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The Kingdom of Al-Hira occupied an important aspect of the
history of the Arabs before Islam and was associated with many
historical events. King Amr bin Hind was one of its most famous
kings. His era witnessed a series of events and wars with the
Arabs of the Levant. He also imposed his control over most of the
Arabian Peninsula, and his court was a memorial for poets.
This research included the life of Amr bin Hind and the most
prominent events that occurred in his days and his relationship
with the tribes of the Arabian Peninsula and how he was killed at
the hands of the poet Amr bin Kulthum Al-taGhlubi.
The research aims to highlight the truth about the killing of Amr
bin Hind by relying on the narrations and discussing them in a
scientific discussion in order to investigate accuracy and
objectivity and to stay away from the narrations that were
characterized by the nature of legend and fantasy, as well as
mentioning the consequences that resulted from that.
Key words: Amr Bin Hind, The Kingdom of Al-Hira, Amr bin
Kulthum Al-taGhlubi.
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مقتل عمرو بن هند بني الواقع واألطسووة
دةاطسة اتةخيية

طسعيد جباة جياد

2

امللخص:
شغلت مملكة احلرية جانباً مهما من أتريخ العرب قبل اإللسام وارتبطت ابلكثري من األدحاا التأرخيية ،وكان
امللك عمرو بن هنا من أشهر ملوكها وشها عصره لسلسلة من األدحاا واحلروب مع عرب الشام كما فرض
لسيطرته على معظم اجلزيرة العربية وكان باطه قبلة للشعراء.
تضمن هذا البحث دحياة عمرو بن هنا وأبرز األدحاا اليت دحصلت يف أايمه وعاقته بقبائل اجلزيرة العربية وكيفية
مقتله على يا الشاعر عمرو بن كلثوم التغليب ،وقا تطرق البحث إىل لسرد الرواايت اليت وردت عن تلك احلادثة
ومناقشتها.
يهاف البحث إىل إبراز احلقيقة يف مقتل عمرو بن هنا من خال االعتماد على الرواايت ومناقشتها نقاشاً علمياً
لتحري الاقة واملوضوعية واالبتعاد عن الرواايت اليت اتسمت بطابع األلسطورة واخليال فضا عن ذكر النتائج اليت
ترتبت على ذلك.
الكلمات املفتاحية :عمرو بن هنا ،مملكة احلرية ،عمرو بن كلثوم التغليب.


املقدمة:
يعا عمرو بن هنا وادحاا من أشهر ملوك احلرية دحكم دولة املناذرة ماة نيفت على عقا ونصف من الزمن وقا اتصف
ابلصرامة والقوة وكانت دحادثة مقتله على يا الشاعر عمرو بن كلثوم التغليب وفق ماوصلنا من رواايت حتتاج إىل إعادة النظر فيها،
ومن هنا جاءت فكرة الكتابة عن هذا املوضوع ،وقا تطلبت الارالسة تقسيم املوضوع إىل مبحثني ،تناول املبحث األول إعطاء
نبذه أترخيية عن دحياة امللك وصفاته ومملكة احلرية خال لسنوات دحكمه فضاً عاقته مع القبائل العربية ،اما املبحث الثاين فقا
تناول دحادثة مقتل امللك والرؤاي ال يت مت طردحها يف البحث والنتائج اليت مت التوص اليها من خال الستعراض الرواايت ومناقشتها
وتكمن اشكالية البحث يف معرفة الظروف اليت صادحبت دحادثة مقتل عمرو بن هنا إذ كانت الرواايت اليت وردت عن
احلادثة الميكن األخذ بكل تفاصيلها إذ اهنا ذات طابع قصصي مستودحاة من خال اآلدب العريب وخاصة الشعر اجلأهلي الذي مل
يسلم من عمليات الوضع واالنتحال ومنها ماورد يف معلقة عمرو بن كلثوم واليت كانت تعرب عن وجهة نظر التغلبيني فكانت مبثابة
ترااثً ملحميا للقبيلة اهتموا هبا ودحفظوها جيل بعا جيل ،ومن خال ماتقام توجب علينا البحث والتحري بشكل دقيق يف
الرواايت ومقارنتها مع الظرووف احمليطة حبادثة القتل ونقا األصول التارخيية اليت حتتوي على عنصر املبالغة واملتأثرة بطابع األلسطورة
واخليال الذي كان مازماً لرواايت أيب عبياة اليت تناولت اتريخ تلك املردحلة.
