AmÜlî. To

bitwa, w ktÛrej zginπ≥ BisùÇm Ibn Qays.124

96. DzieÒ Al-HabÇëa125

Bitwa pomiÍdzy plemionami ‘Absytami a FazÇrytami i fiubyÇnitami.
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122 Wg Al-FÜrËzabÇdÜego An-NuÑayr to twierdza w ∞a¬ramawcie (Al-Mu…Üù,
II, 133). W bitwie pokonali ∞uÑra Ibn al-∞Çri@a Ibn ‘Amra al-KindÜego (Ka……Çla,
MuëÑam, III, 999).

123 A¬-«ibÇb i μaëfar Ibn KilÇb to od≥amy tego samego klanu ‘Åmir Ibn
~aë^aëa (Ka……Çla, II, 660).

124 Por. DzieÒ nr 23.
125 Al-Habaëa, ürÛd≥o na stoku gÛry Yaëmala, na pd.-wsch. od Ar-Ra-

baôy (Thilo, 51). Do bitwy tej nawiπzuje w swojej poezji m. in. ZabbÇn Ibn Say-
yÇr (Al-Mufa¬¬aliyyat, 103, 3), poeta z plemienia Fazara, øyjπcy na prze≥omie
ÑÇhiliyyi i islamu (GAS II, 185-186). W bitwie tej zginπ≥ wojownik fazarycki ∞aml
Ibn Badr (Al-Mufa¬¬aliyyat, Kair 1964, 353)



97. DzieÒ Al-Œawë

W tej bitwie dosta≥ siÍ do niewoli doskona≥y rycerz, äaybÇn Ibn

äihÇb dosiadajπcy wierzchowca o imieniu MawdËn. By≥ on w tym czasie

sayyidem swojego plemienia. Rzek≥ poeta:

W dniu Al-Œawë schwytaliúmy

na oczach wszystkich MawdËna i jego jeüdüca.

98. DzieÒ KanafÇ ëUrËö

[‘UrËö-] l.mn. od ‘arö (tron). Tego dnia wziÍty zosta≥ do niewoli Al-

-ŒamÆÇm Ibn ∞amal, s≥uga Ibn ZurÇry.

99. DzieÒ MabÇyi¬126

W czasie tej bitwy ∞u^ayma Ibn μandal zabi≥ ‡arÜfa Ibn TamÜma.

Rzek≥ poeta:

W czasie bitwy nieustraszony ∞umay¬a

popycha≥ wrogÛw ku ‡arÜfie [?]127.

100. DzieÒ TarÑ

To miejsce zamieszka≥e przez lwy, w pobliøu ktÛrego odby≥a siÍ bitwa.

101. DzieÒ NaÑrÇn128

Bitwa plemienia TamÜm z plemieniem Al-∞Çri@ Ibn Kaëb129.
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126 Meyer, 16: MubÇëi¬: plemiÍ RabÜëa Ibn fiuhl Ibn äaybÇn-Bakr pod
dowÛdztwem HÇniíego Ibn MasëËda zmusi≥o ‘Amr Ibn TamÜm, Saëd Ibn Zayd Ma-
nat i inne od≥amy TamÜmitÛw, kiedy ci juø brali ≥upy; Thilo, 71: MubÇyi¬: miejsce
w dzisiejszym Sudayrze na wschÛd od MaÑmaëy. 

127 Tekst niepewny ñ znak zapytania od wydawcy arabskiego.
128 NaÑrÇn to stare miasto jemeÒskie, obecnie w granicach Arabii Saudyjskiej;

jedno z najwaøniejszych centrÛw chrzeúcijaÒstwa na PÛ≥wyspie arabskim, od V w.
biskupstwo monofizyckie, por. M.M. Dziekan, Quss Ibn SÇëida al-IyÇdÜ, Warsza-
wa 1996, 14n. ñ tam dalsze wskazÛwki nt. miasta. 

