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 قثائل شرق ووصط  اجلزيرج العرتيح الذولح الضاصاًيح هع القحع
 *القرًني اخلاهش والضادس امليالديني يف

عثذاهلل الٌعينتٌد ًورج د.  
  اآلداب بكمية أستاذ مشارك 

 الممك سعــود جامعة
 .قبائؿ شرؽ الجزيرة –دكلة ساسانية قبائؿ كسط الجزيرة  –عالقات -تاريخ   : افرراحيح كلواخ

 الثحث: خصهل
الساسانية بالعرب داخؿ  دكلةمف البحكث التي تناكلت عالقة ال مةىذا البحث استكماالن لسمس يعد 

 دؼىذا البحث عمى عالقة الدكلة الساسانية مع قبائؿ كسط كشرؽ الجزيرة بي كيركز ،*الجزيرة كخارجيا
إيجاد نفكذ مباشر  ينيا فشمت فأ ككيؼنفكذىا عمى قبائؿ المنطقتيف،  محاكالت الدكلة مد   عمىالتعرؼ 

 المباشرإلى قكل عربية أخرل مكالية ليا مثؿ عرب الحيرة إليجاد نكع مف النفكذ الغير  أتعمييا، كلج
ـ  عمى تمؾ القبائؿ، كيكضح البحث سياسية تمؾ القبائؿ المتقمبة نحك الدكلة الساسانية في ما يخد

 في أحداث تمؾ الفترة التاريخية. مصالحيا الخاصة، كالدكر الذم لعبتو تمؾ القبائؿ
 :حـــــهقذه
تمؾ العالقة  كففمـ ت العربية في داخميا، لجزيرةاختمفت العالقة بيف الدكلة الساسانية كعرب ا 

 اكأحيانن كمف فترة ألخرل،  ،تفاكتت مف منطقة ألخرل بؿ ،كؿ الجزيرة العربية فيعمى كتيرة كاحدة 
أك ظركؼ سكاف  ،ممييا ظركؼ الدكلة الساسانية مف جيةتمر بمتغيرات في المنطقة الكاحدة ت

التي كانت عالقة سكانو  حدث في شرؽ الجزيرة العربية كما، مف جية أخرل المنطقة العربية
  ،إلى التحرر التاـ مف ىذه السيطرة تغير مستمر مف السيطرة المباشرة بالدكلة الساسانية في

 .لصالح الدكلة الساسانية العربيةرة ـ الذيف حكمكا شرؽ الجزيخٍ أك خضكع آلؿ لى 
                                                 

*
 البحث العممي، جامعة الممؾ سعكد. عمادةتـ ىذا البحث بدعـ مف قبؿ مركز بحكث الدراسات اإلنسانية،   

*
 .نشرت ىذه األبحاث في مجمة جمعية التاريخ كاآلثار لدكؿ مجمس التعاكف الخميجي  
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  : شرق اجلزيرج وقثائل املٌطقح: أولا 
مف السيطرة المباشرة إلى  اائؿ شرؽ الجزيرة بعدة مراحؿ بدءن كقب ،رت العالقة بيف الدكلة الساسانيةم      

ة منذ ساسانيمع الدكلة ال لجزيرةبدأت عالقة شرؽ ا التحرر التـا ،ـث الخضكع ليا كلكف بشكؿ غير مباشر.
ا الخميج مف الجانب الفارسي معبرن  أىمية يرإذ أدرؾ أردش؛ ؾ)األكؿ(الدكلة أردشير بف بابى  عيد مؤسس

ا لصعكبة طبيعة نظرن  ؛صعكبة السيطرة عمى تجارة الخميج مف الجانب الفارسي اأيضن  لكنو أدرؾ، ،اتجارين 
كالكصكؿ إليو صعب في فصؿ ممراتو  ، ككعكرةالممرات التي تصؿ الساحؿ بالداخؿكقمة  ،ىذا الساحؿ

 لذا ُ()كأصعب في فصؿ الصيؼ بسبب الجفاؼ الشديد كقمة المؤف؛ ،الشتاء بسبب كثرة األمطار كالثمكج
دكافع اىتمـا أردشير بيذا كمف  ،الدكلة عمى الساحؿ العربي لمخميجركز أردشير كمف تبعو مف ممكؾ 

عف ممؾ  اكـ بارثي فترة مف الزمف، ـث حكميا نائبميا حالتي حكالجانب كجكد جيكب بارثية مثؿ البحريف 
يمكف  ِ()أف أشرنا،اإلمارات التي أخضعيا أردشير لحكمو كما سبؽ التي كانت مف أكلى  خارا كس،

 تجارةىما األمف كال ،كضـ سكاحمو لمدكلة دكلة الساسانية إلى تأميف الخميجإف ىناؾ عامميف دفعا ال :القكؿ
كقاتؿ في  ،عمى إيراف لمطمةاتخذىا أردشير ىي السيطرة عمى سكاحؿ الخميج ا ،كلذا كانت أكؿ خطكة

قد اتحد مع  خاصة أف ىذا الحاكـ ،سبيؿ ذلؾ حاكـ جنكب إيراف الذم حكـ المنطقة مف قمعة ككجراف
ة عمى كتمت لو السيطر  ،كبعد عدة محاكالت تمكف أردشير مف القضاء عميو ،حكـا الساحؿ المقابؿ

نية معناه جعؿ الخميج بحيرة ككاف تحقيؽ األمف كاالستقرار لمدكلة الساسا ّ().كبية مف إيرافالمنطقة الجن
خاصة بعد أف أصبح رأس الخميج  ،لسيطرة عمى الساحؿ العربي لمخميجردشير اأ؛ لذا كاف عمى نيةساسا

 منيا ميج،ككرد في المصادر عدة ركايات حكؿ سيطرة أردشير عمى الجانب العربي مف الخ طرتو،يتحت س
حتى  "رؽطي نٍ سى "اتجو مف جكر إلى البحريف كحاصر ممكيا الطبرم الذم ذكر فييا أف أردشير ركاية 

ـ كـل ي ستباذ أردشير"،إ" ةنـث بنى لو مدي نفسو مف سكر الحصف، ىاضطره إلى رم ذكر الطبرم أنو أقا
                                                 

1 - Whitehouse ,P.,”Sasanian  Maritime Activity”  The Indian Ocean in Antiquity ,ed 
by Julian Reade, London,  Kegan Paul International ,p1996, p 340        

2 - Potts,D.,”The Parthian Presence in Arabian Gulf” in The Indian Ocean in 
Antiquity, ed Julian Reade, London Kegan Paul Inernational,1996, p270,278 

3 - Whitehouse, D.,” Sasanian Maritime Activity” p َّْ  
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رثي، كىذا يدؿ عمى أف ىدؼ قتؿ نفسو يتضح أنو با الذماسـ الحاكـ   كمف ،ْ()اا فارسي  عمييا حاكمن 
بينما األصفياني يدعي أف المدينة التي بناىا   أردشير ىك القضاء عمى الحكـ البارثي في ىذه المنطقة

 ،ٓ()لعصيانيـ لو؛ أىميا بعد استيالئو عمييا معمالن تسميتيا ككنو بناىا بجثث ،أردشير ىي "بتف أردشير"
العربي مف  خميجعمى ساحؿ ال "الخط"غرافيكف العرب اسـ الج كأطمؽ، "الخط"ىذه المدينة باسـ  كعرفت

لييا تنسب الرماح الخطية  ،يجعؿ بعضيـ الخط مركزه بينما ،البحريف إلى عماف ياقكت أف  كيذكر. ٔ()كا 
كجميع ذلؾ  ر،طى طيؼ، حتى قى العقير، كالقى  شامالن  ،الخط اسـ يطمؽ عمى الساحؿ الشرقي لمجزيرة العربية

ـ لتي كردت عند المؤرخ بمكبيكس باسكيحتمؿ أف الخط ىي المدينة ا .ٕ()مافتى عي يؼ البحريف حمف سً 
(Chattani) مدينة كىي ،ٖ()التابعة لمجرىاء (Attenaلدل بمينكس )()ٗ، كمدينة (Atta عند بى ) ٍمكس يٍ مى ط

ر حتمؿ أف أردشيكي ذكرىا في ىذه المصادر عمى كجكدىا في فترة سابقة ألردشير، كيدؿ ،(َُ)الجغرافي
ـث استمر في السير حتى  ،الدينكرم أف أردشير سار إلى المكصؿ كقتؿ ممكيا كيذكر ،أعاد بناءىا فقط

ب ممؾ البحريف، فحاربو أردشير كقتمو كخر   "سنطرؽ"سار إلى عماف كالبحريف كاليمامة، فخرج عميو 
ماف كالبحريف أرض عي فقد ذكر أف أردشير سار بجنكده إلى  "نياية األرب"مؤلؼ كتاب  أما ،(ُُ)مدينتو.

                                                 
 )بيركت، إبراىيـ، الفضؿ أبك محمد ت ،الرسل والمموك تاريخ ،ىػ(َُّالطبرم، محمد بف جرير )ت -ْ

 .ُْص ،ِج دار سكيداف(

دار مكتبة  )بيروت، ،ءواألنبياسني مموك األرض  تاريخىػ(، َّٖ)ت ،حمزة بف حسف ،األصفياني -ٓ
 .ْْص ،د.ت الحياة(

الحياة كالتراث  دار )بيركت، ،بمدانال معجم ،ىػ(ِٔٔاهلل )ت ياقكت شياب الديف أبك عبد ،الحمكم -* 
 .ّٖٕص ،ِج ،العربي(

  .ّٖٕص ،ِج ،البمدان معجم ،الحمكم - ٔ

 .ّٖٕص ،ِج ،البمدان معجم ،الحمكم- ٕ

8 -Polybius, Historia, trans by W.R.Paton,London,Leob Classical Library,1925,BK 13,9.1 

9 - Milles,S.B.,”Note on Pliny ‘s Geography of the East Coast of Arabia”JRAS, 
London,Trubner and co,     mdccclxxv111, Vol, 10,161           

10 - Milles., “Note on Pliny ‘s Geography of the East Coast of Arabia” p,161 

 .ّْص ـ(،ُٓٗٗ، ت عمر فاركؽ الطباع )بيركت،األخبار الطوال (ىػِِٖ، أبك حنيفة أحمد بف داككد)تلالدينكر  - ُُ
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بممؾ اليمف الذم أمدىـ بجيش كبير،  فاستعانكار كاليمامة، كبمغ ذلؾ مف كاف فييا مف ممكؾ العرب، جى كىى 
 كراسؿ ،كعمرك بف كافد الحميرم ممؾ عماف ،ممؾ البحريف "سنطرؽ"أردشير كقتؿ  يـكتقاتؿ الطرفاف كىزم

كطمب ممكؾ  ،فاصطمحا ،ؾ لو أرض اليمفكصالحو عمى أف يتر  ،أردشير ممؾ اليمف أسعد بف عمرك
. كلكف ال يمكف األخذ  بيذه (ُِ)ماف منو فأمنيـ كأقرىـ عمى ما كانكا عميو مف رئاسة قكميـالحجاز األ
الشرقي، لذا ال داعي  أردشير إلى ساحؿ الجزيرة العربية ىءفيرىا؛ إذ اتفقت الركايات عمى مجالركاية بحذا
عمى كصكؿ أردشير إلى اليمامة كاتصالو بممكؾ  فقةف مف الصعكبة المكاالجزء مف الركاية لك لمشؾ بيذا

مف كقتو في العمؿ عمى تكحيد كاليات الدكلة  اا كبيرن إذ ميما يكف فإف أردشير قضى جزءن  اليمف كالحجاز،
كالبد أف ىذا تطمب الكثير مف الجيد كالكقت؛ لذا ال يمكف لجيش مر بتمؾ الحركب  سمطتو، حتالبارثية ت

، كمف الناحية األخرل كانت ظيره مف جية دكف أف يؤمف، إلى داخؿ صحارم الجزيرة كرماليايجره  أف
األكضاع السياسية في الجزيرة العربية غير مييأة لكحدة تضـ كؿ شعكبيا؛ إذ ـل يحدث أف اتحدت شعكب 

غير مممكة  رحمةه المالجزيرة العربية ممالؾ في ىذكىؿ كاف في  ،ة العربية إال في العصر اإلسالميالجزير 
ا ككاف ىدفو مف ىذ الحقيقة أف أردشير كصؿ إلى شرؽ الجزيرة كـل يتجاكزىا كما ذكر الطبرم، ير؟حم

الذيف ـل يكف ليـ نفكذ   ،ى الكجكد البارثي في ىذه المناطؽكالقضاء عم ،حماية األطراؼ الجنكبية لدكلتو
الجزيرة العربية فقد أكدت الدراسات األثرية عمى أما شرؽ  ،كغرب الجزيرة العربية عمى إلطالؽعمى كسط 

قمة اآلثار الركمانية  يؤكد الكجكد البارثي كمما (ُّ) ،كجكد بارثي في المناطؽ المطمة عمى الخميج العربي
كقاعدة عسكرية لمد نفكذه  اا تجارين دشير عمى البحريف جعؿ منيا مركزن بعد استيالء أر ك  .(ُْ)في تمؾ المرحمة
إلى محطة  كـ شماؿ سيراؼ(ُٖحكؿ جزيرة بكشير )التي تبعد  كمالساحمية األخرل، عمى المناطؽ ا

                                                 
مجمع الثراث  ، ت محمد تقي دانش ثركة، )طيراف،األرب في أخبار الفرس والعرب نهاية مؤلؼ مجيكؿ، - ُِ

 .ُّٖ- ُِٖص ىػ(،ُّٕٓكالمآثر الثقافية،
13 - Potts The Arabian Gulf  in Antiquity,p197 ,Piacentini,F.,”Ardashir 1Papakan 

and the wars against the Arabs: Working Hypothesis on Sasanian hold of the 
Gulf” PASA, V 15,1985, P60,68  

14 - Potts, D., ‘The Roman Relation with Persicus Sinus “in Early Roman Empire in 
the East, ed Susan E., Alco, Oxford, Oxbow Books, 1997, p 103 
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ف بعض المصادر أإال  ،اا فارسي  أف أردشير جعؿ في البحريف حاكمن  كمع أف الطبرم ـل يذكر ،تجارية
 كعمى الرغـ مف أف االسـ يدؿ عمى أنو فارسي، (Osuk) باسـ ات إلى أف أردشير عيف عمييا حاكمن أشار 

سبب عدـ ذكر الطبرم  كىذا ،(ُٓ)اا محمين ا عربين تحريؼ السـ أكس مما يجعمو حاكمن  ال يستبعد أنوال أنو إ
 ،لكف السيطرة التي أرسى أردشير قاعدتيا ـل تستمر في حكـ الممكؾ الالحقيف لو لكجكد حاكـ فارسي.

أف جيكده  الحربية  و مف قكة إالحيث إف شابكر األكؿ كعمى الرغـ مف طكؿ فترة حكمو ،كما تمتع ب
معيـ في حركب حقؽ فييا انتصارات  كاشتبؾ في مكاجية الركماف، رفت نحك الشـا كالجزيرة الفراتيةانص

عمى عرب تدمر  رت مكاجيات شابكر األكؿ مع العربكاقتص ،"فاليراف"الركماني  كرانتيت بأسره لإلمبراط
الثاني الذم استغؿ ضعؼ الركماف في المنطقة إذ انبرل لو أذينة  ،عرب بالد الشـا كليس عرب الجزيرةك 
كلقد انضـ إليو عدد  كما سبؽ أف أشرنا، ،ؽ بالقكات الساسانية عدة ضرباتحى لٍ أك  ،عـ السمطة في الشرؽز  كتى 

خاصة ممف تعرضكا لمحركب عمى يد شابكر األكؿ مثؿ عرب مدينة الحضر، كىذا  ،كبير مف العرب
قائمة المناطؽ الخاضعة لشابكر األكؿ المدكنة في نقشو المعركؼ ضمف  "بالد العرب" ذٍكريفسر كركد 

ة مف نير الفرات كحتى بالد كيقصد بيا المناطؽ التي يسكنيا العرب في المنطقة الممتد ،(ُٔ)"نقش رسـتػ"ب
بينما يرل أحد الباحثيف أف المقصكد بيا الحضر التي ـت لشابكر إخضاعيا  في سنكات حكمو  ،الشـا

حيث ذكر النص  ،شابكر جيةيشير ىذا النص إلى انضمـا العرب إلى الركماف في مكاكما  األكلى،
كمف  ،مع الجيكش الركمانية التي كاجيياتفاصيؿ حمالتو الثالث عمى بالد الشـا التي  شارؾ العرب فييا 
ـ عرب المقاطعة العربية كحاضرتيا بي   .(ُٕ)(ال )مممكة األنباط سابقن رى صٍ المؤكد أف ىؤالء العرب ى

                                                 
15 - Markwart,J.,A Catalogue of Provincaial Capitals of Eranshahr, ed G., Massina, 

Anatocta Orientalia, 1931, p103, & Potts, Arabian Gulf, V2, p232 &Frye, R.N.,” 
Bahrain under the Sasanians “In DILMUN, ed by D., Potts, Berlin, Dietrich Reimer 
Verlag,1983, p167                                                                     

16 - Frye, R.N., “The Inscription of Shapur (1) at Naqsh Rustm in Fars “in Ancient 
History of Iran, App 4 pp371-373, & Retso, Jan, The Arabs in Antquity, p461 

17 - Retso, The Arabs in Antquity, P462 
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شابكر األكؿ مرت الدكلة الساسانية بفترة مف الضعؼ حكـ فييا عدة ممكؾ ضعاؼ،  كبعد 
 ،االسيطرة عمى شرؽ الجزيرة تمامن  أفقدىاعانت فييا الدكلة مف الصراع الداخمي بيف القكل المحمية؛ 

نفرد ذيمة األبرش  الذم االحيرة برزت قكة العرب في عيد جى  ففيمما أدل إلى تزايد قكة العرب؛ 
بالسمطة غرب الفرات كمد نفكذه حتى صحراء بالد الشاـ بعد صراع مع القكل العربية المحمية ،كلـ 

ظركؼ الدكلة الساسانية في تثبيت  استغمت تستطع الدكلة الساسانية مقاكمة ىذه اإلمارة التي
اني لـ ير بدان عندما استعادت الدكلة الساسانية قكتيا في عيد شابكر الث كلذا طقة؛جذكرىا في المن

 ،(ُٖ)ا كجعؿ منيا قكة حامية لحدكدىامف االعتراؼ بيذه اإلمارة، كجعؿ منيا إمارة تابعة لو اسمي  
أما في شرؽ الجزيرة العربية تجرأت القبائؿ العربية عمى حدكد الدكلة الساسانية كعبرت أعداد   

كيعمؿ الطبرم اندفاع القبائؿ العربية إلى  ،افارس قمب الدكلة كعاثت فيو فسادن منيا الخميج، كاجتاحت إقمـي 
الدينكرم مع الطبرم  كاتفؽ ،(ُٗ)التي تعرضكا ليا بسبب القحط كشح المياه لقاسيةفارس بظركؼ العيش ا

ـ  ،طمعكا في أرض فارس لساسانيةف العرب بعد إحساسيـ بضعؼ الدكلة اأفي  فعبر عدد كبير مني
رة تتغير ببمكغ شابكر الثاني الصك  لكف ،(َِ)دشير خرة برشير كسكاحؿ أر  لىمف ناحية كاظمة إ البحر
فعمو العرب مف فساد كدمار؛ لذا  كما ،ما آؿ إليو حاؿ دكلتو كرأل ،تؤىمو تسـم مقاليد الحكـ بنفسو اسن  

عادة ،كانت أكلى جيكده الحربية  ىي مكاجية القبائؿ العربية سمطة الدكلة الساسانية عمى ساحمي  كا 
أبك الفداء أنو اختار مف  كيذكر ،كأمنيا امية تمؾ المنطقة الستقرار الدكلة كسالمتيألى انظرن  ،الخميج

عبر  ارم أف  اتجاه شابكر لمجزيرة بحرن الطب كيذكر( ُِ)،بيـ إلى بالد العرب رسا ارسانو عددن ف
، كع مفكفييا أعراب  رجى ىى  نحكـث اتجو  ،الخميج،حيث نزؿ الخط كىاجـ البحريف بد بكر بف كائؿ، كتمـي

طيؼ كشرع يقتؿ كال يقبؿ ساء كالقى حٍ كصؿ األ" نوأالفداء فذكر  أبك أما( ِِ).السيؼ فييـ ؿكأعمى  ،القيس
                                                 

ـ، -ُٖ "عالقة الدكلة الساسانية مع اإلمارات العربية في جنكب كادم الرافديف كاليالؿ الخصيب"، مدكالت جمعية  نكره، النعي
 . التاريخ كاآلثار لدكؿ مجمس التعاكف الخميجي

 .ِِِ ص ،األرب في أخبار مموك الفرس والعرب ونهاية ،ٓٓص ِ،ج ،تاريخ الطبرم، -ُٗ
 .ْٕ،ص  الطوال األخبار الدينكرم، -َِ
 .ْٖ، صُج د.ت(، المطبعة الحسنية، )مصر، ،في أخبار البشر المختصر ىػ(،ِّٕعماد الديف إسماعيؿ)ت أبك الفداء، -ُِ
 .ٕٓص  ،ِ،جتاريخ ،الطبرم -ِِ
ـ ئات التي أنشاىي المسالح التي عرفت بالثيم مناظر: -* ـ في بالد الشا  Bosworth, al نظر:ايا الركماف لحماية حدكدى

Tabari, Vol 5, p,56,n157 
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 ـث ،ماال يحصى فسفؾ دماءىـ ،كعبد القيس ،كبكر بف كائؿ ،الفداء ككرد المشقر كفيو أناس مف تمـي
ـ  ،إلى أف كصؿ يثربكطـ آبار بالد العرب كغكر مياىيـ  ،اتجو مف بالد عبد القيس إلى اليمامة ث

الرـك في بالد  مناظراتجو إلى بالد بكر كتغمب في شماؿ الجزيرة في المنطقة الكاقعة بيف فارس ك 
اتخذ شابكر الثاني عدة تدابير لحماية  ،ـث(ِّ)"رىـ* كأعمؿ القتؿ فييـ كسبى عددان منيـ كطـ آباـالشا

مؿ قـا بو تفريؽ العرب فنقؿ عددان منيـ إلى حدكده كلتثبيت حكمو في شرؽ الجزيرة العربية، ككاف أكؿ ع
كأسكف عبد القيس كتمـي ىجر ،كنقؿ جماعة  ،مناطؽ مختمفة ،حيث أسكف جماعة مف تغمب  في داريف

أسكف قبائؿ  كما ،(ِْ)مف األىكاز مية،كبني حنظمو في الرم أبافمف بكر بف كائؿ إلى فارس كأسكنيـ  
عميا قكة دفاعية دائمة ضد العرب اآلخريف غير الخاضعيف لو عربية عمى الحدكد بينو كبيف الركماف لج

كأطمؽ يد أمراء آؿ لخـ في حكـ القبائؿ  كمصادر لممياه مع إعفائيـ مف الضرائب. كمنحيـ أراضيى 
كحفظ األمف عمى الطرؽ التجارية المارة  ،مف ىجمات تمؾ القبائؿ عمى بالده شريطة الحد ،العربية

  .(ِٓ)الضرائب منيابأراضي تمؾ القبائؿ كجمع 
كنشأت نتيجة لذلؾ شبكة مف  ،ئؿ عنيـكىكذا أناب ممكؾ الدكلة الساسانية أمراء الحيرة في حكـ القبا 
ككاف ذلؾ  ،باختالؼ القبائؿ كقكتيا كمكاطنياكاختمفت نكعية العالقة  ،ات بيف حكـا الحيرة كبيف القبائؿالعالق

قامة يدكر في مصمحة الفرس الساسانييف. كمف التداب ير التي اتخذىا شابكر لحماية حدكده حفر الخنادؽ كا 
 كاستخدـ ،(ِٔ)غرب الفرات ،ـث أعاد بناءىا كزاد عمييا كسرل أنكشركاف يةالحصكف في المناطؽ الحدكد

شابكر الثاني بالمكانئ مثؿ اىـت  لعربيحكمو في الخميج ا كلتثبيت، (ِٕ)ياد لحماية تمؾ الحصكفإكسرل بني 
حيث أظيرت الكشكؼ األثرية أف بناء الميناء يعكد لمفترة الساسانية،  ،مى الساحؿ الفارسيع يراؼى سً  ميناء

                                                 
 ْٖ،ص ُ،جالمختصر اء،أبك الفد - ِّ

 .ٕٓص ِ،،جتاريخالطبرم،  - ِْ

25- Frye,R.N, The History of Ancient Iran,P309 

26- Daryaee, T, Sharestaniha ī Eranshahr: A Middle Persian Text on Geography,    
      Epic and history, Masada  publishers, CostaMesa,2002, p43, &  
- Frye, R.N., “Sasanian System of Walls for Defences” in Studies Memory of Caston Wiet, 
ed, M., Rosen Ayalans, Jerusalem, Institute of Asian and African Studies ,1977, p10 -11.  

