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 : الغساسنة

تدمر تتوارى في الظالـ، بعيدا عف المسرح السياسي والحضاري، كاف في أثناء الفترة التي كانت فييا دولة       

بدو شبو الجزيرة العربية يمتمئوف بقوة جديدة، فالظروؼ االقتصادية التي أحاطت باليمف، مف انييار سد مأرب، 

، وغيره مف أحداث أدت إلى اضمحالؿ دولة حمير اليمنية، كؿ ذلؾ وغيره كاف سببا في  أف ثـ حدوث سيؿ العـر

 . تياجر قبائؿ بأسرىا مف جنوب بالد العرب إلى شماليا، بحثا عف أرض جديدة

وكانت النتيجة األخيرة ليذه الحركة أف ذاؽ الفرس والروـ مر العذاب مف ىجرة األعراب وغزواتيـ، فأنشئوا       

وا طرؽ التجارة، واتخذ عمى أطراؼ الصحراء الحصوف ومدوا الطرؽ العسكرية ليأمنوا غارات قبائؿ البدو، وليسيم

الفرس قبائؿ مف العرب عرفوا بالمخمييف أو المناذرة، كما اتخذ الروماف أوال قبائؿ مف بني سميح، ثـ قبائؿ مف 

 . بني غساف أعوانا ليـ

وىكذا جاءت عقب البتراء وتدمر دويمتاف جديدتاف عمى أطراؼ الصحراء، ففي القرف الخامس والسادس       

رت حوؿ دمشؽ مممكة الغساسنة، وفي نفس الوقت ازدىرت دويمة المخمييف في الحيرة بالقرب مف الميالدي، ازدى

وكانتا بمثابة مركزي حراسة ليما  -ضفاؼ الفرات، وكانت ىاتاف الدويمتاف تابعتيف إلمبراطوريتي بيزنطة وفارس

القديمتاف دواـ الحرب بيف  اإلمبراطوريتاف عمى حدود الصحراء، وقد نتج عف ىذه السياسة التي سارت عمييا

ولكنيما اضمحمتا واختفتا قبيؿ الفتح اإلسالمي العظيـ،  -وىما أبناء عـ ومف دـ واحد-دولتي المناذرة والغساسنة 

-تاركتيف اإلمبراطوريتيف وجيا لوجو مع اليداة الجدد، حممة لواء اإلسالـ، وىداية القرآف، وسنة المصطفى 

 . صموات اهلل وسالمو عميو

، مقابؿ دولة المناذرة لمفرس، بمعنى أنيا كانت دولة حاجزة "        Bufferوىكذا قامت دولة الغساسنة لمرـو

Stateشر ىجمات البدو عمييـ مف أطراؼ الصحراء مف جية، وليثيروىـ ضد  " اتخذ منيا الروـ مجنا يقييـ

الفرس ويستعينوا بيـ عمييـ مف جية أخرى، ىذا إلى أف المناذرة إنما كانوا يجمعوف الضرائب مف القبائؿ العربية 

 . القريبة منيـ، ويقدمونيا لمفرس، كما كاف الغساسنة يجمعوف مثؿ ىذه الضرائب لمروـ



دولة الغساسنة ىذه غامض لقمة المصادر، والمتزاج الحقائؽ فيو باألساطير، ولضياع معظـ آثار وتاريخ       

بني غساف، ومف ثـ فال تتفؽ المصادر العربية مع اليونانية إال في النذر اليسير، بؿ إف المؤرخيف العرب أنفسيـ 

ممكا، وعند "أبي الفداء"  23صفياني" ، فيـ عند "حمزة األ4إنما يختمفوف في عدد المموؾ وأسمائيـ وسني حكميـ

ممكا، وعند المسعودي وابف قتيبة إنما ىـ أحد عشر فقط، وأما "نولدكو" فالرأي عنده أف عددىـ ال يتجاوز  23

ـ"، بؿ إف "ىرشفمد" ليحددىـ بسبعة فقط، ويرى "جرجي زيداف" أنيـ 520-055العشرة، وأنيـ حكموا في الفترة "

 . ـ"522-335ي الفترة "سبعة عشر وأنيـ حكموا ف

ولعؿ السبب في ىذا االختالؼ إنما ىو اختالط أخبار آؿ غساف بالقبائؿ العربية التي سبقتيـ إلى سورية،        

ودانت بالنصرانية، وخضعت لحكـ الروماف، كما أف مف أسبابو أيضا اقتصار مؤرخي العرب عمى الناحية 

ىماؿ تاريخي ـ السياسي، بالطريقة التي أىمموا بيا تاريخ اليوناف والروماف، أضؼ األدبية مف تاريخ الغساسنة، وا 

إلى ذلؾ ىذا التشابو في األسماء بيف حارث ومنذر ونعماف، واختالط ذلؾ أيضا بالتشابو والتقارب مع أسماء 

 . مموؾ المناذرة

اف، إنما ىو دليؿ أضؼ إلى ذلؾ أف ىذا االختالط أو الخالؼ بيف مؤرخي العرب عمى عدد مموؾ آؿ غس      

عمى ما يحيط بأسرة "آؿ جفنة" مف غموض، وفي الواقع أف تاريخ األسرة بكاممو غامض، حتى أصؿ األسرة 

إنما ويرجحوف أنيـ مف عرب الشماؿ، ألسباب،  -وكذا المناذرة-نفسيا، فالمؤرخوف العرب يروف أف الغساسنة 

-عرب الشماؿ، ألسباب، منيا "أوال" أف لغة الغساسنة المحدثيف ما يزالوف في ريب مف ىذا، ويرجحوف أنيـ مف 

إنما ىي لغة عدنانية، أكثر منيا قحطانية، بؿ إنيا ال تمت إلى الحميرية الجنوبية بصمة، ومنيا  -وكذا المناذرة

"ثانيا" أف أسماءىـ إنما تشبو في مجموعيا أسماء عرب الشماؿ، وكذا العادات والذيف، والتي ىي أكثر انطباقا 

 . ى عادات وديانة عرب الشماؿعم

تذىب إلى أنيـ قد ىاجروا مف اليمف  -كما أشرنا مف قبؿ -وأيا ما كاف األمر، فإف الرواية العربية      

واستوطنوا أرض حوراف حيث كاف ىناؾ قوـ يعرفوف "بالضجاعمة" مف قبائؿ بني سميح بف حمواف مف قضاعة، 

دانوا بالنصرانية مف قبؿ مجئ بني غساف، ثـ اعترفت الدولة قد استقروا ىناؾ، ورضخوا لحكـ الروماف و 



البيزنطية بيـ ووضعتيـ تحت حمايتيا، واتخذتيـ أعوانا ليا ضد المناذرة والفرس، وكاف ذلؾ في زمف األمبراطور 

 . "أنستاسيوس" حوالي آخر القرف الخامس الميالدي، ومف ثـ كانوا أوؿ مف شيد ممكا لمعرب ىناؾ

لغساسنة، فقد استقروا في نواحي الجنوب الشرقي مف دمشؽ، عمى مقربة مف الطرؼ الشمالي لطريؽ وأما ا      

-النقؿ الياـ الذي كاف يربط بيف "مأرب" في الجنوب، و"دمشؽ" في الشماؿ، وأما متى حدثت ىجرة الغساسنة 

وايات العربية تحدد ذلؾ مف اليمف إلى الشاـ، فذلؾ موضع خالؼ بيف العمماء، صحيح أف الر  -وكذا المناذرة

، ولكف صحيح كذلؾ أف سد مأرب إنما انيار عدة مرات خالؿ الفترة  بانييار سد مأرب، ثـ حدوث سيؿ العـر

وبيف  -وربما الثامف كذلؾ -في منتصؼ القرف السابع قبؿ الميالد -ألوؿ مرة-الطويمة التي مضت منذ تشييده 

اـ أبرىة الحبشي، إذ أف ىناؾ عدة إشارات في النصوص ـ عمى أي042آخر مرة أصمح فييا السد في عاـ 

صالح، ومف ثـ فال ندري عمى وجو التحديد في أي وقت مف ىذه الفترة  التي -العربية الجنوبية إلى تيدـ السد وا 

قد حدثت ىذه اليجرة، وأما الروايات العربية، فبعضيا يذىب إلى أف ذلؾ إنما  -ربما تزيد عمى اثني عشر قرنا

ؿ اإلسالـ بأربعة قروف، وبعضيا يرى أف ذلؾ إنما كاف عمى أياـ الحبشة، وبعضيا يرى ذلؾ في القرف كاف قب

الخامس الميالدي، عمى أياـ "حساف بف تباف أسعد"، وأخيرا فإف ىناؾ روايات ترى أف ذلؾ إنما كاف في القرف 

 . الرابع الميالدي

ىجرة الغساسنة إلى الشاـ، حتى تبدأ الخالفات بينيـ  وعمى أي حاؿ، فما أف يمضي حيف مف الدىر عمى       

ف لـ يقضوا عمييـ نيائيا، ومف ثـ فقد بقوا  -وبيف الضجاعمة وينتيي األمر بغمبة بني غساف عمى بني سميح، وا 

