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  مقدمة

. ھذا كتاب في تاريخ العرب قبل اإلسالم، وھو في الواقع كتاب جديد، يختلف عن كتابي السابق الذي ظھرت منه ثمانية أجزاء
أيضا، فقد ضمنته مادة جديدة،خال منھا الكتاب السابق، تھيأت يختلف عنه في إنشائه، وفي تبويبه وترتيبه، وفي كثير من مادته 

لي من قراءاتي لكتابات جاھلية عثر عليھا بعد نشر ما نشرت منه، ومن صور كتابات أو ترجماتھا أو نصوصھا لم تكن قد 
تب ظھرت حديثا نشرت من قبل، ومن مراجعاتي لموارد نادرة لم يسبق للحظ إن سعد بالظفر بھا أو الوقوف عليھا، ومن ك

  .بعد نشر ھذه األجزاء، فرأيت إضافتھا كلھا إلى معارفي السابقة التي جسدتھا في ذلك الكتاب

، لما فيه من "المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم: "وقد رأى أستاذي العالم الفاضل السيد محمد بھجت األثري تسميته
ينطبق كل االنطباق على ما جاء فيه، فسميته بما سماه به، .رأيا صائباتفصيل لم يرد في الكتاب السابق، فوجدت في اقتراحه 

  .مقسما إليه شكري الجزيل على ھذا التوجيه الجميل

وكتاباي ھذان، ھما عمل فرد عليه جمع المادة بنفسه، والسھر في تحريرھا وتحبيرھا،وعليه اإلنفاق من ماله الخاص على 
يس في استطاعته مراجعتھا بسبب القيود المفروضة على إعارة الكتب،أو العتبارات شراء موارد غير متيسرة في بالده، أو ل

أخرى، ثم عليه البحث عن ناشر يوافق على نشر الكتاب، ثم عليه تصحيح المسودات بنفسه بعد نجاحه في الحصول على 
في المؤلفين في ھذه البالد، لما أقدم ولوال الولع الذي يتحكم . ناشر، إلى غير فلك من أمور تسلبه راحته وتستبد به وتضنيه

  .إنسان على تأليف كتاب

وإن عمال تم بھذا األسلوب وبھذه الطريقة، ال يمكن إن يرضي المؤلف أو يسعده، ألنه عمل يعتقد إنه مھا انفق فيه من جھد 
ولوال طمع المؤلف . رھا لهوطاقة واجتھاد، فلن يكون عل الشكل الذي يتوخاه أو يريده، والصورة التي رسمھا في فكره وتصو

في كرم القراء بتبرعھم في تقويم عوجه وإصالح أغالطه و إرشاده إلى خير السبل المؤدية إلى التقويم واإلصالح، و لوال 
اعتقاده إن في التردد أو اإلحجام سلبية ال تنفع، بل إن فيھا ضررا، وان كتابا يؤلف و ينشر عد ما يجمع من عيوب ونقائص 

  .لوال ھذه االعتبارات لما تجرأت، فأخرجت كتابا وعددتني مؤلفا من المؤلفين:شيء، أقول خير من ال

و إنما . وأنا إذ أقول ھذا القول و أثبته، ال أريد إن أكون مرائيا البسا ثوب التواضع ألتظاھر به على شاكلة كثير من المرائين
إن يتعلم،فأنه يبقى إلى خاتمة حياته جاھال، كل ما يصل إليه من  أقول ذلك حقا وصدقا، فأنا رجل اعتقد إن اإلنسان مھما حاول

ثم إني ما زلت أشعر أني طالب علم، كلما ضننت انتھيت من موضوع، و فرحت بانتھائي . العلم ھو نقطة من بحر ال ساحل له
العجلة من "ر الحكمة القديمة منه، أدرك بعد قليل إن ھنالك علما كثيرا فاتني، و موارد جمة لم أتمكن من الظفر بھا، فأتذك

   ".الشيطان

و قد رأيت في ھذا الكتاب شأني في الكتاب السابق، أال أنصب نفسي حاكما تكون وظيفته إصدار أحكام قاطعة، و إبداء آراء 
و قد ال تعجب طريقتي ھذه . في حوادث تاريخية مضى زمن طويل عليھا، بل أكتفي بوصف الحادث و تحليله كما يبدو لي

يرا من القراء، و عذري أني ال أكتب إلرضاء الناس، و ال أدون لشراء العواطف، و إنما أكتب ما أعتقده و أراه بحسب كث
علمي و تحقيقي، و الرأي عندي إن التاريخ تحليل و وصف لما وقع و يقع، و على المؤرخ إن يجھد نفسه كل اإلجھاد 

ة تمحيص و نقد عميقين، ثم تدوين ما يتوصل إليه بجده و اجتھاده تدوينا لإلحاطة به، بالتفتيش عد كل ما ورد عنه، و مناقش
  .صادقا على نحو ما ظھر و ما شعر به، متجنبا إبداء األحكام و اآلراء الشخصية القاطعة على قدر االستطاعة

ا، و قد يعاب علي ذلك، و الكتاب بحث، أردت جھد طاقتي إن يكون تفصيلي: "لقد قلت في مقدمة الجزء األول من كتابي السابق
و عذري في ھذا التفصيل أنني أريد تمھيد الجادة لمن يأتي بعدي فيرغب في التأليف في ھذا الموضوع، وأنني أكتب للمتتبعين 