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هو عمرو بن املنذر بن امرئ القيس بن النعمان بن امرئ القيس (ابن دحزم االنالسي1962 ،م ،صفحة  )232وأمه هنا
بنت احلار بن عمرو بن دحجر آكل املرار الكناي وهي عمة الشاعر أمرئ القيس الشاعر اجلأهلي املشهور (ابن لسعيا
االنالسي1982 ،م ،صفحة ،278ج )1وهي صادحبة الاير املعروف باير هنا الكربى الذي بنته ونُسب اليها (البكري،
1945م ،صفحة ،606ج)2

Volume: 4

أوال :نسبه ونشأته:

وينسب عمرو إىل امه هنا ليفرق بينه وبني أخيه عمرو بن أمامة (ابن لسعيا االنالسي1982 ،م ،صفحة ،279ج)1
وكانت احلرية يف عهاه دحاضرة امللك تقصاها الوفود اليت أتيت يف قضاء دحوائجها والطلب اليه للنظر يف شؤون قبائلها وفك ألسرى
ُ
ابنائها ويؤمها الشعراء (ابن االثري1978 ،م ،صفحة ،626ج )1وقا دحظي الشعراء ابهتمام امللك عمرو بن هنا ورعايته
واوالهم االهتمام الكبري إذ كان حمبا للشعر والشعراء وقا رلسم هؤالء الشعراء يف شعرهم شخصية امللك من خال خمتلف أنواع
الشعر والذي يعا املصار األلسالسي يف درالسة اتريخ العرب قبل اإللسام (محاي منصور ،2006 ،صفحة )424
اثنياً :صفاته:
وصفه أهل االخبار ابلشاة والصرامة ،بل جعلوه شريراً ،وزعموا انه كان له يوم بؤس ويوم نعيم ،فيوم يركب يف صياه يقتل
أول من لقي ،ويوم يقف الناس ببابه فأن اشتهى دحايث رجل أذن له فكان هذا دهره (علي1978 ،م ،صفحة ،242ج)3
وكان اليضحك واليبتسم ومن أشا ملوك املناذرة وأقواهم أبلساً ،وكانت العرب هتابه هيبه شاياة فاانت له ابخلضوع واالنقياد
والطاعة واالمتثال وقا مسي مضرط احلجارة لشاة لسلطانه وخشونة ملكه واقتااره بنفسه (أبن االنباري1963 ،م ،صفحة )122
وقا دحذر الشاعر النابغة (الذبياين ،صفحة  )196قومه من بطش امللك عمرو بن هنا وجربوته ورلسم له صوره خميفه يف تنكيله
وقهره اليصما أمامها جيش والتثبت يف وجهها قوة وما عليهم إال الطاعة له واالنقياد لسطانه .فقال:
النعم
أين أظن ابن هنا غري اترككم ابلقرنتني وملّا تُفزع ُ
مشم
ّ
دحّت تراءوه معصوابً بلمته نقع القنابل يف عرنينه ُ
األد ُم
سعرها كاهلناواين دحلّى دحاَّه َ
قا خلت احلرب عنه فهو يُ ُ
شهاب ٍ
النعم
دحرب ياين الظاملون له يف ِّ
دحي له البألساءُ و ُ
كلّ ِّّ
اثلثاً :محالته العسكرية على الغساطسنة وبالد الروم

الستمرت دحالة الصراع بني مملكة احلرية مع الغسالسنة عمال الروم على الشام ،فبعا مقتل املنذر بن ماء السماء وتويل عمرو
بن هنا عرش احلرية عمل على أخذ الثأر ملقتل والاه وانقاذ أدحا أخوته -امرئ القيس -الذي وقع السريا بيا الغسالسنة (نولاكه،
 ،1933صفحة  )21فقام حبملة عسكرية خاطفة الستطاعت ان تنزل ابلغسالسنة هزمية نكراء وأن تقتل أدحا األمراء الغسالسنة
وتفك ألسر امرئ القيس بن املنذر ،كما متكنت من ألسر إدحاى األمريات الغسانيات اليت تاعى ميسون (بيغوليفسكيا1985 ،م،