في مواضع أخرى مف الشاـ إلى زمف متأخر، بدليؿ أف النابغة الذبياني قد زار أحدىـ في  -كما يرى نولدكو

 . ف جماعة منيـ قد حاربوا خالد بف الوليد في دومة الجندؿ تحت قيادة "ابف الحدرجاف" وفي "قصـ""بصرى"، وأ

أف الغساسنة إنما يسموف بعدة أسماء، منيا "أزدغساف"، ويذىبوف إلى أف "أزد" إنما ىو  اإلخباريوفويروي       

بوا منو، ومف ثـ فقد عرفوا بأزدغساف، اسـ قبيمة، وأما "غساف" فيو اسـ ماء في تيامة، نزؿ القوـ عميو وشر 

وعرؼ نسميـ بالغساسنة، ويسموف كذلؾ "آؿ ثعمبة" نسبة إلى جد ليـ يعرؼ باسـ "ثعمبة ابف مازف"، كما يسموف 

 . كذلؾ "آؿ جفنة" و"أوال جفنة"، ألف أوؿ مموكيـ إنما كاف يسمى "جفنة بف عمرو مزيقياء"



فيبدو أنيا كانت في البدء مخيما متنقال، ثـ استقرت بعد ذلؾ في وأما العاصمة السياسية آلؿ جفنة،       

 -"الجابية" في منطقة الجوالف جنوب غربي دمشؽ، كما كانت في بعض الوقت في "جمؽ" في جنوب حوراف

وأما ديارىـ، فكانت "الكسوة" الحالية،  -والتي ربما كانت "الكسوة" الحالية، عمى مبعدة عشرة أمياؿ جنوبي دمشؽ

في اليرموؾ  -طبقا لبعض الروايات العربية-وأما ديارىـ، فكانت  -مبعدة عشرة أمياؿ جنوبي دمشؽ عمى

ف مف أرض الشاـ، وعمى أي فمقد امتدت دوالجوالف وغيرىما مف غوطة دمشؽ وأعماليا، وأف منيـ مف نزؿ األر 

 . سورية وفمسطيفدولتيـ حتى شممت الجوالف وحوراف والبقاء، وأحيانا فينيقيا، فضال عف أعراب 

في الشاـ كتدمر وبصرى  وعمى أي حاؿ، فميس ىناؾ مف دليؿ عمى أف الغساسنة، قد ممكوا المدف الكبيرة       

ودمشؽ، إذ أف ىذه كانت محصنة، تتمركز فييا الحامية البيزنطية، ولكنيـ كانوا يعتمدوف عمى الصحراء، إذا 

داىميـ الخطر، فكانت تغنييـ عف المدف المحصنة، ومف ثـ فقد كانت معظـ حروبيـ تدور عمى أطراؼ البادية، 

لييا التجأوا عندما خمعوا سمطاف اإلمبرط ور وثاروا عميو في عند "النعماف بف المنذر"، وليذا فقد كاف الرـو وا 

بقاء لسمطاف الدولة في األوقات  يقيموف عماال صغار بجانب مموؾ غساف، حفاظا عمى التوازف الساسي، وا 

 . العصبية، طبقا لسياسة "فرؽ تسد"
 : مموك الغساسنة

عرج، وبالحارث األكبر، أوؿ أمراء بني جفنة الذيف ـ"، والمعروؼ باأل055-035لعؿ "الحارث بف جبمة" "     

" الذي ذكره المؤرخ السرياني "مالال" عمى Aretasيمكف االطمئناف إلى وجودىـ، وىو في نظر "نولدكو" اريتاس "

، وقد عاصر الرجؿ مف أباطرة الروـ "جستنياف" " ـ"، ومف أكاسرة الفرس "قباذ" 050-035أنو كاف عامال لمرـو

 . ـ"004-033ـ"، ومف أمراء الحيرة "المنذر الثالث" "055-023و"كسرى أنوشرواف" " ـ"445-023"

وىناؾ ما يشير إلى نشوب حرب بيف الحارث والمنذر الثالث، ربما بسبب بالعداوة التي انتقمت إلييـ مف        

، وربما ألف أمير الحيرة اعدى أف القبائؿ العربية ا لنازلة فيما بيف دمشؽ وتدمر، العداوة التي كانت الفرس والرـو

إنما تخضع لسمطانو، فنازعو األمير الغساني ىذا السمطاف، وأيا ما كاف السبب، فإف الرجميف قد اشتبكا في أبريؿ 

وىو  -ـ في حرب كتب النصر فييا لمحارث الغساني، ومف ثـ فقد منحو "جستنياف" لقب "ممؾ"035مف عاـ 



كما بسط سمطانو عمى قبائؿ عربية متعددة، بغية أف -ـ في سورية مف قبؿ لقب لـ يمنحو الروـ لواحد مف عمالي

يجعؿ منو خصما قويا ألمير الحيرة، إال أف المنذر لـ يرعو مع ذلؾ عف غزو حدود الشاـ الشرقية، حتى بمغ 

ف أجبره ظيور القوات الرومانية عمى العودة إلى بالده قبؿ أف يشتبؾ معيا  . أسوار أنطاكية، وا 

عمى أف "نولدكو" إنما يرى أف "جستنياف" لـ يمنح الحارث بف جبمة لقب "ممؾ" فذلؾ لقب كاف مقصورا عمى      

نما منحو في عاـ  " ثـ Phiarch" أو لقب "شيخ قبيمة" "فيالرخ Patriciusـ، لقب "بطريؽ" "035أباطرة الروـ، وا 

أف أبرىة الحبشي  3"535ف نقش "جالزر ىذا المقب بمعنى "ممؾ"، ىذا ونعرؼ م -وكذا السرياف-ترجـ العرب 

لـ يسبغ عمى الحارث بف جبمة في ىذا النقش لقب ممؾ، مما يدؿ عمى أف الرجؿ لـ يكف يحمؿ لقب "ممؾ" 

بصفة رسمية، وأف المموؾ مف تمؾ الفترة لـ يكونوا يعدونو واحدا منيـ، وعمى أية حاؿ، فإف الحارث بف جبمة كاف 

 . مموا المقبيف "بطريؽ وفيالرخ" معا، ثـ توارثيما األبناء عف اآلباء فيما بعدأوؿ أمراء بني غساف الذيف ح

، وىـ مف بقايا 4ـ035ىذا ويرى "مالال" أف الحارث قد أخمد ثورة في فمسطيف قاـ بيا السامريوف في عاـ       

. ـ، ثـ اختمطوا ؽ533بعد األسر األشوري في عاـ  -عاصمة إسرائيؿ-اإلسرائيمييف الذيف بقوا في السامرة 

ؽ. ـ"، مف بالد بعيدة، ومف ثـ فقد ظير جنس 550-533بالميجريف الجدد الذيف أتى بيـ سرجوف الثاني "

ف كانوا أقرب إلييـ مف غيرىـ ثقافة ودينا، غير أنيـ رغـ  جديد، ىـ السامريوف، الذيف يختمفوف عف الييود دما، وا 

ؽ. ـ، بعد عودة "عزرا" 423قاقا قد حدث بيف الفريقيف حوالي عاـ اتفاقيـ مع الييود في عبادة "ييوه"، إال أف ش

 -السامريوف يتخذوف مف "جرزيـ" و"نحميا" مف السبي البابمي، بسبب النقاوة العنصرية لمييود، ومف ثـ فقد أصبح

دوف  مكانا مقدسا ليـ، وأف التوراة المعترؼ بيا في نظرىـ، إنما ىي األسفار الخمسة األولى -وليس أورشميـ

ف أضافوا إلييا في بعض األحاييف سفر يشوع، ومف ثـ فإف كتابيـ المقدس إنما يتكوف مف ستة أسفار  سواىا، وا 

 . فقط "التكويف، الخروج، الالوييف، العدد التثنية، يشوع"

، يشترؾ 023مف أبريؿ عاـ  35وعمى أي حاؿ، ففي        ـ، تنشب معركة حامية الوطيس بيف الفرس والرـو

، وبإلقاء  فييا الحارث بف جبمة إلى جانب الروـ تحت قيادة "بميزاريوس"، وتنتيي بنصر لمفرس وىزيمة لمرـو

، ولعؿ السبب في ذلؾ أف الحارث لـ يكد يعبر الدجمة حتى ارتد إلى  ظالؿ مف شؾ في إخالص الحارث لمرـو



يعمؿ تحت قيادة بيزنطي، وربما  مواقعة السابقة عف طريؽ غير التي سمكيا معظـ الجيش، وربما أنؼ الرجؿ أف

 . كاف يفضؿ أف يعمؿ بمفرده، وربما كاف السبب خالفا بيف الرجميف عمى أمر ما

ـ، تتجدد المعارؾ بيف الحارث والمنذر، وينتيي القتاؿ بيزيمة األمير الغساني وأسر أحد 044وفي عاـ       

ـ" ترفرؼ رايات السالـ عمى المعسكريف 045ـ "أو 040أوالده، الذي قدمو المنذر قربانا لإللية العزى، وفي عاـ 