  . َُِص ِ،،جالبمدان معجم ياقكت، الحمكم، - ِٕ
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ار في فترة ضعؼ " لكف الميناء تعرض لمدمأدشيركاألرجح أف بناءه كاف في عيد أردشير كسماىا "ريؼ 
عمى رأس عسكرية  ا كقاعدةأقـا شابكر مركزن  كما ،(ِٖ)اجتاحتيا األعراب كما ذكر الطبرمك  ،الدكلة الساسانية

فارسية في شرؽ الجزيرة  أسكف جاليات اكال يستبعد أف شابكرن  (ِٗ)ـ لمراقبة السفف التجارية في الخميجدى نٍ سى مى 
حيث ذكر ياقكت أف جماعة مف أبناء فارس انتقمكا مف إقمـي فارس  ،خاصة في المدف الرئيسية منياالعربية 

كا سمسمة مف اآلبار ئالبالذرم أنيـ أنش كذكر ،كا المسالحئشالبحريف فغرسكا كزرعكا كما أنكنزلكا في طرؼ 
الساسانية  لدكلةتحكلت العالقة بيف ا ىكذا. (َّ)ىجمات العرب فم رافديفكالحصكف لحماية الفرس كبالد ال

 هكأصبحت الحير  ،كمنطقة الساحؿ الشرقي لمجزيرة إلى عالقة غير مباشرة مع معظـ القبائؿ القاطنة عميو
ىناؾ مف يرل أف الفرس أكجدكا ليـ قكاعد عسكرية أك حاميات في  مع العـم أف ،طة الفارسيةممثمة  لمسم

تد كأبقكا عمييا طكاؿ المدة، لكف ىذه الحاميات ـل تندمج مع السكاف المحمييف أك تمض المدف كالمكانئ بع
مة شبكة عف طريؽ إقايرة التي حكمت المنطقة حيث كانت السمطة فييا لمحً  ،سمطتيا عمى المناطؽ الداخمية

، شماؿ كشماؿ شرؽ الجزيرة العربية عف طريؽ االتحادات كالتحالفات مع القبائؿ في مف القبائؿ المكالية ليا،
ـ؛  ـ في شرؽ الجزيرة خٍ ـل يرد ذكر لحاكـ مف آؿ لى  إذكجعمت زعماء تمؾ القبائؿ يحكمكف أقكاميـ باسمي

لحيرة كزكاؿ حكـ آؿ لخـ في جنكب العراؽ، كقد حصؿ ىؤالء العربية إال في فترة متأخرة بعد سقكط إمارة ا
كيجمس إلى جانبو، كيركب  ؾكاف الرديؼ يالـز المم حيثدافة، الشيكخ عمى العديد مف االمتيازات مثؿ الر  

ـ،معو في الحرب ك  كيتكلى قيادة فرقة  خمسيا، تاكة مف القبائؿ التابعة كلوكيمنح حؽ جمع اإل لو ربع الغنائ
يستندكف إلى أفرادىا؛ لذا  (ُّ)ككنيـ أسرة حاكمة كليسكا قبيمة ؛كقد خدمت ىذه السياسة ممكؾ آؿ لخـ ،الممؾ

القبائؿ الذيف تحالؼ شيكخ  كمعظـ ،(ِّ)ليـ مكاليةكانت سياستيـ سياسة قائمة عمى التحالؼ مع جماعات 

                                                 
28 - White house ,D., “Sasanians Maritime Activity” pp341-342. 

29 - White house ,D., “Sasanians Maritime Activity” pp344. 

 .ّْٖ-ّْٔص ُ،ج ،البمدان معجم ياقكت، ،الحمكم -َّ
 ،ُِج ـ(،ُٗٓٗ دار المعارؼ المصرية، )القاىرة، ، ت محمد حميد اهلل،األشراف بنساأى، ياحمد بف يح البالذرم، -ُّ

  .ُٓٓ-ُْٓص
كاعتمدت  نيـ أسرة حاكمة حكمت العديد مف القبائؿ،إإذ  ،كشماليا كىكذا فعؿ أمراء كندة عندما حكمكا كسط الجزيرة -ِّ

مف قكل  ـاألخرل المناىضة ليـ أ ائؿالقبكانكا مف ء سكا ،أعداءىاكككنت منيـ قكة حاربت بيا  ائؿعمى تمؾ القب
ـ.  ـ أك قكل أجنبية كالفرس كالرك  سياسية عربية مثؿ آؿ لخ
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يادالقيس ك  دبكع ،مف أشير تمؾ القبائؿ بكر بف كائؿك  ،معيـ آؿ لخـ مف قبائؿ شرؽ الجزيرة  ،(ّّ)كتمـي ا 
كلكف  ،رة مع الفرس كممككيـ مف األكاسرةمباش بالحيرة فقد كاف لبعض منيا عالقةكبحكـ عالقة تمؾ القبائؿ 

عاشت تمؾ القبائؿ بعد ىجرتيا مف الحجاز كعبر نجد في  فبينما ،ىذه القبائؿ ـل تستقر في منطقة محددة
منيا: حركب شابكر  ،خارج الجزيرة لعدة أسبابتمفة داخؿ ك ـث تفرقت في مناطؽ مخشرؽ الجزيرة العربية 

مثؿ حركب بكر بف كائؿ  ،االدائرة بيف القبائؿ بعضيا بعضن الحركب  بسببالثاني في شرؽ الجزيرة العربية ك 
حيث تردد  ،كحركب بكر كتغمب ،كلكف ىذا ال يعني خمك منطقة شرؽ الجزيرة مف فركع ليذه القبائؿ ،كتمـي

حيث أكد  ،قرنيف الخامس كالسادس الميالدييفحداث  التي دارت في الجزيرة في الفترة ما بيف الذكرىا في األ
ـ في شرؽ الجزيرة العربية منذ القرف الرابع الميالدم  .(ّْ)الطبرم كجكدى

إذ لك تتبعنا  ؛عمى كتيرة كاحدة رٍ سً تى  ـل لخـ عمى شرؽ الجزيرة العربية ؿسيطرة الفرس كآ لكف 
نجد أنو في عيد عمرك بف عدم كشماؿ شرقيا الجزيرة العربية منذ البداية في شماؿ خـ سياسة آؿ ل

ثـ حكـ بعده امرؤ القيس بف  الت بينو كبيف قبائؿ تمؾ المنطقة،ال يرد في المصادر أم ذكر لصً 
 ،كالعرب القاطنيف في صحراء العراؽر ضى كمي  عمى ربيعةى  االذم اعترؼ بو الفرس حاكمن  ،عمرك

أف أكثرىا تتفؽ عمى أف امرأ  إال لنمارهكعمى الرغـ مف تعدد قراءة نقش ا ،ادم الرافديفكالحجاز كك 
ف ،(ّٓ)القيس كاف عامالن لمدكلة الساسانية، ككاف في الكقت نفسو عمى عالقة حسنة بالرـك صح  كا 

كمنيـ قبائؿ شرؽ الجزيرة  ،القيس كفرضو سيطرتو عمى عرب شماؿ الجزيرة كاألزد ئدكر امر 
لخـ بشرؽ الجزيرة العربية بعد  آلؿة كعبد القيس كبكر بف كائؿ، كيعتبر ىذا أكؿ اتصاؿ العربي

القيس الحربية ما ىي إال نكع مف التعاكف مع شابكر  ئل بعضيـ أف جيكد امر كير  ،تككينيـ إمارتيـ
 ؿالقبائتكثقت العالقات بيف  الكقتمركر  كمعحيث كانت حممة كؿ منيما في الكقت نفسو.  ،الثاني

كأمراء الحيرة الذيف اتبعكا عدة تدابير لضماف سيطرتيـ عمى القبائؿ، منيا تككيف قكة عسكرية 
                                                 

 .ٕٓص ِ،ج تاريخالطبرم ، -ّّ

 . ٕٓص ِ،ج ،تاريخ الطبرم، -ّْ

ـ، عمى، رعف قراءة ىذا النقش انظ -ّٓ ـ  )بيركت، جكاد، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسال دار العم
القيس عمى نجراف"، دراسات في تاريخ  ئا شييد عرفاف،"حممة امر يضن أك  ،ُْٗ-ُُٗص ّ،ج (،َُٖٗلممالييف،

  79-73ـ( صُٕٗٗ )الرياض، جامعة الرياض، مصادر تاريخ الجزيرة العربية، الكتاب األكؿ، الجزيرة العربية،
 Potts, D., The Arabian Gulf, V2, p238-241 .             
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ـ في يمككاف ليذه القكة العسكرية دكر  ،ءىـ  سكاءن مف العرب أـ مف الرـكبيا أعدا يضربكف
لعرب عمى أراضي الدكلة مساندة الفرس في حركبيـ مع الركماف كفي الحد مف ىجمات ا

  ،الحيرة األقكياءفي عيد النعماف األكؿ كازدادت قكة في عيد أمراء  كتشكمت تمؾ القكة ،ةالساساني
كأىميا الصنائع كىي أقرب الفرؽ في خدمة  ،كتحدثت المصادر عف تمؾ الفرؽ ،كالمنذر الثالث

عمى  د المقاتميف المقيميفكىي فرقة مف الجنك  ،ثـ الكضائع ،مي كرجاليا مف بكر بف كائؿخٍ الممؾ الم  
ئة لمحيرة ككاف يؤخذ مف كؿ قبيمة م كتتككف ىذه الفرقة مف رجاؿ القبائؿ العربية المكالية ،الحدكد
الضماف لكالء تمؾ مف  امف القبائؿ التابعة لمحيرة نكعن  ئة رجؿكىي فرقة مف خمسم لرىائفا ثـ ،رجؿ

 ،كؿ ستة أشير تغيركفكي ،لمحيرة أك الدكلة الساسانية بائؿعدـ مياجمة تمؾ الق القبائؿ كلضماف
 ،عاـيتغير أفرادىا كؿ  اكىي أيضن  ،باإلضافة إلى تمؾ الفرؽ ىناؾ فرقة فارسية تقيـ في الحيرة

أمراء الحيرة أسمكبان آخر في عالقاتيـ مع القبائؿ  كاستخدـ ،(ّٔ)مساندة الحيرة  ىك كاليدؼ منيا
كف غزك قبيمة معادية ليـ تراىـ حيث كانكا يستغمكف العداء بيف القبائؿ لمصالحيـ؛ فعندما يريد

يتقربكف إلى قبيمة أك جماعة بينيـ كبينيا عداء في محاكلة لكسب مساعدتيـ كبذلؾ يضربكف 
فذكرت المصادر أنو "إذا أراد الممؾ غزك حي مف العرب استعمؿ أعداءىـ  .(ّٕ)الكاحدة باألخرل

لمثاؿ أدرؾ آؿ لخـ العداء سبيؿ ا فعمى (ّٖ)عمييـ ،كاستنجد بقـك عمى قـك كضرب بعضيـ ببعض"
مثؿ  ،يـما أشرككا بكر بف كائؿ في حركبيـ ضد تم الذلؾ كثيرن  تميـ كبكر بف كائؿ، القائـ بيف بني

 ،(ّٗ)بكر بف كائؿ ضد تميـ بقيادة أخيو الرياف معظـك  ،ونعماف الرابع عندما أرسؿ كتائبما فعؿ ال
فعؿ المنذر الثالث  امف التحالؼ كم انكعن  فيـنأساليبيـ كضع أبنائيـ لدل القبائؿ ليتربكا في ك كمف

                                                 
عميو محمد أبك الفضؿ  عمؽفي المغة واألدب والنحو والصرف،  لكاملا، ىػ(ِٖٓف يزيد،)تالمبرد، أبك العباس محمد ب -ّٔ

ـ،  ت  المزيدية في أخبار الممكؾ األسدية، لمناقبا ىبة اهلل الحمي، أبك البقاء، ،ِّٓص ِالعصرية ج المكتبة بيركت،إبراىي
 .َُٗ-َُٖ، صُج ـ(،َََِظبي، مركز زايد لمتراث كالتاريخ، بكأ) محمد خريسات كصالح درادكة،

& Kister,”al Hirah, and the Arabs”p167 
 دار  القاىرة، ،أمراء الحيرة بعرب شبه الجزيرة العربية كما يصورها الشعر عالقة أحمد محمد، النجار، -ّٕ

 .ٖٗص  ،ُٕٗٗالنيضة،      
38- Kister AL-HIRA  :Some notes on its Relations with Arabia ”in  F.E .Peters,   
The Arabs and Arabia on the Eve of Islam, Hampshire, Ashgate,1999, p161 

 ٖٖ،ص أمراء الحيرة عالقةالنجار ، - ّٗ
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ممكؾ الحيرة  أبككذا د اره بف عدس ليتربى عنده،ر زي  عند (َْ)ماء السماء عندما كضع ابنو أسعد بف
عف نكعية  تحدثت المصادر كما ،(ُْ)كنكع مف التقرب لمعرب فيياالنزكح إلى داخؿ الجزيرة لمبقاء 

 اا كاضحن أف ىناؾ حد  مف ، منيا ما ذكره ابف حبيب ئؿ العربيةقات بيف الحيرة كالقباأك اختالؼ العال
كالقبائؿ  ،الفرس أك مع عماليـ آؿ لخـ ركؤسائيا مع أكبيف القبائؿ المكالية لمفرس كعمؿ مشايخيا 

ال  ا"لقاحن "لتي سماىا كا أك تمؾ التي رفضت الخضكع ليما ،لتي ظمت خارج سمطة الفرس كآؿ لخـا
 اأردافن  ممكامثؿ بني يربكع الذيف ع ،ا مف بطكف تميـا بني قضاعة كعددن منيكذكر  ،يدينكف لمممكؾ
مما يدؿ عمى  ،الخضكع لمفرس كآؿ لخـ كلكف يبدك أف معظـ تميـ رفضت ،لخـ ؿلمممكؾ مف آ

ـ" كيقصد بذلؾ أف خضكع تميـ ليـ لـ يضر  :مقكلة النعماف الرابع ذلؾ  .بيا"كما ضر تمي
المقاح الذيف ال يدينكف ليـ،  ،ي كالئيا لمفرس كآؿ لخـ إلى ثالثة أقسـاأبك البقاء القبائؿ ف كقسـ 

، كذكر منيـ خزاعة لحيرةكقكات ا رسكيتعرضكف لغزك الف ،ف أراضي الدكلة الفارسية كالحيرةككانكا يغزك 
كالفريؽ الثاني ىـ الذيف عقدكا مع ممكؾ الحيرة معاىدات بشركط  .فافطى زـي كغى قضاعة كأسد بف خي 

، ككاف بينيـ كبيف ممكؾ الحيرة معاىداتكازف كسي ، مثؿ ىى معينة ـ  إذ يقكؿ أبك البقاء: ،مـي "ككانت سمي
ألسكاؽ كيصيبكف كيأخذكف ليـ التجارة فيبيعكنيا في عكاظ  كغيرىا مف ا ،ديف ليـكازف تعاىدىـ كال تى كىى 

كيصيبكف معو مف  و،ازيى كيشاىدكف معو مغ أتى الممؾ منيـ الرجؿ أك النفر،كربما  ،جزءان مف األرباح
كالفريؽ  .(ِْ)فارة تمؾ القبائؿ"ختدخؿ نجد كما كراءىا إال ب ؾكـل تكف لطاـئ الممك  ،الغناـئ كينصرفكف

ككانت  ،ا كيدينكف لمفرس كالحيرة بالكالءعمى حدكدى يقيمكفالعربية ك  ةالثالث قبائؿ تدكر في فمؾ اإلمار 
( يس كفركعه الق كتغمب كعبدأقربيـ لمحيرة ربيعة)بكر بف كائؿ   . (ّْ)مف تمـي

"كاف العرب يطمقكف لقب ممؾ عمى  :بيف ممكؾ الحيرة كالقبائؿ قائالن  كما صكر أبك البقاء العالقة  
في معيشتيـ كفي  عكننا ليـ منح ممكؾ الحيرة إقطاعات تككفحكـا الحيرة، ككانت أكاسرة الفرس ت

                                                 
 .ِِٓص ،ِج ،المناقب أبك البقاء، ،ُِّص ،ُج الكامل، المبرد، -َْ

 . ُّٔ ،ِج تقاؽ،كمكة، انظر االش ةذكر ابف دريد أف ممكؾ الحيرة تتبدل في المنطقة الكاقعة بيف البصر  -ُْ

 .ّْٔص  ،ِج ،المناقب بك البقاء،أ :نظرا القبائؿعف أنكاع كالء  -ِْ
 .ّْٔص ،ِج المناقب ،أبك البقاء -ّْ
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ؤساء قريبة منيا كما يحؽ ليـ منح جزء منيا لر  عمى حدكد الحيرة أك اإلنفاؽ عمى رعيتيـ، كعادة تككف
ـ". ؛القبائؿ المكاليف عدم مف بني سكداء بف  -عمى سبيؿ المثاؿ-حيث منح النعماف  (ْْ)الستمالتيـ إليي

ما كاف يحصؿ  كأكرد مقدار *يادم الخصكصح عبد ىند بف نجـ اإلكمن ،*ا سميت بالسكاديةتمـي أرضن 
مف العراؽ  حكـا، ككاف يتبع آؿ لخـ لؼ درىـأََُػنكحة مف كسرل بت الممقطاعاعميو النعماف مف اإل

 تحكـ نطقة. كظمت الم(ْٓ)نفسيا بالطريقة يحكـ مف تحتو مف البدك كالقبائؿ كحتى البحريف. ككؿ حاكـ
 ،اعمى شماؿ شرؽ الجزيرة ضعيفن كأصبح الحكـ الفارسي المباشر  ،مف الزمف فبيذه الطريقة مدة قرني
تتحدث عنو بشكؿ كاضح إال في عيد  كـل تعد ،ر عف ذكر الكجكد الفارسيحيث تصمت المصاد

لكف الكجكد الفارسي غير المباشر  ،حكـ الفارسي المباشر عمى المنطقةالذم أعاد ال ،كسرل األكؿ
لمعجب أف تككف المسيحية إحدل  عككمما يد ،عكامؿ استمراره الديانة المسيحيةاستمر، ككاف مف أىـ 

ـ الدكلة الفا فكتفسير ذلؾ أ ،في إبقاء كجكدىـ  في شرؽ الجزيرةستخدميا الفرس الكسائؿ التي ا رسية رغ
إال أنيا اتخذت منيا كسيمة  ،كاضطيادىا ألتباعيا المكجكديف في أراضييا ،معارضاتيا لتمؾ الديانة
 نيسةعف طريؽ تبعيتيـ لمك ،تحت سمطتيا ي جنكب العراؽ كشماؿ شرؽ الجزيرةلجعؿ أتباع المسيحية ف
ككانت تمؾ الكنيسة عمى خالؼ  ،كأصبحت تشرؼ عمييا ،في أراضي الدكلة تالنسطكرية التي تأسس

دخمت المسيحية إلى شماؿ شرؽ  كال يعرؼ بالتحديد متى ،(ْٔ)مع الكنيسة التابعة لإلمبراطكرية البيزنطية
ـ  ،اسانيةالعراؽ كفي الدكلة الس بالنتشارىا في جنك  الكف نظرن  ،؟كال كيؼ دخمت الجزيرة كبعد تعرضي

طؽ مختمفة منيا لالضطياد المستمر مف قبؿ ممكؾ الدكلة منذ عيد شابكر الثاني فر أعداد منيـ إلى منا
كعف طريؽ  ،المسيحييف الذيف ارتادكا المنطقةكما أنيا دخمت عف طريؽ التجار  ،شماؿ شرؽ الجزيرة

                                                 
 .َٕٓص ،ِج ،المناقب ،أبك البقاء -ْْ
 .ِٕٓ ،ّج معجـ، ،الحمكم ،قرية قرب الككفة :السكادية *
 . ّٕٓص ،ِج معجـ، ،الحمكم ،مكضع قرب الككفة الخصكص: *

 .َٗٓص ،ِج ،المناقب، ك البقاءأب  -ْٓ

46 - Potts,D., The Arabian Gulf, Vol 2, 241 
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كلذا انتشرت بيف بطكف قبائؿ المنطقة  حية؛اتصاليـ بالحيرة التي يكجد فييا عدد كبير مف أتباع المسي
كمف  .(ْٕ)كربما التصاليـ الكثيؽ بالحيرة ،مثؿ عبد القيس كبيف جماعة مف تمـي كبكر بف كائؿ

ؿ الذيف جً كبنك عٍ  ،ككاف ليـ كنيسة بقراف باليمامة ،التي انتشرت المسيحية فييا بنك حنيفة الجماعات
 .(ْٖ)عاشكا في سكاد العراؽ 

كتأسيس مقر إدارم لمكنيسة ـ ّٗٗاألكؿ عاـ  دى رً جٍ دى زٍ سي في عيد يى لمجمع الكنى عقد ا كبعد 
كنيسة في مناطؽ مختمفة أكجد عدة مراكز إدارية لم ،النسطكرية في الدكلة الساسانية في إقميـ فارس

رؽ الجزيرة في المصادر )كىك االسـ الذم عرفت بو منطقة ش منيا بيت قطريا ،مف الدكلة
 ،يؼ أردشير في بكشير في جنكب فارسلمقسـ اإلدارم الذم مقره ر  الذم أصبح تابعن ا (السريانية

في  كؿحيث تـ تعييف القسيس ب ،ـَُْكيعكد ظيكر الكنيسة النسطكرية في شرؽ الجزيرة إلى 
ككرد ذكر لعدد مف القساكسة الذيف أيرسمكا لممنطقة مثؿ القسيس راباف تكماس في  تاركت كداريف

اليمامة كالبحريف حيث قاـ بتعميد عدد  إلىAbdiŠo) )خر اسمو عبد يشكآسيس كق ،طريةبيت قى 
كمف  ،(ْٗ)(MaŠmahiyمف السكاف المحمييف، كما ذكرت المصادر كجكد كنيسة في المحرؽ)

 ،انية استخدمت في كنيسة بيت قطرياالسري المغةالالفت لمنظر أف المغة الفارسية إلى جانب 
 كىذا (َٓ).مع العمـ أف العربية ىي لغة التخاطب السائدة ،كليس لمعربيةلمفارسية  كترجمت )األناشيد(
حييف التابعيف ليذه الكنيسة مف أبناء الفرس كربما مف أفراد الحاميات المقيميف ييؤكد أف معظـ المس

 سكاءن مف عرب الشماؿ ،ىذه المنطقة كففي القكاعد اإلدارية كالعسكرية، أك مف التجار الذيف يرتاد
يجيدكف السريانية أك مف الفرس، كما يدؿ عمى كصكؿ الفارسية إلى المنطقة أف النعماف  الذيف

لدل الفرس، كربما كاف مف أصؿ فارسي  اجمن ـ( اتخذ مف مكاطني داريف متر َُٔ-ٕٗٓالثالث )
                                                 
47- Reckendorf.,”CABD ALKAIS” EI, V 1,1913, P 45. 