صفحة  ،)135ويف لسنة 570م وجه عمرو بن هنا محلة عسكرية ضا الغسالسنة مستهافة ماينة بطرا (البرتاء) بقيادة اخيه
قابوس بن املنذر وقا الستطاعت احلصول على غنائم كثرية من تلك املاينة( ،االصفهاين1961 ،م ،صفحة  )94وعادت هبا
إباجتاه احلرية غري ان املنذر الغساين مجع جيشه وتعقب جيش احلرية فلما التقى به تغلب عليه وأخذ منه أمواال كثرية وعاد من
اجلمال (علي1978 ،م ،صفحة ،83ج )4وعلى الرغم من تسلط امللك وقوة بطشه فأننا جنا العايا من رؤلساء القبائل يفاون
اليه وحياولون كسب وده وخاصة القبائل اليت كانت تسكن ضمن مناطق نفوذ احلرية فتكشف أبيات من الشعر (ابو عبياة،
1998م ،صفحة  )252،216للقيط بن زرارة وهو لسيا قبيلة متيم عن ماى طاعتهم وانقيادهم للملك وذلك من خال قوله:
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فأنك لو غطيت ارجاء ُه ّوٍة ُمغَ َّم َس ٍة اليُستَبا ُن تُر ُاهبا
الأهاهبا
جلئت اليها مسرعاً ُ
وذلك يف ظلماء مث دعوتين ُ
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املبحث الثاين :مقتل عمرو بن هند
متيزت العاقات مابني احلرية وقبيلة تغلب ابلطابع العاائي ولسادها االضطراب وعام االلستقرار وعلى الرغم من وقوع منازل
القبيلة ضمن مناطق نفوذ مملكة احلرية ،إال ان خضوعهم للحرية كان شكليا متثل بافع االاتوة مللوك احلرية األقوايء وجناهم يثورون
ادحياان على ملوك احلرية اذا لسنحت هلم الفرصة ،ومن جانب آخر جنا ان ملوك احلرية كانوا حيرصون على ضمان مصاحلهم من
خال بسط نفوذهم على اكرب عاد من القبائل لالستفاده منها يف دحروهبم ضا اعاائهم ،لذا عملوا على إهناء الصراع بني قبيليت
بكر وتغلب من خال قيام املنذر بن ماء السماء أبجراء الصلح بني القبيلتني وإهناء الصراع املتجذر بينهما ،ولضمان ذلك فقا
أخذ من كل قبيلة مائة رجل كرهائن ليضمن عام اجتاد القتال بني الطرفني (ابو الفرج االصفهاين2000 ،م ،صفحة
،42ج ، )11ويباو من ذلك ان املنذر وظف هؤالء لوضع لسرتاتيجية عسكرية قائمة على االلستفادة من رجال القبيلتني يف
دحروبه ،فكان يهاف إىل بسط نفوذ املناذرة عليهم وااللستفادة من رجاالهتم يف دحروب احلرية مع اعاائها ،فشكل من هؤالء
الرهائن كتيبتني عسكريتني قوام كل وادحاة منهما مائة رجل وكان يصطحبهم يف اوقات السلم واحلرب (بشرى2016 ،م ،صفحة
 )61وجعلهم حتت قيادة ابنه عمرو بن هنا (ابن االثري1978 ،م ،صفحة ،468ج ،)1ويعتقا (علي1978 ،م ،صفحة
،199ج )3ان بين تغلب قا الستهانوا بقوة املناذرة بعا مقتل املنذر بن ماء السماء لسنة (554م) على يا احلار بن جبلة
الغساين وارادوا اخلروج عن طاعة ابنه ووريثه عمرو بن هنا (569-554م) والذي اتسمت عاقته بطابع العااء والكراهية مع بين
تغلب وخاصة بعاما رفض التغلبيون املشاركة معه يف دحروبه ضا الغسالسنة أثراً ألبيه وانقاذاً ألخيه امرئ القيس من االلسر (اجلميلي