ولكف األمر كاف جد مختمؼ بالنسبة لحمفائيما مف المناذرة والغساسنة، إذ سرعاف ما  -الفرس والرـو-المتنافسيف 

ـ، 004يتجدد القتاؿ بينيما، وىناؾ، وعمى مقربة مف "قنسريف" تنشب بيف المنذر والحارث معركة رىيبة في عاـ 

بقتؿ المنذر نفسو، فضال عف ابف لمحارث يدعى "جبمة" دفنو أبوه في قمعة "عيف عوداجة" عمى مقربة مف تنتيي 

عمى أف "نولدكو" إنما يرى أف الموقعة قد  -وربما كانت "عذبة" الحالية عمى مقربة مف الطريؽ الروماني-قنسريف 

 ت المنذر في ىذا المكاف قريبا مف "قنسريف".تجعؿ مو  حدثت بالقرب مف "الحيار" ربما اعتمادا عمى رواية عربية

-ولعؿ ىذه المعركة ىي التي عرفت في أخبار العرب بػ"يوـ حميمة"؛ ذلؾ ألف حميمة بنت الحارث ىذه       

كانت تحرض الرجاؿ عمى القتاؿ، أو ألف أباىا قد أعمف أنيا سوؼ تكوف زوجة لمف يقتؿ  -طبقا لمرواية العربية

انت قد أقبمت عمى مائة مف المحاربيف تطيب أجساميـ وتمبسيـ األكفاف والدروع، وأيا ما كاف المنذر، أو ألنيا ك

األمر، فيناؾ ما يشير إلى شيرة ىذا اليوـ مف بيف أياـ العرب في الجاىمية، فقد جاء ذكره في شعر النابغة 

ف كاف "نولدكو" إنما  يذىب إلى أف "حميمة" ىذا، إنما ىو الذبياني، كما جاء في األمثاؿ، "ما يوـ حميمة بسر"، وا 

كما أنو ال يفرؽ بيف المواضع  -طبقا لرواية األخبارييف-اسـ مكاف، وليس اسما المرأة، ىي ابنة الحارث 

والمعارؾ التي دارت في "الحيار" و"ذات الخيار" و"يوـ الحياريف"، التي ترددت في كتب التاريخ والشعر العربي، 

 . إنما تشير إلى معركة واحدة، لقي المنذر فييا حتفوكما أنو يرى أنيا جميعا، 

وعمى أي حاؿ، فيناؾ ما يشير إلى أف الحارث قد اعتنؽ النصرانية عمى المذىب "المونوفيزي" القائؿ       

ومف ثـ فقد سعى في عاـ  -الواحدة إليية، واألخرى بشرية-بوجود طبيعة واحدة لمسيد المسيح، وليس طبيعتيف 

ـ" لتعييف يعقوب البرادعي، 050-035لدى اإلمبراطورة "ثيودورة" زوج اإلمبراطور جستنياف "ـ، 042/ 043

السورية عمى رأي، وفي أثناء  مؤسس الكنيسة السورية اليعقوبية ورفيقو "ثيودوروس" أسقفيف في المقاطعة العربية



د عمؿ الحارث عمى نشر وأيا ما كاف األمر، فمق ،ـ، عمى رأي آخر052رحمتو إلى القسطنطينية في عاـ 

المذىب المونوفيزي في دويمتو، وأصبحت "بصرى" عاصمة دينية لممنطقة، وذلؾ عمى الرغـ مف أف اإلمبراطورية 

الرومانية كانت تنظر إلى ىذا المذىب المسيحي نظرة شؾ وريبة، ومف ثـ فقد كاف ىذا سببا في أف ينظر 

الذيف كانوا يكرىوف  القسطنطينيةوزاد النار اشتعاال بطارقة  اإلمبراطور إلى الحارث نفسو، نظرة الشؾ ذاتيا،

 . المذىب اليعقوبي، ويعتبرونو نوعا مف اليرطقة الدينية

وميما يكف مف أمر، فمقد وصمت دولة الغساسنة وقت ذاؾ إلى ذروة اتساعيا، فقد كانت تمتد مف قرب       

فا وحراف، وأصبحت "بصرى" التي بنيت "كاتدارئيتيا" في البتراء إلى الرصافة شمالي تدمر، وتشمؿ البمقاء والص

 . ـ العاصمة الدينية في المنطقة، فضال عف شيرتيا كمركز تجاري ميـ033عاـ 

ـ، زار الحارث جستنياف في القسطنطينية، فترؾ أثرا عميقا في نفوس رجاؿ البالط 052وفي عاـ       

ف لـ يقابؿ بم ا يجب أف يقابؿ بو األبطاؿ مف مظاىر الحفاوة والتكريـ، اإلمبراطوري، كشيخ عربي مييب، وا 

بسبب الخالفات المذىبية، ولعؿ السبب في ىذه الزيارة، إنما كاف مفاوضة الروماف فيمف يخمفو مف أوالده، فضال 

 . عف االتفاؽ عمى السياسة التي يجب اتخاذىا إزاء "عمرو بف المنذر"

" Aiamoundaroesـ"، وىو المعروؼ بػ "053-055ـ، أو 053-055وجاء بعد الحارث ولده المنذر "      

عند اليوناف والسرياف، وبالمنذر األكبر عند "حمزة األصفياني"، وقد نيج نيج أبيو في معاداة المخمييف أتباع 

ف كاف أكبر الظف أف ممؾ الحيرة "قابوس بف ىند" ىو البادئ بالحرب، وىكذا دارت رحى الحرب بيف  الفرس، وا 

ـ، كتب النصر فييا لممنذر الغساني، ولقي المخميوف ىزيمة 055يقيف عند "عيف أباغ" في مايو مف عاـ الفر 

 . نكراء

، ربما بسبب        وما أف يمضي حيف مف الدىر، حتى تبدأ العالقات بيف الروـ وآؿ جفنة تتمبد بالغيـو

ونوفيزي، بؿ إف ىناؾ مف يذىب إلى أف الخالفات المذىبية بيف الفريقيف وتعصب المنذر الغساني لممذىب الم

المنذر قد عقد مجمعا كنسيا أعمف فيو ىرطقة القائميف بالتثميث، وعمى رأسيـ اإلمبراطور نفسو، وربما ألف 

 . "Rhomayeسياسية المنذر كانت ىي السبب في استيالء الفرس عمى "



ـ"، بدأ يرتاب في والء المنذر السياسي، 055-050الثاني" " وأيا ما كاف السبب فإف اإلمبراطور "جستيف      

لـ يكف غافال عما  -عمى ما يبدو-ومف ثـ فقد قرر التخمص منو عف طريؽ البطريؽ "مرقيانوس"، إال أف المنذر 

يدور حولو، أو أف حامؿ الرسالة إلى "مرقيانوس" قد أخطأ صاحبيا، فسمميا إلى المنذر بدال مف البطريؽ، وىكذا 

قر المنذر إلى البادية، وتحصف بيا، بؿ إف ىناؾ مف يذىب إلى أنو قد انتيز الفرصة، فصالح أعداءه التقميدييف 

الغارات عمى  -أو باالشتراؾ مع المنذر-"مموؾ الحيرة"، وقد أدى ىذا الوضع الجديد إلى أف يشف قابوس بمفرده 

 . سورية، وأف يعيث فييا فساًدا

ـ، إلى عقد صمح مع المنذر في الرصافة، وىناؾ ما يشير 055الروماني في عاـ ويضطر اإلمبراطور       

ـ، 055إلى أف ممؾ غساف قد قاـ بعدة إصالحات في الرصافة، كما بنى أو جدد كنيستيا، كما قاـ في عاـ 

عميو ـ" استقباال حافال، فضال عف اإلنعاـ 053-055بزيارة القسطنطينية، حيث استقبمو "تيبيريوس" الثاني "

باليدايا وعمى ولديو برتب عسكرية، إال أف أعظـ المنح إنما كاف "التاج" بدؿ "اإلكميؿ"، األمر الذي لـ يسبؽ لو 

 . مثيؿ مع مموؾ الغساسنة، حتى أطمؽ عميو مؤرخو الرـو "المنذر ممؾ العرب"

، سرعاف ما بدأت تسوء مف جديد، وربما         كاف السبب ىذه المرة فشؿ عمى أف العالقات بيف المنذر والرـو

المحاولة اليت قاـ بيا الرـو لغزو الفرس، بسبب ىدـ الجسر المنصوب عمى الفرات، واتيما المنذر بذلؾ، وزاد 

الطيف بمة أف المنذر أراد استرضاء الروـ فأغار عمى الحيرة وأحرقيا بالنار، ثـ عاد محمال بالغنائـ الكثيرة، غير 

نما اعتبروه تحديا  أف ىذا النجاح الساحؽ الذي حققو المنذر عمى المخمييف لـ يمح ريبة الروـ في والئو ليـ، وا 

ليـ، ورغبة منو في الخروج عمى طاعتيـ، ومف ثـ فقد انتيزوا فرصة تدشينو لكنيسة في حواريف، وقبضوا عميو 