وقد فعلت في ھذا الكتاب ما فعلته في األجزاء الثمانية من الكتاب السابق . والمتخصصين، ومن حق ھؤالء المطالبة بالمزيد 
كل ما يرد عن موضوع من الموضوعات في الكتابات وفي الموارد األخرى ، وتسجيله وتدوينه ، ليقدم للقارئ من تقصي 

في الجاھلية والجاھليين ، ال أدع " موسوعة"أشمل بحث وأجمع مادة في موضوع يطلبه ، ألن غايتي من ھذا الكتاب أن يكون 
فكتابي ھذا وذاك ھما للمتخصصين وللباحثين الذين . ناول يد القارئ شيئا عنھا أو عنھم إال ذكرته في محله ، ليكون تحت مت

   .يطمعون في الوقوف على حياة الجاھلية بصورة تفصيلية ، ولم يكتب للذين يريدون اإللمام بأشياء مجملة عن تلك الحياة

ا ستزيد على العشرة ، وأنھا والكتاب لذلك سيخرج في أجزاء ، ال أستطيع تحديد عددھا أالن ، ولكني أقول بكل تأكيد إنھ
  .من سياسية ، و اجتماعية ، ودينية ، وعلمية ، وأدبية ، وفنية ، و تشريعية : ستتناول كل نواحي الحياة عند ا لجاھليين
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لقد أشار علي بعض األصدقاء أن أدخل في العرب كل الساميين ، وأن أتحدث عنھم في كتابي ھذا كما أتحدث عن العرب ، 
اميين األول ھو جزيرة العرب ، ومنه ھاجروا إلى األماكن المعروفة التي استقروا فيھا ، فھم في ذلك مثل القبائل ألن وطن الس

: ثم قالوا. العربية التي تركت بالد العرب ، واستقرت في العراق وفي بادية الشام وبالد الشام ، ال يختلفون عنھم في شيء 
و  ؟اجرة على أنھا قبائل عربية، فلم تسكت عن أولئك السامين ، ولم تجعلھم من العربفإذا كنت قد تحدثت عن تلك القبائل المھ

، ونسبت . جوابي أن القبائل العربية المھاجرة ھي قبائل معروفة األصل وقد نصت الكتابات والموارد األخرى على عروبتھا
أما الشعوب السامية ، فليس . ، و ثقافتھا عربية  نفسھا إلى جزيرة العرب، ولھجاتھا لھجات عربية ، ال ريب في ذلك وال نزاع

بين العلماء، كما سترى، اتفاق على وطنھا األول، وليس بينھا شعب واحد نسب نفسه إلى العرب ، وليس في الموارد التاريخية 
في أمور كثيرة، ھي الواصلة إلينا مورد واحد يشير إلى أنھا عربية؛ ولھجاتھا وان اشتركت كلھا في أمور، فإنھا تختلف أيضا 

ثم إن العروبة . ففرق كبير إذن بين ھذه الشعوب وبين القبائل العربية من حيث العروبة. أكثر من مواطن االشتراك وااللتقاء
في نظري ليس بھا حاجة إلى ضم ھذه الشعوب اليھا، الثبات إنھا ذات أصل تؤول اليه، فقد أعطى هللا تلك الشعوب تاريخا ثم 

أعطى العرب تاريخا أينع في القديم واستمر حتى لليوم،ثم إن لھم من الحضارة اإلسالمية ما يغنيھم عن التفتيش محاه عنھم، و
فليس في العرب مركب نقص حتى نضيف إليھم من لم يثبت انھم منھم، . عن مجد غيرھم وعن تركاتھم، إلضافتھا إليھم

والرأي عندي أن . لعلماء ترى أنھم كانوا من جزيرة العربحضارة وثقافة، وأن جماعة من ا  لمجرد أنھم كانوا أصحاب
فأنا من أجل ھذا ال أستطيع أن . العرب لو نبشوا تربة اليمن و بقية الترب لما احتاجوا إلى دعوة من يدعو إلى ھذا الترقيع

نا ، إال إذا توافرت أضم أحدا من ھؤالء إلى األسرة العربية بالمعنى االصطالحي المعروف المفھوم، من لفظة العرب عند
  .األدلة ، وثبت بالنص أنھم من العرب حقا، وأنھم كانوا في جزيرة العرب حقا

نعم، لقد قلت إن مصطلح الشعوب العربية ھو أصدق اصطالح يمكن إطالقه على تلك الشعوب ، وإن الزمان قد حان الستبدال 
خرى شرحتھا في الجزء الثاني من الكتاب السابق في ، وقلت أشياء أ" سامية"و " سامي"ب " عريية"و " عربي"مصطلح .