48-  Potts,D., The Arabian Gulf, Vol 2, p243. 

49-   Potts,D., The Arabian Gulf, Vol 2, p244. 
50 - Potts,D., The Arabian Gulf, Vol 2, p245. 
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سيس ريانية مف قبؿ قً كما ترجمت مجمكعة قكانيف مف الفارسية إلى الس   ،(ُٓ)كتعمـ العربية أك العكس
حية في شماؿ شرؽ الجزيرة كىذا مؤشر عمى انتشار الفارسية بيف أتباع المسي طريا،يت قى مف ب
ككشفت الدراسات األثرية كجكد بقايا لكنائس في شرؽ الجزيرة  ،يـ فارسيةربما لككف أصكل ،العربية
 عدد مف مدف في ةالسريانية إلى تعييف عدد مف القساكس صادرتاركت، كما أشارت الم مثؿالعربية 

 (سما ىيج)التي ىي  .ؽ كجزيرة ركممثؿ بيت قطريا كداريف ك تاركت كالمحر   شرؽ الجزيرة العربية
 كيرجح كنيسة نسطكرية في المنطقة. أيو ـ يختفي ذكرَُْبعد عاـ لكف ،(ِٓ)معند ياقكت الحمك 

يا في كامتداد نفكذىا إلى شرق ف اختفاء ذكر الكنائس بسبب ظيكر كندة في كسط الجزيرة العربية،أ
رار( مع ربيعة كىجكمو عمى شرؽ ر بف عمرك )آكؿ المي جٍ ـ بعد تحالؼ حي َّٓ-َْٓبيف الفترة ما

سي كالمخمي، حيث تذكر ؛ مما أدل إلى انفصاؿ ىذه المنطقة عف النفكذ الفار بيةالجزيرة العر 
ا رن جٍ حي  جعؿالحارث بف عمرك عندما تكلى السمطة في كندة، كزع أبناءه عمى القبائؿ ف المصادر أف

باب التي كانت مناطقيا بيف مف تميـ، كالر   ءو زٍ بيؿ عمى بكر بف كائؿ، كجى حٍ رى ، كشي فافطى كغى  عمى أسدى 
كداـر بف  ةبف منا زيدكسممو حكـ تغمب بف كائؿ كالنمار بف سعد بف  ،فراترعية كالالبحريف كالد  

كحكـ  ،لدكلة الساسانيةالقرب مف أراضي اكتعيش ب ،ىي قبائؿ تعكد لربيعة كمضر كتميـك  ،مالؾ
 ،كائؿ كتغمب فالتي دارت بيف بكر ب "كسسي حرب البى "أف  . كما(ّٓ)اهلل عبد القيس في البحريف عبد

 خاصة شرؽ ،الحيرة المحافظة عمى سمطتيـ داخؿ الجزيرة العربية ممكؾجعمت مف الصعب عمى 
الحرب  اندلعتك  ف الطرفيف،إصالح ذات البيف بي ةكلذا حاكؿ ممكؾ الحير  ككسطيا، الجزيرة العربية

حيث انضمت بكر إلى شرحبيؿ، بينما  ،بيف القبيمتيف مرة أخرل عندما تنازع أبناء الحارث الكندم
، كتكسط بيف "الب األكؿيـك الكي "فيما ما عرؼ  في أكائؿ القرف السادس، ،ةسمم مع تغمب كقفت

                                                 
51 - Potts, D., The Arabian Gulf, Vol 2, p245. 

 .ِْٔص ،ّج ،البمدان معجم، اقكتي ،الحمكم - ِٓ

53 - Reckendorf.,”CABD ALKAIS” EI, V 1,1913, P 45. 
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ليضمف المحافظة عمى ما ـت كأخذ عمييـ العيكد كالرىائف مف الطرفيف  الطرفيف عمرك بف ىند
النفكذ الفارسي كالمخمي لشرؽ الجزيرة بعد تكلي كسرل  كيعكد ،(ْٓ)"حمؼ المجاز"كذلؾ في  ،عميو

  .كالبحريف يمامةال ماءأنكشركاف )األكؿ( حيف كلى المنذر الثالث بف ماء الس
خاضعيف لو مف مشايخ مف تميـ غير  الثنيفقكؿ المنذر ىك عكدة ذلؾ النفكذ  إلىكما يشير  

ما ضركما )أم ما منعكما( مف الخضكع لي كالعمؿ عمى حمايتي كما فعمت  :في زيارة ليما لمحيرة
خضكع قبائؿ  كاستمر. كاسرةكما كانت بكر بف كائؿ في ىذه الفترة تحت سمطة األ ،(ٓٓ)قيس عيالف

ؽ ليا التي تحقشماؿ شرؽ الجزيرة لسمطة الفرس كآؿ لخـ في عيد عمرك بف ىند خاصة تميـ 
 كما ،حيث سيطرت تميـ في تمؾ الفترة عمى سكؽ المشقر )في اليفكؼ( ،المادية الكثير مف المزايا

 .(ٔٓ)أف حسف عالقاتيا بمكة ككمب ضمف ليا اإلشراؼ عمى طرؽ التجارة داخؿ الجزيرة العربية
كمما يؤكد كجكد ىذا النفكذ ما كرد في الركاية التي تحدثت عف غضب عمرك بف ىند عمى  

طرفة إلى عاممو في البحريف ربيعة بف  دحيث تذكر تمؾ الركاية إرساؿ عمرك بف ىن ،طرفة بف العبد
ككصؼ طرفة سكاف المنطقة بأنيـ عبيد  ،(ٕٓ)ـ ليعاقبوٓٔٓبادم مف عبد القيس في عاـ الحارث العً 

       .(ٖٓ)كىي لقب لحاكـ عسكرم  "،سباباذا"إلألسبذ التي يرجح أنيا كممة فارسية مأخكذة مف 
كتتفؽ مع ما أكرده  حمزة  ،شرؽ الجزيرة بعد عيد أردشير فيىذه أكؿ إشارة لحاكـ فارسي  كتعتبر

 ،في عيد كسرل األكؿ كىرمز الرابع كقد حكـ ،(ٗٓ)" حشنشبنده"األصفياني مف كجكد حاكـ فارسي 
رركا كضع قكة ق النفكذنفكذىـ في عيد كسرل، كلضماف بقاء ىذا يرجح أف الساسانييف بعد استعادة ك 

                                                 
54 - Leaker, M.,” Tagleb” p39, &    383ص ،4ج المرجع السابق، جواد، ،عمي 

 .ِٖٗ ،ُج ،العباس، الكامؿ أبك المبرد، -ٓٓ

56 -  Kister, “Al Hira’p128,p156. 
اليعقوبي، عمق عيه  تاريخىػ(، ِِٗ)ت بف إسحاؽ بف جعفر بف كىب بف كاضح البغدادم، احمد اليعقكبي، -ٕٓ

 .ٕٗص ،ِج ،2ط (2002العممية،دار الكتب  )بيروت، خميل منصور،

58 - Frye”Bahrain under the Sasanian”p169.                                                                
 .ُُٔص ،سني تاريخ ،حمزة األصفياني، -ٗٓ
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كمف مؤشرات النفكذ الفارسي  ،جانب العامؿ الذم عينو آؿ لخـعسكرية بقيادة حاكـ عسكرم إلى 
لدل  ككاف مف المقربيف ،عمى شرؽ الجزيرة إرساؿ كسرل األكؿ القسيس جكزيؼ لمبحريف كاليمامة

ممكؾ الحيرة  كفي عيد آخر ،(َٔـ)ٕٔٓسي الذم عقد كسرل، كما مثؿ شرؽ الجزيرة في المجمع الكنى 
، فعمى الرغـ مف أنو تربى لدل أسرة رة دخمت منحنى جديدان خاصة بتميـيبدك أف عالقة ممكؾ الحي

، إال أنو حاربيـ لرفضيـ دفع ابف عدم أحد رجاؿ تمـي إقطاعن اكد أسكما منح  ،مف تميـ حيةمسي
أغار النعماف عمى فركع مف  كما ،خيو الرياف كبقكة مف بكر بف كائؿبقيادة أ افأرسؿ ليـ جيشن  ،إلتاكةا

كربما ضعؼ سمطة الحيرة كعدـ  ،(ُٔ)مما يشير إلى ضعؼ سمطتيـ عمى المنطقة ،عبد القيس
كتطكر  ،كسرل الثاني ثقتو بممكؾ الحيرة أفقدت رتيـ عمى السيطرة عمى القبائؿ مف األسباب التيمقد

نياء حكـ أسرتو في جنكب العراؽ كما مر كيبدك أف كسرل الثاني  بنا. األمر إلى مقتؿ النعماف كا 
حيث ذكر البالذرم  ؛ ي عيد الرسكؿأحكـ قبضتو عمى شرؽ الجزيرة العربية قبؿ الفتح اإلسالمي ف

المصادر   كما ذكرت ،مجانب المنذر بف ساكى  إلىكجكد حاكـ فارسي في ىجر يدعى سبخت حكـ 
 "إلسبداف"االبحريف سميت عممة في  تكسكن  ،إلسبذ كىـ قـك مف الفرساأف المنذر بف ساكم مف 
كما ذكر حمزة األصفياني  .(ِٔ)كما عد البالذرم البحريف مف مممكة الفرس  سكيا قـك مف المجكس،

مف حد الحيرة إلى  لباديةعمى ما يمي الريؼ مف ا احد قادة كسرل في ذم قار كاف كالين أا برزيف ن  أف "فى 
عمى  اككاف ساساف في قديـ األياـ مممكن  ،زبوبرزيف ساساف بف رك  كالعرب تسمية ختا ،حدكد البحريف

كقد  ،اسافالتغمبية كمصر كعماف كيثرب كتيامة مف قبؿ بعض ممكؾ الفرس كخمفو ركزبو بف س
"أف بناء حيث ذكر ،في الطبرم ما يؤيد حكـ الفرس لممنطقة كجاء ،(ّٔ)طالت مدة إقامتو عند العرب"

                                                 
60 - Potts, D., The Arabian Gulf, vol,2 p252.                                                                    

 .ّٖص ،ِج ،الكامل المبرد، -ُٔ
      )بيركت، دار  ،عو رضكاف محمد رضكافراج ،البمدان فتوح ىػ(،ِٕٗ)ت ،يىاحمد بف يح البالذرم، -ِٔ

 Frye”Bahrain under the Sasanian”p168-169  ،ٖٗـ( صُٖٕٗ الكتب العممية،     

 ُُٔ-ُُٓ،صسني تاريخاألصفياني،حمزة، -ّٔ



 
 
 

م م7102  ىـالعرت ؤرخـامل حـجمل  
 

 - 33 - 

 

 ،، كاف كسرل قد أرسمو لبنائو"بسؾ بف ماىكذ" كسرل يقاؿ لو ةمف أساكر  رجؿ المشقر كاف عمى يد
إذ نصحو بعض رجالو بإرساؿ النساء كالخمر ليؤالء العماؿ  ،ناة الحصف كميـ مف الفرسكيبدك أف بي 

كبالفعؿ أرسؿ ليـ الفكاجر مف السكاد كاألىكاز  ،ليضمف بقاءىـ في اليجر، حتى يتـ بناء الحصف
 ،(ْٔ)"ر كتعممكا العربيةجى بالبحر فتكالدكا كشكمكا سكاف ىى  حممت إلييـ ركايا مف الخمر مف أرض فارس

الفارسي لإلسالـ، فأسمما كأسمـ معيما  ـبرسالة يدعك فييا المنذر بف ساكل كالحاك  كبعث الرسكؿ
 كـل ،كضائع كسرل بيجر يدعكىـ لإلسالـ بعث إلى ذكر البالذرم أف الرسكؿ كماجمع العرب، 

أخذ   كؿكفي ركاية أخرل ذكر أف الرس ،(ٓٔ)عمى كؿ رجؿ منيـ رناينايسممكا كفرضت عمييـ الجزية د
بؿ يرجح أنيـ كراء  ،(ٔٔ)جكد جالية فارسية في شرؽ الجزيرةمما يدؿ عمى ك  ،ىجر مجكسالجزية مف 

المنذر بف  ؛حيث كلكا عمييـ أحد أبناء آؿ لخـ ،كخركجيا عمى طاعة المسمميف ردة ىذه المنطقة
ككنيا تابعة ليـ  ؛ىاب حكميـ في الحيرة إلى البحريفكاف لجكء آؿ لخـ بعد ذى ك  ،(ٕٔ)النعماف المغركر

قتؿ  مكىك الذ ،كليـ فييا مؤيدكف، كقد كلى جماعة منيـ المنذر بف النعماف بف المنذر المغركر عمييـ
ف كجكد الفرس في شرؽ الجزيرة استمر حتى إ :. كيضيؼ البالذرم(ٖٔ)لردةفي جكاثا في حركب ا

تـ فتح بعض المدف التي بقيت في أيدم الفرس مثؿ الزارة التي كاف  حيث ،بف الخطابخالفة عمر 
 . (ٗٔ)يحكميا المرزباف المكعبر

                                                 
 .َُٕص ،ُج تاريخ ،الطبرم - ْٔ

 .ِٗص ،البمدان فتوح ،البالذرم - ٓٔ

 .ُٗص ،البمدان فتوح ،البالذرم - ٔٔ

 .ٓٗ،ْٗص ،البمدان فتوح ،البالذرم - ٕٔ

    ( د.ت )بيركت، ليختف شتيتر، ةايمز  ت ،لمحبر ىػ(،ِْٓابف حبيب،ا أبك جعفر محمد،)ت - ٖٔ
 .ُّٔ-َّٔص       

 .ٔٗص ،البمدان فتوح ،البالذرم - ٗٔ
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 -عالقح الذولح الضاصاًيح هع القثائل العرتيح يف شرق اجلزيرج : -ثاًياا 
 ـظيكر اإلسالالجزيرة العربية في الفترة التي امتدت مف القرف الثالث الميالدم كحتى  تفتقر        

ت الدكلة  الساسانية مع لذا تعامم معظـ مناطؽ كسكاف الجزيرة العربية؛ تضـإلى كحدة سياسية 
، كمدل قربيا يرة بطرؽ اختمفت باختالؼ المنطقة كالسكاف كمدل أىمية المنطقةالجز  سكافمناطؽ ك 
ية القائمة في الجزيرة السياس ، كلما كانت القبيمة ىي الكحدةاعف حدكد الدكلة كما مر بنا سابقن أك بعدىا 

تختمؼ العالقة  يافبؿ كفي بعض األح ،مع كؿ قبيمة عمى حدة العربية؛ لذا تعاممت الدكلة الساسانية
حيث خضعت فركع مف ىذه القبيمة لمدكلة  ،مثؿ ما حدث مع قبيمة تميـ ،مع بطكف القبيمة الكاحدة

كلذا كلكي  ة الدكلة أك حمفائيـ عرب الحيرة؛بينما رفضت فركعيا األخرل الدخكؿ في سيطر  ،الفارسية
مف  ، كأنكاعيا فإنو البدالعربية العالقة التي كانت بيف الدكلة الساسانية كعرب الجزيرةنفيـ طبيعة 

 اؿ. الساسانية كؿ عمى ح لةدراسة تمؾ العالقات مع قبائؿ الجزيرة  التي كاف ليا عالقة بالدك 
  ل:ــــر تي وائـــتك -أ

بف  زارنً ف ديمة بف أسد ببف جى  ميعٍ دي ى بف بف أقصى  بً نٍ بكر بف كائؿ بف قاسط بف ىً  سبيان        
تشترؾ مع عدة  ،قبيمة عظيمة ذات شيرة كاسعة مف قبائؿ ربيعة العدنانيةكىي  بف عدناف، دٌ عى مى 

 كعبد القيس التي ،ب القبائؿ الربيعية لبكر بف كائؿكىي أقر  ،قبائؿ تنحدر مف ربيعة مثؿ تغمب
الكثير مف البطكف  ليافركعيا إذ  عددتت (َٕ).ـ الثاني في شرؽ الجزيرة العربيةفي مكطني اجاكرت بكرن 

الخاص حتى انفرد بذاتو كعد قبيمة  بوإف بعض فركعيا استقؿ بنس بؿ ،(ُٕ)كالعشائر فخاذكاأل
كبنك  ،ثعمبةأشير فركعيا بنك  كمف ،(ِٕ)مثؿ بني حنيفة في اليمامة ،منفصمة عف بكر بف كائؿ

مف  كىي. (ّٕ)ةابكى كبنك عي  ،ركي شٍ بنك يى ، ك بنك الحارثك  ،رةكبنك مي  ،ؿجٍ كبنك عً  ،بافيٍ كبنك شى  ،ؿو ىٍ ذي 
                                                 

  ّٗص ،ُج (،ُْٗٗ دار الرسالة، )بيركت، القديمة كالحديثة، قبائل العرب معجم ،عمر ،كحالة -َٕ
Schleifer,J.,”Baker bn Wa’il” EI, Vl1,1913,p 604  

 المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر  ديوانو  لعبرق(، اَٖٖ)ت ،ابف خمدكف،عبد الرحمف - ُٕ
 .َّٓص ،ِج ،(والنشر اعةمؤسسة جمال لمطب ،)بيروت ر،ومن عاصرهم من ذوي السمطان األكب    
دار  ،الرياض ،ن ظهور اإلسالم حتى بداية العصر األمويبكر بن وائل م بنو عبد الرحمف، ،الفريح -ِٕ

 .ُٖٓ،صُُْٗبف حـز  لمنشر كالتكزيع،
 &ّٗص ،ُج ،قبائل العرب معجم ،عمر ،كحالة -ّٕ
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يامة كغيرىا مف القبائؿ العدنانية ،لكنيا حيث كاف كطنيا األصمي تً  ،القبائؿ التي تعددت مكاطنيا
كفي  لى شرؽ الجزيرة كأطرافيا،ارتحؿ أكثر أفرادىا إ ثـ ،(ْٕ)"عالية نجد" بالتحديدارتحمت إلى نجد ك 

كجعؿ اليمداني ديار بكر بف كائؿ مف اليمامة  ،أعداد منيا إلى الجزيرة الفراتيةكقت الحؽ كصمت 
تقدمت كسكنت عمى دجمة  ثـ ،(ٕٓ)يتى كىً  وم  بي فاألي  إلى سكاد العراؽ كاظمةكمف سيؼ  ،إلى البحريف

كلما كانت مكاطف بكر بف كائؿ تقع  .(ٕٔـ)التي بقى اسميا حتى اليك  "بكر رديا"في منطقة سميت 
كاف مف الطبيعي أف ينشأ بينيما عالقة إال أف  ،عمى حدكد الدكلة الساسانية أك عمى القرب منيا

كعبر عماؿ الفرس ممكؾ الحيرة  شرةتمؾ العالقة تبدلت مف فترة لفترة تككف مباشرة  تارة كغير مبا
حيث كانت بكر بف كائؿ  ة مف عيد الدكلة الساسانية،بدأت ىذه العالقة في فترة مبكر  تارة أخرل،

تكلى  كعندما ،(ٕٕ)فارس بر جتاحتكا الطبرم أنيا غزت حدكد الدكلة الفارسية، مف القبائؿ التي ذكر
فبعد أف غزا  شابكر الثاني عرش دكلتو كانت بكر بف كائؿ مف القبائؿ التي تعرضت النتقامو،