 ،1972 ،صفحة  )125وقا عربوا عن ذلك بقوهلم :النطيع ادحااً من بين املنذر ابااً ،أيظن أبن هنا أ ّان له رعاء (االصفهاين،
1961م ،صفحة  )93وهذا االمر قا دفع عمرو بن هنا لالسراع يف اعااد محلة عسكرية لغزوهم للحفاظ على هيبة مملكته
ومكانته أمام بقية القبائل ،وقا متكنت احلملة العسكرية من النيل من التغلبيني فقا قُتل الكثري منهم وكاد يستأصلهم لوال
الستعطافه من قبل من كان معه من العرب (ابو الفرج االصفهاين2000 ،م ،صفحة ،47ج )11كما امتنعت تغلب يف إدحاى
املرات عن دفع الضريبة املفروضة عليها لساعي ضرائب احلرية من قبل عمرو بن هنا – الغاق التميمي ،فأرلسل اليهم محلة بقيادة
الغاق والستطاعت احلملة ان حتقق أهاافها بعا ان قتل الكثري من رجال قبيلة تغلب (ابن قتيبة1949 ،م ،صفحة .)90
يتضح مما تقام ان عاقة احلرية مع قبيلة تغلب كانت متوترة وخاصة يف أايم عمرو بن هنا الذي كان شايا البغي واجلور
كثري التجرب والطغيان وحمباً لقهر الناس واذالهلم (االصفهاين1961 ،م ،صفحة  ،)94ومما زاد العاقة لسوءاً هو اهتام التغلبيني
للبكريني مبوت الرهائن الذين كان يصطحبهم عمرو بن هنا يف غزواته عناما ارلسلهم إىل قبيلة طيئ فأصاهبم بعض السموم يف
الطريق مما ادى إىل موت التغلبيني فطالبت قبيلة تغلب باايهتم من قبيلة بكر ،واتفقوا عل ان حيكم بينهم عمرو بن هنا فحكم
لصاحل بين بكر بعام حتميلهم دايت التغلبيني (أبن االنباري1963 ،م ،صفحة 368؛ ابو الفرج االصفهاين2000 ،م ،صفحة
،37ج )11فرمبا كان لسبب ميل عمرو بن هنا للبكريني هو العاقة املضطربة بينه وبني الشاعر عمرو بن كلثوم _ زعيم تغلب_
والذي كان يزور باط احلرية وينشاه الشعر ولكن الميادحه وكان وقوفه بوجه عمرو بن هنا يف يوم التحكيم مهاداً ومتوعااً بعا
ان رأى ميا من جانب امللك لبين بكر بن وائل فانشا قائاً (التغليب1996 ،م ،الصفحات :)79-78
أبي مشيئة عمرو بن هنا نكون لقيلكم فيها قطينا
أبي مشيئة عمرو بن هنا تطيع بنا الوشاة وتزدرينا
هتادان واوعاان روياا مّت كنا المك مقتوينا
فأن قناتنا ايعمرو اعيت على االعااء قبلك ان تلينا
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من خال ماتقام من األبيات الشعرية يتضح لنا صورة من الكراهية والبغضاء بني الطرفني واعتقا ان الشاعر اليستطيع
التفوه هبذه الكلمات أمام عمرو بن هنا املوصوف بتجربه وشاه بطشه ،فرمبا قيلت فيما بعا.
اثنيا :تفاصيل حادثة القتل
ورد يف الرواايت عن (ابو عبياة1998 ،م ،صفحة 992؛ ابن دحبيب 1361 ،هـ ،الصفحات  )204-203ان عمرو
بن هنا قال يوما جللسائه هل تعلمون ان ادحااً من العرب من أهل مملكيت أينف ان ختام امه امي ؟ قالوا مانعرفه إال ان يكون
عمرو بن كلثوم التغليب فأن امه ليلى بنت مهلهل بن ربيعة وعمها كليب وائل وزوجها كلثوم وابنها عمرو .فسكت عمرو على مايف
نفسه .مث بعث إىل عمرو بن كلثوم يستزيره ويسأله ان يزير امه ليلى امه هنااً.