ولكنى لم أقصد ولن أقصد أن تلك الشعوب ھي قبائل عربية مثل الشعوب والقبائل العربية . تعليل ترجيح ھذه التسمية
و بين  فالسامية وحدة ثقافية، اصطلح عليھا اصطالحا، و العروبة وحدة ثقافية وجنسية وروابط دموية وتأريخية،. المعروفة

  .المفھومين فرق كبير

إن مما يثير األسف وهللا في النفوس ان نرى الغربيين يعنون بتأريخ الجاھلية و يجدون في البحث عنه والكشف عن حلقاته 
وتركاته في باطن األرض، ونشره بلغاتھم، وال نرى حكوماتنا العربية وال سيما حكومات جزيرة العرب، إال منصرفة عنه، ال 

ثار العناية الالزمة لھا، وال تسأل الخبراء رسميا وباسمھا البحث عن العاديات والتنقيب في الخرائب الجاھلية تعنى باآل
وقد يكون عذر ھذه الحكومات إن الناس . الستخراج ما فيھا من كنوز،وجمعھا في دار للمحافظة عليھا والطالع الناس عليھا 

ام واألوثان، والى استخراج اآلثار والتنقيب عن العاديات نظرتھم إلى بعث ھناك ينظرون إلى التماثيل نظرتھم إلى األصن
الوثنية و إحياء معالم الشرك، وھي من أجل ھذا تخشى الرأي العام، وإني على كل حال أرجو إن تزول ھذه األحوال في 

  .عربية القديمالمستقبل القريب، وأن يدرك عرب الجزيرة أھمية اآلثار في الكشف عن تاريخ ھذه األمة ال

كذلك أرجو إن تنتبه حكومات جزيرة العرب ألھمية موضوع التخصص بتأريخ العرب القديم، وان تكلف شبانھا دراسة علم 
اآلثار ودراسة لھجات العرب قبل اإلسالم واألقالم العربية الجاھلية، ليقوموا ھم أنفسھم بالبحث والتنقيب في مواطن العاديات 

  .يرة من الجزيرةالمنبثة في مواطن كث

ورجاء آخر أتمنى على جامعة الدول العربية والدول العربية إن يحققوه، وھو إرسال بعثات من المتخصصين باآلثار 
وباللھجات واألقالم العربية القديمة إلى مواطن اآلثار في اليمن وفي بقية العربية الجنوبية والمواضع األخرى من جزيرة 

والكشف عن تأريخ الجزيرة المطمور تحت األتربة والرمال، ونشره نشرا علميا، بدال من إن يكون العرب للتنقيب عن اآلثار، 
أفال يكون من العار علينا إن نكون عالة عليھم في كل أمر، حتى في الكشف عن تاريخنا . اعتمادنا في ذلك على الغربيين

معجم في اللھجات العربية الجاھلية، تستخرجه من  وأضيف إلى ھذا الرجاء رجاء آخر ھو إن تقوم أيضا بتدوين! القديم
الكتابات التي عثر عليھا، وبتأليف كتب في نحوھا وصرفھا، وترجمة الكتب، األمھات التي وضعھا المؤلفون األجانب في 

   .تاريخ الجاھلية، ترجمة دقيقة تنأى عن المسخ الذي وقع في ترجمة بعض تلك المؤلفات فأشاع الغلظ ونشر التخريف

لقد راجعت بعض المستشرقين الباحثين في تاريخ العرب القديم، وسالت بعض من ساح في جزيرة العرب في ھذه األيام، 
وبعض الشركات العاملة فيھا، في آخر ما توصلوا إليه من بحوث، وعثروا عليه من عاديات، فوجدت منھم كل معونة، 

طف، وكتبت إلى بعض حكومات جزيرة العرب والى بعض وأرسلوا وما برحوا يرسلون أجوبتھم إلي بكل ترحاب ول
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المسؤولين من أصحاب المكانة فيھا والنفوذ مرارا، أسألھا وأسألھم عن العاديات وعن اآلثار التي عثر عليھا حديثا في بالدھم، 
ولفت أنظار أولي األمر  فلم أسمع من االثنين جوابا، وإني إذ أكتب ھذه المالحظة المرة المؤسفة، إنما أرمي بھا إلى التنبيه

فمن واجب المسؤول إجابة الرسائل، وال سيما إن القضية قضية تخص البالد المذكورة بالذات . أصحاب الحكم والسلطان
والعرب عموما، وقبيح إن ينبري الغريب، فيساعد طالب بحث عن تأريخ أمته واخوته، ويستنكف المسؤولون من أبناء ھذه 

يكلفھم شيئا، وھو خطير يتعلق بتأريخ ھذه األمة قبل اإلسالم و إذاعته أوال، وھو واجب من واجباتھم األمة عن تنفيذ طلب ال 
  .التي نصبوا من أجلھا ثانيا

لقد تمكن الباحثون في التاريخ الجاھلي، من سياح وعلماء، من االرتقاء بتاريخ الجاھلية بمئات من السنين قبل الميالد ، وذلك 
. ل للشك فيه، خ أن بحوثھم ھذه لم تنزل سوى أمتار في باطن اآلثار وفي أماكن محدودة معينةعلى وجه صحيح ال مجا

وسوف يرتفع مدى ھذا التأريخ إلى مئات أخرى، وربما يتجاوز األلفي سنة أو أكثر قبل الميالد إذا أتيحت الفرص للعلماء في 
وأنا ال أستبعد بلوغ ھذا التاريخ الجاھلي في يوم " . الحفر"ن الحفر في مواضع، اآلثار حفرا علميا بالمعنى الحديث المفھوم م