منيـ إلى  اكما أمر بإجالئيـ كنقؿ عددن  ،بارىاآب مكاطنيا كطـ رة منيا كضر كبي اأراضييا قتؿ أعدادن 
ألنو ساند شابكر في حممتو عمى  ؛كما بادلكا امرأ القيس بف عمرك العداء ،(ٖٕ)كرماف كاألىكاز
كانت باتفاؽ مع  لعربالقيس عمى ا ئأف حممة امر  إلى كتشير بعض المصادر ،الجزيرة العربية

بف كائؿ لكنو ىـز ا كرحيث حارب ب ،القيس الثاني ئفي عيد امر أف العداء استمر  يبدكشابكر،ك 
ف ىذه األعماؿ جعمت بكر بف كائؿ تكف العداء ل .(ٕٗ)نفسو منيـ فداحتى  ككقع في أسرىـ مفرس كا 

، فبقيت العالقة بعد عيد شابكر الثاني سكاءن مع الفرس أك مع آؿ لخـ  لـ تظيره في كؿ الفترات
                                                                                                                                    

Donner,F.M.G.G.,” The Baker Bin Wa’il Tribes ”Studia Islamica,Paris,G.P.Maisonneuve 
et Loroso,vol 51, 1980,p27, 

 رحمفنصرت عبد الفي تاريخ جاىمية العرب، ت  الطرب نشوةىػ( ٖٓٔ)ت سعيد،ابف  ،األندلسي -ْٕ
 .ُٖٗ-ُٖٖص ،بنو بكر بن وائل ،الفريح ،َُٔص ،ِج (،ُِٖٗمكتبة األقصى، )عماف،

 األككع )صنعاء،محمد بف عمى  ت ،جزيرة العرب صفةىػ(، ّّٔالحسف بف أحمد )ت اليمداني، -ٕٓ
 .ُٗٔ(، ص َُٗٗ،مكتبة اإلرشاد

 .ْْٗص ،ِج ،البمدان معجم ياقكت، ،مكمالح -ٕٔ

 .ٕٓص ،ِج ،تاريخ ،الطبرم -ٕٕ

 .ٕٓص ،ِج ،تاريخ ،الطبرم - ٖٕ

 .َْْص ،ِج ،المناقب ،أبك البقاء - ٕٗ
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مع ا مف فركع تمؾ القبيمة تعاكنكا ، مع العمـ أف عددن مف الطرفيف تؤثر فييا ظركؼ كؿ ؛بةمتقم
فترة تؤكد المصادر كجكد عالقة  ففي ،أقرب القبائؿ العربية إلى آؿ لخـ عماؿ الفرس كاككان ،الفرس

ئؿ في تككيف فرقة كاستخدـ ممكؾ الحيرة بكر بف كا الحيرة، ،كممكؾكالفرس ،تعاكف بيف بني شيباف
كشاركت  ،(َٖ)كىي فرقة الصنائع التي يتككف معظـ أفرادىا مف بكر بف كائؿ ،حربية في جيشيـ

التي كانت  ،ـْٓٓركبو في بالد الشاـ  في عاـ كائؿ المنذر الثالث بف ماء السماء في ح بفبكر 
بف شارؾ بف ىماـ  عمرككما تذكر المصادر أف أحد زعماء بني شيباف ىك " ،(ُٖ)لمصمحة الفرس

 شارؾلزعيـ آخر ىك " كاف كما ،(ِٖ)ة فرقة مف فرؽ المنذر الثالث كابنو النعمافبف مرة" كاف في قياد
أنيـ مف قة بيف الطرفيف ما ذكره األعشى كمف دالئؿ حسف العال بف ماطر" حظكة عند المنذر،

لكف  ،(ّٖ)مؿ كالدراىـ.عمييـ ممكؾ العراؽ بالحي  كيفيض ،يأتييـ طعاـ العراؽ كىـ قاعدكف كفمنعم
عؼ الدكلة الساسانية في عيد إذ استغمت بكر بف كائؿ ض الطرفيف؛ بيف" يستمر طكيالن ىذا الكد لـ 

 ؿكفي الكقت نفسو قت استعادتو لعرشو، ثـ ،كاليرب بسبب تأييده لممزدكية جفكتعرضو لمسة قباذ
فاستغمت بطكف مف  في حركبو في بالد الشاـ، الالثالث الذم كاف مشغكن  المنذرالنعماف كتكلى ابنو 

مقابؿ  مى مياجمة حدكد الدكلة الساسانيةبف كائؿ الفرصة، كشجعت الحارث الكندم ع بكر
القيس األكؿ لقبائؿ  ئغزك امر ببكر بف كائؿ آلؿ لخـ  اكةكيعمؿ األصفياني سبب عد خضكعيـ لو،

ككجد  ،رأكا أف األحكاؿ مكاتية لالنتقاـ مف آؿ لخـ كراسمت الحارث الكندم ذلؾربيعة كتنكيمو بيـ؛ ل
 .(ْٖ)دخكؿ الحيرة كحكميا ثالثة أعكاـ مف كتمكف ،لحارث فرصة لمد سيطرتو عمى ممؾ آؿ لخـا

أف يكؼ بكر بف كائؿ عف  دمبينما يرل ابف األثير أف قباذة ىك الذم طمب مف الحارث الكن

                                                 
 .َُٗ،صُ،ج المناقبأبك البقاء ، -َٖ

81 - Schleifer,J.,”Baker bin Wa’il” EI, Vol, vol,1, p605. 
82 - Donner, .,” The Baker Bin Wa’il Tribes, P 27. 

    ،)مصر السالـ مجمد ىاركف، عبد ت ،االشتقاق ىػ(ُِّ)ت ابف دريد أبك بكر محمد بف الحسف، -ّٖ
 ت محمد  ،يمكف بف قيسديكاف األعشى الكبير مك  ،ّٓٓص ،ِج ـ(،ُٖٓٗ مؤسسة الخانجي،     
 . ُِٖص د.ت(، )مكتبة اآلداب بالجميزات، حسيف،     

ىذا كقد اختمفت الراكيات حكؿ تمكف الحارث مف دخكؿ  ،ِِٗص ،يسن تاريخ حمزة، األصفياني، -ْٖ
 .ّّْ-ّّّص ص  ،ّج ،لمفصلا ،جكاد عمي،نظر: االراكيات  هعف ىذ كحكميا، الحيرة
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كاألرجح أف بكر بف كائؿ كجدت  .(ٖٓ)فمنحو الحيرة كما يمييا ،الحارث بإقطاعيات فطالبو ،السكاد
دكلة الساسانية كالحيرة ال افترة عانت فيي في ،ضماميا لمحارث فرصة لمحصكؿ عمى المكاسبفي ان

ككاف مف عادة تمؾ القبائؿ تغيير  ،ى تقديـ التزاماتيما نحك القبائؿفمـ تككنا قادرتيف عم ،مف الضعؼ
خاصة  ،قةالسبب ما أكردتو المصادر السابكلـ يكف  كالئيا فيما يخدـ مصالحيا في الدرجة األكلى،

أننا نرل في فترة الحقة  عكدة التعاكف بيف الفرس كبكر بف كائؿ حينما مد الفرس ىذه القبيمة 
خاصة  ،(ٖٔ)ليـ في صراعيـ مع تميـ أعداء بكر التقميدييف اكالفرؽ الفارسية لتككف عكنن  باألسمحة،

 س،مف أساكرة الفر  فيو عدد توؿكقي  ،النصر كاف حميؼ تميـ في المعركة لكف ،"ميبةيـك الص  "في 
كغنمت تميـ أسمحة الفرس،ككانت تمؾ إحدل الكسائؿ التي عادة ما تحصؿ بيا القبائؿ عمى أسمحة 

 القيس، ئكأسر ابنو امر  ،ف كائؿ كآؿ لخـ  بعد مقتؿ المنذركما عاد التعاكف بيف بكر ب .(ٕٖ)فارسية
لغساسنة ،كحرركا امرأ القيس مف ممكؾ ا افأغارت بكر بف كائؿ عمى بعض بكادم الشاـ كقتمكا ممكن 

منذر فكانت بكر مع بف ال القيسئ بف الحارث الكندم مياجمة امر  رجٍ حي كما حاكؿ  .(ٖٖ)مف أسره،
التعاكف بيف الفرس كبكر بف  كظؿ ،(ٖٗ)رجالور كقتؿ عدد مف جٍ القيس كتمكنت مف رد حي  ئامر 
قد أككؿ الممؾ الفارسي كاعتبرت بعض المصادر أف ىذه القبيمة كانت تحت يد الفرس، ك  ،كائؿ

 تكطدت العالقة بيفك ، (َٗ)عاممو عمى عيف التمر بتجييز بكر بف كائؿ لمقاتمة العرب باسميـ
                                                 

)بيركت، دار الكتاب  ،في التاريخ الكامل ىػ(،َّٔتابي الكـر محمد بف محمد ) بف ىابف األثير، أبك الحسف عم -ٖٓ
 P605    ،  Schleifer,J.,”Baker bin Wa’il” EI  ،َّْص ُ،ـ( جَُٖٗ العربي،

دار بيف بكر بف كائؿ كتمـي الكثير مف األيـا خاصة عندما كانت بكر بف كائؿ كتمـي متجاكرتيف في شرؽ الجزيرة عف  -ٖٔ
 ياتي،ت عادل جاسم الب أيام العرب قبل اإلسالم، ىػ(َِٗ)ت التميمي، أبك عبيدة معمر بف المثنى، ىذه األيـا انظر:

 )بيركت، ،أيام العرب في الجاهميةكآخركف،  محمد أحمد، جاد المكلى بؾ، ،ص؟؟ِ،جم(7881 الكتب، عالم )بيروت،
 . َِْ-َِِص ص  ،بنو بكر كالفريح، ،ِِٖ-َُٕ)د.ت(، ص المكتبة العربية،

  .ِِْص ،ّج معجـ، ،الحمكم -ٕٖ
دار  ،)بيركت ،مشة عبد عمى الميناشرحة ككتب ىكا، ألغاني، اىػ(ّٔٓاألصفياني، أبك الفرج )ت -ٖٖ

 .ُٓص ،ُُج ،ْ( طـََِِ الكتب العممية،
 .ُٓص ،ُُج ،ألغانيا ،األصفياني -ٖٗ
    مطبعة  الصاكم )مصر، يؿحو محمد إسماعحأبك عبيدة معمر بف المثنى، نقائض جرير كالفرزدؽ ص التيمي، -َٗ

 دار  )بيركت، ت عصـا شعيتك، لفريد،مد، العقد اابف عبد ربو، شياب الديف أح ،ِٕص ِ،ىػ(،جُّٓٗ ،الصاكم      
 Kister, ”Mecca and Tamim”p114  ،ْٓ، ص ٔـ( ،جَُُِكمكتبة اليالؿ،       
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 ياسياسة ممكؾ الحيرة في إخضاع القبائؿ العربية لسمطت ككانت ،زعماء بكر بف كائؿ كممكؾ الحيرة
ة ليا لمقياـ بالميمة مقابؿ ىي االعتماد عمى القبائؿ المكالي ،خاصة الكاقعة خارج نطاؽ حدكدىا

أفراد  بعضالخصبة؛ لذا استخدـ ممكؾ الحيرة  كالمراعي ،إلقطاعياتكا المميزاتمنحيـ العديد مف 
سؿ إلى الذم أير  ،مف بكر بف كائؿ ،كرمشٍ ريـ اليى مثؿ كائؿ بف صي  ،ليـ تاكةف كائؿ في جمع اإلببكر 

ك بف رى مٍ كفي ركاية أف عى  أسيد كقتمكه، كبنأف قبض عميو  هككاف جزاؤ  ،بني أسيد بف عمرك مف تميـ
بني يشكر كبني  بيفكقد تسبب ىذا بعداء  ،فرمكه في بئر كرجمكه تاكةأسيد لجمع اإل لبنيىند أرسمو 

كمعو جمع كبير مف أىؿ اليمف عمى إبؿ لعمرك بف  ،مرحمة تالية أغار معد يكرب كفي ،(ُٗ)أسيد
كلـ يصمكا إلى شيء مف إبؿ  ،اكبيرن  امكا منيـ عددن كقت ،فردتيـ بنك يشكر مف بكر بف كائؿ ،ىند

مف بكر بف  ظميالمنعماف أرسؿ إلييـ قكة مع تاكةرفضت تميـ دفع اإل كعندما ،(ِٗ)عمرك بف ىند
حتى إف زعماء تميـ  ،نسائيـ ىمف ىزيمتيـ كسب كتمكنكا ،(ّٗ)أخيو الرياف بف المنذر كائؿ بقيادة

أطمؽ النعماف سراح مف رغبت مف  كبالفعؿ ،سراح نسائيـطالبيف منو إطالؽ  افقدمكا عمى النعم
كؿ النساء ما عدا ابنة قيس بف عاصـ التي رغبت في البقاء مع  فعادت ،قبيمتيا إلى لعكدةالنساء ا

 النعماف يمتدح شجاعة ككاف ،(ّٗ)لو أقسـ كالدىا بكأد كؿ ابنة تكلد ا؛لذاعمر بف المشرمؽ الذم أسرى
؛ آؿ لخـ فقط مف خالؿ قة بيف بكر بف كائؿ كالفرس تتـتكف العال كلـ .(ْٗ)كفركسيتو بكر بف كائؿ

" مرةبف قيس بف ىماـ بف  عكدبف مس قيسالثاني  " كسرلفمثالن منح  ،تتـ مباشرة بؿ كانت أحيانان 
بقاء كالئيـ لمدكلة   ،شريطة أف يمنع قكتو مف مياجمة أراضي الدكلة الساسانية ،بمة ما يجاكرىااألي  كا 

خاصة بعد مقتؿ ىك أف بكر بف كائؿ استضعفت الفرس  ةبممنح قيس األي  بسب ككاف ،(ٓٗ)ةالفارسي
أف يجعؿ لو أيكالن  كاد، فذىب قيس إلى كسرل كطمب منوكأخذت تغير عمى الس ،النعماف بف المنذر

لو  كقاؿفأقطعو األبمة،  ،كال يفسدكف فيو ،عمى أف يضمف لو عدـ مياجمة قبيمتو عمى السكاد

                                                 
 .ُْْ-َْْص ،ِج ،المناقب أبك البقاء،، َٓ، صُُاألغاني، ج ،األصفياني  -ُٗ
    جكرم  ترجمة بندلي ،غسان أمراءثيكدكر،  نكلدكة، ،َٓص ،ُُج ،األغاني األصفياني، -ِٗ

 .ْٓص عالقة الحيرة، النجار، ،ُّص  ـ(،ُّّٗ ،األمريكيةالجامعة  )بيركت، كقسطنطيف زريؽ،      
 .Kister, ”Al Hira”p162 ،ّٖ-ِٖص  ،ِج ،لكاملا المبرد، -ّٗ

94 - Kister,”al Hira” p163.  
 . ُّص ،غسان أمراء ،نكلدكة ،ّٖص ،ِج ،الكامل ،بردالم -ٓٗ
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قيس مف أجكد العرب، ككاف ينحر اإلبؿ  ككاف ،كتكفي األعراب مف قكمؾ ،تكفيؾ ىي :كسرل
قيس لـ يتمكف  لكف ،(ٕٗ)سنكاتو  ؼٌ أما الطبرم فقد ذكر أف كسرل استعممو عمى طى  .(ٔٗ)لألضياؼ

 فب كالمكسر ،ةؿ بف ثعمبىٍ بف ذي  كىٍعموإذ غضب عميو كؿ مف الحارث بف  مف رد كؿ بكر بف كائؿ؛
ا عمى ك ككالىما مف بكر بف كائؿ، فأثاركا الناس مف بكر بف كائؿ كأغار  ،بف تميـ ؿجً بف عٍ  ةحنظم

قبؿ مقتمو خاصة أف النعماف بف المنذر  ،(ٖٗ)كبكر بف كائؿ عامة ،السكاد؛ فغضب كسرل مف قيس
سار مع  اقيسن  فكعمى الرغـ مف أ ،تو لدل بني شيباف مف بكر بف كائؿكاف قد أكدع أمكالو كأسمح

 ،اا إياىـ مقدمن كالءه لقكمو جعمو يراسميـ محذرن  رسي لمحاربة العرب في ذم قار إال أفالجيش الفا
معركة كأشار عمييـ باستخداـ أسمحة النعماف  لمقاتمة الفرس ،كلما عمـ كسرل بتصرؼ قيس بعد ال

  .(ٗٗ)حتى مات االتي خسرىا الفرس سجف قيسن 
زعيـ قبيمة  الحنفي ذةكٍ ث بيف كسرل كىى كمف دالئؿ العالقة المباشرة مع بكر بف كائؿ ما حد 

مكاجية  إلىبني حنيفة أحد فركع بكر بف كائؿ*. ىذا كقد انتيت العالقة بيف الفرس كبكر بف كائؿ 
 ،كتحكيميا إلى كالية يحكميا الفرس مباشرة ،كسرل الثاني عمى الحيرة كحكاميا قضاءبعد  إذحربية؛ 

بؿ  ،فضعفت سيطرتيـ عمى تمؾ القبائؿ لسيطرة عمى القبائؿإلييا في ا تندكافقد الفرس القكة التي اس
مقتؿ النعماف كظيكر مشكمة اإلرث الذم أكدعو  بعد كأصبحكا في مكاجية عسكرية معيـ؛ إذ

كأعد  بالقكة،قرر أخذه  ،حسب طمبو لكسرلالنعماف لدل بني شيباف كرفضيـ تسميـ ىذا اإلرث 
عدا  فيما ،مكاجية الفرس في ف كائؿ مع بني شيبافشاركت كؿ فركع بكر ب كقد ،لمحاربتيـ اجيشن 

 ة الحنفي مع كسرل بعالقةذى كٍ كالرتباط زعيميـ كىى  ،بني حنيفة، ربما لبعد اليمامة عف ميداف المعركة

                                                 
 .ّّٖ ج، السابؽ، المفصل ، عمي،ٔٓ، ٓٓص ،ِْج ،يألغانا األصفياني، -ٔٗ
 . ِّٓص ،ُّٓص المحبر، ،ابف حبيب ،َِج ،األغاني األصفياني، -ٕٗ
 . َِٓص ِ،ج ،تاريخالطبرم،   -ٖٗ
    دار  الرياض، ،بين العرب والفرس وآثارها في الشعر الجاهمي العالقة مصطفى فتحي، أبك شارب، -ٗٗ

ـ الكتب       . ٓٔ-ْٔصص  ىػ،ُُْٕ ُ،ط ،عم
 انظر تفصيؿ ىذه العالقة في الجزء الخاص ببني حنيفة مف ىذا البحث،ص  -*
  .ُِْص ِ،ج المناقب،أبك البقاء،  كالذم ببارؽ خالبرزيف، يذكر أبك البقاء أف أسـ مرزباف القادسية يدعى ليامرز،  -*
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 ،التي كانت فيما سبؽ خاضعة لمفرس لبكر بف كائؿ عدد مف القبائؿ العربية انضـ كما حسنة،
بف قبيصة الطائي"  إياسل فكانت الشيباء كالدكسر بقيادة "أما قكات كسر  ،ككذلؾ جماعة مف تميـ

كيقكد  كقدرىا ألؼ مف األساكرة، ،ةانقطػي طٍ باف مسمحة القي زي رٍ يرة كقكة فارسية بقيادة مى و عمى الحً مً عامً 
أف  ةمبى كسرل مف قيس بف مسعكد صاحب األي  كطمب ،بارؽ* مسمحة فارسية أخرل مرزباف افرقن 

لمعداء  انظرن  ،كانضمت لقكة كسرل قبيمة تغمب كاف ىكاه مع قكمو، -ما ذكرناك- أنو إال ،يسير معيـ
لكنيا انفضت مف تأييد الفرس بعد التحاـ  ،كجماعة مف إياد ،التقميدم بينيـ كبيف بكر بف كائؿ

المعارؾ عدة أياـ، كأبمت العرب بالء  كاستمرت ،اتفاؽ مسبؽ مع الجانب العربي حسبالطرفيف 
كعمى ميسرتو  المصادر، مي" حسب ركاية جؿ  جٍ بف ثعمبة العً  ةحنظمنت بقيادة "ككا ،فييا احسنن 

 بمقدرتيـ كأحس العرب ،الفرس فييا ىزيمة نكراء كىـزمسعكد الشيباني" زعيـ شيباف،  ابف ىانئ"
بالفتح اإلسالمي  قتتمؾ المعركة بداية النتصارات عربية تحق ككانت األعاجـ، عمى مكاجية قكة

التي شاركت في  يةالقكات العرب نظر أف بني شيباف كانكا في طميعةس، كمف الالفت لملمعراؽ كفار 
كآؿ لخـ  ،كعمى كؿ كاف لتكطد العالقة بيف زعماء بكر بف كائؿ كالفرس مف جية .(ََُ)فتح العراؽ

 ،أثر ذلؾ في أشعارىـ كرظي ،الممكؾ كاحتكاكيـ بالحضارة مجالسكحضكرىـ  ،مف جية أخرل
س كى دي إال أف بني سى  ،عمى الرغـ مف أنيا كانت في بني تميـ ،فةادلحصكؿ عمى الر امف  يـنكتمك  

   .(َُُ)دة نٍ لممكؾ كً  اأنيـ كانكا أردافن  كاألرجحشيباف حصمكا عمييا فترة مف الزمف،  فم

 اد :ــــــــإي -ب
مكاطنيا  ،رضى كمي ار مى أخ لربيعة كنً  ،كىكد بف عدنافع  ىذه القبائؿ إلى إياد بف نزار بف مى  تنسب      

مكة، ككانت ليـ السمطة في  مف ـى ىي رٍ طردكا جي  -ككما كرد في المصادر- ـث ،يامةاألصمية ىي سيكؿ تً 

                                                 
  أيام التميمي، ،ْٖٗص ُج ،امللكا ابف األثير، ،َِٗ-َِٖص  ِ،ج ،تاريخ الطبرم، عف ىذه المعركة انظر: -ََُ

 .ِّٗ، صّج ،المفصل جكاد، عمي، ،كما بعدىا َٕص ِ،ج ،النقائض التيمي، ،ْٖٗص ِ،ج،العرب       
  ،دمشؽ ،دراسات تاريخية "الردافة"، صالح ادراكة، ،َٔٓص  ،ِج ،قبائل العرب معجم ،كحالة -َُُ