129 Meyer, 17: PlemiÍ NaÆöal Ibn DÇrim (TamÜm) pod przywÛdztwem ‘Amra
Ibn ∞udayra Ibn SalÇmy Ibn μandala najecha≥o na plemiÍ Al-∞Çri@ Ibn Kaëb. Za-



102. DzieÒ Aô-fiihÇb130

Bitwa BanË ‘Åmir.

103. DzieÒ WÇridÇt131

PomiÍdzy plemionami Bakr i Ta©lib.

104. DzieÒ BanÇt Qayn

Nazwa miejsca, w ktÛrym mia≥a miejsce bitwa w czasach ‘Abd al-Ma-

lika Ibn MarwÇna.132 Rzek≥ ‘Uwayf al-QawÇfÜ:

Spotkaliúmy siÍ z nimi rankiem w dniu BanÇt Qayn

pe≥nπ si≥π, a bitwie towarzyszy≥ szum, niczym od m≥yna.

105. DzieÒ fiË al-Aùl i Al-ArùÇ.

Bitwa pomiÍdzy plemionami μuëm i ‘Abs.133

106. DzieÒ Aô-fianÇíib134

Bitwa pomiÍdzy plemionami Bakr i Ta©lib.

107. DzieÒ Al-∞usayn

Bitwa pomiÍdzy plemionami Ta©lib oraz LaÆm i ‘Amrem Ibn Hin-

dem.135
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bili wielu ludzi i wielu wzieli do niewoli. Sam «amra Ibn «amra zabi≥ trzech
∞Çri@yjczykÛw.

130 Nazwa gÛry (?) ñ FÜrËzabÇdÜ, I, 72.
131 Thilo, 112: ma≥a grupa gÛr na zachÛd od dolnego TasrÜru
132 Kalif z dynastii UmayyadÛw, panowa≥ w latach 685-705.
133 Wg Ka……Çli (I, 190) DzieÒ Al-A@l to bitwa μuöm z Al-∞Çri@ Ibn Kaëb.
134 Ma≥a grupa gÛr na zachÛd od Wadi μarib (Thilo, 41). Niejsce wspomina-

ne przez Al-Muhalhila (Al-A^maëiyyÇt, 33, 2-3.
135 Por. przyp. 72.



108. DzieÒ UbÇ©

PomiÍdzy plemionami ¥assÇn oraz LaÆm i NizÇr.

109. DzieÒ QÇrat AhwÇ

Bitwa plemienia ‘Åmir Ibn Saë^aëa.136

110. DzieÒ SafawÇn

Bitwa plemion μaëda i Quöayr z An-NuëmÇnem Ibn al-Munôirem.137

111. DzieÒ QubÇë

Bitwa plemion Al-Aws i Al-ŒazraÑ.

112. DzieÒ Al-Qu^ayba138

Zwany takøe ÖAl-Qu¬aybaî. Bitwa ‘Amra Ibn Hinda139 z plemieniem

TamÜm.

113. DzieÒ Sa…bal

Bitwa plemienia Al-∞Çri@ Ibn Kaëb.

114. DzieÒ ∞Çri@ al-μawlÇn

Bitwa plemienia ¥assÇn.
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136 Przeciwnikiem BanË ‘Åmir by≥o plemiÍ äaybÇn-Bakr (Meyer, 17).
137 An-NuëmÇn III Ibn al-Munôir (580-602), zwany AbË QÇbËs, ostatni

i najs≥ynniejszy krÛl LaÆmidÛw z Al-∞Üry, mecenas poety An-NÇbi©i aô-fiubyÇ-
niego. Wg Meyera DzieÒ SafawÇn II ( 18): PlemiÍ Quöayr Ibn Kaëb z BanË ‘Åmir
najecha≥o dwÛr z Al-∞Üry, ktÛry rezydowa≥ w SafawÇnie na po≥udnie od Al-Ba^ry
uprowadzajπc øonÍ Al-Munôira III, Al-MutaÑarridÍ, ktÛrπ puúcili wolno, gdy jπ
rozpoznali.