من األيام التأريخ الذي وصل إليه العلماء في مصر وفي العراق، أو في أماكن أخرى عرفت بقدم تاريخھا، بل ال أستبعد أيضا 
   .أن يتقدم ھذا التأريخ تأريخ بعض األماكن المذكورة 

اف بفضل رجل، له على ھذا الكتاب وعلى الكتاب األول يد ومنة، وله كذلك عد مؤلفھما وبعد ھذا ، ال بد لي ھنا من االعتر
وأريد به االستاذ العالمة الفاضل السيد . فضل سابق، يسبق زمن تأليف كتابيه بأمد طويل ، ھو فضل اإلرشاد والتوجيه والتعليم

وعضو المجمع العلمي العربي بدمشق، وعضو المجلس  محمد بھجت األثري ، العضو العامل في مجمع اللغة العربية بالقاھرة
فقد كان لي وألمثالي من الدارسين والباحثين وال يزال مرشدا وموجھا . األعلى االستشاري للجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

كزية ببغداد أتلقى عنه ومشوقا لدراسة التراث العربي والتراث اإلسالمي والتأليف في ذلك، مذ كنت تلميذه في اإلعدادية المر
في جملة من كانوا يتلقون سنه األدب العربي، فكان يشوقنا بأسلوبه الجذاب ، وبتأثيره القوي المعروف، إلى التوسع في دراسة 
األدب العربي وتاريخ األمة العربية، وھو ما برح يحثني على اإلسراع في إتمام ھذا الكتاب و إخراجه للناس، قارئا مسوداته، 

وھما فضالن لن ينساھما تلميذ يقدر الفضل . يا آراءه و إرشاداته ومالحظاته المھمة ،التي أفادتني ،والحق أقول، كثيراومبد
   .ألستاذ كريم يفني نفسه في تربية األجيال ونشر األدب والعلم

ھدت أال اضمنه إال الحق وبعد، فھذا الكتاب ھو جمعي وترتبي، فأنا المسؤول عنه وحدي، وليس ألحد محاسبة غيري عله، اجت
والصواب من العلم على قدر طاقتي واجتھادي، فإن أكن قد وفقت فيما قصدت اليه وأردته، فذلك حسبي و كفى، ال أريد عليه 
حمدا وال شكرا، ألني قمت بواجب، وعملت عن شوق ورغبة وولع قديم بھذا الموضوع يرجع إلى أيام دراستي األولى، فليس 

وإن . وإن كان فيه حسنا فھو للعلماء الذين اعتمدت عليھم وأخذت منھم، وليس لي فيه غير الجمع والتأليفلي فضل وال منة، 
أخفقت فيه فذلك مبلغ علمي واجتھادي، أديته بعد تعب،ال أملك أكبر منه، وبغيتي حسن التوجيه واإلرشاد وتقويم األود، 

مدح واإلطراء في نظري ابعاد لطالي العلم من أمثالي عن العمل وتصحيح األغالظ، فالنقد العلمي الحق إنشاء وبناء، وال
  .والتقدم،وسبب يؤدي إلى الخيالء والضالل، وفوق كل ذي علم عليم

  
  جواد علي
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  تحديد لفظة العرب: الفصل األول

بلغة واحدة، " التلفزيون"اليوم على سكان بالد واسعة، يكتبون ويؤلفون وينشرون ويخاطبون باإلذاعة و " العرب"نطلق لفظة 
وإن تكلموا وتفاھموا وتعاملوا فيما بينھم وفي حياتھم اليومية أدوا ذلك . نقول لھا لغة العرب أو لغة الضاد أو لغة القرآن الكريم

ئل بلھجات محلية متبابنة، ذلك ألن تلك اللھجات إذا أرجعت رجعت إلى أصل واحد ھو اللسان العربي المذكور، وإلى ألسنة قبا
   .عربية قديمة، وإلى ألفاظ أعجمية دخلت تلك اللھجات بعوامل عديدة ال يدخل البحث في بيان أسبابھا في نطاق ھذا البحث

على سكان البالد العربية، فإنما نطلقھا إطالقا عاما على البدو وعلى الحضر، ال " العرب"و " عرب"و نحن إذ نطلق لفظة 
نطلقھا بمعنى جنسية وقومية وعلم على رس له خصائص وسمات وعالمات . نفرق بين طائفة من الطائفتين، وال بين بلد وبلد

و اللفظة بھذا المعنى وبھذا الشكل، مصطلح يرجع إلى ما قبل . الماضي بالحاضروتفكر يربط الحاضرين بالماضين كما يربط 
فأنت إذا رجعت إلى القرآن . اإلسالم،ولكنه ال يرتقي تاريخيا إلى ما قبل الميالد، بل ال يرتقي عن اإلسالم إلى عھد جدا بعيد

النصوص الجاھلية التي عثر عليھا حتى اآلن، أو الكريم، والى حديث رسول هللا، وجدت للفظة مدلوال يختلف عن مدلولھا في 
فھي . في التوراة واإلنجيل والتلمود وبقية كتب اليھود والنصارى وما بقي من مؤلفات يونانية والتينية تعود إلى ما قبل اإلسالم

شعر المعاصر أما في القرآن الكريم و في الحديث النبوي، وفي ال. في ھذه أعراب أھل وبر، أي طائفة خاصة من العرب
. للرسول، فإنھا علم على الطائفتين واسم للسان الذي نزل به القرآن الكريم، لسان أھل الحضر ولسان أھل الوبر على حد سواء

