
 م(256-م222\222 عالقة بنو حنيفة بالدولة الساسانية )                                                 

                      
 525 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       
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 جامعة الممك سعود                                    
ميو لعب بنو حنيفة دورا بارزا في تاريخ الجزيرة العربية بعد وفاة الرسول صمى اهلل ع       

بن عمي الحنفي لقبتو  ٔوسمم في ما يعرف بحركة الردة عن اإلسالم, كما أن زعيميا ىوذة
الكتاب المسممين عمى الزعماء الذين عينيم  يطمقوو ىو لقب  ٕالمصادر اإلسالمية بالممك

, أو ٖالفرس أو البيزنطيون في اإلمارات الحدودية لنفوذىم, كما كان ىوذة أحد الزعماء الستة
الذين أرسل ليم الرسول محمد صمى اهلل عميو وسمم كتابا يدعوه فيو لإلسالم؛ و  ٗنيةالثما

نظرا ليذا النفوذ لبني حنيفة البد من الوقوف عمى عالقتيا بأحد أقطاب العالم القديم قبل 
م(؛ نظرا لمقرب المكاني ٔ٘ٙ -ٕٕٙ\ٕٕٗظيور اإلسالم و المتمثل في الدولة الساسانية ) 

 لمواطن سكنى بنو حنيفة في اليمامة.نسبيا بالنسبة 
تعتبر منطقة اليمامة في وسط الجزيرة العربية من المناطق الميمة في الجزيرة العربية        

حيث كانت حمقة وصل بين أجزاءىا فقد كانت طرق التجارة البرية تمر فييا بعد خروجيا من 
أو العراق, و كذلك تخترقيا اليمن أو الحجاز وىي في طريقيا نحو سواحل الخميج العربي 

, كما ٘الطرق التجارية المنطمقة من سواحل الخميج العربي المتجية إلى شمال الجزيرة العربية
أمراء الحيرة المتجية نحو سوق  ٚ, و لطائمٙتعبر خالليا قوافل الفرس المتجية إلى اليمن

 .ٛعكاظ
دولية في العصور القديمة فقد عثر و تدل اآلثار المكتشفة فييا عمى أىميتيا لمتجارة ال      

عمى نقوش تشير إلى وصول حمالت قام بيا حكام دولة سبأ وصموا فييا إلى أجزاء من 
فيما بين  -عاصمة دولة كندة-منطقة اليمامة خاصة في الجزء الجنوبي بالقرب من "قرية" 

عمى الطريق , و "قرية" إحدى المحطات التجارية ٜالقرن األول الميالدي و القرن الخامس
. كذلك الحممة التي قام بيا ٓٔالذي يربط بين جنوب الجزيرة و شماليا و شماليا الشرقي

عمى منطقة اليمامة  ٔٔو ابنو حسان ييأمنم( ٖٓٗ-ٓٓٗأب كرب أسعد ) الممك الحميري
 كما يفيد بذلك نقش ٖٔإقامتيم قمعة في مأسل الجمح, و ٕٔفي بداية القرن الخامس الميالدي

 (Philby227)ٔٗ ويظير أن السبب في إقامة ىذا الحصن؛ ليكون معقال تقيم فيو القوات  ,



 منال عبدهللا صالح المطيري الباحثة / 

 

 526 مجمة بحوث كمية اآلداب  

الحميرية؛ من أجل حماية الطريق من ىجوم القبائل و تعرضيا لمقوافل التي تسمك ىذا 
 . ٘ٔالوادي محممة بالبضائع بين اليمن و نجد و شرق الجزيرة

, و قيل نجد كميا ٙٔمن نجدواليمامة في المصادر العربية أو اإلسالمية كانت جزءا      
" ٛٔو قاعدتيا َحْجرٚٔعمل من اليمامة . و يذكرون أنيا كانت تعرف قديما باسم "جوَّ

, و فييا العديد من ٜٔو"العروض" و تسميتيا باليمامة نسبة إلى اليمامة بنت سيم بن طسم
ن , و الخضرمة )جو الخضارم( و ىي أول قرى اليمامة لمقادم مٕٔالقُرّية ٕٓالقرى أشيرىا

, تكثر فييا المياه و تصب فييا أودية ٖٕ, و َفَمج )األفالج( و ىي قرية عظيمةٕٕالبحرين
العارض )طويق( و تنتيي إليو سيوليا, و سميت َفْمج األفالج ألنيا عيون كثيرة و أعظميا 

, و يحدد ابن خميس حدود اليمامة برمال ٕٗالفمج ألنو أكثرىا نخال و مزارع و سيوحا جارية
لي من الجنوب و الدىناء من الشرق, أما الجية الشمالية إلى عالية نجد أو عرض الربع الخا

 . ٕٙأما من الغرب يذكر أن ىناك اختالف بين الكتاب المسممين ٕ٘شمام
نفوذًا عند ظيور اإلسالم في القرن  سكنت اليمامة عدد من القبائل العربية من أكثرىا       