ىناؾ، إلى أف تولى وأرسموه مخفورا إلى العاصمة البيزنطية، مع إحدى نسائو وبعض بناتو وأوالده، حيث بقي 

ـ، فال عف قطع المعونة السنوية عف آؿ 053ـ" العرش، فأمر بنفيو إلى صقمية في عاـ 553-053"موريس" "

 . جفنة

وقد أدى ىذا التصرؼ مف جانب البيزنطييف، إلى ثورة أبناء المنذر، وأخذوا يياجموف حدود الروـ بقيادة        

فأرسؿ إلى القسطنطينية، وىكذا تصدع ممؾ  -ما خدع أبوه مف قبؿك -ـ054"النعماف" الذي خدع حوالي عاـ 



أمراؤىـ شيًعا وأحزاًبا، وحاوؿ الرـو أف يجدوا ليـ بديال في القبائؿ العربية، إلعادة األمف  الغساسنة، وانقسـ

-055وحماية الحدود مف عرب الحيرة، ولكف دوف جدوى، حتى استطاع الفرس عمى أياـ "كسرى أبرويز" "

في مقابؿ -ـ" فاستولوا عمى أنطاكية ودمشؽ وبيت المقدس وخمقدونية 534-533" غزو سورية "ـ535

ف كاف، فيما يبدو، أف ىرقؿ "535ثـ فتحوا مصر في عاـ  -القسطنطينية بآسيا الصغرى ـ" 543-535ـ، وا 

بوا المسمميف ـ، ربما استعمؿ الغساسنة مرة أخرى، بدليؿ أنيـ قد حار 535حيف نجح في استعادة سورية عاـ 

، وأف خالد بف الوليد قد أوقع بيـ في "مرج الصفر" جنوب دمشؽ، عاـ   . ـ524مرارا في جانب الرـو

وأيا ما كاف األمر، فإف الروايات العربية تنظر إلى "جبمة بف األييـ" عمى أنو آخر الغساسنة، وأنو قد       

ـ، عمى أف رواية أخرى إنما تذىب إلى أنو قد 525حارب المسمميف في جانب الروـ في موقعة اليرموؾ عاـ 

انحاز إلى جانب األنصار، قائال "أنتـ إخوتنا، وبنو أبينا"، وأظير اإلسالـ، إال أنو قد ارتد بعد ذلؾ بسبب إىانة 

لحقتو، حيف وطئ أعرابي مف فزارة فضؿ إزاره، وىو يسحبو في األرض بمكة، فمطمو جبمة، ومف ثـ فقد نابذه 

فحكـ لو بالقصاص، واعتبر "جبمة"  -رضي اهلل عنو وأرضاه-إلى الخميفة الراشد "عمر بف الخطاب"  األعرابي

 . ذلؾ إىانة لو، ففر إلى بالد الروـ وارتد عف اإلسالـ، وبقي ىناؾ حتى وافتو منيتو

عندما مر وأنو كاف  -وليس في مكة -عمى أف رواية أخرى إنما تذىب إلى أف الحادث إنما كاف في دمشؽ      

فأدخموه عمى "أبي عبيدة بف الجراح" الذي حكـ  جبمة في سوقيا فأوطأ رجال فرسو، فوثب الرجؿ فمطمو،

بالقصاص، وكاف جبمة يريد أف يقتؿ الرجؿ أو تقطع يده، فرفض أبو عبيدة، إال حكـ اهلل، فخرج جبمة إلى بالد 

 . لـ يدخؿ في اإلسالـ أبداالروـ وارتد، وأخيرا فيناؾ رواية ثالثة تذىب إلى أف جبمة 
 : مدينة احلرية -1

كاف العرب منذ قديـ الزماف يياجروف إلى تخوـ شبو الجزيرة العربية الشرقية، حتى إذا ما وصموا إلى وادي       

باف االضطرابات التي أعقبت سقوط األسرة البارثية  الفرات أقاموا في ربوعو، وفي أوائؿ القرف الثالث الميالدي، وا 

ـ، تحت زعامة "أردشير بف بابؾ بف ساساف" وفدت طالئع عربية 335ياـ األسرة الساسانية في حوالي عاـ وق

جديدة مف قبائؿ تنوخ اليمنية، وسكنت في المنطقة الخصبة الواقعة إلى الغرب مف الفرات، وما أف يمضي حيف 



وراء نير  -ألياـ إلى إمارة الحيرةمف الدىر حتى تحولت الخياـ إلى مدينة عرفت "بالحيرة"، تحولت بمرور ا

التي أصبحت بمثابة حصف لمممؾ  -الفرات عند منعطفو نحو دجمة، واقترابو منو عمى مبعدة خمسيف كيمو مترا

 . الفارسي حياؿ العرب الرحؿ

ؽ. ـ" طبقا 053-550عمى أف ىناؾ مف يرجع بتاريخ المدينة إلى أياـ الممؾ البابمي "نبوخذ نصر" "      

بينما يرى آخروف أف مؤسس الحيرة إنما ىو "األردواف" ممؾ األنباط،  -ة سبؽ لنا مناقشتيا في ىذه الدراسةلرواي

 . بينما يذىب فريؽ ثالث إلى أنيا مف بناء "تبع أب كرب"، وأخيًرا فيناؾ مف يرى أنيا مدينة بارثية

ف كنا ال نعرؼ       تاريخيا عمى وجو التحقيؽ، ولعؿ أقدـ  وليس ىناؾ مف شؾ في أف "الحيرة" مدينة قديمة، وا 

ـ، ذكرت فييا المدينة تحت اسـ "حيرتا"، فإذا كانت "حيرتا" 323ما وصمنا عنيا إنما ىي كتابة ترجع إلى عاـ 

ـ، ولعؿ مما تجدر مالحظتو ىنا 323ىذه، إنما ىي "الحيرة" حقا، فإف أقدـ ما نعرفو عنيا إنما يرجع إلى عاـ 

لنا شيئا يمكف االعتماد عميو فيما يتصؿ بموقع المدينة وتاريخيا، وأف كؿ ما وصمنا ال أف الحفريات لـ تقدـ 

عف مجموعة مف الجرار وآثار صغيرة، بعضيا يرجع إلى  يعدو نقوشا مف الجبس مما تكسى بو الجدراف، فضالً 

 . ما قبؿ اإلسالـ، ويرجع بعضيا اآلخر إلى العصر اإلسالمي

في تفسير اسـ "الحيرة" ومصدر اشتقاقو، فيناؾ رواية تذىب إلى أف "تباف أسعد أب وقد اختمؼ المؤرخوف       

كرب" كاف قد خرج مف اليمف يريد األنبار، فمما انتيى إلى موضع الحيرة ليال تحير، فأقاـ مكانو، ومف ثـ فقد 

في ذلؾ الموضع، سمي ذلؾ الموضع "الحيرة"، وتذىب رواية أخرى إلى أف "تبعا األكبر" قد ترؾ ضعاؼ جنود 

ىذا ويذىب العمماء المحدثوف إلى أف كممة "الحيرة" إنما ىي كممة "أرامية" وأنيا  ،وقاؿ ليـ "حنروابو" أي أقيموا بو

"حرتا" "حرتو" السريانية األصؿ، بمعنى "المخيـ أو المعسكر" وأنيا تقابؿ "المعسكر" عند المسمميف، و"حاصير" 

 . عند العبرانييف

ناؾ مف يرى أف الحيرة اآلرامية، والحير العربي، إنما ىما مف أصؿ ساـٍ واحد، ذلؾ أف المضرب عمى أف ى     

معنى واحد، ويميؿ الدكتور عبد العزيز سالـ إلى ىذا الرأي،  والمعسكر والحمى، إنما ىي ألفاظ يدؿ أصميا عمى



ـ بيا، وجعؿ حظيرة لموحش معتمدا في ذلؾ عمى وصؼ "اليعقوبي" عمى خطط "سر مف رأى" والحير الذي أقي

 . مف الظباء والحمير الوحشي واأليايؿ واألرانب واألنعاـ

وتقع الحيرة قريبا مف مدينة بابؿ القديمة، وعمى مبعدة ثالثة أمياؿ إلى الجنوب مف الكوفة، في نياية طريؽ       

ا ىاما جدا لمقوافؿ، لـ يسع يجتاز شبو الجزيرة العربية، ومف ثـ فقد غدت بحكـ موقعيا الجغرافي ىذا، مركز 

 . إىمالو، ومف ثـ فما تكاد تقيـ فيو ساللة عربية حتى يضعوىا تحت حمايتيـ الساسانييف

ىذا وقد اشتيرت المدينة باسـ "حيرة النعماف" عند المؤرخيف العرب، و"الحيرة مدينة العرب" عند المؤرخيف       

ـ، كما سميت كذلؾ باسـ "حيرة النعماف التي في 435في عاـ السرياف، و"حيرتو" في المجمع الكنسي الذي عقد 

وأما "التممود" فقد أطمؽ عمييا اسـ "حيرتا  -مف القرف السادس الميالدي-بالد الفرس" في تاريخ يوحنا اإلفسوسي 

دي طيبة" أي "معسكر العرب وحيرة العرب"، وقد أطنبت المؤلفات العربية في وصؼ ىوائيا النقي، وصفاء 