ولو جعلناه، قرآنا أعجميا )، (لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وھذا لسان عربي مبين. ولقد نعلم أنھم يقولون إنما يعلمه بشر(
قل ھو للذين آمنوا ھدى وشفاء والذين ال يؤمنون في آذانھم وقر وھو عليھم عمى . لت آياته أعجمي وعربيلوال فص: لقالوا

   .)أولئك ينادون من مكان بعيد

إن لعلماء العربية آراء في المعنى، تجدھا مسطورة : عند علماء العربية، فإني أقول لك" عرب"وإذا ما سألتني عن معنى لفظة 
ولكنھا كلھا من نوع البحوث المألوفة المبنية على أقوال وآراء ال تعتمد على نصوص جاھلية . لمعجماتفي كتب اللغة وفي ا

وال على دراسات عميقة مقارنة، وضعت على الحدس والتخمين، وبعد حيرة شديدة في إيجاد تعليل مقبول فقالوا ما قالوه مما 
وكل آرائھم في تفسير اللفظة وفي محاولة . معجمات وكتب األدبھو مذكور في الموارد اللغوية المعروفة، وفي طليعتھا ال

 .أيجاد أصلھا ومعانيھا، ھو إسالمي، دون في اإلسالم

كان أول من أعرب في لسانه " يعرب"وترى علماء العربية حيارى في تعيين أول من نطق بالعربية، فبينما يذھبون إلى إن 
عرف ھذا اللسان باللسان العربي، تراھم يجعلون العربية لسان أھل الجنة ولسان  ولذلك: وتكلم بھذا اللسان العربي، ثم يقولون

أول : ثم تراھم يقولون. بالطبع بزمان طويل" يعرب"آدم، أي انھم يرجعون عھده إلى مبدأ الخليقة، وقد كانت الخليقة قبل خلق 
وكان أول من فتق لسانه بالعربية المبينة، . عربي إلھاماألھم إسماعيل ھذا اللسان،ال. من تكلم بالعربية ونسي لسان أبيه إسماعيل

 .و إسماعيل ھو جد العرب المستعربة على حد قولھم. وھو ابن أربع عشرة سنة

ھو أول من أعرب في لسانه، وانه أول من نطق بالعربية، وان العربية إنما سميت به، فأخذت من " يعرب"والقائلون إن 
م يأتون بمختلف الروايات واألقوال إلثبات أن القحطانيين ھم أول العرب، وأن لسانھم ھو لسان وھ. اسمه، إنما ھم القحطانيون

إنه قاله، وان : على إثبات ذلك، يقولون" حسان بن ثابت"العرب األول، ومنھم تعلم العدنانيون العربية، ويأتون بشاھد من شعر 
تعلمتم من منطق الشيخ يعرب أبينا، فصرتم : يقولون إنه قال. منقوله ھذا ھو برھان على إن منشأ اللغة العربية ھو من الي

   و كنتم قديما ما بكم غير عجمة كالم، و كنتم كالبھائم في القفر معربين ذوي نفر

ولم يكن يخطر ببال ھؤالء إن سكان اليمن قبل اإلسالم كانوا ينطقون بلھجات تختلف عن لھجة القرآن الكريم، وأن من سيأتى 
، ويتمكن بذلك من قراءة نصوصه والتعرف على لغته، وأن عربيته ھي عربية تختلف عن ھذه "المسند"تشف سر بعدھم سيك

العربية التي ندون بھا، حتى ذھب األمر بعلماء العربية في اإلسالم بالطبع إلى إخراج الحميرية واللھجات العربية الجنوبية 
تي نزل بھا القرآن الكريم، وعلى ما تفرع منھا من لھجات كما سأتحدث األخرى من العربية، وقصر العربية على العربية ال

  .وھو رأي يمثل رأي العدنانيين خصوم القحطانيين. عن ذلك فيما بعد

والقائلون إن يعرب ھو جد العربية وموجدھا، عاجزون عن التوفيق بن رأيھم ھذا ورأيھم في إن العربية قديمة قدم العالم، 
إلى استنباطه " يعرب"، وكيف اھتدى "يعرب"جنة، ثم ھم عاجزون أيضا عن بيان كيف كان لسان أجداد وأنھا لغة آدم في ال

إلى غير ذلك من أسئلة لم يكن يفطن لھا أھل  ؟لھذه اللغة العربية، وكيف تمكن من إيجاده وحده لھا من غير مؤازر وال معين
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ضوع طويل، األشھر منه القوالن المذكوران، ووفق البعض بينھما ولإلخباريين بعد كالم في ھذا المو. األخبار في ذلك الزمن
أول من نطق بمنطق العربية، و إسماعيل ھو أول من نطق بالعربية الخالصة الحجازية التي أنزل " يعرب"إن : بأن قالوا

  .عليھا القرآن

معناھا في اللغات السامية،وبحثوا عنھا في أما المستشرقون وعلماء التوراة المحدثون، فقد تتبعوا تأريخ الكلمة، وتتبعوا 
الكتابات الجاھلية وفي كتابات اآلشوريين والبابليين واليونان والرومان والعبرانيين وغيرھم، فوجدوا إن أقدم نص وردت فيه 