 .ّٗ ،ّٓ، صُّٖٗ، ُُع جامعة دمشؽ،       
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إلى  فارتحمكا ،السيادة عمييـر نجحت  في إلى أف تنازعت عمى السمطة مع مضر، إال أف مض الحـر
بد القيس البحريف كاستقرت فيو ، كلما دخمت عكخى ني نضمكا إلى عدة قبائؿ في حمؼ تى البحريف  حيث ا

 يفنزلكا ع - أك فرع منيـ - إنيـ: كيقاؿ ،(َُِ)فارتحمت لمعراؽ لتككف في خدمة األكاسرة  ،يادى ضايقكا إ
، كاستطالكا عمى الفرات حتى خالطكا أرض الجزير  كىك ،أباغ  ةكادو كراء األنبار عمى طريؽ الفرات إلى الشـا
ذلؾ في القرف  ككاف ،(َُّ)شبيكه بالكعبة اكاتخذكا فيو بيتن  ،سنداد مثؿخرل، كأماكف أ ريتى ، كنزلكا تكٍ اتيةالفر 

ضد قبائؿ شرؽ الجزيرة  ثانيكيرجح أف رحيميا كاف عمى أثر حركب شابكر ال .(َُْ)الثالث الميالدم
التي  لقبائؿكتعد إياد مف ا ،(َُٓ)ؽ كالسديرنى رٍ كى حيرة، كصار ليـ الخى كغمبكا عمى ما يمي ال اانتشرك  ـث ،ةالعربي

ير عمى السكاد أيـا ضعؼ الدكلة الساسانية، كجعؿ بينيـ كبينو مسالح  ألنيا كانت تغً  ؛حاربيا شابكر الثاني
كبحكـ قربيـ مف حدكد الدكلة الساسانية كانت ليـ عالقة بالفرس كبممكؾ  ،كعيف التمر كغيرىا ،باألنبار

 ككغيرىا. ر الجماجـيٍ عند دى  تياكنكا مف ىزيمشغبيـ  أرسؿ ليـ كسرل كتيبة تم كلكثرةالحيرة عماؿ الفرس، 
فقد عمؿ بعض أفرادىا  ،مف القبائؿ تقمبت تمؾ العالقة بيف الكدية كالعدائية حسب ظركؼ كؿ مف الطرفيف

 لكف ،في ديكاف العرب لدل كسرل لفارسيةبا اا كممم  كمترجمن  ا" الذم كاف كاتبن اإليادم رمي عٍ بف يى  قيطلى مثؿ "
خدمة  فيعمى  الرغـ مف أنو يعمؿ ، قصيدة يحذرىـ فييا قيط لقكموحاربة إياد أرسؿ لى عندما قرر كسرل م

 عف الن ئك اد كاف مسك أف الشاعر أبك د كما ،(َُٔ)فكؽ كؿ شيء كاف لقكمو همما يدؿ عمى أف كالء ،كسرل
ز مي رٍ ف كسرل بف ىى إمف الفرس حتى  ةمقربكاف عمى . كتذكر المصادر أف إياد (َُٕ)خيكؿ المنذر الثالث

جماعة منيـ امتازكا بالرماية  كفرقة في جيشو ،كما جعؿ منيـ مراصد عمى الطريؽ فيما بينو كبيف  تخذا
                                                 

 . ّٓص ،بين العرب والفرس العالقة أبك شارب، ،ّٓص ،ُ،جالقبائل معجم ،عمر ،كحالة - َُِ
 . ِٔ، صُج ،األشراف أنساب ،البالذرم - َُّ
َُْ - Fock,J.W.,”IYÃD”The Encyclopaedia of Islam,Leiden,E.J.Brill, vol 4, 

1978, p289                                                             
   ألف ىذيف  ؛ايمكف أف يككف ىذا صحيحن  ال ،ْٓ ص ،بين العرب والفرس العالقة، بشار أبك  - َُٓ

   القصريف بينيا في عيد النعماف األكؿ  في فترة الحقة لقدـك إياد لممنطقة.       
 .ٕٓص ،بين العرب والفرس العالقة، أبك شارب ،ِٔ، صُج األشراف، أنساب البالذرم، -َُٔ
 . ِْٕ، ْج ،المفصؿ جكاد، عمي، -َُٕ
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ـ، كما تعاكنكا مع آؿ لخـ ؛الفرات بالحيرة مف إياد في جند  ككاف" :البالذرم يقكؿ ،كي ال ييغير أحد عميي
 ةخطؼ جماعة منيـ امرأ بعد مثؿ ما حدث ،مكاجيات مع الفرس يـذلؾ كاف ل كمع ،(َُٖ)ممكؾ الحيرة"
كىي التي  ،ليـ قكة أخرل فأرسؿ ـ،ر الجماجيٍ مف ىزيمتيا عند دى  مكنكاكتيبة ت رلليـ كس فأرسؿ ،مف العجـ
ـ  ا؛بعدى رقكاكتف ،فانيزمكا ،لكنيـ أىممكا تحذيره ،ر أف يحذرىـ منيامي عٍ قيط بف يى حاكؿ لى  إذ رحؿ عدد مني

ـ،  افمم ،يزالكا معيـ كـل ،(َُٗ)صركاكدانكا لمغساسنة كما تن الشـا ،إلى جاء اإلسالـ دخؿ بعضيـ بالد الرك
 كفي ،ـى عى ثٍ كدخؿ منيـ قـك في خى  المدف، ىذهكما كالى  جى بً نٍ كمى  ،يفرً سٍ ن  كقً  ،ةكأنطاكي   ،بعضيـ حمص تىأك 
ا كا إلييعاد لكنيـ ،الفرس بمساعدة بكر بف كائؿ خرجيـ، فأكما رحمت جماعة أخرل إلى تكريتى  (َُُ)،كخى ني تى 

 "إيادى "إال أف  ،، ـث انضمكا إلى الفرس في حرب ذم قار ضد بكر بف كائؿفي أكاخر عيد الدكلة الساسانية
لكف ظؿ  ،مف المعركة متى ما التحمت نسحابمع بكر بف كائؿ عمى اال افاتفقت سر   ،انتصرت لعركبتيا

ـ ميالمسم ربعدد منيـ عمى كالء لمفرس؛ إذ كانكا مع الفرس  ضد الع ف في معركة عيف التمر عا
 .(ُُُـ)ّّٔ
 ة:ــــــذغل  -جـ    

ط بف القبائؿ العربية التي يعكد نسبيا إلى ربيعة يرجع نسبيا إلى تغمب بف كائؿ بف قاسً  حدلإ      
ليا رئاسة القبائؿ الربيعية،  ككانت ،(ُُِ)ديمة بف أسد بف ربيعة بف نزاربف جى  ي  مً عٍ ي بف دي صى فبف أ بً نٍ ىً 

كشرؽ  دو جٍ مثميا مثؿ القبائؿ الربيعية األخرل ارتحمت إلى الحجاز، ـث نى  ـث ،امة مكطنيـ األصميتي كانت
 . ( ُُّ)زحفت فركع منيا كليس كميا نحك الشماؿ إلى أطراؼ الجزيرة  الشمالية  ـث ،الجزيرة

                                                 
 .ِٔص ،ُج ،األشراف انساب البالذرم،  -َُٖ
، ابف األندلسي، -َُٗ       لمعارؼدار ا القاىرة، تحقيؽ عبدالسالـ ىاركف، ،جميرة أنساب العرب حـز

 . ُْٗص ،ُِٔٗ المصرية،      
َُُ

           . 33ص ،4،جالنقائضالتيمي،   . 43ص ،4ج ،األشراف أنسابالبالذري،  -
111 - Fock,J.W.,”IYÃD”EI, vol,4 p289 .  

 .َّٕ-َّّص ص أنساب العرب، جمهرة ،حـز األندلسي ابف -ُُِ
113 Massignon, L.,” Tagleb” EI, Supplement,1938, p223 & Lecker, M,” Tagleb ،  
     New edition, vol,10,2000, p89.                                             
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 ،لحارب القبائؿ العربية األخر  لذمأكؿ اتصاؿ بيف تغمب كالفرس في عيد شابكر الثاني ا      
حسب  ،الركمانية يةفركع مف تغمب تقيـ في األراضي الكاقعة بيف الفرس كحدكد اإلمبراطكر  ككانت

حمؿ  ثـالمكجية ضد الركماف،  ،المنطقة مؾأثناء حركبو في ت في ليـ شابكر فتعرضركاية الطبرم، 
 مافى رٍ يـ في كً أعدادان من سكفكما أ ،(ُُْ)في البحريف جى ماىً كفي سى  ،في داريف يـمنيـ كأسكن اأعدادن 

 كفي .(ُُٓ)ي مناطؽ يسيؿ عميو السيطرة عمييـكاألىكاز، ككاف ىدفو مف ذلؾ ىك إسكانيـ ف
تغمب تحت في كسط كشماؿ الجزيرة أصبحت  دةى نٍ منتصؼ القرف الخامس الميالدم كبعد ظيكر كً 

حرب "بػ يف بكر بف كائؿ كتغمب المعركفةأف الحركب الدامية التي دارت ب كيبدك ،نفكذ ممكؾ كندة
الدخكؿ تحت سمطة  عمى لذا كافقت تغمب ؛البسكس" أضعفتيما، خاصة تغمب التي انيزمت أماـ بكر

حمت إلى جنكب كادم ركاية أف تغمب ر  كفي ،(ُُٔ)دم"نٍ بف عمرك الكً  الحارثفي كالية زعيميا " دةى نٍ كً 
ذر الثالث لمحيرة مف المن خاصة بعد استعادة ،كأصبحت تحت نفكذ آؿ لخـ ،يـك التحمؽ"" الرافديف بعد

 اإف تغمب أسركا أفرادن  :كيقاؿ ،(ُُٕ)كاعتمد المنذر عمى قكة تغمب لمالحقة ممكؾ كندة ،دمنٍ الكً  الحارث
. بينما يرل (ُُٖ)ر ىند كالككفةيٍ مرينا بيف دى  ي، كسممكىـ لممنذر الذم قتميـ في ديار بنةر  مف آؿ مي 

 فكانت ،عمى القبائؿ ءهدم كزع أبنانٍ حارث الكً ، كقبؿ كفاة الدةنٍ آخركف أف تغمب ظمت تحت سمطة كً 
لمخالؼ الذم نشأ  اكنظرن  ،يؿ بف الحارثبً حٍ رى كبكر مف نصيب شي  ،مة بف الحارثمى تغمب مف نصيب سى 

ؿ الطرفاف كتقاتى  ،مع شرحبيؿ كبكر ،بيف األخكيف عادت الحرب بيف القبيمتيف تغمب إلى جانب سممو
 كعقد ،تدخؿ عمرك بف ىند بيف الطرفيف تىمر طكيالن حاست الذم ،(ُُٗ)كالب األكؿ"الفي يـك "

                                                 
 .ِْٔ،صّالحمكم ،معجـ ،ج ٕٓص ،ِج ،تاريخ الطبرم، -ُُْ

115 -Massignon,L.,”Taghlib” EI, p223. 
116 - Leacker, M., “Taghlib” in Arabian Tribes, p39. 
117 -Leacker, M., “Taghlib” in Arabian Tribes, p40. 

 ٕٗص ،ٗج ،ألغانيا األصفياني، -ُُٖ
 كمابعدىا ِْٓص ،ُِج ،األغاني ،األصفياني، ٓٔ -ْٓ، صِج ،العرب أيام ،التيمي -ُُٗ

 Olinder, the King of Kinda,p82.           
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يالزمكف  رىائفككاف ىؤالء ال ،(َُِ)الرىائف مف كال الطرفيف كأخذ ،جاز" قرب مكةذم مى " ا فيصمحن 
لقكا بالمـك أ ،تغمب لحادثة مات بسببيا عدد منيـتعرضت بعض أبناء  كعندما ،الممؾ كيغزكف معو
كمع أنو كاف يميؿ  ،فأبت بكر ذلؾ كاشتكت تغمب لعمرك بف ىند ،كطالبكا بدياتيـ ،عمى بكر بف كائؿ

 . (ُُِ)أخمى ذمة بكر بف كائؿ مف مكتى تغمب  ولتغمب إال أن
ألنيـ رفضكا مساعدتو في األخذ   ؛ىند قد حارب تغمب في بداية عيده بف كمع العمـ أف عمر       

، كيرجح أف ىذا سبب حقد عمرك (ُِِ)ء"بثأر كالده مف الغساسنة  كقالكا:"أيحسب ابف ىند أنا لو رعا
تتغير مع القبائؿ كانت عمى أف سياسة آؿ لخـ  يؿبف كمثـك عميو، كمحاربة عمرك بف ىند ليـ  دل

تغمب؛ كالئيا لقكة كاحدة بؿ تنكع كالء فركع  حسب مصالحيا. كيبدك أف  ىذه القبيمة لـ تتحد في
لمحيرة  بى مً غٍ عمى خضكع تى  دؿ، كمما يلمحيرة اكخضعك  ،دة بعد أف انفرط عقدىـنٍ فبعضيا ترؾ كالء كً 

ما يأخذه  كثرةمف تغمب، كمف  تاكةالحيرة لجمع اإل عماؿأف أحد شعرائيا اشتكى مف استمرار إرساؿ 
 ،كما عمؿ التغمبيكف في الرفادة في قكلو "بيت القصيدة "، ،(ُِّ)ككس عمى تجارتيـىؤالء مف المي 

عمى  قتؿكقدر لعمرك بف ىند أف يي  ىذا ،(ُِْ)دة كليس الحيرةنٍ كاألرجح أنيـ عممكا في رفادة ممكؾ كً 
بعدىا في الجزيرة  كاستقرت ،(ُِٓ)عزا   بى مً غٍ تى  تغمب،كزاد ىذا الحدثي  تيد عمرك بف كمثـك أحد رجاال

أك التحالؼ  ،خمفاء عمرك بف ىند مضايقتيا ؿتعد تبالي بقكة ممكؾ الحيرة ،كلـ يحاك  لـ ،الفراتية
النعماف الذم  خرىـقبائؿ الجزيرة العربية، خاصة آ عمىاىتماميـ  كزكاآؿ لخـ ر  فيبدك أ بؿ ،معيا

حرص عمى تأميف مركر لطائمو بتحالفو مع عدد مف القبائؿ التي تمر  لذاكاف لو شأف بالتجارة، 
                                                 

    Olinder, the King of  انظر: ،كلندر أف يـك كالب األكؿ كاف في عيد المنذر الثالثأيرل  -َُِ
      Kinda,p91 

 .ْٔ-ْٓص، ،ُُ،جاألغانياألصفياني، -ُُِ
 .ْٗص ،ُُج األغاني، األصفياني، -ُِِ

123-Leacker, M., “Taghlib” in Arabian Tribes, p39, & Leacker, M.,” Were   
     Customs dues levied at the time of the  Prophet Muhamad” pp33-34. 

 .ّٗص ، الردافة،كةاددر  -ُِْ
ـ التغمبي أنظر: -ُِٓ  .ٔٓص، ُُج األغاني، األصفياني، عف قصة مقتؿ عمرك بف ىند عمى يد الشاعر عمرك بف كمثك
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ي أىـ المعارؾ العربية ضد تغمب ف كشاركتبسالـ.  بأرضييا باليمف، لتصؿ إلى الحجاز تجارتو
كداء ر بف سى شٍ ، بقكة كبيرة ككانت بقيادة بً "حرب ذم قار"كىي  ،رة السابقة لإلسالـفي الفتالفرس 

ف ابف إفي الفترة السابقة لإلسالـ حتى  كتمتعت تغمب بدرجة كبيرة مف القكة ،ضمف القكات الفارسية
 ذكر كما. (ُِٔ)"الظيكر قميالن ألكمت تغمب الناس لك أف اإلسالـ تأخر في": الكمبي قاؿ عف قكتيا

 .(ُِٕ)العرب اإلحدل عشر أربعة مف تغمب" أف مف جرارمذرم "البال
 ش:ـــــعثذ القي -د

ديمة بف أسد بف ربيعة بف نزار بف بف جى  مي  عٍ صي بف دي فة عظيمة نسبيا ىك عبد القيس بف أقبيم        
األصمية  مكاطنيا .(ُِٖ)كلكبير، كيتفرعاف إلى فركع كثيرة  ،فٌ ليا فرعاف رئيسياف ىما شى  ،بف عدناف د  عى مى 
مف الشماؿ الغربي حتى  راضيياـث ارتحمت كما ارتحمت فركع ربيعة إلى نجد كامتدت أ ،ي سيكؿ تيامةى

 ،العربية( ـث انتقمت فركع منيا إلى البحريف )شرؽ الجزيرة ،الجنكب الشرقي حتى الخرج كمفسدير، 
ـ  ،مـيكت ،بف كائؿامثؿ بكر  ا مف فييا مف قبائؿ ربيعة األخرلكجاكرك  ياد، كزاحمكا ىؤالء كقاسمكى كا 

كما مر – ـث اضطرت إياد لمرحيؿ لمعراؽ ،زاحمت إياد دخمت معيا في حرب كعندما (ُِٗ)المكطف الجديد،
 ،لجزيرة مف القرف الثاني الميالدممما يؤكد كجكدىا في شرؽ ا ،كقد كرد ذكرىا في جغرافية بطميمكس ،-بنا

حكاضر  كمف ،(َُّ)لشرؽ الجزيرة كاف في القرف الخامس الميالدمكليس كما تشير المصادر أف ارتحاليا 
 فتك كـل ،(ُُّ)يفكؼ، الخط، كالقطيؼ، جكاثا كىجر كقمعتيا المشقركال ،داريف ،عبد القيس كزارة، الظيراف

                                                 
126-Leacker,M., “Taghlib”,p40.  

 .َِٓ-ِْٗص المحبر، ابف حبيب، -ُِٕ
 .ٕٔ، صِج ،معجم القبائل كحالة، عمر، -ُِٖ

129- Caskel,W.,”C Abd AL-Kays” EI, Vol 1,1960,p72 
130- Reckendorf, ”Abd AL-Kays”EI,vol 1,1913,p45,and Potts,D., the Arabian    
      Gulf, Vol 2, p225  

  Potts,D., the Arabian Gulf, Vol 2, p225 ،َِٓ-َِْص  ،ْج ،المفصل ،جكاد عمي -ُُّ
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ر عبد حض  . كلعؿ تى (ُِّ)بؿ سكنتيا قبائؿ عربية مثؿ تمـي كبكر بف كائؿ كغيرىا ،تمؾ المدف خالصة ليـ
كاتصمت عبد القيس  ؛ئؿ العربية قبكالن لمحكـ الفارسي كما سنرلا المدف جعميا أكثر القباالقيس كسكناى

ا لظركؼ العيش كنظرن  ،استغمت ضعؼ الدكلة الساسانية التيبالفرس حيث كانت إحدل القبائؿ العربية 
ة شابكر األكؿ كـل يجدكا مف يردعيـ في الفترة التي امتدت مف كفا ،اسية التي تعرضكا ليا في الجزيرةالق

خميج لمجانب ال عبرت ىي كمف معيا مف قبائؿ عربية كحتى تكلي شابكر الثاني السمطة في الدكلة،
أثناء حممتو  في لذا نالت أشد العقاب عمى يد شابكر الثاني ؛(ُّّ)في إقمـي فارس االفارسي كعاثت فسادن 
داخؿ ا مف عبد القيس إلى أعدادن  كنقؿ ،كشتت شمميـ ،ا كبيرةحيث قتؿ منيـ أعدادن  ،عمى شرؽ الجزيرة

ضمف سياستو في إضعاؼ القبائؿ العربية، كما حؿ  مافى رٍ سكنيا شابكر كً أإيراف كىي مف القبائؿ التي 
لتي جعؿ الفرس خاصة المدف الساحمية ا ،في مدف عبد القيس تعيشعناصر  كرالفرس بعد حممة شاب
  .(ُّْ)كاضر" عماالن لمفرس"سكاف ىذه الح كأصبح عبد القيس ،منيا قكاعد عسكرية

مف  اتصمت عبد القيس بممكؾ الحيرة كأقامكا معيـ عالقات اتسمت بالسممية أكثر كما        
 كعمى الرغـ مف بقاء المدف الساحمية تحت سمطة الفرس إال أف الفرس كآؿ لخـ فقدكا .(ُّٓ)العدائية

رار( مف مد المي  آكؿبف عمرك ) رجٍ كتمكف حي  ،دةنٍ السيطرة عمى قبائؿ شرؽ الجزيرة بسبب ظيكر كً 
كزع  أبناءه  الذم ،حفيده الحارث بف عمرك عيدنفكذه عمى شرؽ الجزيرة ،كاستمرار نفكذىـ في 

يستمر الحاؿ  كلـ ،(ُّٔ)اهلل بف الحارث عبد القيس مف نصيب عبد ككانت ،أمراء عمى القبائؿ
لطبرم أف كسرل األكؿ منح ا كيذكر ثـ ابنو حجر. ،دة بعد مقتؿ الحارثنٍ إذ ضعفت كً  ؛طكيالن 

كاتخذ المنذر مف رجاالت  ،(ُّٕ)حكـ قبائؿ شرؽ الجزيرة كاليمامة المنذر الثالث بعد استعادتو لمحيرة
                                                 

  .ٕٓص ،ِج ،تاريخ الطبرم، -ُِّ
 .ْٖٓص ،ْج ،المفصل ،كعمي، جكاد ٓٓ، صِج ،تاريخ الطبرم، -ُّّ

134- Caskel,W.,”C Abd AL-Kays” EI, Vol 1,1960,p73 
 .ٔٔص ،الحيرة بقبائل الجزيرة عالقة ،النجار -ُّٓ

 .ْٖٓ، صْج ،المفصل عمي جكاد، - ُّٔ
 .ُْٗ، صِج ،تاريخ الطبرم، - ُّٕ
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قاسط" أخان بف ار مً الخير بف الن   جابرإذ كاف " ؛نسب قةككاف بينو كبينيـ عال ،عبد القيس عماالن لو
كممف  ،عتماد عمى رجاؿ عبد القيس األقكياءآؿ لخـ في اال كاستمر ،(ُّٖ)لممنذر الثالث مف أمو

كاف ليـ شأف في أىمييـ  في حكـ شرؽ الجزيرة حتى تستقيـ األمكر كيتـ ليـ تنفيذ سياسة آؿ لخـ 
 ركفي عيد خمفاء المنذر مثؿ عم تاكةالحركة التجارية كجمع اإل استمراركالفرس مف حفظ األمف ك 