, و يعود نسبيم إلى حنيفة بن لجيم ٕٛبأىل اليمامة و يعرفون ٕٚالسابع الميالدي بنو حنيفة
, من أىم بطونيم: الّدَول و فييم الشيرة و العدد, و ٜٕبن صعب بن عمي بن بكر بن وائل

ليم فييا ثالث قواعد: األولى جو الخضارم و بيا حامل لواء بني حنيفة  , وُٖٓعدي و عامر
بنو الدول بن حنيفة, و الثالثة , والقاعدة الثانية حجر و بيا ٖٔىوذة بن عمي السحيمي

 . ٖٖو بيا بنو عدي بن حنيفة َٕٖعْقَربَاء
قدم بنو حنيفة إلى اليمامة بعد خروجيم من تيامة و الحجاز موطن القبائل العدنانية        

حسب الروايات العربية؛ بسبب التنافس و الصراع فيما بينيم بحثا عن المراعي و مواطن 
يفة أثناء خروجيم من تيامة طريق من سبقيم من إخوتيم من و قد سمك بنو حن. ٖٗالحياة

القبائل العدنانية, و عندما وصموا إلى اليمامة خرج منيم عبيد بن ثعمبة بن يربوع قاصدا 
حجر, و يذكر البكري أن سبب تسميتيا بذلك أن عبيدا عندما وصل إلييا رأى القصور و 

فسميت حجيرتو فيي َحْجر اليمامة, ثم لحقتو  النخل فاحتجر عمى ثالثين دارا, وثالثين حديقة
 .ٖ٘بنو حنيفة و من كان معيم من بكر بن وائل
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أما زمن استقرارىم في المنطقة فيرجعو حمد الجاسر إلى نحو قرنين قبل ظيور اإلسالم      
و اعتبار أن  -أدرك اإلسالم -ٖٙو ذلك استنادا عمى سمسمة النسب لمجاعة بن مرارة الحنفي

عمبة ىو الجد الرابع لو, وبذلك تكون سكنى بنو حنيفة لميمامة في عيد قريب من عبيد بن ث
 غزوة أب كرب أسعد التي أشرنا إلييا سابقا.   

الذي أصبح يعرف بعرض  ٖٚىذا و قد استقر بنو حنيفة في اليمامة حول وادي العرض     
سوقًا من أسواق . و قد ازدىرت َحْجر في عيدىم حتى أضحت ٖٛبني حنيفة أو وادي حنيفة

, كما أصبحت اليمامة في عيدىم نظرا ٓٗالتي يقصدونيا من أجل البيع و الشراء ٜٖالعرب
إحدى أىم المناطق الزراعية المنتجة لمتمر و الحبوب في الجزيرة العربية ٔٗلخصوبة أراضييا

 يدل عمى ذلك ما و تقوم بتصديره إلى مناطق الجزيرة العربية األخرى خاصة منطقة الحجاز,
أن ال تصل إلى  -بعد إسالمو -الذي أقسم  ٕٗورد في قصة إسالم ثمامة بن أثال الحنفي

أىل مكة حبة من اليمامة حتى يأذن لو رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم, فاضطر أىل مكة 
لمكتابة إلى رسول اهلل:" إنك تأمر بصمة الرحم, و إنك قطعت أرحامنا و قد قتمت اآلباء 

  .ٖٗبالجوع", فكتب رسول اهلل إلى ثمامة أن يخمي بينيم و بين الَحْمل بالسيف, و األبناء
م( فقد ذكر الطبري في ٔ٘ٙ-مٕٕٙ\ٕٕٗأما عن عالقتيم بالدولة الساسانية )        

و التي شنيا عمى  ٗٗم( الممقب بذي األكتافٜٖٚ-ٖٓٔروايتو عن حممة سابور الثاني )
في الدولة الساسانية و ذلك ردًا عمى القبائل العربية الجزيرة العربية بعد أن تولى زمام األمور 

التي ىاجمت حدود الدولة الساسانية خالل فترة الضعف التي مرت بيا الدولة الساسانية قبل 
 توليو الحكم و في بداية حكمو ألنو كان صغيرا في السن. 

؛ تيدف ٘ٗم ٖٙٔأو  ٖ٘ٔفقد خرج عمى رأس حممة نحو الجزيرة العربية في عام          
إلى تأديب القبائل العربية, وصمت إلى شرق الجزيرة قاتل فييا القبائل العربية الموجودة ىناك 
مثل تميم و بكر بن وائل و عبد القيس, ثم واصل حممتو حتى وصل إلى اليمامة, و قاتل 

ى , ثم عمد بعد ذلك إلى تيجير بعض القبائل إلٙٗقبائميا و قام بطمر المياه التي يمر عمييا
, و لكن ٚٗأماكن أخرى تأديبا ليا و ضمانا لعدم قياميا بالغارات عمى الحدود مرة أخرى

أنيا لم توضح القبائل المقيمة في  -إن صح وصوليا إلى اليمامة-ويؤخذ عمى رواية الطبري 
اليمامة التي تعرضت ليجوم سابور و لكن حسب الرأي القائل بأن سكنى بني حنيفة لميمامة 
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رن الخامس الميالدي تكون حممة سابور الثاني قبل قدوميم لممنطقة بنحو قرن في بداية الق
 من الزمان. 