فقام عمرو بن كلثوم يف فرلسان تغلب ومعه امه ليلى .فنزل على شاطئ الفرات وبلغ عمرو بن هنا قاومه فأمر خبيمة
فضربت فيما بني احلرية والفرات وارلسل إىل وجوه أهل مملكته فصنع هلم طعاما مث دعا الناس اليه فقرب اليهم الطعام على ابب
السرادق .وهو وعمرو بن كلثوم وخواص من الناس يف السرادق .وألمه هنا يف جانب السرادق قبة وليلى ام عمرو بن كلثوم معها
يف القبة وقا قال عمرو بن هنا المه :اذا فرغ الناس من الطعام فلم يبقى إال الطرف فنحي خامك عنك فاذا دعوت ابلطرف
فألستقامي ليلى ومريها فتناولك الشيي بعا الشيئ .ففعلت هنا ما امرها به ،دحّت اذا اندى ابلطرف قالت هنا لليلى :انوليين
ذلك الطبق .قالت لتقم صادحبة احلاجة إىل دحاجتها .فقالت انوليين واحلت عليها.فقالت ليلى واذاله ايل تغلب" فسمعها عمرو
بن كلثوم فثار الام يف وجهه والقوم يشربون .ونظر عمرو بن هنا فعرف الشر يف وجهه واثر ابن كلثوم إىل لسيف ابن هنا وهو
معلق يف السرادق وليس هناك لسيف غريه فأخذه مث ضرب به رأس عمرو بن هنا فقتله.وخرج فنادى ايل تغلب.فانتهبوا ماله وخيله
ولسبوا النساء وحلقوا ابجلزيرة.
ان ماورد من روايت عن احل ادثة تثري االلستغراب والميكننا القبول هبا وفق ماورد ولكن الميكن نفي دحادثة القتل الن االمر
متفق عليه يف مجيع الرواايت التارخيية لذا يتوجب علينا حتليلها ومناقشتها وفق النصوص التارخيية اليت تناولت أتريخ مملكة احلرية
فعناما لسأل امللك جلسائه :هل تعلمون ان أدحا من أهل مملكيت اينف ان ختام امه أمي؟ فكان اجلواب دحاضراً أبن ذلك
الشخص هو عمرو بن كلثوم التغليب وكأمنا ُمعا لسلفاً ،وهذا اجلواب يثري الشك يف الرواية فا اعتقا ان قوة امللك ولسعة لسلطانه

حباجة إىل مثل ماورد كما ال أظن ان ادحااً من جلسائه يستطيع االجابة وفق ماورد ،إذ ان القول يبني رفعة مكانة عمرو بن كلثوم
فكيف يصار ذلك من أدحا أفراد دحاشية عمرو بن هنا املعروف بشاة البطش والذي يعاقب أبقسى العقوابت والتنكيل ضا
خصومه.
وتذكر الرواية انه بعث إىل عمرو بن كلثوم يستزيره وأيمره ان ُحيضر معه أمه ليلى كي تزور هنااً ام امللك وعلى الرغم من
الغرابة يف االمر لكن ميكن ان يكون ذلك باافع صلة القرابة بني هنا وليلى إذ أن عمة ليلى بنت املهلهل كانت زوجة احلار
الكناي ابو هنا ورمبا تكون هنا ابنة عمتها.

وعنا قاوم عمرو بن كلثوم مع أمه وبصحبته فرلسان من بين تلغب فنزل على شاطئ الفرات وأمر امللك ان تضرب اخليام
للضيوف مابني احلرية والفرات .وهنا يرد لسؤال ملاذا أيمر امللك بضرب اخليام قرب احلرية اللستقبال ضيوفه ويرتك القصور املشهوره
كاخلورنق والساير وغريمها؟ فأن صحت الرواية دحول أمر امللك بضرب اخليام فرمبا كان مكان اللقاء بعمرو بن كلثوم وأمه بعياا
ُرجحه.