م تكن ل" عرب"وقد تبين لھم إن لفظة . ملك آشور" ؟الثاني" "شلمنصر الثالث"ھو نص آشوري من أيام الملك " عرب"لفظة 
كانا تحكم في البادية المتاخمة " مشيخة"تعني عند اآلشوريين ما تعنيه عندنا من معنى، بل كانوا يقصدون بھا بداوة وإمارة 

للحدود اآلشورية، كان حكمھا يتوسع ويتقلص في البادية تبعا للظروف السياسية ولقوة شخصية األمير، وكان يحكمھا أمير 
ولما كانت الكتابة اآلشورية ال تحرك . وكانت صالته سيئة باآلشوريين" جندب"أي " جنديبو"ه يقال ل" ملك"يلقب نفسه بلقب 

و " Aribu"و " Arubu"و " Aribi: "المقاطع، صعب على العلماء ضبط الكلمة، فاختلفوا في كيفية المنطق بھا، فقرئت
"Arub " و"Arai " و"Urbi " و"Arbi "صيغة  والظاھر إن. إلى غير ذلك من قراءات"Urabi " كانا من الصيغ القليلة

على نحو ما يقصد من كلمي " أعراب"االستعمال، ويغلب على الظن إنھا استعملت في زمن متأخر، وأنھا كانت بمعنى 
التي ھي من الكلمات المتأخرة كذلك على رأي " عرب"وھي تقابل كلمة . في لھجة أھل العراق لھذا العھد" أعربي"و " عربي"

على اختالف أشكالھا بداوة ومشيخة كانت " عربي"وعلى كل حال فإن اآلشوريين كانوا يقصدون بكلمة . تشرقينبعض المس
  .تحكم في أيامھم البادية تمييزا لھا عن قبائل أخرى كانت مستقرة في تخوم البادية

أرض، " متو" "ماتو"ى و معن" Matu A-Ra-bi"  ،"Matu Arabaai" "ماتواربي"و وردت في الكتابات البابلية جملة 
بتعبير اصدق و " بالد األعراب" ، أو " العربية"، أو " بالد العرب"، أو " أرض العرب"، أي " أرض عربي"فيكون المعنى 

لدارا الكبير " Behistun" "بيستون" "بھستون"و جاءت في كتابة . إذ قصد بھا البادية، و كانت تحفل باألعراب. أصح
، و لفظة " األخمينية"و ذلك في النص الفارسي المكتوب باللغة " Arabaya" "عرباية" "ارباية"لفظة " داريوس"
"Arpaya" "M Ar payah " في النص المكتوب بلھجة أھل السوس"Susian" "Susiana " و ھي اللھجة العيالمية

  .لغة عيالم

دية التي في غرب نھر الفرات الممتدة إلى تخوم ، البا"بالد العرب"أو " العربية"ومراد البابليين أو اآلشوريين أو الفرس من 
  .بالد الشام

المذكور، فحمل ذلك بعض العلماء على إدخال طور سيناء " دارا"بعد آشور وبابل وقبل مصر في نص " العربية"وقد ذكرت 
  .وقد عاشت قبائل عربية عديدة في منطقة سيناء قبل الميالد. في جملة ھذه األرضين

ويدل ذلك عذ . معنى البداوة واألعرابية والجفاف والقفر، وردت اللفظة في العبرانية وفي لغات سامية أخرىو بھذا المعنى أي 
وإذا راجعنا المواضع التي وردت ". أعراب"في تلك اللغات المتقاربة ھو البداوة وحياة البادية، أي بمعنى " عرب"أن لفظة 

" أشعياء"ففي كل المواضع التي وردت فيھا في سفر . ا المعنى تمامافي التوراة، نجدھا بھذ" عرب"و " عربي"فيھا كلمة 
"Isaiah "وحي من جھة بالد "و " وال يخيم ھناك أعرابي: "مثال نرى أنھا استعملت بمعنى بداوة و أعرابية، كالذي جاء فيه

آلية األخيرة البادية موطن العزلة في ھذه ا" عرب"فقصد بلفظة " . العرب في الوعر في بالد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين
 والوحشة والخطر، ولم يقصد بھا قومية وعلية لمجلس معين بالمعنى المعروف المفھوم

، المعنى "Massa ha-Arab" " عراب-مسا ه "في اآلية المذكورة والتي ھي ترجمة " بالد العرب"ولم يقصد بجملة 
در اإلسالم، وإنما المراد بھا للبادية، التي بين بالد الشام والعراق وھي في الزمن الحاضر أو في ص" بالد العرب"المفھوم من 

 .موطن األعراب

الواردة في اإلصحاح الخامس والعشرين، تعني لفظة " وكل ملوك العرب"، ففي االية "أرميا"وبھذا المعنى أيضا وردت في 
، رؤساء "مشايخھم"و " كل رؤساء العرب" و " وكل ملوك العرب"والمراد من ". عرب البادية"، أي "األعرابي" "العرب"

، فإنھا واضحة، وھي من "في الطرقات جلست لھم كأعرابي في البرية: "وأما اآلية. قبائل ومشايخ، ال ملوك مدن وحكومات
في  "عرب"فالمفھوم اذن من لفظة . والمراد بھا أعرابي من البادية،ال حضري من أھل الحاضرة". أرميا"اآليات الواردة في 