أما العالقات األكثر وضوحا مع الدولة الساسانية كانت في الربع األخير من القرن        
السادس الميالدي تقريبا و تمثمت في تولي ىوذة بن عمي الحنفي خفارة القوافل التجارية 

أو العكس و كانت خفارتو تبدأ من  ٛٗفرس و في طريقيا من اليمن إلى المدائنالتابعة لم
 .ٔ٘ثم يتسمم بنو سعد من تميم حراسة تمك القوافل ٓ٘حتى نطاع  ٜٗىجر

و تشير الروايات إلى أن بني تميم ىجموا عمى إحدى القوافل التجارية التابعة لمفرس       
محاولتو االستمرار في الخفارة بدال منيم  أو بسبب ٖ٘؛ إما طمعا فييإ٘وىي في خفارة ىوذة

, أثناء اليجوم وقع ىوذة ٗ٘و ذلك طمعا في األموال التي يدفعيا الفرس مقابل حراسة قوافميم
, ثم استقبل ىوذة من أطمقو بنو تميم من الفرس ٘٘في األسر و افتدى نفسو بثالث مئة بعير

ئن, و تذكر الروايات العربية بأنو قابل الذين كانوا في القافمة و أكرميم ثم رافقيم إلى المدا
نظرا لمعداء فيما بينيم ألنيم  –, و اقترح عمى كسرى معاقبة تميم ٙ٘كسرى و ألبسو التاج

؛  فمما أصاب الناس الجدب, أعمن ٛ٘و ذلك بمنع المئونة عن تميم لمدة عام  -ٚ٘قتموا أباه
و غيرىم ليمتاروا, و منعوا من عن توفر المئونة فقدم بنو تميم  ٜ٘الحاكم الفارسي في المشقر

, ثم تنبو رجل ٓٙيدخل حصن المشقر من حمل السالح, و من دخل الحصن من تميم تم قتمو
من بني تميم لألمر إذ من يدخل ال يخرج, ثم ثارت بنو تميم فأمر المكعبر بإغالق الباب و 

لو بمناسبة يوم قتل من كان في المدينة من بني تميم سوى مائة رجل شفع فييم ىوذة فوىبيم 
يمتدح ما قام بو ىوذه و ينفي  ٖٙو لألعشى قصيدة ٕٙألنو كان يدين بالنصرانية ٔٙالفصح

 .ٗٙفييا اشتراكو في تدبير ىذه المؤامرة مع كسرى
ما حدث لتميم في حصن المشقر تسميو المصادر العربية بيوم الصفقة, و تحدد زمن       

, و ٘ٙم( حسب رواية الطبريٜٚ٘ -ٖٔ٘ن)حدوثو في عيد الممك الساساني كسرى أنوشروا
, و ىو األرجح ألن ىوذة ٙٙم( عمى رواية ابن األثيرٕٛٙ-ٜٓ٘في عيد كسرى أبرويز) 

كان أحد الذين كتب ليم النبي محمد صمى اهلل عميو و سمم في السنة السادسة لميجرة تقريبا 
و مدح ىوذة  , و يعزز ذلك ما ورد في شعر األعشى فعندما ذكر يوم الصفقةٚٙمٕٚٙعام 

 .ٛٙذكر أنو قد شاب و تقدمت بو السن
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ىذا ما تذكره المصادر العربية عن الدور الذي قام بو ىوذة لخدمة الدولة الساسانية, أما      
أن الظروف التي كانت تمر بيا األسباب التي مكنتو من لعب مثل ىذا الدور يمكننا القول ب

و رغبتيم  ٜٙروب التي خاضيا مع البيزنطيينالدولة الساسانية في عيد كسرى أبرويز و الح
, و تراجع ٓٚمٓٚ٘في االتصال مع مناطق وجودىم في اليمن بعد دخوليم إلييا تقريبا عام 

نفوذ الحيرة بعد عزل كسرى حاكميا من آل لخم النعمان بن المنذر و تولية إياس بن قبيصة 
قار عمى يد القبائل و من ثم ىزيمة الجيوش الفارسية في معركة ذي  ٔٚالطائي عمييا

 . ٕٚالعربية
التي تظير جميًا في رده عمى  يضاف إلى ذلك طموحات ىوذة في الزعامة السياسية        

الرسالة التي أرسميا إليو الرسول صمى اهلل عميو و سمم يدعوه فييا إلى اإلسالم, حيث أرسل 
, و سار إليو و نصره, و وفدا إلى رسول اهلل يقول لو: " إن جعل لو األمر لو من بعده أسمم

" و يبين رده أيضا ما ٖٚ: "ال, و ال كرامة" ثم مات بعد قميلإال قصد حربو". فقال رسول اهلل
 . ٗٚكان يتمتع بو من سمطان و نفوذ بين القبائل العربية

محاولة اكتساب الشرعية و تعزيز مكانتو باالنضواء ىذه الطموحات حاول تعزيزىا ب       
القوى المحيطة بو؛ فقد افتخر بالسمطة التي منحتيا إياه الدولة تحت سمطان إحدى 