عن احلرية وهذا ما أ ّ
فقا ورد (غنيمة1936 ،م ،صفحة  )107ان امللك كثريا ماكان خيرج إىل البادية للصيا والقنص
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يتضح من خال بيت الشعر إىل نزول امللك يف مضارب قبيلة تغلب ،وهو االقرب إىل الصواب اذا ماعلمنا ان قبيلة تغلب
قا انتهبت أموال امللك وخيله ولسبوا النساء ،فلو كان احلا يف احلرية ملا الستطاعوا ذلك ورمبا اليستطيعون النجاة أبنفسهم من
لسطوة جيش احلرية وكتائبه املعروفة بقوة البأس والشاة كالاولسر والشهباء.
وعنا االشارة إىل لسيب النساء فرمبا املقصود بذلك عاد من اجلواري كن يف خامة امللك ،إذ مل يرد يف الروايت ان قبيلة
تغلب متكنت من لسيب نساء من االلسرة اللخمية.
وخري دليل على ان احلادثة دحصلت بعياا عن احلرية هو متكن التغلبيني من النزوح إىل مناطق نفوذ الاولة البيزنطية
للتخلص من مادحقة جيوش احلرية يف االنتقام ملصرع امللك.
فالستقروا يف تلك املناطق ودخلوا يف دين النصرانية ،وعناما جاء اإللسام وصل وفا من قبيلة تغلب إىل املاينة املنورة وكانوا
نصارى.
منازل قبيلة تغلب وقت مقتل عمرو بن هند:
من الصعب حتايا منازل القبائل العربية قبل اإللسام بشكل دقيق إذ ان هذه القبائل كانت يف دحل وتردحال مستمرين مما
يؤدي إىل تعاد املنازل اليت تنتجعها فهي تتغري بني دحقبة واخرى تبعا للظروف احمليطة ابلقبيلة أنذاك فقا ذكر (البكري1945 ،م،
الصفحات ،58-57ج )1ان أقام منازل ربيعة كانت يف هتامه وغورها وكانت تغلب إدحاى قبائل ربيعة اليت لسكنت منطقة هتامة
وقا ورد يف شعر املهلهل مايشري إىل ذلك
غنيت داران هتامة يف الاهر وفيها بنو معا دحلوال
فتساقوا كألساً أمرت عليهم بينهم يقتل العزيز الذليا
وكانت قبائل مضر تشارك ربيعة يف مساكنها بتهامة إىل ان كثر عادهم وتضايقوا يف منازهلم فانتشروا فيما يليهم من باد
جنا وهتامة فسكنوا قرن املنازل ودحضن وعكابة وركبة ودحنني وذات عرق ،اي أهنم نزدحوا شرقا فتفرقوا قبائل ربيعة يف عالية جنا
فنزلت قبيلة تغلب يف الذانئب وواردات واالدحص وشبيب وبطن اجلريب (ابن الكليب ،2010 ،صفحة  )84وعنا قيام دحرب
البسوس كانت تغلب وبكر تسكنان تلك املواضع اليت مر ذكرها واليت تقع ابلقرب من ضريّة (محى كليب) وكان قرب كليب يف
موضع الذانئب واشار إىل ذلك املهلهل يف شعره بقوله:
ِّ
أليلتنا بذي دحس ٍم أنريي اذا ِّ
انقضيت فا حتوري
انت
ُُ
ِّ
القصري
يك ابلذانئب طال ليلي فقا ابكي من الليل
فأن ُ
فلو نبش املقابر عن ٍ
أي ز ِّير
كليب فيُ َ
خرب ابلذانئب ّ
ومبا ان املعتاين يف تلك احلرب (البكريون) فقا ردحلوا عن منازهلم املشرتكة مع قبيلة تغلب واذا الستعرضنا األايم والوقائع
اليت دحاثت بني الطرفني يوم النهي ،يوم الذانئب ،يوم واردات ،يوم عنيزة ،يوم قضة ،الكاب األول (ابن عبا ربه االنالسي،
1940م ،الصفحات ،78-71ج )6يتبني لنا من خال حتايا أماكن املعارك اهنا وقعت كانت يف جنا (ابن بليها النجاي،
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وروي أن الشاعر األعشى قا وفا على عمرو بن هنا مبوضع يسمى طلح (االعشى1968 ،م ،صفحة  )287وهذا