138 Qu^ayba to oaza na wschÛd od Al-Waömu, nad gÛrnym ‘Atqiem. Ka……Çla
(I, 128) podaje, øe Qu^ayba leøy w Al-YamÇmie. BitwÍ wygra≥ ‘Amr i spali≥ ich
domostwa.

139 Por. przyp. 72.



115. DzieÒ Al-Ma¬Ü… i A¬-«a…¬a…Çn

Bitwa plemienia Qays z Jemenem.

116. DzieÒ ∞uÑra

To bitwa, w ktÛrej BanË Asad zabili ∞uÑra Ibn al-∞Çri@a al-

-KindÜego140, krÛla [plemienia Kinda].

117. DzieÒ Az-Zuwayrayn

PlemiÍ äaybÇn zaatakowa≥o TamÜmitÛw.141

118. DzieÒ SinÑÇr

Bitwa pomiÍdzy plemionami Ta©lib i Qays.

119. DzieÒ DÇrat Maísal

PlemiÍ «abba zaatakowa≥o KilÇb.142

120. DzieÒ Mazlaq

Saëd TamÜm zaatakowali ‘Åmir Ibn ~aë^aëa.

121. DzieÒ QÇrib

PlemiÍ «abba zaatakowa≥o KilÇb.
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140 ∞uÑr by≥ ojcem najs≥ynniejszego poety staroarabskiego, Imruí al-Qaysa.
Oto przekaz na temat úmierci ∞uÑra: PlemiÍ Asad przez wiele lat p≥aci≥o Kindy-
tom characz, ktÛrego roku wys≥a≥ do nich poborce podatkowego, a oni odmÛwili
mu zap≥aty, zabili go i pochowali. Kiedy ∞uÑr dowiedzia≥ sie o tym, wyruszy≥
przeciwko nim z wojskiem i zaatakowa≥. Zabra≥ naleøne mu podatki i uwiezi≥
przywÛdcÛw asadyckich. By≥ dla nich dobry, a oni mu sie poddali, ale w chwili
nieuwagi zabili go (DÜwÇn Imrií al-Qays, Bejrut 1958, 7-8).

141 Al-∞awfazÇn i inni przywÛdcy plemienia äaybÇn podjÍli atak na plemiÍ
Darim, ale napotkali na po≥πczonych ‘Amr Ibn ∞an≤ala, Ar-RibÇb, Saëd Ibn «ab-
ba i innych. amimici uciekli, a ich dowÛdca zginπ≥ wraz z innymi, zaú Bakrytom
przypadli jeÒcy, kobiety, wielb≥πdy itp. (Meyer, 20) ñ Darim to od≥am plemienia
TamÜm (Ka……Çla, I, 370).

142 W bitwie zostali zabici przez «abbitÛw dwaj synowie Hutayma z plemie-
nia ‘Amr Ibn KilÇb (Meyer, 12).
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122. DzieÒ Al-FurËq143

PlemiÍ ‘Abs zaatakowa≥o Saëd TamÜm.

123. DzieÒ Daíb

Tak jak powyøej.

124. DzieÒ Az-ZaÆÜÆ

PlemiÍ TamÜm zaatakowa≥o Jemen.

125. DzieÒ DÇrat ŒulÆul

Jeden ze s≥ynnych dni ArabÛw.

126. DzieÒ Balda…

127. DzieÒ TiëöÇr144

128. DzieÒ Al-∞ufra

129. DzieÒ Ad-DahnÇí145

130. DzieÒ TÜl

131. DzieÒ Al-QÇë

132. DzieÒ Al-ÅfÇq

Jest ich tyle, øe trudno je zliczyÊ, ale na tym poprzestanÍ.

t≥um. Marek M. Dziekan

143 Al-FurËq to gÛrskie przejúcie do NaÑdu poniøej HaÑaru (Ka……Çla, II, 739).
144 Nazwa strumienia (Thilo, 102).
145 Piaszczysta pustynia z wydmami, dok≥adnπ topografiÍ por. Thilo, 39.