الساسانية, و يتضح ذلك من رده عمى سميط بن عمرو العامري الرسول الذي أرسمو رسول 
اهلل إلى ىوذة عندما حاول إقناعو باإلسالم و عدم اتباع أىواء ممك فارس رد عميو: " يا 

 . ٘ٚمن لو ّسودك تشرفت بو" سميط سّودني
مما سبق يتضح لنا أن األىمية االقتصادية لمنطقة اليمامة, و الطموح السياسي      

لزعيميا ىوذة بن عمي الحنفي و الظروف الدولية آنذاك من أحداث داخمية عصفت بالدولة 
الساسانية و أفول نجم دولة الحيرة اإلمارة الحدودية جميعيا ساىمت في وجود عالقة بين 

 بنو حنيفة إحدى القبائل العربية في منطقة اليمامة.الدولة الساسانية و 
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. دار اليمامة لمبحث و الترجمة ض عبر أطوار التاريخ. الرياضمدينة الرياالجاسر, حمد. 
 و النشر, د.ت .
: عالية نجد. الرياض: دار اليمامة, المعجم الجغرافي لمبالد العربية السعوديةجنيدل, سعد. 

  د.ت.
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. اليند: مطبوعات دائرة المعارف المنمق في أخبار قريشىـ(.  ٕ٘ٗابن حبيب, محمد)ت 
 م . ٜٗٙٔالعثمانية, 
 . عناية: ايمزة ليختن شتيتر. بيروت: دار اآلفاق الجديدة, د.ت .المحبر .------

. بيروت: دار الكتب العممية, جمهرة أنساب العربىـ(. ٙ٘ٗابن حزم, عمي بن أحمد)ت 
 م.ٜٕٓٓ, ٘ط

السيرة الحمبية إنسان العيون سيرة األمين ىـ(. ٔٗٛالحمبي, عمي برىان الدين الشافعي) ت 
 م.٘ٚٛٔ. مصر, ونو المأم

 أجزاء . ٚم, ٜٜٔٔ. بيروت: دار صادر, معجم البمدانىـ(. ٕٙٙالحموي, ياقوت )ت
. تحقيق: درويش الجويدي. تاريخ ابن خمدون ىـ (.ٛٓٛابن خمدون, عبدالرحمن )ت

 م . ٜٕٓٓبيروت: المكتبة العصرية , 
 ن.م, جزأيٜٛٚٔالرياض: مطبعة الفرزدق,  معجم اليمامة.خميس, عبداهلل. 

. مصر: المطبعة الخيرية, تاج العروس من جواهر القاموسىـ(. ٕ٘ٓٔالزبيدي, محمد)ت
 أجزاء. ٓٔد. ت, 

مجمة جامعة اإلمام محمد بن سعود السيف, عبد اهلل. " ثمامة بن أثال الحنفي" . 
 .ٕٖٚ -ٖٓ٘ىـ( : ٙٔٗٔ) صفر  ٙٔ, ع اإلسالمية

. الرياض: . العالقة بين العرب و الفرس آثارها في الشعر الجاهميأبو شارب, مصطفى
 م .ٜٜٙٔدار عالم الكتب, 

مجمة الشاىين, محمد. " رسائل الرسول محمد صمى اهلل عميو و سمم إلى المموك و األمراء". 
 .ٖٕٛ-ٕٔٔم(, ص ٜٕٓٓ, ) ٗ٘, ع آداب الرافدين

, ٔ. بيروت: دار الكنوز االدبية, طدرحروب الردة دراسة نقدية في المصاشوفاني, إلياس. 
 م.ٜٜ٘ٔ

. الفرس و منطقة الخميج العربي منذ القرن الخامس قبل الميالد إلى القرن صراي, حمد
 م .ٕٚٓٓ. الشارقة: اتحاد كتاب و أدباء اإلمارات, السابع الميالدي

 . تحقيق: مصطفى السيد,تاريخ األمم و المموكىـ(. ٖٓٔالطبري, محمد بن جرير )ت 
 أجزاء. ٚطارق سالم. القاىرة: المكتبة التوفيقية, د.ت, 
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, ٕ. ساعدت جامعة بغداد عمى نشره, طالمفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالمعمي, جواد. 
 أجزاء . ٓٔم , ٖٜٜٔ

الرياض: دارة الممك مممكة كندة في وسط شبه الجزيرة العربية. الغزي, عبدالعزيز. 
 ىـ . ٕٛٗٔعبدالعزيز, 

ىـ(. صبح األعشى في كتابة اإلنشا. القاىرة: دار الكتب ٖٔٛي, أحمد )ت القمقشند
 م.ٕٕٜٔالمصرية, 

. تحقيق ناجي حسن. بيروت: عالم جمهرة النسبىـ(. ٕٗٓابن الكمبي, ىشام بن محمد)ت
 م .ٕٗٓٓ, ٔالكتب, ط

ة, . االسكندرية: دار المعرفة الجامعيدراسات في تاريخ العرب القديمميران, محمد بيومي. 
 ىـ .ٕٚٗٔ