بف مالؾ بف  سنافكما عيف كسرل " ،النعماف يرةممكؾ الح خركحتى عيد آ بف ىند كأخيو قابكس،
عسكرم  صداـكلـ يكف بيف عبد القيس كالدكلة الساسانية  .(ُّٗ)مةب  األي النمر بف قاسط" عامالن عمى 

 ،اككف عبد القيس أكثر قبائؿ شرؽ الجزيرة استقرارن  ىك السبب في ذلؾ كلعؿ ،بعد عيد شابكر الثاني
يالحظ رحيؿ  لذا ،بالتجارة خاصة تجارة الخميج ممكاكع -ناسبؽ أف أشر  كما-سكنكا المدف  حيث

 .      (َُْ)إلى الساحؿ الفارسي المقابؿ كأحيانان  ،إلى سكاحؿ عماف عدد منيـ
 
ا
 الذولح الضاصاًيح هع قثائل وصط اجلزيرج العرتيح : عالقح :اثالث

بسبب غياب سمطة   رةالدكلة الساسانية إلى إيجاد نكع مف النفكذ عمى كسط الجزي لجأت        
يد قبائؿ كسط دة التي تمكنت في فترة مف تكحنٍ مركزية في ىذه المنطقة  قبؿ كبعد سقكط مممكة كً 

فمـ تكف الدكلة الساسانية تأمف عمى قكافميا التي تعبر ىذه المنطقة متجية  ،الجزيرة تحت سمطتيا
 ،لقبائؿ في حماية تمؾ القكافؿؤساء الذا أصبحت تعتمد عمى ر  ؛العربية نحك الحجاز كجنكب الجزيرة

كقد لعبت الحيرة دكر الكسيط بيف قبائؿ كسط الجزيرة كالدكلة  ،بعقد معاىدات خاصة معيا
 الجزيرة عمى شرؽ اممكن  خاصة في عيد كسرل األكؿ الذم نصب المنذر الثالث ،الساسانية
حيث يتضح مف  ،ا عمى كسط الجزيرةقد أناب ابنو عمرك بف ىند حاكمن  المنذر ككاف ،ككسطيا

أحداث تمؾ الحممة في  كدكفى  ،معد التي أراد إخضاعيا  لسمطتو ةحممة أبرىة الحبشي عمى قبيم
عمرك  بنومع المنذر عمى جعؿ ا كاتفؽ ،تمكف مف ىزيمة معد نوالذم ذكر فيو أ (RY506) نقشو

                                                 
 .َُّص ،أنساب العرب جمهرةابف حـز األندلسي،  - ُّٖ
 .ْٕٖص ،ْج ،المفصل ،جكاد عمي - ُّٗ

140 - Caskel,W.,”C Abd AL-Kays” EI, Vol 1,1960, p73. 
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لفرس مد نفكذىـ عمى القبائؿ مباشرة حاكؿ ا كما (ُُْ)رىينة لضماف كالء بني معد لحكـ أبرىة
كالممؾ الفارسي كسرل الثاني الذم اتصؿ مباشرة مع بني  ،ةخاصة بعد تكتر العالقات بيف الحير 

 ا. كمف ىذه القبائؿ:الحنفي كما سنرل الحقن  ةذى كٍ ىى  زعيميا كأقاـ عالقة مع ،حنيفة
ــمتي  -أ        كبركتب األنساب بأنيـ قاعدة مف أ نياثت عالقبائؿ العربية الكبيرة المعركفة تحد مف :نـ

كىي تمثؿ مجمكعة  ،كقيؿ إنيا رحى مف أرحاء العرب، كتعد مف قبائؿ قيس كربيعة ،(ُِْ)قكاعد العرب 
كجاكرت  ،الجزيرة العربية ءكانتشرت في أنحا ،برزت ىذه القبيمة في القركف الميالدية األكلى ،مضر

مساكنيا في  ككانت ،(ُّْ)كتغمب ،كبكر بف كائؿ ،عبد القيسك  ،كغطفاف ،العديد مف القبائؿ مثؿ أسد
كامتد نفكذىا إلى  ،خاصة شرقيا ،لكف بطكنيا انتشرت في مناطؽ الجزيرة  العربية ،نجد حكؿ اليمامة

أثناء في الثاني  ضمف القبائؿ التي حاربيا الممؾ الفارسي شابكر ذكرىا الطبرم كلذا ؛(ُْْ)سكاحؿ الخميج
 .كالدكلة الساسانية ،بيف تمـي رةىذه بداية العالقة المباش ككانت ،(ُْٓ)يرة العربيةحممتو عمى شرؽ الجز 

ـل تسر عمى كتيرة كاحدة  فتارة تشتد العداكة   صمةاتصمت تمـي بالحيرة إال أف تمؾ القيـا إمارة الحيرة  كبعد
 ،كؿ مف الطرفيفمؾ العالقات مصالح ككانت تتحكـ بت ،كتارة تسكد بينيما عالقة كدية ،بيف الطرفيف

أحست   فإذا ،ىي الحاؿ مع القبائؿ األخرل كما ،كسمطتيـ في الجزيرة كممكؾ الفرس قكة آؿ لخـ كتأرجح
تككف تمـي مف أكثر القبائؿ  كتكاد ،سمطتيا عفالقبائؿ بضعؼ السمطة الرئيسية تجدىا فرصة لمخركج 

مات التي مف أىميا حماية تجارتيـ عبر احتكاكان بالفرس كآؿ لخـ، كقدمت ليما العديد مف الخد بيةالعر 
ـ  أراضي الجزيرة العربية، كالمساعدة في إخضاع القبائؿ األخرل، كفي فرض الضرائب كجمعيا مني

                                                 
 ُٕٓ ، صْج ،المفصل جكاد، عمي -ُُْ

Kister, M.,J., The Campaign of Hulluban: A New light on the Expedition 
of Abrah”, Le Muséon, Louvain, 1965, Vol 72.                                                                 

142  - Leaker,M., “Tamim” In People Tribes and Society in Arabia Around the 
Time of Muhammad, p67 

 .ِٕٓ-ِٔٓص ص  ،ْج ،المفصل ،جكاد عمي  ُّْ-
        :انظرنيا فركع مف تميـ، عف ىذا أرافية بطميمكس أربعة أسماء يرجح جغ فيا كرد كم  -ُْْ

Potts, D.T., The Arabian Gulf , Vol.2.225   
 .ٕٓص، ِ،جتاريخ الطبرم، -ُْٓ
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العسكرية التي قدمتيا تمـي لمفرس كآؿ لخـ بمشاركتيا في العديد  الخدمات ،(ُْٔ)الفرس كآؿ لخـ صالحل
مكانية استفادةمف الحركب التي خاضكىا، كتظير أىمية قكة تمي ف"، ياألكاسرة منيا مف قائمة "الجرار  ـ كا 

 ؾذل مثاؿ ،كمف سعد تمـي ،داـر مفىؤالء مف حنظمة  فكقد كا ،جندم ؼكىي قيادة فرقة تتككف مف أل
 ،(ُْٕ)بني تمـي في" يـك جبمة" لقيط "، كما قاد ابنوشكاحطالفرقة في يـك " ليذهبف دارـ"  اهلل عبدقيادة "
لمحاربة جماعة مف  ،ماف لفرقة يقكدىا الغالؽ أحد رجاؿ تمـي صاحب ىجائف النعمافإرساؿ النع كمثؿ

كف تتم كـل نيـ،كقتؿ عدد كبير م ،كتمكنكا مف ىزيمتيـ ،نت تقـي في أرض نطاع قرب البحريفتغمب كا
عسكرم  يقـك أفراد مف تمـي بعمؿ كاف اكأحيانن  .(ُْٖ)لمساندة آؿ لخـ لتمـي اتغمب مف المطالبة بثأرىـ نظرن 

بف محمد بف ابف حابس بف عقاؿ  األقرعفعؿ " كما  ،أك ممكؾ الحيرة ،أك بإيعاز مف الفرس ،بالنيابة
مف نجد كقكة تقدر بألفي  ا خيكالن مستخدمن  ،بف كعب" في نجراف الحارثع" الذم ىاجـ "شً اجسفياف بف مي 

كقعف في أسر الحارث بف تحرير نساء مف تمـي  ىك ككاف ىدؼ األقرع ،"رافرجؿ فيما عرؼ "بيـك نج
كمما  ،ككصمكا إلى صنعاء ،ع" اليمفيٍ بف ميرى  طبى ضٍ االكما ىاجمت جماعة مف تمـي بقيادة " .(ُْٗ)كعب

كأرسمت  ،يقـي في الحيرة فترة مف كؿ عـا يالتميم الضابطكالفرس كراء ىذا اليجـك ككف  حيرةيؤكد أف ال
عكؼ بف سعد"  فبف قريع ب كاألضبطعد"، "بف صماف بف س النمرالحيرة قبيمة سعد تمـي بقيادة "

اليمف في المسافة عف نفكذ كؿ مف  دعٍ كربما بي  ،(َُٓ)كقتمكا أعدادان منيا في "يـك صنعاء" ،لمياجمة حمير
كالسؤاؿ الذم  .لحربية عمى القبائؿ المكالية ليـ؛ لذا اعتمدكا في تنفيذ خططيـ اسانييف كآؿ لخـالفرس السا

بعد ا لمحمالت التي أرسميا الفرس بحرن  الن مكم انت ىذه الحمالت جزءن : ىؿ كاىنا ىك نفسو يطرح
عمى حمالت أبرىة  اكانت رد   ـأ ؟استنجاد يكسؼ بف ذم يزف بكسرل لمساعدتو في طرد األحباش

قتصر األمر عمى كـل ي ،) ُُٓ)الذم حارب فييا عامر بف صعصة جزيرةال طالحبشي عمى كس
                                                 
146- Leaker,M,”Tamim”p68 

  Leaker,M,”Tamim”p70    .ِْٕص ،محبرال ،حبيب ابف -ُْٕ
 .ْٗص ،ُُج ،األغاني األصفياني، -ُْٖ
 .ِْص ،ِج ،النقائض، التيمي، ٕٕٓص  ،ِج ،العرب أيام التميمي، -ُْٗ
 .  ْْص ،ُج ،جرير والفرزدق نقائض عبيدة، أبك التيمي، -َُٓ

151-Smith,S,”events in Arabia in the 6th century A.D.,”BSOAS,1954,PP435- 
     437,& Kister,” The Campaign of  Hulluban" pp425-436, 
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ؿ شاركت تمـي ممكؾ الحيرة ب شارؾ فييا الساسانيكف كآؿ لخـ،في معارؾ ـل ي ااستخداميـ عسكري  
 ،(ُِٓـ)ْٓٓالذم انتيى بمقتمو في عـا  ،سنةالمنذر الثالث في قتالو لمغسا حركبيـ مثؿ مشاركة تمـي

جيش الحيرة في  س" في حممة عمرك بف ىند عمى اليمامة، كما حاربت تمـي معدي بف عي  رارهزي " كمشاركة
إياه  ىداهأ اكيمبس درعن  ،اا مدرعن ككاف يمتطي فرسن  ،بقيادة لقيط ككانت ،ـ جبمة"يك " فرقة الكضائع في

متساكية في القكة؛ لذا كاف مف  كف العسكرم ـل يكف يـت بيف أطراؼكحيث إف  ىذا التعا .(ُّٓ)كسرل
ىك سيطرتيـ عمى المناطؽ الزراعية  كتعاكنيـ تمـي ميا األكاسرة في ضماف كالءالكسائؿ التي استخد

يكف الجانب  كـل ،(ُْٓ)لممؤكنة خاصة التمر لتمـي ار في شرؽ الجزيرة التي كانت مصدرن جى ؿ ىى مث
كىناؾ جكانب أخرل لمتعاكف  ،فيو تعاكف تمـي مع الفرس كآؿ لخـالمجاؿ الكحيد الذم ظير  لعسكرما

بف  طلقيتمـي عمى بالط األكاسرة مثؿ  جاؿتردد عدد مف ر  مثؿ ،بيف تمـي كالفرس كعماليـ آؿ لخـ
ـ  ؛دختنكسبأبي  نيفيحبكه كيكسكه، ككي  سرلكاف يأتي ك مالذ ة،رار زي  ألنو سمى ابنتو دختنكس كىك اس

مف سركج كسرل؛  بذى  ج مي رٍ كعمى فرسو سى  ،كعندما شارؾ في يـك جبمة كاف عميو درع فارسي ،أعجمي
كاف  بف حاجبو  ةار ر كما ذيكر أف زي  ،(ُٓٓ) المجكسية اعتنؽكيقاؿ إنو  ،مف كسرل مما يدؿ عمى قربو

ككاف  ،بالط ممؾ الحيرة كحارب إلى جانبوتردد عمى  ،كماكأنجب منيا مىةن كمنحو أى  ،رليتردد عمى كس
 .(ُٔٓ)ـم كالحرب مع عرب الجزيرةيشير عميو في أمكر الس  

التي أدت ك  ،ندمكٍ أف لتميـ الفضؿ في الكساطة بيف المنذر الثالث كالحارث الً  لمصادرتذكر ا كما
  .(ُٕٓ)رار بف حاجب"بف زي  رارضً إف مف قاـ بالكساطة ىك " :كقيؿ ،الحرب بينيماإلنياء 

                                                 
152-Leaker,M.”Tamim” p69 

 . ِِٗص ،ُج ،المناقب ،بك البقاءأ ،ِْٕ،المحبر ابف حبيب، -ُّٓ
154-Leaker, M.,”Tamim”, p71& Kister,”al -Hierah? 

 .ُْٗص ،جميرة ابف حـز األندلسي، ،ِٗص ،ُِج ،األشراف نسابأ البالذرم، -ُٓٓ
156- Kister,” On Strangers and Allies in Mecca”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam,   
       Jerusalem, 1990, Vol 13, p114  & Kister, “Hadjib.b. Zurara” EI, Vol 2,1960, p57. 
157- Kister,” On Strangers and Allies in Mecca 114. 
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بناءىـ ألحد زعماء تمـي ا الحيرةدالئؿ حسف العالقة بيف آؿ لخـ كتميـ إرساؿ ممكؾ  كمف       
كما كاف  .(ُٖٓ)ثالثة ممكؾ مف المنذر عياؿدس أجار إف زرارة بف عي  :كيقاؿ ،لدييـ في البادية ليتربكا
العرب مثؿ زعماء تميـ. كمف مؤشرات  أعز ارالغزك ترككا عياليـ في جك  اؾ الحيرة؛ إذا أرادك ممك 

سيد  رارةز  بفحاجب  زيارةما احتاجكا إلييـ مثؿ  احسف العالقة أف زعماء تميـ يمجؤكف لألكاسرة إذ
ب دٍ الجى  بسبب ناءالذم طمب مف كسرل السماح لقكمو باإلقامة في السكاد بعد ما أصابيـ مف ع ـتمي
إنكـ معشر العرب أىؿ " لو: كقاؿكسرل خشي مف إفسادىـ لممنطقة،  كلكف ،د في بالدىـيٍ كالجى 

غارتكـ عمى افإف أذنت لكـ في المى  ،حرص كغدر  لكف (ُٗٓ) ."لرعيةقاـ لـ آمف مف إفسادكـ البالد كا 
كف أف يفسدكا كعادكا د تحسنت أحكاليـ ترككا الريؼ كعندما ،كأكدع قكسو لدل كسرل ،حاجب ضمنيـ

ستقباالن حسنان ثـ عاد عطارد ابف حاجب السترداد قكس كالده مف كسرل الذم استقبمو ا ،في السكاد
رس أف داف عدد مف تمـي ككاف ليذا االحتكاؾ المباشر بيف تميـ كالف ،كتكج عطارد ككساه

قافمة لو  يةابحم قكسو عند كسرل بعد أف كمفو كسرل رىف ابينما يركل أف حاجبن  ،(َُٔ)بالمجكسية
يكف في العرب  كلـ (ُُٔ)كأعاد لو قكسو ،جو كسرلتك  نجح في الميمة  كلما ،متجية نحك سكؽ عكاظ

 ةشريط ،ليـ الردافة يجعمكاتمـي فصالحكىـ عمى أف  مفأكثر غارة عمى ممكؾ الحيرة مف بني يربكع 
ذا ،يمينو الممؾ كيجمس الرديؼ عف جمسأف ي كالردافة ،أف يكفكا عف مياجمة أىؿ العراؽ شرب  كا 

ذا غزا الممؾ جمس الرديؼ مكضعو، ،الممؾ شرب الرديؼ قبؿ الناس خميفة عمى الناس حتى  ككاف كا 
ذا غارت كتيبة الممؾ أخذ الرد ،يعكد الممؾ ككاف أكؿ مف تكلى ىذا المنصب منيـ  ،المرباع يؼكا 

ككانت ميزة تمنح  ،ئؿ األخرلرة لبني تميـ عمى القباككانت مفخ ،رمي بف رياح اليربكعياب بف ىى ت  عى 
 ،-قـك حاجب بف زرارة مـيمف ت كىـ- ممكؾ الحيرة في نقميا لبني داـركعندما فكر  لمقبائؿ القكية،

                                                 
158- Kister,”On Strangers and Allies in Mecca 115. 

 . ُِص ،ُِج ،األشراف نسابأ البالذرم، ،ّٖٓ-ّْٖص  ،ُج ،النقائض ،التيمي ُٗٓ-
 . َْٓ، صُج ،الطرب نشوة ابف سعد، ،ُٕٔ-ُٓٔص ص ِ ج ،بين جرير والفرزدق نقائض عبيد، التيمي، -َُٔ

161-Kister, “Hadjib.b B.Zurara”p49 
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دة كفقدىا السيطرة عمى قبائؿ كسط الجزيرة العربية نٍ كبعد تفكؾ كً  .(ُِٔ)بنك يربكع التخمي عنيا رفض
 ةمباشر مع قبائؿ المنطق لياسانية إلى إيجاد نفكذ الدكلة السا لجأتفقد األمف عمى الطرؽ التجارية ك 

كما سمحت  ،ئؿ بنك تميـ  مقابؿ عائدات ماليةرغبة في االعتماد عمييا لحماية القبائؿ، كمف تمؾ القبا
 بنك سعد كتكلى ،(ُّٔ)تميـ  ليـ باإلشراؼ عمى التجارة كاألسكاؽ التي تقاـ في المناطؽ التي تسكنيا

األمكاؿ حاكلكا سحب  مفطمعت بنك حنيفة بمزيد  كلما ،لى جنكب الجزيرةحتى تصؿ إ لقكافؿحراسة ا
بسبب مياجمة مما أدل إلى نشكء صراع  ،فحرمت تمـي مف حماية قكافؿ الفرس ،ىذا األمر مف تميـ

كقتمكا مف معيا  عمييابني تميـ قافمة كسرل التي أرسميا مرزباف اليمف، كلما مرت بأراضي تميـ أغاركا 
سؿ كصؿ األمر إلى األساكر في ىجر أر  كلما ،مف األساكرة، كاقتسمكا سمعيا رقةد كفمف بني جعي

كأككؿ لعاممو  ،عمـ كسرل غضب كلمامنيـ،  اا كبيرن كقتمت عددن  ،ىزمتيـ االمكعبر لمقاتمتيـ لكف تميمن 
لى ذلؾ إ كأدل ،باالنتقـا مف تميـ -ككاف عمى عالقة حسنة مع كسرل -ذة الحنفيكٍ كليى  ،في المشقر

بف  عدمسر التي تعاكنت مع ممكؾ الحيرة كاألكاسرة أسرة ". كمف أشير األي (ُْٔ)حادثة "يـك الصفقة"
أيكب، كتعمـ أبناؤىا الفارسية  دىـاألسرة قد رحمت مف اليمامة في عيد ج ذهبادم"، ككانت ىزيد العً 

يف د كابنو زيد مترجمى الكتابة ،فعمؿ أبناء ىذه األسرة مثؿ عدم بف زي عممكات ،كماإلى جانب العربية
بالعرب يدكف فيو أمكر عرب  اا خاص  كيذكر أف لدل األكاسرة ديكانن  ،(ُٓٔ)ككتبة في بالط كسرل

، كيتكلى ىؤالء العرب ترجمة كؿ ما يرد إلى الممؾ الفارسي رىـ مف القبائؿ العربية بالعربيةكغي لحيرةا
ككاف كالي  .(ُٔٔ)إلى العرب  مؾ الفارسييصدر بالفارسية مف المكيترجـ ما  ،بالعربية إلى الفارسية

 كىـمف بني تميـ،  ،اهلل بف زيد ل كىك مف بني عبدىك المنذر بف ساكى  الـالبحريف قبؿ ظيكر اإلس

                                                 
      p49, "Kister,M.J.,”Hadjib.b,  ُٓٔص ،المعارف ،أبك محمد  عبد اهلل بف مسمـ ،ابف قتيبو -ُِٔ
 ُٖص ،ُٔٗٗ ،الرياض ،كالب الثاني يوم لعزيز،ا عبد الغزم، -ُّٔ
 .  ّص ،َُج ،األشراف أنساب ،البالذرم ،َُٕ-ُٗٔص ،ُج ،تاريخ ،الطبرم -ُْٔ
 .ّٓٗ-ّّٗص ص  ،ُِج ،األشراف نسابأ البالذرم، -ُٓٔ
 . ُُِ-ٖٗ،ص ِ،ج األغاني:األصفياني ،نظراعف أسرة عدم  -ُٔٔ
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الفارسي الذم يطمؽ عمييـ  جانب المرزباف إلى ،(ُٕٔ)عميوحيث عينيـ ممكؾ الفرس ، ممكؾ المشقر
كيقاؿ إف  ،"سبذاإل"إلى قرية في ىجر يقاؿ ليا ة نسب "اإلسبذم"أف البالذرم يرل أف  مع ،(ُٖٔ)اإلسبذ

. كمع ذلؾ يمكف اعتبار تميـ مف القبائؿ التي عانى منيا كؿ مف (ُٗٔ)سبذييف قـك يعبدكف الخيؿاإل
منازعات كصمت إلى حد القتاؿ بيف  -رأينا اكم-إذ تخمؿ تمؾ العالقات الحسنة  ممكؾ الفرس كالحيرة؛

: دأبت تميـ عمى ، فعمى سبيؿ المثاؿالدامية التي كقعت بينيـ ثكىناؾ العديد مف األحدا ،األطراؼ
قرر  ندماكمنحيـ شرؼ الردافة، كع ،مما اضطر ممكؾ الحيرة إلى مصالحتيـ، مياجمة أراضي الحيرة