وعذوبة مائيا، حتى قيؿ "يوـ وليمة بالحيرة خير مف دواء سنة" وقيؿ "إنيا منزؿ بريء مريء صحيح مف  جوىا،

األدواء واألسقاـ" و"أف ىوءاىا وترابيا أصح مف الكوفة"، ولعؿ كؿ ىذه األوصاؼ ربما كانت السبب في أف تقوؿ 

صفياني" ليزعـ أنو لـ يمت بالحيرة بسبب ىوائيا العرب "لبيتة ليمة بالحيرة أنفع مف تناوؿ شربة"، بؿ إف "حمزة األ

 . النقي أحد مف المموؾ إال قابوس بف المنذر"

ىذا وقد كاف لعرب الحيرة ليجة مف المساف العربي يتحدثوف بيا في حياتيـ العادية، وأما في الكتابة فقد       

الذيف كانوا يتكمموف العربية ويكتبوف  كانوا يستعمموف السريانية، ولعميـ في ىذا يشبيوف األنباط والتدمرييف

باآلرامية، ىذا وىناؾ مف يذىب إلى أف دخوؿ النصرانية إلى اليمف إنما كاف بجيود رجاؿ الكنيسة السورية في 

الحيرة، فضال عف انتقاؿ الكتابة مف الحيرة إلى الحجاز، وعمى أية حاؿ، فمقد أصبحت الحيرة في القرف السادس 

اتساع نفوذ ساللة المخمييف نقطة التقاء لمتيارات اإليرانية واآلرامية عمى حدود المحيط  الميالدي، وعمى أثر

 . العربي الفاصمة، حتى لقد ظيرت المدينة بمظير العاصمة الفكرية

 

 



 : مموك احلرية -2

أف مالؾ بف فيـ األزدي أوؿ مف ولي أمر العرب في العراؽ، وأنو كاف يسكف األنبار،  اإلخباريوفيزعـ        

عمى رأي  -صاحب القصة المشيورة مع الزباء-ثـ جاء مف بعده أخوه "عمرو" عمى رأي، و"جذيمة األبرش" 

ذيمة، ـ"، ابف أخت ج355-355آخر، عمى أف المؤسس الحقيقي لدولة المخمييف إنما كاف "عمرو بف عدي" "

ليو ينسب مموؾ العرب في  وأوؿ مف اتخذ الحيرة منزال مف مموؾ العرب، وأوؿ مف مجده أىؿ الحيرة في كتبيـ، وا 

 . العراؽ

-البدء، وامرئ القيس األوؿ  والمعروؼ بامرئ القيس-ـ" 235-355وجاء بعده ولده، "امرؤ القيس" "       

فرج العرب مف ربيعة ومضر وسائر مف ببادية العراؽ وكاف ممكو واسعا، فقد كاف عامال لممؾ الفرس عمى 

فيما يرى -والحجاز والجزيرة، كما كاف أوؿ مف تنصر مف مموؾ آؿ نصر بف ربيعة وعماؿ مموؾ الفرس 

 . اإلخباريوف

والذي يمكف أف نستخمص منو  -الذي أشرنا إليو مف قبؿ-وامرؤ القيس ىذا ىو صاحب "نقش النمارة"        

منيا "أوال" أف امرأ القيس ىذا، إنما ىو أوؿ مموؾ الحيرة الذي وصؿ إلينا بعضا مف أخبارىـ مكتوبا، عدة نتائج، 

وىو  -مف تقويـ بصرى"، ومنيا "ثالثا" أف النص 332ـ "الموافؽ لعاـ 235ومنيا "ثانيا" أنو قد توفي في عاـ 

، منذ ما قبؿ الجاىمية المعروفة في تاريخ يؤكد أف لغتنا العربية كانت ىي -أقدـ وثيقة مكتوبة بالمغة العربية

األدب العربي، وىي متأخرة في الزمف بنحو قرنيف مف الزماف عمى األقؿ بالنسبة إليو، ومنيا "رابعا" أف النص 

إنما ىـ عرب شماليوف؛ ألنو مكتوب بمغة عربية شمالية،  -شأنيـ في ذلؾ شأف الغساسنة-يؤكد لنا أف المناذرة 

وليس بالمغة الحميرية أو الحرؼ المسند، وىو بيذا يمثؿ مرحمة انتقاؿ مف الحروؼ النبطية  وبالحرؼ النبطي،

إلى الحروؼ العربية الشمالية التي ال تزاؿ مستعممة حتى اآلف، ألف الخط العربي الشائع بيننا اآلف منحوؿ عف 

 . ائعا في مممكة األنباطالخط النبطي الذي كاف ش

النص إنما يفيد أف امرأ القيس قد فتح معظـ شبو الجزيرة العربية، ومف ثـ فيذا يتناقض ومنيا "خامسا" أف        

والروايات التي تنسب إلى "شمر ييرعش" الفتوحات العظيمة، وتجعمو فاتحا لمعراؽ وما وراءه حتى الصيف، 



-ثـ فقد سمي وتعكس القضية تماما، بؿ إف النص إنما يصؿ بفتوحات امرئ القيس حتى أسوار نجراف، ومف 

"ممؾ العرب كميـ" و"لـ يبمغ ممؾ مبمغو"، وبعبارة أخرى فقد مد حكمو مف الحيرة وبالد الشاـ  -كما يقوؿ النص

ف كاف يبدو لي أف في النص مبالغات، شأنو في ذلؾ شأف روايات  إلى نجد والحجاز، حتى بمغ مدينة نجراف، وا 

ف كانت األخيرة تك  . اد أف تكوف أقرب إلى األساطير منيا إلى حقائؽ التاريخاألخبارييف عف "شير ييرعش"، وا 

عمى أف في "نقش النمارة" عبارة تدعو إلى التساؤؿ، وذلؾ حيف يقوؿ النقش "واستعمؿ أبناءه عمى القبائؿ،        

حيث كتب -ووكميـ عمى الفرس والروـ" مما دعا بعض الباحثيف إلى أف يرى امرأ القيس قد جاء إلى الشاـ 

عمى إثر خالؼ بيف أمراء الفرس عمى العرش وأف الخالؼ قد انتيى في غير  -بعد وفاتو في النمارة النص

، الذيف انتيزوا  مصمحة الحزب الذي كاف يؤيده امرؤ القيس، ومف ثـ فقد أقاـ في الشاـ، وبدأ يتجو نحو الرـو

، ومف ثـ الفرصة فأقروه عمى عرب الشاـ، وبالتالي فإف الرجؿ قد عمؿ في أوؿ أمره  لمفرس، ثـ بعد ذلؾ لمرـو

"، وىذا يعني أف امرأ القيس  فإف القراءة الصحيحة، ربما تكوف "واستعمؿ أبناءه عمى الشعوب وجعميـ فرسانا لمرـو

كاف يعمؿ عند وفانو لمرـو فحسب، ألنو ليس مف المقبوؿ أف يذكر عممو لمفرس في نص مكتوب في بالد 

، وحتى لو كاف قد امت ، ويرى تخضع لمرـو مؾ ىذه المنطقة بحد السيؼ، فالمنطؽ ىنا يستدعي عدـ ذكر الرـو

"كمير مونت جانيو" أف لفظ التاج وحده كاؼ عمى عالقة امرئ القيس بالفرس، ألنو مف ألقاب مموؾ الحيرة، وأما 

وجود قبره في حوراف، فربما كاف دليال عمى أف سمطتو قد امتدت إلى ىناؾ، ومع ذلؾ، وعمى فرض صحة 

 . فيبقى سؤالنا: لماذا ذكر الرـو في نص امرئ القيس ىذا؟ بدوف جواب تفسير، "كمير مونت جانيو" ىذا،

ـ" بعد أبيو، ثـ تاله "أوس بف 252-235ويرى الطبري أف الفرس قد استعمموا "عمرو بف امرئ القيس" "      

ثـ فيناؾ مف يرى أف نزاعا قد ليس مف بني لخـ، ومف  -كما يبدو مف اسمو-ـ"، والرجؿ 255-252" 3قالـ"

حدث بيف أوالد عمرو عمى وراثة العرش، مما أدى إلى قياـ الفتف واالضطرابات، فأقاـ "سابور ذو األكتاؼ" 

ـ" "أوسا" ىذا ممكا عمى الحيرة، غير أف "أوسا" سرعاف ما قتؿ بيد أحد أبناء بني نصر، فعادت 235-255"

 . ـ"255-255يس بف عمرو بف امرئ القيس" "حكومة الحيرة إلييـ، في شخص "امرئ الق



بعد أبيو امرئ  -والمعروؼ بالنعماف األعور، والنعماف السائح-ـ" 435-255وجاء "النعماف األوؿ" "       

القيس الثاني، وينسب اإلخباريوف إليو بناء "قصر الخورنؽ" "وىو لفظة فارسية بمعنى حصف منيع"، ليقيـ فيو 

ـ" ممؾ الفرس، وأف الذي بناه إنما ىو رجؿ رومي يدعى "سنمار"، كتب 435-255" ""بيراـ بف يزدجر األوؿ