. تحقيق: مصطفى السقا, إبراىيم االبياري, السيرة النبويةىـ(. ٕٛٔابن ىشام, عبد الممك)ت
 أجزاء. ٗم, ٖٕٓٓ, ٖعبدالحفيظ شمبي. بيروت: دار المعرفة, ط

. تحقيق: محمد األكوع. الرياض: صفة جزيرة العربىـ(. ٖ٘ٗاليمداني, الحسن بن أحمد)ت
 م .ٜٗٚٔدار اليمامة, 

Trimingham, J. Spencer. Christianity Among The Arabs In pre-
Islamic Times. London: Librairie du Liban 1990. 
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 اليوامش
                                                 

زى بن سحيم. ابن ىوذة بن عمي بن ثمامة بن عمرو بن عبداهلل بن عمرو بن عبد الع - ٔ
, تحقيق: أبو الفداء عبد اهلل الكامل في التاريخىـ(, ٖٓٙاألثير, محمد بن محمد)ت 

؛ ابن الكمبي, ىشام بن محمد ٜٛ, صٕم(, جٜٚٛٔالقاضي, )بيروت: دار الكتب العممية, 
م(,, ج ٕٗٓٓ, ٔ, تحقيق ناجي حسن, )بيروت: عالم الكتب, طجمهرة النسبىـ(, ٕٗٓ)ت
 .ٜٖ٘, ص  ٖ
 .ٜٛ, صٕ, جالكامل في التاريخ ابن األثير, - ٕ
, )بيروت: دار الكنوز االدبية, حروب الردة دراسة نقدية في المصادرشوفاني, إلياس,  - ٖ
 .ٖٗم(, ص ٜٜ٘ٔ, ٔط
و ىم: ىرقل ممك الروم, وكسرى ممك الفرس, و النجاشي ممك الحبشة, و المقوقس  - ٗ

ي, و المنذر بن ساوى أمير البحرين, آل عظيم القبط, و الحارث بن أبي شمر الغسان
الجمندي في عمان. الشاىين, محمد, " رسائل الرسول محمد صمى اهلل عميو و سمم إلى 

 . ٕٕٔم(, ص ٜٕٓٓ, ) ٗ٘, ع مجمة آداب الرافدينالمموك و األمراء", 
, ) االسكندرية: دار المعرفة الجامعية, تاريخ العرب القديمميران, محمد,  - ٘

 .ٚٔٔ-ٛٔٔ,ىـ(ٕٚٗٔ
, تحقيق: مصطفى السيد, تاريخ األمم و المموكىـ(, ٖٓٔمحمد بن جرير )ت, الطبري - ٙ

 . ٔٙٗ, ص ٔطارق سالم, )القاىرة: المكتبة التوفيقية, د.ت(, ج
المطيمة العير التي عمييا أحماليا, فإذا لم تكن عمييا ال تسمى بذلك, و المطائم ىي  - ٚ

تاج العروس من جواهر ىـ(, ٕ٘ٓٔيات. الزبيدي, محمد)تاالسواق التي تباع فييا العطر 
 .ٕ٘ٗ, ص ٖٖ,) مصر: المطبعة الخيرية, د. ت(, ج القاموس

, )اليند: مطبوعات دائرة المنمق في أخبار قريشىـ(,  ٕ٘ٗابن حبيب, محمد)ت  ٛ
 . ٜٓٔم(, ص  ٜٗٙٔالمعارف العثمانية, 

. األنصاري,  Ryckmans 509 , وJamme 576,635,660,665النقوش ىي    - ٜ
, قرية الفاو صورة لمحضارة العربية قبل اإلسالم في المممكة العربية السعوديةعبد الرحمن, 
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 .ٙٔم( ص ٕٜٛٔ -الممك سعود حاليا -)الرياض: جامعة الرياض
-ٛٔٔ, ص العرب القديم؛ ميران, ٙٔ, ص قرية الفاواألنصاري, عبدالرحمن,  - ٓٔ

ٔٔٚ. 
الذي عثر عميو في مأسل  Ryckmans 509 مة في نقشوردت أخبار ىذه الحم - ٔٔ

الجمح, حيث جاء فيو قيامو بحممة عسكرية وصل فييا إلى وادي مأسل. عمي, جواد, 
, ٕ, )ساعدت جامعة بغداد عمى نشره, طالمفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم

ة )بيروت: المؤسس تاريخ اليمن القديم؛ بافقيو, محمد,  ٘ٚ٘ -ٗٚ٘, ص ٕم(جٖٜٜٔ
مممكة كندة في وسط ؛ الغزي, عبدالعزيز, ٔ٘ٔم(, ص  ٜ٘ٛٔالعربية لمدراسات و النشر, 

؛ الجاسر, ٜٔٔىـ(,ص  ٕٛٗٔ, )الرياض: دارة الممك عبدالعزيز, شبه الجزيرة العربية
, )الرياض: دار اليمامة لمبحث و الترجمة و النشر, مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ ,حمد

 . ٛٗٔد.ت(, ص 
 . ٓٗ, ص منطقة الرياض عبر أطوار التاريخالجاسر,  - ٕٔ
مأسل ماء عذب يقع في جوف واد ضيق تحف بو جبال سود عالية من جانبيو, سيمو   - ٖٔ