ابنيو  اكأسرك  ،مف ىزيمة جيشوكتمكنكا  ،كحاربيـ في طفخة ،المنذر الثالث نقميا إلى غيرىـ ثاركا عميو
"يـك  كما قاتميـ عمرك بف ىند في .(َُٕ)كرد الردافة ليـ فافتداىما بألفي بعير، اا كحسانن قابكسن 

 ركعم قسـكقد أ ،كاف يتربى في حجر حاجب بف زرارة عندما قيتؿ أخكه الذم ك"يـك أكاره"، ،القصيبة"
تميـ مف  انت. كلما ك(ُُٕ)بقسمو ر  لقب بالمحرؽ بعد أف بى  كيقاؿ ،ئة رجؿحرؽ منيـ مأف ي ىندبف 
إف عمرك بف ىند لـ يتمكف إال بالكيد ليـ بأف  حتى إضعافيا،بائؿ التي عانى ممكؾ الحيرة في الق

دس التميمي.كما تذكر عي  بفالرغـ مف حسف عالقتو بزرارة  عمىيسمط عمييـ أعداءىـ مف القبائؿ، 
عماف كحاكؿ الن يغير عمى مممكة النعماف بف المنذر، كاف المصادر أف ضمرة بف جابر مف بني داـر

إيقافو كمنعو لكنو عجز؛ لذا صالحو فيما بعد عمى عدد كبير مف اإلبؿ يؤدييا إليو عمى أف يكؼ عف 
. كما غزا النعماف بجيشو بني عمرك مف تميـ كىـ في الحيرة فأغاركا (ُِٕ)تو كاإلغارة عميوأذي  

                                                 
 . ِٓٔص ،المحبر ابف حبيب، -ُٕٔ
ماع: ابف الكمبييا كما ذكر أف اإلية في ىجر نسبكا إليذكر ابف الكمبي أنيا قر  -ُٖٔ ، أبك سبذييف الجي

عالـ  ،بيركت تحقيؽ ناجي حسف، ،النسب جمهرة (ػىَِْ)ت بف محمد  بف السائب، ـالمنذر ىشا
 . ِّص ٍو  ،ْج ،المفصل جكاد، ، عميَُِص ،ُٖٔٗ الكتب،

 . ٖٗص ،البمدان فتوح ،البالذرم -ُٗٔ
                                                                                                          Kister,M.J.,”Hadjib.b B.Zurara”p49، ُٓٔص ،المعارف ،بةيابف قت -َُٕ
 .ِٔص ،أمراء الحيرة بعرب شبه الجزيرة عالقة أحمد محمد، كالنجار، ،َُٕص ُ،ج ،الكامل المبرد، -ُُٕ
 .َْٓص ،ِج ،المناقب بك البقاء،أ ،ِٓص ،ُج ،ر والفرزدقجري نقائض ،التيمي -ُِٕ
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 ه في بئر،لمندكب الممؾ؛ بؿ قتمكه كطرحك  تاكةرفض بنك أسيد مف تميـ دفع اإل كقد ،(ُّٕ)عميو
فأرسؿ  ؛حادثة أخرل رفضت تميـ دفع اإلتاكة كفي ،(ُْٕ)ممؾ الحيرة كأرسؿ ليـ قكة لمقاتمتيـ بكغض

كالصنائع كأغمبيا  ارسية،كىي فرقة ف ،كالشيباء ،كمعو كتائب النعماف الكضائع ليـ النعماف أخاه الرياف
مف  اكبيرن  اتاؽ الغنائـ كعددن كاس كىزميـكالدكسر كىي أشد الفرؽ قكة،  كالرىائف ،مف بكر بف كائؿ

 ،سراح النساء ،لكف النعماف أذٌؿ رجاؿ تمـي ؽإطال يرجكنوفذىب زعماء تميـ إلى النعماف  ،النساء
بف عاصـ الذم غضب  اسـكؿ النساء ماعدا ابنة ق تكقد عاد ،فأعطى خيار العكدة أك البقاء لمنساء
كحاربت تميـ بكر بف كائؿ أتباع الحيرة  .(ُٕٓ)اتبدأ كأد البن كىكذاكنذر أف  يقتؿ كؿ ابنة تكلد لو، 

 . (ُٕٔ)تاكةرفض تميـ دفع اإل كسببوالصميب"،  يـكعمى الرغـ مف أنيـ أنفسيـ أتباع لمحيرة في "
أف  كسببو ،"يـك المشقرػ "كالفرس ىك ما عرؼ ب يـبيف تم عتكمف أشد المكاجيات التي كق         

 فيكعاممو  ،كسرل لعاممو ىكذة الحنفي فأككؿ ،عميياعمى قافمة لكسرل كاستكلت  تغار  اتميمن 
 ؛كقتمكا في يـك عرؼ بالمشقر ،إلى ىجر ميـاستدراج رجاؿ ت كتـ ،االنتقاـ مف تميـ ،ىجر المكعبر

بعث كسرل لطيمة إلى  ندماكع .(ُٕٕ)الصفقة" يـك"بػ كما عرؼ  لمحصف الذم تـ فيو القتؿ، نسبة
كاستعمؿ عمييـ  ،فاستكلكا عمييا،فبعث إلييـ كسرل خيالن  ،كبنك شيباف ،عكاظ تعرضت ليا بنك تميـ

اعكىـ في البحريف كاليمامة ثـ ب ،منيـ اكأسركا عددن  زى رٍ قار"، فقتمكا كىى  ذمفي " كالتقكا ،زى رٍ كىى 
ظيكر قبيمة قريش عمى مسرح األحداث في  كبعد ،الدكلة الساسانية دأكاخر عي كفي. (ُٖٕ)مافكعي 

                                                 
 .ُْٓ،صِبك البقاء،المناقب،جأ -ُّٕ
  Kister, “Al Hira”p161.  ،ّْٖ-ّْٔص ص ،ُج ،المناقب ،البقاء بكأ -ُْٕ
 .ْٖ-ّٖص  ،ِج ،الكامل أبك العباس، المبرد، -ُٕٓ
 .َِٕص ،ْج ،المفصل ،جكاد عمي -ُٕٔ
    ،ُج ،تاريخ بعدىا، كالطبرم، كمأٔص ،ِج ،العرب امأي ،التميمي :عف ىذا اليـك انظر -ُٕٕ

 . ّص ،َُج ،أنسابالبالذرم،  ،َُٕ-ُٗٔص        
صححه وعمق عميه خورشيد  ،في أخبار قريش لمنمقا ،(ىػِْٓجعفر محمد )ت أبكابف حبيب،  -ُٖٕ

 . ِْٔ-ِّٔص ،م(7885 عالم الكتب، )بيروت، أحمد فاروق،
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مف تميـ  الذا شجعت قريش فركعن  ؛النفكذ الفارسي عف الجزيرة عادبالجزيرة عممت قريش عمى إ
 ،قكافؿ التجارة القادمة إلى مكة ةحؽ حماي فمنحتيا ،(ُٕٗ)باالبتعاد عف النفكذ الفارسي كنفكذ آؿ لخـ

 مكسمو، ،عكاظ ؽكف سك ئشتكلت  اأف تميمن  "رب  حى المي "ذيكر في  إذعكاظ؛  ؽعمى سك  شراؼكحؽ اإل
 ككاف ،منيـ يتقاسمكف ىذيف الشأنيف ئمةالحكاـ كاأل ككافكاني، دٍ ب العى رً بف الظ   بعد عامر ه،ءكقضا

 ةناكيمي غيره القضاء إلى أف أصبح المكسـ كالقضاء لسعد بف زيد بف مى  ،الرجؿ منيـ يمي المكسـ
 أثيرت فككاف م .(ُُٖ)مف قاـ بيذا العمؿ ىك األقرع بف حابس التميمي خرآ ككاف ،(َُٖ)التميمي
 كسكنت الكاحات في نجد كشرؽ الجزيرة ،تحضرت فركع منيا أفتميـ بالفرس كآؿ لخـ احتكاؾ 
ىؤالء بعض العباد في الحيرة الذيف  كمف ،مع احتفاظيـ بعاداتيـ البدكية عةكمارسكا الزرا ،العربية
لمبادية في  كيعكدكفالشتاء،  فيأف األكثرية مف تميـ كانت تستقر  كما ،أنيـ مف تميـزعمكا 
 ،(ُْٖ)أعداد منيـ المسيحية كاعتنقت ،(ُّٖ)جكسيةالم يـاعتنؽ عدد من كما ،(ُِٖ)الصيؼ

 ح:ـــتٌو حٌيف -ب 
 بً نٍ ابف قاسط بف ىً  ؿب بف عمي بف بكر بف كائعٍ جيـ بف صى حنيفة قبيمة تنسب إلى لي  بنك        

 لكنياك فرع مف بكر بف كائؿ،  فييديمة بف أسد بف ربيعة بف نزار، ي بف جى مً عٍ ي بف دي صى فبف أ
يامة إلى . رحمت مع القبيمة األـ بكر بف كائؿ مف تً (ُٖٓ)كعيدت قبيمة قائمة بذاتيا عنيا صمتانف

                                                 
179

-Mandelung,W.,” Rab‛a in the Jahiliyya and in Early Islam “Jerusalem 

studies in Arabic and Islam, Jerusalem, the Hebrew University of 

Jerusalem, Vol28,2003, p154.                                  
 . ُِٖص ،لمحبرا ابف حبيب، ،ُِٕص ،ُج والفرزدق، رجري نقائض ،التيمي -َُٖ

181-Leaker,M., “Tamim” p67. 
182-Mandelung, W.,” Rab‛a in the Jahiliyya and in Early Islam”, P154. 

 .ُْٗص ،جميرة أنساب العرب ابف حـز األندلسي، -ُّٖ
 .ُْٗص جميرة أنساب العرب، ابف حـز األندلسي، -ُْٖ
 نياية األرب  ىػ(،ٕٔٓأبك العباس أحمد، )ت القمقشندم، ،ُّْص ،ُج جميرة النسب، ابف الكمبي، -ُٖٓ
 .ِّٖ، صْط ـ(،ُُٗٗ دار الكتاب المصرية، ارم )القاىرة،بيفي معرفة أنساب العرب، ت إبراىـي األ       



 
 
 

م م7102  ىـالعرت ؤرخـامل حـجمل  
 

 - 34 - 

 

شأئيا شأف القبائؿ الربيعية  ،كلـ ترحؿ إلى شرؽ الجزيرة العربية أك شماليا ،كاستقرت فييا ،دو جٍ نى 
ـ أصحاب اليمامة أف بني حنيفة بف لجي تذكر المصادر إذ ،في اليمامة قركااست بؿ ،(ُٖٔ)األخرل

كجعؿ يركض  ،بعض النسابيف أف عبيد بف حنيفة أتى اليمامة كىي صحراء فاختطيا كيذكر ،(ُٕٖ)
فمما  ،كأنيـ أكمكا ما أصابكا مف التمر ،في األرض عمى ما أصاب مف النخؿ ولييا كيخط برمحكاح

عمرت اليمامة  فمماساللـ،  لوكأعدكا  ففكركايتمكنكا مف صعكد النخؿ ألخذ التمر،  ـطاؿ النخؿ ل
 .(ُٖٖ)بدأت العرب تنتجعيـ لمكضع التمر كيجاكركف العزيز منيـ 

عمى مساحة كاسعة تمر بيا  كسيطركا ،مد نفكىـ عمى المناطؽ المجاكرةحاكؿ بنك حنيفة          
ا عمؿ الممؾ كلذ كالمتجية نحك اليمف كالحجاز؛ بيا قكافؿ الدكلة الساسانية التي تمر الطرؽ التجارية

الفارسي عمى إقامة عالقات حسنة مباشرة مع بني حنيفة لكي يؤمف مركر قكافمو بعقد معاىدات 
يفسر حسف معاممتو لبني حنيفة  خاصة زعيميـ ىكذه بف عمي الذم تمكف مف  كىذا ،(ُٖٗ)خاصة
 ا، كحتى أطراؼ اليمف جنكبن شماالن  ةحتى حدكد األراضي التي تسيطر عمييا الحيرة مباشر  نفكذهمد 
د عمى المصادر أنو كفى  كتذكر ،فارسية يحكميا مرزباف فارسي كاليةي كانت في تمؾ الفترة الت

 كيدؿ ،(ُُٗ)ذا التاج ةىكذ عرؼيي  بدأك  ،اكمنحو تاجن  ،عمى قكمو اممكن  جوك  كسرل ت كأف ،( َُٗ)كسرل
 أمكاؿ مقابؿ حمايتو لو دفعأصبح عامالن لمفرس في كسط الجزيرة ،كما كاف يي  ةذلؾ عمى أف ىكذ

طمع في المزيد فنازع بني سعد مف تميـ الذيف غضبكا مف منح كسرل حؽ حماية  كلذا ؛لمقكافؿ
"يـك حدكث  مما أدل إلى ،إلى مياجمة القكافؿ التجارية بدالن مف حمايتيا كانقمبكاالقكافؿ لبني حنيفة، 

اإليقاع مع حاكـ ىجر عمى  فاتفؽ ىكذة ،االنتقاـ مف تميـ ةحيث طمب كسرل مف ىكذ الصفقة"؛
                                                 

 .َّٗص ،نساب العربأجميرة  ابف حـز األندلسي، -ُٖٔ
 .ُٗص ،ّج ،الكامل بك العباس،أ المبرد، -ُٕٖ
 .ُٗص ،ّج ،الكامل ،أبك العباس المبرد، -ُٖٖ
 . ُٖ-ُٕص ،كالب يوم ،عبد العزيز الغزم، -ُٖٗ

 . ُُّص ،ّج ،الكامل المبرد، - َُٗ
 . َِّص ،ُٕج ،األغاني األصفياني،، ّٕٗ-ّٖٕص  ،ُج ،لكاملا ،ابف األثير - ُُٗ
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عدد  تؿقي تأتي ليجر لشراء التمر كالتجارة، ك  ألنيا عادة ما ؛كاستدراجيا إلى حصف المشقر بتميـ
كقد دعا كسرل  ،(ُِٗ)"يـك المشقر" كيـك الصفقة" أ"بػكبير مف رجاليا في ىذا اليـك الذم عرؼ 

 اكعقدن  ،در مف اقدن كمنحو عً  ،بو عجبعمى كسرل أي  كلما دخؿ ىكذة ،إلى بالطو لمكافأتو ىكذةى 
ا ىذا ال يعني كجكدن  لكف ،اعامال فارسين  اين الرغـ مف أف ىكذة أصبح شكم كعمى ( ُّٗ)عمى رأسو.

أك في  ،في المنطقة  تساند ىكذة عمى غرار ما فعؿ الفرس مع عماليـ ممكؾ الحيرة اعسكري   افارسي  
ثؿ في كجكد عمالة أف اليمداني أشار إلى كجكد فارسي في كسط الجزيرة تم إال زيرة،شرؽ الج

 مف أرض نجد، رفٍ قاؿ: "معدف شماـ الفضة كالص   إذفارسية تعمؿ في التعديف في كسط نجد 
عمرانيا في  ككاففييا بيتا نار،  ككاف جكس،كشماـ قرية عظيمة كاف فييا فيما يقاؿ ألؼ مف الم

ـ" كىك معدف فضة  ،*مة"شماـ لباى: قاؿ "صفة الجزيرة". كفي كتابو (ُْٗ)الجاىمية كأكثر مدة اإلسال
كمف  ،(ُٓٗ)نار يعبداف" ابو ألكؼ المجكس يعممكف المعدف ككاف بو بيت ككاف ،حاسكمعدف ني 

لما قبؿ اإلسالـ؛ إذ ال يعقؿ أف يبقى بيت  يعكد كاف يتحدث عف زمف ماضو  ليمدانيالكاضح أف ا
؟ ىؿ ىـ مف نار في كسط الجزيرة إلى عيد اليمداني أك قريب منو، كلكف مف ىـ ىؤالء المجكس

قمة خبرة العرب بالتعديف ل ،أـ ىـ عمالة فارسية جمبيا العرب لمتعديف ؟الذيف دانكا بالمجكسية ربالع
ال  إذ ؛كاإلجابة عف ىذه األسئمة أمر فيو شيء مف الصعكبة ؟أك تعمؿ لصالح الدكلة الفارسية

ال يعني  كىذا ،اكز األلؼبيذا العدد الذم يتج ،يرجح أف ىؤالء مف العرب الذيف اعتنقكا المجكسية
اعتناؽ بعض األفراد لممجكسية،  بالمجكسية حيث ذكرت بعض المصادر كاعدـ كجكد عرب دان

                                                 
 . ٓٗ-ٔٔص ،ِج ،العرب أيام التيميي، نظر:اعف ىذا اليـك  - ُِٗ
 . َِّص ،ُٕج األغاني، األصفياني، ،ّٖٕص  ،ُج الكامؿ، ابف األثير، - ُّٗ
   لمنشر حمد الجاسر، أعده ،الجوهرتين المائعتين الصفراء والبيضاء كتاب أبك الحسف، اليمداني، - ُْٗ

 . ٖٗص ،ُط ،ُٕٖٗ المطابع األىمية ، الرياض،       
   يككانت مساكنيـ ف ،كىـ بنك سعدمناة بف مالؾ قبيمة عظيمة مف قيس عيالف مف العدنانية، :باىمة   -*

 . َٔص ،ُج ب،قبائل العر  معجم ،عمر ،كحالة اليمامة،       
 .ِّٔص ،الجزيرة العربية صفة أبك الحسف، اليمداني، -ُٓٗ
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أك في  ،الساسانية دكما أف معظـ ىؤالء في المناطؽ القريبة مف الحدك  ،ليس بيذا العدد الكبير كلكف
أما ككنيـ عمالة  ضعيؼ!أما كسط الجزيرة فاألمر  ،نفكذىا المباشر مثؿ شرؽ الجزيرة مناطؽ

ىكذة  مناطؽ لجماعة فارسية؛ إذ كما قاؿفي ىذه ال يشةلصعكبة المع ؛فارسية فيك أمر مشككؾ فيو
لكف مف  .(ُٔٗ)"يـ:" إف أرضيـ ال تطيقيا أساكرتؾأراد إرساؿ قكة فارسية لمحاربة تم لكسرل عندما

ليمف بعد سيطرة فارس عمى امف الفرس الذيف عاشكا في  امحتمؿ أف تككف ىذه الجماعة خميطن ال
 ، خاصة أف أىؿ اليمف لدييـ الخبرة بالتعديف. اليمف كجماعة يمانية اعتنقت المجكسية

  عاهر -ج
 
 تي ص
 
 ع

 
 عح :ص

بنك عامر بف صعصعة  ىك: كنسبيـ ،مف العدنانية ،الفيٍ مف قيس بف عى  ،كازفمف ىى  بطف    
كىـ أربعة  ،فة بف قيس بف عيالفصى ف بف منصكر بف عكرمة بف خى ز ابف معاكية بف بكر بف ىك 

الشتاء  فيك  ،ازليـ في األطراؼ الغربية مف نجد، كينزلكف الطائؼ  في الصيؼمن ،(ُٕٗ)أفخاذ
كثيرة مع عدد كبير  االقبائؿ المشاكسة دخمت حركبن  مفلسعتيا ككثرة مراعييا،  ؛يعكدكف إلى نجد

كالحيرة  تخضع لمفرس إذ لـ ،سلمقاح كالحمٍ كما كانت مف القبائؿ ا ،مف القبائؿ العربية المجاكرة ليا
ألف أراضييا في نجد حيث سيطرت عمى  امحاكلتيـ المتكررة إخضاعيا؛ نظرن عمى الرغـ مف 

 (جنكب الجزيرة العربية )نقش أبرىةذكرىا في نقكش  كرد ،(ُٖٗ)لغربيةاألجزاء الشمالية كالجنكبية ا
لذا  ؛لمقكافؿ التجارية اممر   أراضييات كلما كان (ُٗٗ)الذم تحدث عف محاربتو لعامر بف صعصعة

كعندما عجز المناذرة عف  ،كآؿ لخـ مف اعتراض بني عامر لمقكافؿ التجارية ،قمؽ الفرس
مثؿ ما حدث  ،إثارة القبائؿ ضدىا كؿ ليذه القبيمة عف طريؽإخضاعيا، اتبعكا سياسة إثارة المشا

                                                 
 ُىامش  ،ٗٔص ،ِج ،العربالتيمي، أياـ  ،ُِّص ،ُٕج  األغاني، األصفياني،-ُٔٗ

 ،َِٖ ،ِج جميرة أنساب العرب، ابف حـز األندلسي، ،ُِْص ،ِج جميرة النسب، ،لكمبيابف ا -ُٕٗ
مفيد  تحقيؽ األرب في فنون األدب نهاية ،ىػ(ّّٕ)ت الكىاب شياب الديف أحمد بف عبد ،النكيرم
 . ّْٗص ،ِج ،ُط ،ََِْ دار الكتب العممية، ،كآخركف، بيركت ةقميح

 . َٗص ،أمراء الحيرة بعرب شبه الجزيرة العربية عالقةالنجار،  -ُٖٗ
199 -Ryckmans,J.,””Le Museon,1953, p339-342 
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 ،آخر ممكؾ الحيرة افكمعيـ قكة مف النعم ،سبٍ عى ك  ،يافبٍ كذي  ،الذم كقفت فيو تميـ مة"،بى ب جى "يـك شعٍ 
كبني عامر في يـك  ،المقاء الثاني بيف أحالؼ النعماف ككاف ،(ََِ)عامر كأحالفيا لبنيلكف النصر 
النعماف  كأمرىـ ،باب، كتميـة، كالر  ب  قكة مف بني ضى  ياأرسؿ النعماف لطائمو تحرس حيثالقريتيف، 

النتيجة خسارة جيش النعماف  ككانتالحراـ كانتياء مكسـ التجارة،  بمقاتمة عامر بعد انقضاء األشير
في استمالتيـ فائدة في  بنك عامر لممصالحة كرأل النعماف ماؿ ثـ ،(َُِ)ككقكع أخيو في األسر
كأصبح بنك جعفر مف بني عامر  ،ا مف الميادنةو، كبدأ النعماف معيـ عيدن المحافظة عمى تجارت

ًٍ مان حي  بيرة بف عامر بف . كفي قصة ىي (َِِ) كاظى حتى تصؿ عي  االتي تجتاز نجدن طائـ النعماف لى ة ًؿ
مع النعماف بف المنذر داللة عمى تغير سياسة ممكؾ الحيرة مع زعماء  قرةالقشيرم، كابنو  ةى ممى سى 