املوضع يقع هذا املوضع يف جنا والذي مسّي بذي طلوح الوارد ذكره يف معلقة عمرو بن كلثوم (التغليب1996 ،م ،صفحة )209
فرمبا كان امللك يف ردحلة صيا يف ابدية جنا ويف داير قبيلة تغلب ذات املراعي اخلصبة واليت تقع ضمن نفوذ مملكة احلرية وهناك
دحصلت دحادثة القتل ويفهم من أدحا أبيات معلقة عمرو بن كلثوم مايشري إىل ذلك بقوله:

Saeed Jabbar CHYAD 

1418هـ ،صفحة ،43،47،49،56ج )1وبعا انتهاء دحرب البسوس نادحظ ان القبيلتني نزدحوا إباجتاه االجزاء الشرقية من جنا
ضمن مناطق نفوذ مملكة احلرية ،ورمبا كان السبب يف ذلك ان احلرب قا أهنكت الطرفني مما دفع ابلقبائل القيسية ان حتل مكاهنم
يف القصيم وعالية جنا واذا تتبعنا املواضع اليت وردت يف معلقة عمرو بن كلثوم جناها تشتمل على قسمني ،فالقسم األول وردت
فيه أمساء مواضع يف جنا والقسم الثاين وردت فيه أمساء مواضع يف الشام واعتقا ان املنازل اليت وردت يف القسم األول كانت منازل
تغلب قبل دحادثة مقتل عمرو بن هنا اما املواضع اليت وردت يف القسم الثاين فكانت منازل القبيلة بعا هجرهتا من شرق اجلزيرة
العربية ونزودحها إىل باد الشام بعا مقتل عمرو بن هنا للتخلص من بطش املناذرة وهذا مايؤكاه أدحا البادحثني (البستاين،
1966م ،صفحة  )67ورمبا كانت الاوافع احلقيقة وراء دحادثة القتل تتعلق بسرية امللك اجتاه رعاايه من القبائل العربية اليت أتىب
الذل واهلوان
اخلامتة ونتائج البحث:
من خال ماتقام من األدحاا التارخيية املتعلقة حبادثة مقتل عمرو بن هنا ميكننا الستخاص عاد من النتائج املهمة واليت لسوف
نستعرضها وفق اآليت:
. 1بعا ان اصلح املنذر بن ماء السماء بني قبيليت بكر وتغلب جعلهم الركيزة األلسالسية يف جيش احلرية ابعتبارهم من اقوى القبائل
العربية ولايهم اجتربة والسعة يف جمال احلرب فأشرتكوا احلروب اليت خاضتها مملكة احلرية ضا الغسالسنة وأمارة كناة.
. 2تعادت منازل قبيلة تغلب وفق الظروف اليت كانت تعيشها القبيلة فبعاما كانت يف عالية جنا أثناء دحرب البسوس ،جناها قا
نزدحت إباجتاه األجزاء الشرقية من جنا
.3ان دحادثة مقتل ملك احلرية مل حتا يف دحاضرة ملكه وامنا يف منطقة بعياة عنها وذلك وفق ماتوصلنا له يف هذا البحث.
. 4ان دحادثة القتل قا ذكرها االخباريون أبلسلوب السطوري بعيا عن الواقع معتماين يف ذلك على ماورد من الشعر العريب الذي
اتسم بطابع املبالغة وتضخيم احلقائق
.5ان امللك كان بصحبته عاد قليل من األفراد واخلام إذ انه دحسب ما اعتقا كان يف ردحلة صيا يف داير قبيلة تغلب واليت كانت
إدحاى رعاايه لذلك متكن التغلبيون من انتهاب معسكر امللك.
.6رمبا كان املكان الذي وقع فيه دحاد القتل بعياا عن ماينة احلرية فلو كان قريبا لوصل اخلرب إىل أهل مملكته واليستطيع
التغلبيون النجاة أبنفسهم والوصول إىل مناطق نفوذ الروم.
.7ان السبب يف دحادثة مقتل امللك هو لسوء لسرية امللك اجتاه رعاايه واجتربه عليهم وانزال العقوابت القالسية حبق معارضيه ومنتقايه.
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