يفيض شماال, يقع في الطرف الغربي الشمالي لجبال عرض شمام و الجبل الشامخ المطل 
لدوادمي صوب الشرق عميو يسمى الجمح, و الماء يسمى مأسل الجمح, يبعد عن مدينة ا

: عالية المعجم الجغرافي لمبالد العربية السعوديةكيال. جنيدل, سعد,  ٛ٘الجنوبي مسافة 
 .ٖٙٔٔنجد, )الرياض: دار اليمامة, د.ت(, ص 

 .  ٛٗٔص  مدينة الرياض,الجاسر,  - ٗٔ
 . ٖٚ٘, ص ٕ, ج المفصلعمي,  - ٘ٔ
, ٘م( ج ٜٜٔٔدار صادر, ) بيروت:  معجم البمدانىـ(, ٕٙٙالحموي, ياقوت )ت - ٙٔ

 .ٕٗٗص 
, معجم ما استعجم من أسماء البالد و المواضعىـ(. ٚٛٗالبكري, عبداهلل )ت  - ٚٔ

 . ٙٔم(, المقدمة, ص ٜٜٛٔتحقيق: جمال طمبو) بيروت: دار الكتب العممية, 
َحْجر اليمامة قاعدة اليمامة و حاضرتيا و خضراؤىا, من أقدم المدن في جزيرة العرب  - ٛٔ
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معجم حاضرة طسم. و ىي مدينة الرياض في وقتنا الحاضر. خميس, عبداهلل,  كانت
 . ٜٕٗ - ٖٜٕ, ص ٔم(, جٜٛٚٔ)الرياض: مطبعة الفرزدق,  اليمامة

 . ٕٗٗ, ص  ٘, ج معجم البمدانالحموي,  - ٜٔ
 .  ٖٓٗ, ص  ٗ, ج معجم البمدانالحموي,  - ٕٓ
, تحقيق: محمد األكوع ربصفة جزيرة العىـ(, ٖ٘ٗاليمداني, الحسن بن أحمد)ت - ٕٔ

. الُقَرّية  تعرف اآلن باسم سدوس . خميس, ٖٛٓم(, ص ٜٗٚٔ)الرياض: دار اليمامة, 
 .  ٘ٔ, ص  ٕ, جمعجم اليمامة

. واحد الجواء و ىو ما اتسع من األودية, و جو ٕٕٛ, ص جزيرة العرباليمداني,  - ٕٕ
-ٕٓٙ, ص ٔج  مامة,معجم الياليمامة الشيير ىو )جو الخضارم ( بالخرج. خميس, 

ٕٙٔ  . 
, تحقيق: حمد الجاسر و صالح العمي )الرياض: دار بالد العرباألصفياني, الحسن,  - ٖٕ

 . ٕٕٕ – ٕٕٔم(, صٜٛٙٔاليمامة لمبحث و الترجمة و النشر, 
 .  ٕٔٚ, ص  ٗ, ج معجم البمدانالحموي,  - ٕٗ
, ص ٕ, جليمامةمعجم امن أودية اليمامة بالقرب من منطقة الخرج . ابن خميس,  ٕ٘

ٖٖٗ. 
 . ٙٔ, ص  ٔ, ج معجم اليمامةابن خميس,  - ٕٙ
 .ٕٙٔ, ص ٗ,جالمفصلعمي,  - ٕٚ
.) بيروت: دار الكتب جمهرة أنساب العربىـ(, ٙ٘ٗابن حزم, عمي بن أحمد)ت  - ٕٛ

 . ٜٖٓم(, ص ٜٕٓٓ, ٘العممية, ط
قشندي, ؛ القمٜٖٓص أنساب العرب,؛ ابن حزم, ٖٛ٘, ص ٖ, جالجمهرةابن الكمبي,  - ٜٕ

)القاىرة: دار الكتب المصرية,  صبح األعشى في كتابة اإلنشاىـ(, ٖٔٛأحمد )ت
 . ٜٖٖ, ص ٔم(, ج ٕٕٜٔ

 . ٜٖٓ, ص أنساب العربابن حزم,   - ٖٓ
ىوذة بن عمي بن ثمامة بن عمرو بن عبداهلل بن عمرو بن عبد العزى بن سحيم. ابن  - ٖٔ
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 .ٜٖ٘, ص  ٖ, ج الجمهرةبي, ؛ ابن الكمٜٛ, صٕ, جالكامل في التاريخ األثير,
ىي األن روضة من رياض العارض تبعد عن الرياض خمسين كيال شماال. خميس,  - ٕٖ

 .ٖٙٔ, ص  ٕ, جمعجم اليمامة
 . ٜٖ, ص  ٔ, جمعجم اليمامةخميس,  - ٖٖ
ىـ (, ٛٓٛ؛ ابن خمدون, عبدالرحمن )تٜٙ, ص ٔ, جمعجم ما استعجمالبكري,  - ٖٗ

و الخبر في معرفة أيام العرب و العجم و البربر و من كتاب العبر و ديوان المبتدأ 
, تحقيق: درويش الجويدي )بيروت: المكتبة العصرية, عاصرهم من ذوي السمطان األكبر