 .إنما ھو البداوة والبادية واألعرابية ليس غير" أرميا"اصحاحات 
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، أي الوادي "وادي العربة: "بھا ما يقال له: في العبر انية، ويراد"  ha'Arabahھا عرابة "ومما يؤيد ھذا الرأي ورود 
برانية الجفاف وحافة الصحراء وأرض في الع" برابة"وتعتي لفظة . الممتد من البحر الميت أو من بحر الجليل إلى خليج العقبة

وفي تقارب لفظة ". عرب"وقد أقامت في ھذا الوادي قبائل بدوية شملتھا لفظة . محروقة، أي معاني ذات صلة بالبداوة والبادية
في " طور سيناء"وكذلك " العربة"ويعد وادي . ، وتقارب معناھما، داللة على األصل المشترك للفظتين"عرابة"و " عرب"
   ".رسالة القديس بولس إلى أھل غالطة"برية سورية في " العربية"و قصد ب . د العرببال

. إنھم سموا عربا باسم بلدھم العربات: "، فقالوا"عربة"أو " عرابة"و " عرب"وقد عرف علماء العربية ھذه الصلة بين كلمة 
وأقامت :"وقالوا". بن إبراھيم عليھما السالم عربة باحة العرب، وباحة دار أبي الفصاحة إسماعيل: وقال إسحاق بن الفرج

قريش بعربة فتنخت بھا، و أنتشر سائر العرب في جزيرتھا، فنسبوا كلھم إلى عربة، ألن أباھم اسماعيل، صلى هللا عليه 
عربة من  وقد ذھب بعضھم إلى أن. فلما لم تحتملھم البالد، انتشروا، وأقامت قريش بھا. وسلم، نشأ وربى أوالده فيھا فكثروا

 .تھامة، وھذا ال يخفي على كل حال وجود الصلة بين الكلمتين

: ورواية ھؤالء العلماء مأخوذة من التوارة، أخذوھا من أھل الكتاب، وال سيما من اليھود، وذلك باتصال المسلمين بھم
في القرآن الكريم واألمور التي وردت في التوراة، وال سيما في األمور التي وردت مجمال : واستفسارھم منھم عن أمور عديدة

 .تخص تأريخ العرب وصالتھم بأھل الكتاب

" االسماعيليين" "االشماعيليين"إنما شاعت وانتشرت عند العبرانيين بعد ضعف " عرب"ويرى بعض علماء التوراة أن كلمة 
غلبت عليھم، فضارت تشملھم، ثم ت". اشماعيليين"وتدھورھم وتغلب األعراب عليھم حتى صارت اللفظة مرادفة ضدھم لكلمة 

وكانا تسكن أيضا . كانوا أعرابا كذلك، أي قبائل بدوية تتنقل من مكان إلى مكان، طلبا للمرعى ولماء" االشماعيليين"مع أن 
لفظة متأخرة، اقتبسھا العبرانيون من " عرب"ويرى أولئك العلماء إن كلمة . في المناطق التي سكنھا األعراب، أي أھل البادية

. آلشوريين والبابليين، بدليل ورودھا في النصوص اآلشورية والبابلية، وھي نصوص يعود عھدھا إلى ما قبل التوراةا
، وصارت " اشماعيليين"، وألدائھا المعنى ذاته المراد من اللفظة، ربط بينھا وبين لفظة "اشماعيليين"ولشيوعھا بعد لفظة 

  .وا من أبناء إسماعيل، وعد"إشماعيل"نسبا، فصير جد ھؤالء العرب 

األعراب كذلك، " Arbi'im" "عربئيم" "Arbim" "عربيم"و " عرب"، فقد قصدت بلفظة "التلمود"ھذا ما يخص التوراة، أما 
 .في بعض المواضع" إسماعيلي"مرادفة لكلمة " عربي"أي المعنى نفسه الذي ورد في األسفار القديمة، وجعلت لفظة 

ضد العبرانين إلى البحث في مدلولھا عند اليونان، أود أن أشر إلى أن " عرب"مدلول لفظة  وقبل أن أنتقل من البحث في
وفي سالسل النسب الواردة في التوراة، أمثلة كثيرة . العبرانيين كانوا إذا تحدثوا عن أھل المدر، أي الحضر ذكروھم بأسمائھم

 .لھذا النوع، سوف أتحدث عنھا

قبل  Aeschylus"" ،"525 - 456" "أخيلوس" "أشيلس" "أسكيلوس، أسخيلوس"ھو وأول من ذكر العرب من اليونان 
انه كان في جيشه ضابط عربي : ، وقال"Xeres" "أحشويرش"من أھل األخبار منھم، ذكرھم في كالمه على جيش " الميالد

في مواضيع من ناريخه  ، فتحدث"قبل الميالد 425 -  484نحو "شيخ المؤرخين " ھيرودوتس"ثم تاله . من الرؤساء مشھور
على بالد العرب، البادية وجزيرة " Arabae"وقد أطلق لفظة . عن العرب حديثا يظھر منه انه كان على شيء من العلم بھم