 ،(َِّ)تذكر أف ىبيرة أغار عمى مخيـ النعماف كأخذ زكجة النعماف المتجردة صةكالق الكاحدة،القبيمة 
قافمتو حتى يصؿ بيا سكؽ يد مف الغنائـ ،أما ابنو قرة فقد منحو النعماف حؽ خفارة  حمؿ العد كما

 .              (َِْ)النعماف مع كسرل قرر االستيالء عمى القافمة لصالحو  عمـ قرة بمصير كعندما ،عكاظ
 اى:ـــــرتي -د  

ث بف يٍ غيض بف رى بياف بف بى تنتسب إلى ذي  ،العدنانية مف ،الفيٍ فاف مف قيس بف عى طى قبيمة مف غى     
تنقسـ إلى ثالثة  ،(َِٓ)بف عدناف د  عى زار بف مى ر بف نً ضى غطفاف بف سعد بف قيس بف عيالف بف مي 

حتى حدكد  ،ككادم القرل ،مف القبائؿ التي امتدت أراضييا مف شرقي نجد كحتى حرة النار ،بطكف
                                                 

ََِ
 م،4444 ،4ط ابن حزم، ربيروث دا ،يرة النبىيتهـ(، الس443ابن هشام، أبى محمد عبدالملك)ث -

  .34ص ،بعرب شبه الجزيرة العربيت الحيرة أمراء عالقتالنجار،  ،33ص

 Caskel, W.,
 C 

Amir B. Şa
c 
Şa

c 
a” EI, Vol 1, 1960, p441    

 رؼ بيـك كيع كىك مف األياـ التي كاجو العرب فيو الكجكد األجنبي، ،ُٕٔ-ُُٕص ،ِج ،العرب أيام ،التيمي -َُِ
 . ّٓٔ-ّّٔص ،ُُج نساب األشراؼ،أ البالذرم،، ُّٗ ،ُج ،الكامل السالف، ابف األثير،       

 . ّٗ-ِٗصص  ،عالقة أمراء الحيرة بعرب شبه الجزيرة العربية النجار، -َِِ
 . َِٖص ،ِ،جأنساب العرب جمهرة ي،ابف حـز األندلس -َِّ
   Kister,M.,”Al Hierah” p155 ، ُْٔص ،ُُج ،ألغاني ،األصفياني -َِْ
 .ِٓٓص ،أنساب العرب جمهرة ابف حـز األنمسي، ،ِّّص ،ُج ،النسب جمهرة ،ابف الكمبي -َِٓ
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 كاد،أف حكاضرىـ الس انيكما ذكر اليمد ،يءيكاتصمت بأسد ك ط ،كغساف ،كبمي ،أرضي جذاـ
كراف ال مف حد البياض بياض قره قرة كىك غائط بيف تيماء كحى كأف مكاطنيا  الحانيات،ك  مرك،ك 

لسياسة ضرب القبائؿ بعضيا ببعض كانت ذبياف مف القبائؿ التي  اكاتباعن  ،(َِٔ)يءييخالطيـ إال ط
ا شاركت تمؾ القبيمة مجمكعة خاصة في محاربة الغساسنة، كم ادائياستخدميا آؿ لخـ في مقاتمة أع

ـ عالقة خاصة  بيذه خٍ كاف آلؿ لى  كما ،(َِٕ)عةصى عٍ بف صى امف أحالؼ الحيرة في محاربة عامر 
لكف غضب  ،القبيمة عف طريؽ شاعرىا النابغة الذبياني الذم عاش في بالطيـ فترة مف الزمف

 .(َِٖ)اد إلى بالط المناذرةلكنو  في النياية ع ،الغساسنة فترة طالنعماف عميو جعمو يفر إلى بال
 ذج: ــــــــكٌ -هـ       

بف  ةعدم بف الحارث بف مر  فير بف كتنسب إلى ثكر بف عي  ،(َِٗ)قبيمة عظيمة  مف كيالف        
كليا بطكف كثيرة عاشت في بداية أمرىا  ،(َُِ)ريب بف زيد بف كيالف ب بف عى جي شٍ دد بف زيد بف يى أي 

 استمر ،جنكب كادم الدكاسر فيحاضرتيا قرية ذات كيؿ  ككانت ،في جنكب الجزيرة العربية
كجكدىا في ىذه المنطقة حتى القرف الثالث الميالدم عندما ضميا الممؾ الحميرم شمر ييرعش 

ييرعش الثالث  كشاركت فرقة منيـ  في حممة شمر ،رمكندة تحت لكاء الحكـ الحمي كظمت ،الثالث
كاف في القرف  ياكيرجح أف انتقال ،الجزيرة كشماؿكسط  عمى شرؽ الجزيرة العربية، ثـ انتقمت إلى

لمسياسة الحميرية التي كانت تحاكؿ مد نفكذىا عمى شماؿ  اانتقاليا تنفيذن  ككاف ،الخامس الميالدم
لكنيا اصطدمت بنفكذ آؿ لخـ كسادتيـ الفرس؛ لذا قررت حمير إيجاد قكة  ،ككسط الجزيرة العربية

                                                 
 .88 الحيرة، أمراء عالقة ،النجار ،ْٕٓص ،ِج ،الطرب نشوة ،األندلسي -َِٔ
     أمراء عالقة ،النجار ،ُّٓص ،العرب أيام جاد المكلى بؾ، ،ّٓٓص ،ُج ،الكامل ،ابف األثير -َِٕ

 .ُٗ-َٗص ،الحيرة      
  ،كما بعدىا ٓص  ،ُُج ،األغاني ،صفيانينظر: األابممكؾ الحيرة  قتوعف ىذا الشاعر كعال -َِٖ

 . 705-88ةمراء الحير أ عالقة ،النجار       
 . َْٗص ،األرب نهاية ،القمقشندم -َِٗ
 . ٖٗٗص ،ّج ،القبائل معجمعمر،  كحالة، -َُِ
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مف أىـ مراكزىا  ككاف ،(ُُِ)ؿ لخـ مف جية كالرـك مف جية أخرل كآ ،كبيف الفرس ،حاجزة بينيـ
 السمطةرار ر بف عمرك الممقب بآكؿ المي جٍ بتكلي حي  البدايةككانت  .(ُِِ)كغمر ذم كندة ،بطف عاقؿ

يككف  كبيذا ،عمى عدد مف القبائؿ العربية فكذهقيامو بمد ن ثـ ،عمى قبائؿ معد في كسط الجزيرة
أطراؼ كمف اليمامة حتى كصؿ نفكذه  ،كالفرس مف أرض بكر بف كائؿسيطر عمى ما بيد آؿ لخـ 

ككندة في محاكلة كؿ منيما  ،ىذه اإلمارة الجديدة بدأ صراع بيف آؿ لخـ كبظيكر( ُِّ)الحيرة
المحافظة عمى ما تحتيا مف قبائؿ عربية، كلما تمكف حجر مف السيطرة عمى شرؽ الجزيرة العربية 

لفرس مف سيطرتيا عمى ىذه المنطقة التي كانت خاضعة لمنفكذ ا رىـبمساعدة قبائؿ ربيعة حى 
 كفقد آؿ لخـ كسادتيـ الفرس السيطرة عمى شرؽ الجزيرة ،ا عمى نفكذىـىذا تعدين  برتي كاعالفارسي، 

ال يستبعد أف  لذاكيرجح أف آؿ لخـ لـ يقفكا مكتكفي األيدم أماـ ىذا؛  ،لجزيرةالعربية كقبائؿ كسط ا
 آؿفي حكـ كندة  كانت بتحريض مف  دهالذم خمؼ كال رعمى عمرك بف حج ثكرة  قبائؿ ربيعة

 ،كرغـ إمداد حمير لو بقكة كبيرة إال أنو خسر ،كاضطر عمرك إلى طمب المساعدة مف حمير ،لخـ
مرحمة  تدخؿعالقة الفرس كآؿ لخـ مع كندة  فلك ،(ُِْ)سيطرتو عمى ربيعة ةكلـ يتمكف مف إعاد
أعظـ ممكؾ كندة الذم بدأ عيده  ككاف ،ك الذم انتقؿ الممؾ إليوبف عمر  ثجديدة بتكلي الحار 

بدأ  ثـ ،عمرك الدهبإعادة سيطرتو عمى قبائؿ ربيعة بعد خركجيا عف سمطة كندة في عيد ك 
تانيكس إلى عقد ضطر اإلمبراطكر أناسامما  ،ـَِٓفي  فمسطيفبمياجمة أراضي بيزنطة خاصة 

 ،عدـ مياجمتو لحدكد اإلمبراطكرية مقابؿ ،(ُِٓ)العرب تعيينو فيال رخا عمى معاىدة معو تتضمف
الفرس كأتباعيـ عرب الحيرة،  حاربةالقكات البيزنطية في م كمشاركة ،حدكد اإلمبراطكرية حمايةك 

                                                 
211 - Olinder, The Kings of Kinda,p39. 
212 - Olinder, The Kings of Kinda, P41. 

 . ّْص ،الجزيرة العربية هأمراء الحيرة بعرب شب عالقةالنجار،  -ُِّ
 .ِّٕص ج، ،المفصلجكاد،  عمي -ُِْ

215-Olinder, The Kings of Kinda, P 52& Shahid I., Byzantium and the Arabs in 
The six Century, p19. 
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 ككاف ،عمى قبائؿ شماؿ ككسط الجزيرة رسيالمعاىدة حؿ النفكذ البيزنطي محؿ النفكذ الفا كبيذه
ككاف أكؿ  .في المنطقة يزنطةالغساسنة  في تنفيذ سياسة ب عمر التعاكف مع عرب بفعمى الحارث 
عمى قافمة لمنعماف  كاالستيالء ،ىك مياجمة الحيرة بيزنطة كالحارث ضد الفرس كآؿ لخـتعاكف بيف 
كما شاركت قكات مف كندة بقيادة أحد رجاليا الذم دعتو المصادر المعاصرة  ـ،َّٓفي عاـ 
تطكرت األمكر في فترة الحقة عندما  كما ،(ُِٔ)بيفيؿ نصفي المعارؾ التي دارت حك  باألسكد 

المصادر  لتكفي ىذه المرة استكلى عمييا كحكميا مدة ثالثة أعكاـ ،كقد تناك  ،ىاجـ الحارث الحيرة
 رشأف قباذة الذم تكلى ع نياعدة م آراءككردت فييا  ،سبب ىجـك الحارث الكندم عمى الحيرة

ككاف مف بيف مف عرضيا عميو النعماف  ،لو كدعا ،ىب المزدكيةالدكلة الساسانية بعد كالده أيد مذ
كعرضيا عمى الحارث الكندم فقبميا؛ كلذا  ،كؿ ممؾ الحيرة الذم رفض اعتناقيابف المنذر األ

لكف مما يضعؼ ىذا الرأم  ،(ُِٕ)كشجع الحارث عمى مياجمة الحيرة  ،غضب قباذة عمى المنذر
إف قبؿ مشاركة غيره  كالعربي نساء،الناس بما فييا ال بيف الممتمكات يةككف المزدكية تنادم بشيكع

سبب  التي طرحت حكؿ راءاآل كمف. ئولو في مالو ال يمكف أف يقبؿ أف يشاركو أحد في نسا
نتيجة لمضعؼ الذم أصاب الدكلة الساسانية بسبب ما أحدثتو المزدكية مف  الحارث لمحيرة مياجمة

ثـ العكدة إلى  لككشاف،كلجكؤه لممؾ ا ،ثـ اليرب ،فقباذة لمسج كتعرض ،فكضى كصراع داخمي
ىذه العكامؿ شجعت القبائؿ العربية عمى مياجمة أراضي  كؿ ،(ُِٖ)رجاؿ الديف لو كعداء ،الحكـ

ا منو لذا لجأ قباذة إلى الحارث طالبن  ؛الدكلة الساسانية كلـ يكف المنذر قادران عمى رد ىذه القبائؿ
 ،احتج بأنو غير قادر عمى السيطرة عمى العرب إال بالماؿ لكف الحارث ،السيطرة عمى العرب

ضعؼ قباذة كعجزه عف  أدرؾأخرل أف الحارث لما  كايةر  كفيكالجنكد فأقطعو أسفؿ الفرات، 
، فجمع أرض العجـ كطمب منو قكة تسانده الممؾ الحميرم يخبره أنو طمع في راسؿمساعدة آؿ لخـ 

                                                 
216-Shahid I., Byzantium and the Arabs in The six Century, p21. 

 -Olender, the King of Kinda,p63  64  ،ٔٗ،ص ٗ،جألغانياألصفياني،ا -ُِٕ
 تعرض لو انظر: افي عيد قباذة ،كم ساسانيةعف أحكاؿ الدكلة ال - ُِٖ
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معركة انتيت بمقتؿ  فيالمنذر  ففحارب بيا النعماف ب ،ارثكأقبؿ لمساعدة الح ،تبع  اليمف جنكده
أف ما  كاألرجح ،(ُِٗ)الحيرة مىقباذة قبكؿ سمطة الحارث ع كاضطرابنو المنذر،  كفرار ،النعماف

 ابكنظران لغي ؛حدث ىك أف الحارث أدرؾ بالفعؿ مدل الضعؼ الذم كصمت إليو الدكلة الساسانية
ى أراضي الدكلة البيزنطية استغؿ ىذه الظركؼ، كدخؿ ممؾ الحيرة عف عاصمتو  في حرب عم

، كلـ يتمكف قباذة  ه المنذر الثالث الذم كاف مشغكالن الحيرة، ليحكميا بالنيابة عف صير  بمحاربة الرـك
ه كمما يدؿ عمى ذلؾ أف المنذر الثالث الذم خمؼ كالد ،كاف يعاني منومف صده لمضعؼ الذم 

كاستعاد سمطتو مف الحارث بعد أف داـ حكـ كندة  ،د إلى الحيرةعابعد مقتمو في حربو مع الركماف 
ككاف الحارث الكندم قد أمهر أبناءه عمى القبائؿ ليتسنى لو ضبط أمكر  (َِِ)لمحيرة ثالث سنكات

بكر بف غطفاف، كابنو شرحبيالن عمى جميع عمى أسد ك  افممؾ ابنو حجرن  ،األطراؼ مممكتو المترامية
كابنو معد يكرب  ،ئؼ مف بني داـر بني تميـ كالربابؾ بف زيد مناة كطكاحنظمة بف مال نيكب كائؿ،

كابنو سممو عمى  ،اهلل عمى عبد القيس كابنو عبد ،بف قاسط كسعد بف زيد مناة مرعمى تغمب كالن
 ةككسرل أنك شركاف في الدكل ،المنذر الثالث السمطة في الحيرة لكف بعد تكلي ،(ُِِ)قيس عيالف

إذ عيف كسرل المنذر عمى أرض العرب، فعمؿ عمى القضاء عمى  لقكة؛اف االساسانية تغير ميز 
المصادر أف نياية كندة كانت عمى يد  كتشير ،(ِِِ)كندة كاستعاد نفكذه عمى عرب الجزيرة العربية

 كلحقو ،ىاربان بمالو ككلده فخرج ،أقاـ في األنبار الحيرةإذ بعد خركج الحارث مف  ؛المنذر الثالث
ياد ،كبيراء ،ف تغمبالمنذر بقكة م إلى أرض قبيمة كمب، فنيب المنذر أمكالو كأسرت تغمب  ،كا 

كسممكىـ لممنذر الذم ضرب رقابيـ في مكاف عرؼ بحفر األمالؾ  ،أربعيف فردان مف أسرة الحارث

                                                 
 . ّّٗ-ّّٖص ص ،ّج المرجع السابؽ، ،جكاد ميع -ُِٗ

220 -Smith,S, ”Events in Arabia in the 6th Century A.D.” BSOAS, V 16, Part 3, 
p447. 

 . ٗٗص ،ٗج ،ألغانيا األصفياني،، ُٖٔص ،ُج ،تاريخ ،اليعقكبي -ُِِ
 . ِ،جتاريخ ،الطبرم -ِِِ
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اختمؼ في نيايتو ىؿ قتؿ  كقد ،الحارث فقد ىرب أما ،(ِِّ)بني مرينا بيف دير ىند كالككفة ارفي دي
ككاف حجر بف الحارث  يكتؼ المنذر بمقتؿ الحارث  بؿ تتبع أبناءه، كلـ ،(ِِْ)أنفو أـ مات حتؼ

ؿ لكنو لـ يفمح في الحصك  القيس بثأر أبيوؤ كطالب ابنو امر  معيـ، وأسد لسكء سياست بنكقد قتمتو 
ربما لخكفيـ مف المنذر الثالث الذم عمؿ عمى طمب امرئ القيس ككجو نحكه  ،عمى تأييد القبائؿ

مع امرئ  فكما  أمده كسرل بجيش مف األساكرة، فتفرؽ مف كا ،كتنكخ ،كبيراء ،ش مف إيادالجيك 
كصؿ بو المطاؼ إلى إمبراطكر الرـك  حتىبيف أحياء العرب طالبان العكف  ؿظؿ يتنق الذم ،القيس

 يوكأخ ،أكقع المنذر الثالث بيف سممة كما ،(ِِٓ)الذم لـ يساعده كمات كىك في طريؽ عكدتو
كأحالفيـ  ،كالنمر ،كبيراء ،ككانت تغمب يـك كالب األكؿ"،"بػ كقعت بينيما معركة عرفت ك  شرحبيؿ

كمف أسيد بف عمرك بف  ،كمف معو مف قبائؿ حنظمة ،مع سممة أما شرحبيؿ فكاف معو بكر بف كائؿ
 ، (ِِٔـ)ُِٔأف ىذه المعركة كانت عاـ  كيعتقد يؿ،كانتيت المعركة بمقتؿ شرحب ،كالرباب ،تميـ
كجمع  ،سممة لميمف كفر ،كمالت إلى محالفة المنذر الثالث ،تخمت تغمب عف سممة كما         
في يـك  رفافكالتقى الط ،الثالث لمقاتمة المنذر ا منيـ كانضمت إليو بكر بف كائؿ كاتجو شماالن جمكعن 
 ،(ِِٖ)ساقكىـ مصفديف  كأيسر مف أمراء كندة خمسكف رجالن  فيو قكات المنذر كانتصرت ،(ِِٕ)خزاز
انضماميـ لسممة بف الحارث حاكؿ المنذر إعادة بكر بف كائؿ لطاعتو  بعد  ةىذه المعرك كبعد

 إلييـ بجمع كبير كسار ،فحمؼ المنذر ليسير إلييـ كيذبحيـ عمى جبؿ أكارة ،الكندم، فرفضكا

                                                 
ف تعييف كسرل لممنذر أمر العرب كاف بسبب ضعؼ كندة كعدـ مقدرة أبناء الحارث أ رجحاأل -ِِّ

كىذا ما جعؿ المنذر يحارب أبناء ائؿ العرب مما ييدد أمف الدكلة الساسانية، السيطرة عمى قب
  .الحارث إلعادة النظاـ بسبب تناحرىـ

224 -Olender, The Kings of Kinda, p68,   ّْْص ص ،ّ،جالمفصل جكاد، عمي-ّْٓ  
  Olender, The Kings of Kinda,p111   ،ُٖٗص  ،ُج ،تاريخ ،اليعقكبي -ِِٓ
 .ّْٓص ،ّج ،المفصل جكاد، يعم -ِِٔ
 .ّْ-ِٗ، صِج ،بالعر  أيام ،التيمي -ِِٕ
 . ّْ-ّّص ،ِج ،العرب أيام التيمي، -ِِٖ
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تمو كبقتؿ الكندم فأمر المنذر بق مة بكر كأسر فييا يزيد بف شرحبيؿانتيى بيزي ا شديدن كاقتتمكا قتاالن 
كما تحدثت المصادر عف محاربة المنذر لكندة  عندما كلى ابنو عمرك بف  ،(ِِٗ)عدد كبير مف بكر

ألف أـ عمرك ىند بنت الحارث، كقاتميـ  .بيـ أخكالؾ زي كتغمب كقاؿ لو اغٍ  ئؿىند عمى بكر بف كا
المنذر أحفاد  كما تتبع ،(َِّ)عمرك فانيـز بنك آكؿ المرار كأسر عدد منيـ  كحممكىـ إلى المنذر

المنذر إلى قصر  تراجعحاكؿ كلد لسممة يدعى قيسان مياجمة المنذر فيزمو حتى  كقد ،الحارث
ا شاب   ُِ منيـ كأصاب ،في العاـ التالي في ذات الشقكؽ والمنذر ىاجمو كقكم لكف ،ؽنى الخكرٍ 

 فبعث ،ى الممؾأف كندة كسرت الخراج عم ركفي ركاية لألصفياني يذك .حبسيـ عنده فترة ثـ قتميـ
ىذه  فيؿ. (ُِّ)، لكف رجاؿ تغمب قيتمكا كلـ يدرؾ بثأرىـ االن مف بني تغمب يطالبكنيـ بذلؾإلييـ رج

ف صح ىذا فربما كاف ذلؾ في فترة  خضكع كندة في فترة لحكـ آؿ لخـ؟ الركاية داللة عمى كا 
 مراءمحاربة أمع بعض ك  ـكندة بعد الحركب التي دارت بيف أمرائيا بعضي تأصاب يالضعؼ الت

فرحؿ مف بقي  ،قد فضمكا الرحيؿ عمى الخضكع لمحيرةك  نجح في تشتيت شمؿ كندة، الذمالحيرة 
المنذر مف إعادة سمطتو كسمطة الفرس عمى قبائؿ  كتمكف ،منيـ إلى حضرمكت في جنكب الجزيرة

ليـ  ذو شماؿ الجزيرة ككسطيا بعد غياب كندة عف ىذه المنطقة التي حرص الفرس عمى إيجاد نفك 
ف يكف نفكذان غير مباشر، كلـ يعد لو منافس قكم مثؿ الحارث بف حجر، كال يعني ىذا سيادة  فييا كا 

عف ىذه  الخركجبؿ تكررت محاكالت القبائؿ  ،أك سادتيـ الفرس عمى عرب الجزيرة ،آؿ لخـ
 في عالقة الحيرة مع العرب. اذكرنأف في ذلؾ مصمحة ليا كما سبؽ  أتإذ ر  ؛السمطة

 
 

                                                 
  .ّٔٓص ،ّج ،المفصل جكاد، عمي -ِِٗ
 .ٕٗٓص ،ِج ،العرب أيام ،التيمي -َِّ
 .33ص ،44ج ،ألغانيا األصفهاني، -ُِّ
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