 .ٚٔ٘, ص ٔم(, م  ٜٕٓٓ
, ص  ٕ, م معجم البمدان ؛ الحموي, ٘ٚ, ص ٔ, ج معجم ما استعجمالبكري,  - ٖ٘

ٕٕٔ- ٕٕٕ . 
الحنفي, عمى يديو كان صمح أىل اليمامة مع خالد بن مجاعة بن مرارة بن ُسممي  - ٖٙ

 .ٕٗ٘, ص ٖ, جالجمهرةالوليد رضي اهلل عنو. الكمبي, 
 . ٖٓٔ, ص  ٗ, ج معجم البمدانالحموي,  - ٖٚ
 . ٖٖ, ص  ٔ, ج معجم اليمامةابن خميس,  -ٖٛ
, عناية: ايمزة ليختن شتيتر, )بيروت: دار المحبرىـ(, ٕ٘ٗابن حبيب, محمد )ت  - ٜٖ
. يوجد في حجر ٕٖٖ, ص جزيرة العرب؛ اليمداني, ٕٛٙفاق الجديدة, د.ت(, ص اآل

سوق موسمي يبدأ من اليوم العاشر من شير محرم, و يستمر إلى نيايتو, يفد إليو التجار 
 .ٕٗ, ص ٔ, جمعجم اليمامةمن مختمف أنحاء الجزيرة العربية. ابن خميس, 

  ٖٛ٘م(, ص ٖٜٜٔدار الكتاب اإلسالمي,  , )القاىرة,أسواق العرباألفغاني, سعيد,  - ٓٗ
 .ٕٙٔ, ص ٗ, ج المفصلعمي,  - ٔٗ
ثمامة بن أثال بن النعمان بن سممى بن زيد بن عبيد بن ثعمبة الحنفي أحد سادات  - ٕٗ

اليمامة في عيد الرسول محمد صمى اهلل عميو و سمم. السيف, عبد اهلل, " ثمامة بن أثال 
ىـ(, ص ٙٔٗٔ) صفر  ٙٔ, ع بن سعود اإلسالميةمجمة جامعة اإلمام محمد الحنفي" 

ٖٖ٘ . 
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, تحقيق: مصطفى السقا, إبراىيم السيرة النبويةىـ(, ٕٛٔابن ىشام, عبد الممك)ت - ٖٗ

 . ٖٚ٘-ٖٙ٘, صٗم(, ج ٖٕٓٓ, ٖاالبياري, عبدالحفيظ شمبي, ) بيروت: دار المعرفة, ط
أنو كان يقوم بخمع أكتاف تذكر المصادر العربية أن سبب تسمية سابور بذي األكتاف  - ٗٗ

العرب أثناء حممتو عمى الجزيرة العربية ,  ىناك رأي آخر يشير إلى أن سابور لقب بيذا 
 .  ٗٗٙ, ص ٕج  المفصل,المقب تكريما و تمجيدا لو  و يشير إلى الشدة و القوة. عمي, 

إلى الفرس و منطقة الخميج العربي منذ القرن الخامس قبل الميالد صراي, حمد,  - ٘ٗ
 . ٖٔٔم(, ص ٕٚٓٓ)الشارقة: اتحاد كتاب و أدباء اإلمارات, القرن السابع الميالدي, 

 . ٖٜٖ, ص ٔ, جاألمم و المموك الطبري, - ٙٗ
, العالقة بين العرب و الفرس آثارها في الشعر الجاهميأبو شارب, مصطفى,  - ٚٗ

 . ٘ٔٔ , صالفرس و الخميج؛ صراي, ٘٘م(, ص ٜٜٙٔ)الرياض: دار عالم الكتب, 
 .ٔٙٗ, ص ٔ, جاألمم و المموكالطبري,  - ٛٗ
, معجم البمدانىجر قاعدة البحرين و ىو االسم القديم لمنطقة األحساء. الحموي,  - ٜٗ
 .ٗٚٔ, ص ٔ, جالمفصل؛ عمي, ٖٜٖ, ص ٘ج
 .ٜٕٔ, ص ٘, جمعجم البمداننطاع قرية من قرى اليمامة . الحموي,  - ٓ٘
 .ٔٙٗ , صٔ, جاألمم و المموكالطبري,  - ٔ٘
 . ٖٖٓ, ص  ٖج  معجم ما استعجم,البكري,  - ٕ٘
 . ٖٕٓ, ص  ٚٔ, ج األغانياألصفياني,  - ٖ٘
, تحقيق: احسان عباس, و إبراىيم كتاب األغانيىـ(, ٖٙ٘األصفياني, عمي )ت  - ٗ٘

 . ٜٕٕ, ص  ٚٔم(, ج ٕٛٓٓ \ىـٜٕٗٔالسعافين, و بكر عباس, ) بيروت: دار صادر, 
. و يطمق البكري عمى ىجوم بني سعد  ٖٖٓ, ص ٖ, ج جممعجم ما استعالبكري,  - ٘٘