عميو أف يمقى ميتة عنيفة عمى يد "النعماف" نفسو، ذلؾ أف سنمار بعد أف فرغ مف بنائو، وأعجب النعماف بو قاؿ: 

ثما دارت"، فقاؿ "لو عرفت أنكـ توفونني أجري، وتصنعوف بي ما أنا أىمو، لجعمتو بناء يدور مع الشمس حي

نؾ لتقدر عمى بناء ما ىو أفضؿ منو ثـ لـ تبنو"؟، وأمر بو فطرح مف رأس الخورنؽ، عمى أف ىناؾ  النعماف: "وا 

رواية أخرى تذىب إلى أف سنمار قد أخبر النعماف، إنو يعرؼ في القصر حجرا واحدا، وأنو لو حرؾ مف مكانو 

أف يدؿ سنمار آخريف عميو، فأمر بو فأردى مف أعمى لتردى القصر، ثـ عرؼ الممؾ موضع الحجر، وخشي 

 . القصر فتقطع، فضربت العرب بو المثؿ

 -عمى األقؿ في الفترة األخيرة مف حكمو-ويبدو أف النعماف كاف عمى عالقة طيبة بالنصارى مف قومو        

أ في سجؿ الكنيسة الشرقية أف وأنو بدأ يتقبؿ المسيحية، أو أنو كاف يميؿ إلييا، ولعؿ السبب في ذلؾ، أننا نقر 

ـ، وأف ممكيا قد حمى النصرانية، ومف ثـ فقد كانت الروايات التي تدور 435الحيرة كاف عمييا أسقؼ في عاـ 

حوؿ تنسكو حيف أدرؾ أف حطاـ الدنيا ال محالة زائؿ، بما فييا قصره الفخـ، ومف ثـ فقد زىد فييا، وعكؼ عمى 

ف كاف أمر اعتناقو المسيحية ما يزاؿ موضع شؾ كبير، ذلؾ ألف مموؾ البر والتقوى، فانقمب سائحا زاى د، وا 

الحيرة كانوا حتى أواسط القرف السادس الميالدي ما يزالوف عمى الوثنية، وأف المنذر بف ماء السماء كاف يقدـ 

 . الذبائح البشرية إلى العزى

الشييرتيف عند العرب، وىما: الدوسر ورجاليا وعمى أي حاؿ، فمقد اشتير النعماف كذلؾ بكتيبتي الخيالة       

مف الفرس، والشيباء ورجاليا مف تنوخ، وغزا بيما عرب الشاـ عدة مرات، وعمى أيامو ازدىرت مدينة الحيرة، كما 

 . لـ تكف مف قبؿ

ـ" مف زوجو "ىند بنت زيد مناة بف زيد اهلل بف عمرو 453-435وجاء بعد النعماف ولده "المنذر" "       

لغساني"، وقد وصمت الحيرة في عيده إلى درجة مكنتيا مف أف يكوف ليا صوت مسموع في أحداث العصر، ا



كما مكنت المنذر مف أف يحمؿ كينة الفرس عمى تتويج "بيراـ" الذي رباه أبوه النعماف، غير عابئيف بمنع آخر 

 . كاف يسعى إلى العرش بكؿ قوتو

، بسبب اضطياد وقد شارؾ المنذر في الحروب التي       المسيحييف في فارس،  قامت بيف الفرس والرـو

وكانت أرض العراؽ ىي ميداف المعركة، وحاصر الرـو "نصيبيف"، وأسرع "بيراـ" إلنقاذىا، واشترؾ المنذر في 

 المعارؾ، كما اتجو بعد ذلؾ إلى أنطاكية لالستيالء عمييا، إال أنو لـ يحقؽ نصرا، وانتيت األمور بعقد صمح بيف

 . ـ433الفرس والرـو في عاـ 

وجاء بعد المنذر ولده األسود، ثـ أخوه المنذر، ثـ النعماف بف األسود، ثـ انتقؿ العرش بعد ذلؾ مف أمراء       

بني نصر، إلى "يعفر بف عمقمة"، غير أنو عاد مرة أخرى إلى بني نصر، حيث تولى عرش الحيرة "امرؤ القيس 

ـ"، والذي يعرؼ بذي القرنيف، بسبب ضفيرتيف كانتا 004-055أو  055القيس" "الثالث" ثـ "المنذر بف امرئ 

لو، وبابف ماء السماء "وماء السماء ىو لقب أمو مارية أو أو ماوية بنت عوؼ بف جشـ بف ىالؿ مف بني النمر 

صر لممؾ ـ عقد صمح بيف الروـ والفرس، في مقابؿ إتاوة يدفعيا القي055بف قاسط"، وعمى أي حاؿ، ففي عاـ 

ـ بغزو الحدود 035الفرس، غير أف الروـ قد تأخروا في دفعيا، مما كاف سببا في أف يقـو المنذر في عاـ 

 . الرومانية، وأسر قائديف رومانييف

ـ" إلى المنذر، وفدا يتكوف مف إبراىيـ والد 035-035ـ، أرسؿ القيصر "جستنيف األوؿ" "034وفي عاـ       

وف األرشامي، وسرجيوس أسقؼ الرصافة، يطمب إطالؽ سراح القائديف الرومانييف المؤرخ "نونوسرس"، وشمع

"جاف وتموستراف" وعقد صمح مع المنذر، ويبدو أف الوفد قد حقؽ اليدؼ األوؿ مف ميمتو، وأف الشواىد تشير 

قد صادؼ إلى أف اليدؼ الثاني كاف بعيدا عف التحقيؽ، ىذا ويجدر اإلشارة ىنا إلى أف ىذا الوفد الرومي 

وصوؿ، وفد ذي نواس" الحميري الذي يطمب مف ممؾ الحيرة أف يفعؿ بنصارى مممكتو، ما يفعمو ىو بنصارى 

 ذي نجراف، وأف شمعوف األرشامي ليزعـ أنو قد دوف قصة تعذيب نصارى نجراف، طبقا لما جاء في رسالة

 . نواس، ومف ثـ فقد نشرىا في صورة كتاب يقرأ عمى الناس في الكنائس



ـ، ويشترؾ المنذر فييا إلى 035وتسوء العالقات بيف الروـ والفرس وتدؽ طبوؿ الحرب بينيما في عاـ       

-جانب الفرس، فيياجـ بالد الشاـ حتى يصؿ إلى أنطاكية ويحرؽ عددا مف المدف، منيا خمقدونية، ويضحي 

ف كاف "ابف ال -فيما يزعـ المؤرخوف السرياف عبري" يرى أنو أخذىف لنفسو، وىنا يضطر بأربعمائة امرأة لمعزى، وا 

 . القيصر "جستنياف" إلى طمب مساعدة الحارث الغساني، فيسبغ عميو لقب "فيالرخ

إنما كانت تحارب بعضيا البعض اآلخر، بينما كاف  -المخمية والغسانية-ومف أسؼ أف الجيوش العربية       

، أو حبا في المغامرة، الروـ يحاربوف الفرس، وىكذا كاف العربي يقتؿ أخاه ا لعربي ابتغاء مرضاة الفرس أوالرـو

ف كاف الوفاء بالوعد يبيح  وفي أحسف الفروض، إيفاء بما وعد بو الحارث أو المنذر أصدقاءه الروـ أو الفرس، وا 

قتؿ األخ ألخيو، إرضاء لصديؽ أو سيد، وعمى أي حاؿ، فإف الموقؼ سرعاف ما يتغير حيف تنطفئ نيراف 

الكبار، بينما ال يزاؿ الصغار يمعبوف بمقدرات شعوبيـ، ولـ تنتيي نيراف الحرب بيف الكبار، بينما ال  الحرب بيف

كما -ـ في موقعة يوـ حميمة 004يزاؿ الصغار يمعبوف بمقدرات شعوبيـ، ولـ تنتيي إال بقتؿ المنذر في عاـ 

ف كاف "أوليري" يرى  -أشرنا مف قبؿ أف المنذر بقي حيا، حتى تـ الصمح بيف  -طبقا لرواية المؤرخ ثيوقانس-وا 

ـ، والذي اتفؽ الطرفاف فيو عمى أف يترؾ لكؿ منيما مالو مف األراضي القديمة، 053الروـ والفرس في عاـ 

وعمى حرية التجارة بيف إيراف وبيزنطة، وعمى أف يمنح النصارى حرية العقيدة، وعمى أف ال يسعى أحد مف رجاؿ 

 . لتبشير بدينوالديف في الدولتيف إلى ا

ـ" مف زوجو "ىند بنت عمرو بف حجر آكؿ المرار"، وىو 55-004وجاء بعد المنذر ولده "عمرو بف ىند" "      

"مضرط الحجارة" كناية عف قوة ممكو وشدة بأسو، وىو "المحرؽ" ألنو حرؽ بني تميـ، أو  -فيما يرى األخباريوف-

 . بتسـ وال يضحؾ، ومف ثـ فقد كانت العرب تيابو وتخشاهحرؽ نخؿ اليمامة، وقد كاف عاتيا جباًرا، ال ي

