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 عنوان المحاضرة 

 

  العرب الى الحيرة واالنبار  نزوح
ذكر اهل السير ان اردشير سار الى االردوان ملك النبط وقد اختلفوا عليه  

وشاغبه ملك من ملوك النبط يقال له بابا فأستعان كل واحد منهما بمن يليه من 
حيرًا فأنزله من اعانه من العرب فسمي ذلك  العرب ليقاتل بهم االخر, فبني االردوان

الحير )الحيرة(, وانزل بابا من اعانه من االعراب االنبار, وخندق عليهم خندقا وكان 
بخت نصر حيث نادى العرب فجمع من كان في بالد من العرب فسمتها النبط 

 .(i))انبار العرب( كما تسمى )انبار الطعام( اذا جمع اليه الطعام 
-ق.م052ت هجرات لبعض القبائل العربية زمن ملوك الطوائف )وقد حصل 

( نحو ارض العراق فقال ابو المنذر هشام بن محمد, كان نزول العرب ارض 002
العراق وثبوتهم فيها واتخاذهم الحيرة واالنبار منزاًل فيها وذلك عندما وثب بختنصر 

بالتجارات والبياعات على من كان في بالده من تجار العرب وكانوا يقدمون عليهم 
ويمتارون من عندهم الحب والتمر والثياب وغيرها فجمع من ظفر بهم وبني لهم حيرًا 
على النجف وضمهم فيه وجعل لهم حرسًا ثم نادى بالناس بالغزو فتأهبوا لذلك 

فأستشار  نوعندما سمعت العرب بذلك خرجت اليه طوائف منهم مسالمين مستأمني
ل له ان خروجهم اليك من بالدهم قبل وصولك اليهم رجوع بختنصر فيهم يوحنا فقا

منهم عما كانوا عليه فعفى عنهم واحسن اليهم وانزلهم ارض السواد على شاطئ 
الفرات فأبتنوا موضع عسكرهم فسموه االنبار وقد خلى عن اهل الحيرة فاتخذوها منزاًل 

 .(ii)ك الحير خرابًا طيلة حياة بختنصر فلما مات انضموا الى اهل االنبار وبقي ذل



ومن القبائل التي نزحت الى العراق ايام ملوك الطوائف قبيلة االزد وقضاعة  
 . (iii)يطلبون الريف والمتسع والمعاش 

وكانت في اطراف السواد قبائل عربية كثيرة منها اياد وبكر بن وائل وتميم  
 .(iv)وتغلب والنمر وكلب وقضاعة واسد 

لعراق واستقرت في الريف بمنطقة الحيرة غربي وقد نزلت قبيلة اياد في ا 
. اما بكر بن وائل فقد نزلت كاظمه وذي قار (v)الفرات ما بين كربالء وبادية البصرة 

وكانوا يقومون بغارات على السواد مع تميم وعبد  (vi)وانتشرت ما بين الحيرة واالنبار 
معركة ذي قار حوالي  في نالقيس وحققت بكر انتصارها الرائع على الفرس الساسانيي

اما قبيلة تميم فقد انتشرت في بادية البصرة ولها بطون في بادية  (vii)م 225سنة 
 .(viii)الكوفة 
ان ما رافق فترة الطوائف من هجرة واسعة للقبائل العربية قبيل قيام الدولة  

م, ففكر الفرس بتكوين مملكة الحيرة والسبب في ذلك حسب قول 002الساسانية سنة 
, أي للوقوف امام ضغط (ix)ودي "ليكفوا بهم من يليهم من بوادي العرب" المسع

القبائل وايقاف المد العربي نحو السواد واصبح غالبية سكان مدينة الحيرة من قبائل 
جعفي وطئ وكلب وتميم واالزد ولخم وغسان وكندة ومذحج وحمير وبنو الحارث بن 

 .(x)كعب وسليم وتنوخ 
وكانت قبيلة تنوخ تقيم خارج مدينة الحيرة الى الغرب من الفرات ويسكنون  

المظال وخيم الشعر وال ينزلون بيوت المدر وكانت منازلهم فيما بين االنبار والحيرة 
وكانوا يسمون عرب الضاحية واول من ملك منهم في زمن ملوك الطوائف مالك بن 

ي االنبار ثم مات فملك ابنه جذيمة فهم ابو جذيمة االبرش, وكان منزله مما يل
االبرش بن مالك بن فهم, وكان جذيمة من افضل ملوك العرب رأيًا وابعدهم مفارًا 
واشدهم نكاية واظهرهم حزمًا, وهو اول من اجتمع له الملك بأرض العرب وكون 

وا جيشًا كبيرًا وغزا به وكان جذيمة به برص ولكن العرب لم تنسبه اليه اكرامًا له وكان
يقولون له جذيمة الوضاح وجذيمة االبرش, وكانت دار مملكته الحيرة واالنبار وبّقه 
وهيت وعين التمر واطراف البر الى الضمير الى القطقطانه وما وراء ذلك, وكانت 

 .(xi)تجبى اليه االموال من هذه االعمال وتفد عليه الوفود 



عدي بن نصر اللخمي, ولما هلك جذيمة انتقل ملكه الى ابن اخته عمرو بن  
وهو اول من اتخذ الحيرة منزاًل من الملوك فأقام ملكًا مدة ثم مات عن مائة وعشرين 
سنة ال يدين لملوك الطوائف وال يدينون له الى ان قدم اردشير بن بابك يريد 
االستبداد بالملك وقهر ملوك الطوائف, فكره كثيرًا من قبائل تنوخ المقام بالعراق وان 

ألردشير فلحقوا بالشام وانضموا الى قضاعة, وجعل كل من احدث من العرب يدينوا 
 حدثًا خرج الى ريف العراق ونزل الحيرة.

واهل الحيرة ثالثة اصناف ثلث تنوخ وهم كانوا اصحاب المظال وبيوت  
الشعر ينزلون غرب الفرات بين الحيرة واالنبار والثلث الثاني: العباد وهم الذين سكنوا 

 وابتنوا فيها وهم قبائل شتى تعبدوا لملوكها واقاموا هناك.الحيرة 
وثلث االحالف: وهم الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيها, فمن لم يكن من  

 تنوخ الوبر وال من العباد دانوا االردشير . 
فكان اول من عمر الحيرة بختنصر ثم خربت بعد موته وعمرت االنبار  

رت الحيرة في زمن عمرو بن عدي باتخاذه اياها خمسمائة سنة وخمسين, ثم عم
مسكنًا فعمرت خمسمائة سنة وبضعًا وثالثين سنة الى ان عمرت الكوفة ونزلها 

 .(xii)المسلمون 
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