 عمى المطيمة يوم قراقر و يوم حمضى . 
تذكر الروايات أن كسرى أعطى ىوذة قمنسوة فييا جواىر, فكان يمبسيا؛ لذا يسمى ذا  - ٙ٘

التاج و بعض الروايات تذكر أن الذي كان يضعو عمى رأسو ىو إكميل ال تاج.  و قد ورد 
 : في شعر األعشى
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 من يَر ىوذة يسجد غير متئب      إذا تعصب فوق التاج أو وضعا
 لو أكاليل بالياقــوت فّصميا      صّواغيا ال ترى عيبا و ال طبعا

, شرح و تعميق: م. محمد ديوان األعشى الكبير؛ ٜٕٓ-ٕٛٓ, ص ٘عمي, المفصل, ج 
 .ٖٔ, ق ٚٓٔحسين )مصر: مكتبة اآلداب بالجماميز, د.ت(, ص 

 . ٖٕٓ, ص  ٚٔ, ج األغانيصفياني, األ - ٚ٘
 . ٖٕٓ, ص  ٚٔ, ج األغانياألصفياني,  - ٛ٘
حصن في البحرين ) األحساء( كان أحد أسواق العرب قبل اإلسالم. ابن حبيب,  - ٜ٘

 . ٖٕٙ, ص المحبر
, تحقيق: عادل كتاب أيام العرب قبل اإلسالمىـ(, ٜٕٓالتيمي, أبو عبيدة معمر )ت  - ٓٙ

, األغاني؛األصفياني,  ٛٙ, ص ٔم(,ج ٜٚٛٔمكتبة النيضة العربية, البياتي, )بيروت: 
 . ٕٕٛ, ص  ٚٔج 
. الِفْصح عيد النصارى و نوروزىم و ىو إذا ٔٙٗ, ص ٔ, جاألمم و المموكالطبري,  - ٔٙ

تاج أفطروا و أكموا المحم و ىو يوم األحد الكائن  بعد صيام ثمانية و أربعين يوما. الزبيدي, 
 .ٕٓ-ٜٔ, ص ٚ, ج العروس

كان ىوذة يدين بالنصرانية عمى المذىب النسطوري و ىو أحد الفرق النصرانية يتبعون  - ٕٙ
البطريرك نسطوريوس, و يتمخص مذىبيم في أن عيسى إنسان يحمل إليًا, فمو طبيعتين 

ألفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري: دراسة في ضوء بشرية و إليية. إبراىيم, رجب, 
 .ٙ٘ٔم(, ص ٖٕٓٓ, ) القاىرة: دار اآلفاق, مسعوديمروج الذهب لم

Trimingham, J. Spencer, Christianity Among The Arabs In pre-
Islamic Times, ( London: Librairie du       Liban    1990) p 284-285. 

                                                         
       

 يقول : - ٖٙ
 ئل تميما بو أيــــــــام َصْفَقتيم            لّما رآىم َأسارى كميم َضَرعاســـا
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                   ال يستطيعون فييا ثم ممتنع      وْســط المشقر  في عيطاء مظممة       
 لو ُأطعموا المّن و السموى مكانيم              ما أبصر الناس ُطْعما فييم نجعا

 .ٖٔ, قٔٙٔ, ص ديوان األعشى
 . ٜٜ, ص العالقة بين العرب و الفرسأبو شارب,  - ٗٙ
 .ٔٙٗ, ص ٔ, ج األمم و المموكالطبري,  - ٘ٙ
 .ٕٜٗ, ص ٔ, ج الكامل في التاريخابن األثير,  - ٙٙ
 .ٕٔٔ, ص الفرس و الخميجصراي,  - ٚٙ

    . قال األعشى :                ٔٓٔ-ٓٓٔ, ص العالقة بين العرب و الفرسأبو شارب,  - ٛٙ
 لم ينقـــــــــض الّشيب منو ما يقال لو        و قد تجـــــــــــاوَز عنو الجيل فاْنَقشعا

 أغرُّ أبمج ُيستسقى الغمــــــــــــــــام بو          لو صارع الناس عن أحالميم َصرَعا
 .ٖٔ, قٚ٘ٔ, ص ديوان األعشى    

اد: طبع عمى نفقة جامعة بغداد, ,) بغدتاريخ إيران القديمباقر, طو, و آخرون,  - ٜٙ
 .ٙ٘ٔ-ٗ٘ٔم(, ص ٜٜٚٔ

 ٙٗٔ, ص  تاريخ إيرانباقر,  - ٓٚ
 .ٕٜٕ, ص ٖ, جالمفصلعمي,  - ٔٚ
 .ٖٜٕ-ٜٕٙ, ص ٖ, جالمفصلعمي,  - ٕٚ
 .ٜٛ, ص ٕ, ج الكامل في التاريخابن األثير,  - ٖٚ
 ٓٙٔ, ص الفرس و الخميجصراي,  - ٗٚ
السيرة الحمبية إنسان العيون سيرة ىـ(, ٔٗٛالحمبي, عمي برىان الدين الشافعي) ت  - ٘ٚ

 .ٖٖ٘, ص ٖم(, ج٘ٚٛٔ, ) مصر, األمين و المأمون