وقد حذا عمرو حذو غيره مف مموؾ لخـ وجفنو، الذيف أدركوا أف الشعراء مف معاصرييـ ىـ زعماء الرأي       

العاـ بيف العرب، يديروف دفة الدعاية كيفما شاءوا، فمـ يأؿ جيدا في إكراميـ وغمرىـ بفضمو، كما فعؿ سواه مف 

موؾ، طمعا في اجتذاب العرب إليو، وىكذا أصبحت الحيرة في عصره موئؿ الشعراء يأتوف إليو مف شبو الم



الجزيرة العربية ينشدونو شعرىـ، وينالوف جوائزه، ويعقدوف المناظرات في حضرتو، وعمى رأسيـ ثالثة مف 

 . طرفة بف العبد، والحارث بف حمزة، وعمرو بف كمثوـ-أصحاب المعمقات السبع 

ويبدو أف "عمر بف ىند" ىذا، كاف شديد الغرور لدرجة جعمتو يعتقد أنو ليس ىناؾ مف بيف أمراء العرب        

مف يستنكؼ أف يخدمو، أو يأبى أف يسعى إلى مرضاتو، أيا كانت الوسيمة، وأف ىذا الزعـ الكذوب إنما كاف 

" بسيفو في رواية تقوؿ: إنو ق : ىؿ تعرفوف أحدا مف سببا في أف يجندلو "عمرو بف كمثـو اؿ لجمسائو ذات يـو

العرب مف أىؿ مممكتي يأنؼ أف تخدـ أمو أمي، فقالوا: ما نعرفو إال أف يكوف عمرو بف كمثـو التغمبي، فإف أمو 

"ليمى" بنت "ميميؿ بف ربيعة، وعميا "كميب بف وائؿ"، وزوجيا "كمثوـ"، وولدىا "عمرو"، وىكذا أمر "عمرو بف 

"عمرو بف كمثوـ"، أف يحضر إلى قصره، ثـ أمر أمو "ىند" أف تصرؼ الخدـ بعد الفراغ مف ىند" أف يطمب مف 

الطعاـ، ثـ تطمب مف "ليمى" أف تناوليا الشيء بعد الشيء، وتفعؿ "ىند" ما أمر بو ابنيا الممؾ، غير أف "ليمى" 

صيح، واذاله يا آؿ تغمب، ما ترفض ذلؾ في إباء وشمـ، قائمة: لتقـ صاحبة الحاجة إلى حاجتيا، ثـ ت سرعاف

، إال أف أمسؾ بسيؼ الممؾ، وأطاح بو رأسو، وىكذا جنى عمرو بف ىند ثمرة  فما كاف مف عمرو بف كمثـو

 . غروره" إف صحت الرواية

ولعؿ مف األىمية بمكاف اإلشارة إلى أف "ىندا" أـ "عمرو بف ىند" ىذه، إنما كانت نصرانية، وقد نسب        

ىند الكبرى"، الذي بقي حتى القرف الثاني اليجري، ويذىب البعض إلى أف البناء إنما تـ عمى إلييا بناء "دير 

أياـ األسقؼ "مار أفرايـ" في عيد ممؾ الفرس "خسرو أنوشرواف"، وقد جاء في صدر ىيكؿ الدير: "بنت ىذه 

المنذر، أـ المسيح وأـ البيعة ىند بنت الحارث بف عمرو بف حجر، الممكة بنت األمالؾ، وأـ الممؾ عمرو بف 

عبده، في زمف ممؾ األمالؾ خسرو أنوشرواف وفي زمف مار أفرايـ األسقؼ، فاإللو الذي بنت لو ىذا البيت يغفر 

خطيئتيا ويترحـ عمييا وعمى ولدىا، ويقبؿ بيما، ويقوميا إقامة الحؽ، ويكوف اإللو معيا ومع ولدىا الدىر 

 . اء الدير، إنما يرجع إلى عيد "عمرو بف ىند"الداىر"، فإذا صحت ىذه القراءة فإف بن

ىذا ويذىب "لويس شيخو" إلى أف "عمرو بف ىند" قد تنصر، إذ كانت الحيرة في وقتو تموج بالمبشريف      

المسيحييف، ومف ثـ فميس ببعيد أف تكوف ىند قد أجابت دعوتيـ، فاعتنقت النصرانية، ثـ عممت عمى جذب ابنيا 



ف كاف لوحيد الذي تنصر ـ" ىو ا553-055ىناؾ مف يشؾ في ذلؾ، ويرى أف النعماف بف المنذر " العتناقيا، وا 

ثقة أخيو، وقائد  وجاء بعد "عمرو بف ىند" أخوه "قابوس بف المنذر"، والذي كاف موضع،  مف مموؾ الحيرة

ماف ما ـ، بسبب عدـ دفع الرو 005/ 005جيوشو ضد الروماف وبخاصة تمؾ الحمالت التي قادىا في عامي 

كانوا يدفعونو مف قبؿ لممنذر، أو بسبب المقابمة السيئة التي قوبؿ بيا رسوؿ عمرو بف ىند في بالد "جستيف 

، فإف أخاه قابوس كاف  الثاني"، وأيا ما كاف السبب في ىاتيف الغزوتيف المتيف شنيما عمرو بف ىند عمى الرـو

كذلؾ بشئوف البادية، ويعتقد "كوساف ده برسيفاؿ" أف  القائد فييما، ىذا وقد كاف عمرو يعيد إلى أخيو قابوس

قابوسا إنما كاف يحكـ الحيرة مع النعماف أخيو، بينما يرجع "يوسؼ زرؽ اهلل" أف إدارة شئوف الحيرة عمى أياـ 

 . قابوس إنما كاف يتوالىا "زيد بف حماد بف أيوب"

، أو أنو لـ يكف ممكا، فقد أطمؽ عميو وليس صحيحا ما ذىب إليو البعض مف أف قابوسا كاف ضعيفا      

فضال عف  -كما أشرنا آنفا-"يوحنا األفسوسي" لقب "ممؾ"، كما أنو كثير ما كاف يقود الجيوش عمى أياـ أخيو 

ف لـ يجف منيا سوى الفشؿ واليزيمة  . الغارات التي شنيا ضد الغساسنة إباف فترة جموسو عمى العرش، وا 

دعى "فيشيرت" أو "السيراب"، وربما كاف السبب في ذلؾ وجود خالؼ بيف أمراء وجاء بعد قابوس أمير فارسي ي

بني لخـ بعد قابوس عمى والية العرش وربما رغبة مف الفرس في إضعاؼ مركز العر ب في الحيرة، بعد أف قوي 

 . أمرىـ، واستفحؿ خطرىـ، في ذلؾ الوقت الذي أخذت فيو قوى الغساسنة في االضمحالؿ

ا كاف األمر، فمقد جمس عمى عرش الحيرة بعد ذلؾ "المنذر بف المنذر" الذي ترؾ مف بعده ثالثة وأيا م      

نما ترؾ األمر بيد "إياس بف قبيصة" الطائي،  عشر ولًدا، دوف أف يوصي لواحد منيـ دوف اآلخر بالعرش، وا 

ثـ  بامتحاف لألبناء جميعا،حتى يرى كسرى رأيو، ومف ثـ فإننا نرى "كسرى" يستشير "عدي بف زيد" الذي يشير 

يتفؽ مع واحد منيـ "النعماف" عمى إجابة، خالصتيا: أف يتعيد لكسرى بأف يقيو شر العرب جميعا، وعمى رأسيـ 

إخوتو، بينما يتفؽ مع اآلخريف بأف يتعيدوا لكسرى بذلؾ، إال شرا يأتي مف أخييـ النعماف، وىكذا يتـ اختيار 

كمو إنما يشير مف ناحية أخرى إلى أف عرش الحيرة إنما أصبح أمره بيد كسرى،  النعماف ممكا بعد أبيو، وأف ىذا

 . وليس بيد آؿ لخـ



ـ" إنما كاف في أوؿ األمر وثنيا، يتعبد لمعزى، ويقدـ األضاحي 553-055وىناؾ مف يتجو إلى أف النعماف "

اء الكنيسة النسطورية في شفائو مف لألوثاف غير أنو سرعاف ما غير دينو الوثني، واعتنؽ النصرانية بعد نجاح آب

مرض ألـ بو، أو بتأثير عدي بف زيد عميو، فضال عف نشأتو في بيئة نصرانية، وأف ذلؾ إنما كاف في عاـ 

الممؾ الوحيد مف مموؾ آؿ لخـ الذي  -فيما يرى أصحاب ىذا االتجاه-ـ، ومف ثـ فقد أصبح النعماف 052

، أقؿ المذاىب النصرانية كراىية عند الفرس، والذيف كانوا سببا في اعتنؽ النصرانية، وعمى المذىب النسطوري

عدـ اعتناؽ أسالؼ النعماف لممسيحية، وعمى أي حاؿ، فمقد كاف اعتناؽ النعماف لممسيحية عمى المذىب 

، فضال  النسطوري سببا في أف يعمو شأف الكنيسة النسطورية في الحيرة، وأف ينضـ إلييا الكثير مف سادة القـو

 . ف إرساؿ القديس "سرجيوس" إلى اليمف، حيث بقي في نجراف ثالث سنوات يبشر بمذىبو ىذاع

ىذا ويختمؼ المؤرخوف في نسب "سممى" أـ النعماف، فيي مف كمب عمى رأي، ومف "فدؾ" عمى رأي آخر،      

مف ثـ فيي مف ليذا الرأي األخير فيي "أمة الحارث بف حصيف"، و  ومف دومة الجندؿ عمى رأي ثالث، وطبقا

أصؿ ييودي، فإذا أضفنا إلى ذلؾ أنو كاف أحمر أبرش قصير، لتبيف لنا بوضوح السبب في أف القوـ كانوا كثيًرا 

ما يتيكموف بو، مما أثر في نفسيتو وفي سموكو، حتى أصبح سريع الغضب، سيؿ التصديؽ لموشايات، حتى 

د أف يكفر عف خطيئتو ىذه، أضاع نفسو وأضاع أوقع بػ "عدي بف زيد" الذي أجمسو عمى العرش، وحيف أرا

 . عرشو

-055وىكذا تذىب بعض الروايات إلى أنو ساعد "زيد بف عدي بف زيد"، ليكوف عند "كسرى أبرويز" "      

ـ" في مكاف أبيو، وأف زيدا إنما كاف يضمر الحقد لمنعماف، وينتيز الفرصة لالنتقاـ منو، وقد جاءتو ىذه في 535

اتو ألوالده، ومف ثـ فقد أشار عميو بأف يطمبيف مف النعماف، ففي بناتو وبنات عمو وأىمو، أكثر طمب كسرى زوج

مف عشريف امرأة، يصمحف لمصاىرة كسرى، وكاف زيد يعمـ أف النعماف إنما يضف بذلؾ عمى كسرى، بؿ إف 

يطمب ما عندنا"، وكاف  جوابو إنما كاف عمى طمب كسرى "أما في بقر السواد وفارس ما يكفيو "أي كسرى" "حتى

ذلؾ سببا في غضب كسرى، وفي استدعاء النعماف إلى فارس بغية القضاء عميو، ومف ثـ فقد ىرب النعماف إلى 

أصياره في "طيء"، أمال في حمايتيـ لو، ولكف القوـ رفضوا حمايتو، مما دفعو إلى أف يودع أىمو ومالو عند 



سرى، حيث أرسؿ مخفورا إلى "خانقيف" أو "ساباط"، وبقي ىناؾ "ىانئ بف مسعود الشيباني" وأف يتوجو إلى ك

 . حتى مات بالطاعوف عمى رواية، وطرح بيف أرجؿ الفيمة فداستو حتى مات عمى رواية أخرى

وعمى أي حاؿ، فيبدو أف دولة الحيرة قد بدأ الضعؼ يتسرب إلييا عمى أياـ النعماف، النصرافو إلى المعب      

النعماف لما أراد أف ينقؿ الحجابة منيـ، كذلؾ انيزمت جموعو أماـ  و ىـز "بنو يربوع" جيشوالشراب، فعمى أيام

"بني عامر بف صعصعة" بعد أف تعرضوا إلحدى قوافمو التي كاف قد أرسميا إلى سوؽ عكاظ، كما كانت حروب 

 . اسة بعض الكنانييفالفجار المشيورة بيف كنانة وقيس، بسبب تعرض القيسية إلحدى قوافمو التي كانت في حر 

-553وأيا ما كاف األمر، فمقد تولى أمر الحيرة بعد النعماف أحد أشرافيا المشيوريف "إياس بف قبيصة" "      

ف كاف ىناؾ مف يرى أف الذي خمؼ النعماف إنما 533 ـ"، الذي كاف المنذر قد عيد إليو مف قبؿ بأمر أوالده، وا 

 . ثالث إلى أف الرجميف، إنما توليا األمر معاكاف واحدا مف الفرس، بينما ذىب فريؽ 

وميما يكف مف أمر، فإف "كسرى أبرويز" قد طمب مف "إياس بف قبيصة الطائي" أف يجمع ما خمفو       

النعماف وأف يرسمو إليو، ومف ثـ فقد بعث "إياس" إلى "ىانئ بف مسعود" أف يرسؿ إليو ما استودعو النعماف إياه، 

وغضب كسرى، وىنا أشار عميو أحد أعداء بني شيباف وسائر بكر بف وائؿ، أف ينتظر ريثما فأبى ىانئ ذلؾ، 

ينزؿ القوـ "ذي قار"، فيبعث إلييـ مف يأخذىـ بالقوة، وىكذا ما أف يحيف الحيف، حتى يرسؿ إلييـ كسرى مف 

السيؼ ىو  العرب أفيخيرىـ بيف ثالث، أحالىف مر، االستسالـ، أو الرحيؿ عف الديار، أو الحرب، وكاف رد 

 . نصرا مؤزرا عمى الفرس -وألوؿ مرة-الحكـ، وىكذا وقعت الواقعة وأبمى العرب بالء حسنا، وكتب ليـ 

-ويختمؼ المؤرخوف في زمف موقعة ذي قار ىذه، فذىب فريؽ إلى أنيا إنما كانت يوـ مولد المصطفى       

قاؿ: "ىذا  -صمى اهلل عميو وعمى آلو وسمـ-إلى أنو ومف ثـ فإف ىناؾ رواية تذىب  -صموات اهلل وسالمو عميو

أوؿ يوـ انتصؼ فيو العرب مف العجـ وبي نصروا"، بينما ذىب رأي آخر إلى أنيا إنما كانت سنة أربعيف لمولد 

وذىب رأي ثالث إلى أنيا إنما كانت في العاـ الثالث مف مبعث  -عميو الصالة والسالـ-النبي األعظـ 

ىذا وقد رأى فريؽ رابع إلى أنيا كانت بعد اليجرة النبوية الشريفة  -عميو وعمى آلو وسمـ صمى اهلل-المصطفى 

مف مكة إلى المدينة، عمى أف فريقا خامسا إنما يرى كانت بعد موقعة بدر الكبرى مباشرة، وربما بعدىا بأشير 



ألخبارييف إنما يضعوف تاريخ معدودات، فإذا كاف صحيحا ما ذىبنا إليو مف قبؿ في ىذه الدراسة مف أصحابنا ا

 . ـ534ـ، 532ـ، 533ـ، 053معركة ذي قار، فيما بيف األعواـ 

" إلى أنيا ما بينما يتجو "نولدكو ـ،554ويذىب "روتشتايف" إلى أف موقعة ذي قار، إنما كانت حوالي عاـ       

ـ، والعاـ األخير ىو الذي يميؿ إليو "نيكسوف"، وأما "كوساف ده برسيفاؿ" فالرأي عنده 533، 554بيف عامي 

 . ـ، وىو ما تميؿ إليو الغالبية العظمى مف المؤرخيف533أنيا حدثت في يناير مف عاـ 

 -أو بعد ذلؾ بأشير-ـ 555ي عاـ الدكتور عبد العزيز سالـ إلى أف الموقعة إنما حدثت حوالويميؿ       

معتمد في ذلؾ عمى أف المصادر تكاد تجمع عمى أف مبدأ النبوة إنما حدث عمى رأس أربع سنيف مف ممؾ "أياس 

قد بعث وىو في األربعيف مف عمره الشريؼ، ولما كاف  -صمى اهلل عميو وسمـ-بف قبيصة"، وروى قوـ أف النبي 

ىػ " 33ربيع األوؿ سنة  33قد انتقؿ إلى الرفيؽ األعمى في  -ة والسالـعميو الصال-مف المعروؼ أف الرسوؿ 

ـ، وىو 555ىػ، وىو في سف الثالثة والستيف عمى أرجح اآلراء، فإف بعتثو تكوف قد حدثت في سنة 523يونية 

 . ـ535ـ، بقميؿ، أو عمى أبعد تقدير في سنة 555ابف أربعيف سنة، وتكوف وقعة ذي قار قد حدثت بعد سنة 

وأيا ما كاف تاريخ موقعة ذي قار، فقد تولى ممؾ الحيرة بعد "إياس" اثناف مف قبؿ ممؾ الفرس، كاف آخرىما      

ـ"، عمى 522ىػ "32ثـ سقطت الحيرة تحت أقداـ خالد بف الوليد في سنة  -الممقب بالمغرور-"المنذر الخامس" 

ف كاف ىناؾ مف 524-523/ىػ32-33" -اهرضي اهلل عنو وأرض-الراشد أبي بكر الصديؽ  أياـ الخميفة ـ" وا 

يرى أف الفرس قد أقاموا إلى جانب "إياس" مقيما فارسيا، يشرؼ عمى مياـ الحكومة، بؿ إف مموؾ الفرس سرعاف 

ما ألغوا نظاـ اإلمارة العربية وولوا مف قبميـ حكاما مف الفرس، يخضع ليـ زعماء العرب، وأف األمر قد استمر 

 . ـ522إلسالمي في عاـ كذلؾ حتى الفتح ا

 

 