  .وما بعدھا إلى ضفاف النيل في بالد العرب" طور سيناء"فادخل . العرب و األرضين الواقعة إلى الشرق من نھر النيل
. وقد سملت جزيرة العرب وبادية الشام". بالد العرب"ضد اليونان والرومان، ھي في معنى " Arabea" "العربية"فلفظة 

وسكانھا ھم عرب على اختالف لغاتھم ولھجاتھم، على سبل التغليب، العتقادھم إن البداوة كانت ھي الغالبة على ھذه 
  .األرضين، فأطلقوھا من ثم على األرضين المذكورة

على تحسن وتقدم في معارفھم عن بالد العرب، " ھيرودوتس"الواردة في كتب اليونان و الالتين المؤلفة بعد وتدل المعلومات 
وعلى أن حدودھا قد توسعت في مداركھم فشملت البادية وجزيرة العرب وطور سيناء في أغلب األحيان،فصارت لفظة 

"Arabae "عربي"عليھا الطبيعة الصحراوية، و صارت كلمة  عندھم علما على األرضين المأھولة بالعرب والتي تتغلب "
عندھم علما لشخص المقيم في تلك األرضين، من بدو ومن حضر، إال أن فكرتھم عن حضر بالد العرب لم تكن ترتفع عن 

  ..فكرتھم عن البدوي، بمعنى انھم كانوا يتصورون أن العرب ھم أعراب
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، ومعناھا اللغوي الدخول في األرض أو السكنى في حفر األرض "Erembi" "أرمبي"كلمة " سترابون"ووردت في جغرافية 
سكان "أي " Troglodytea" "طرغلوديته"وكھوفھا، وقد أشار إلى غموض ھذه الكلمة وما يقصد بھا، أيقصد بھا أھل 

في األيام ولكنه ذكر أن ھناك من كان يريد بھا العرب، وإنھا كانت تعني ھذا المعنى عند بعضھم  ؟أم العرب" الكھوف
 .فأصبحت بھذا الشكل" Arabi"المتقدمة، ومن الجائز أن تكون تحريفا لكلمة 

. وبادية السماوة" بادية الشام"، أي ما يسمى ب "بالد العرب"أما اإلرميون، فلم يختلفوا عن اآلشوريين والبابليين في مفھوم 
أطلقوا على القسم الشرقي من ھذه البادية، وھو القسم  وقد. وھي البادية الواسعة الممتدة من نھر الفرات إلى تخوم الشام

". أرض العرب"،ومعناھا " Ba 'Arabaya"و " باعرابية" "Beth 'Arb'aya" "بيت عرباية"الخاضع لنفوذ الفرس، امم 
   .في البادية و في ھذا االستعمال أيضا معنى األعرابية و السكنى. وقد استعملت ھذه التسمية في المؤلفات اليونانية المتأخرة

حيث جاء في " 79"و وردت مثال في النص الذي و سم ب ". الحضر"في عدد كبير من كتابات " عرب"و وردت لفظة 
و "، أي " و بحطر و عرب: "و في السطر الرابع عشر". و بجنود العرب"، " وبجندا دعرب"السطرين التاسع و العاشر 

و في نصوص " 194"و في النص " ملك العرب"، أي " ملكادي عرب"": 193: "و وردت في النص". بالحضر و بالعرب
، و لم ترد علما على قوم و جنس، أي بالمعنى المفھوم من " أعراب"و قد وردت اللفظة في كل ھذه النصوص بمعنى . أخرى

 .اللفظة في الوقت الحاضر

، غير نص "العرب"، فيھا أسم " ات عربية شماليةكتاب"ھذا و ليست لدينا كتابات جاھلية من النوع الذي يقول له المستشرقون 
مر القيس بر عمرو، ملك العربكله، ذو استرالتج و : "و قد ورد فيه". ارء القيس بن عمرو"واحد، ھو النص الذي يعود إلى 

" م 328"في النص الذي يعود عھده إلى سنة " العرب"و لو و رد لفظة ...". ملك األسدين و نزروا و ملوكھم و ھرب مذحجو
ھنا، يراد بھا العرب بدوا و حضرا، أي يراد بھا العلم على قومية، " العرب"إن لفظة : غير أننا ال نستطيع إن نقول"شأن كبير 

   .، أي القبائل التي كانت تقطن البادية في تلك األيام"األعراب"بل يظھر من النص بوضوح و جالء انه قصد 

و لم يقصد بھا قومية، أي علم لھذا الجنس " أعراب"بمعنى " اعرب"ت فيھا لفظة أما النصوص العربية الجنوبية، فقد ورد
و أعراب ملك "أي " و اعرب ملك حضرموت: "المعروف، الذي يشمل كل سكان بالد العرب من بدو و من حضر، فورد

ملك الحبشة على  ، نائب"أبرھة"و كالذي ورد في نص ". و أعراب ملك سبأ"، أي " واعر ملك سبا: " ، و ورد"حضرموت
أما أھل المدن و المتحضرون، فكانوا يعرفون بمدنھم . ففي كل ھذه المواضع و مواضع أخرى، وردت بمعنى أعراب. اليمن

و قبائل أخرى، بمعنى إنھا قبائل مستقرة " حمير"و " ھمدان"و " سبأ"و لھذا قيل . أو بقبائلھم، و كانت مستقرة في الغالب
و " عرب"في النصوص العربية الجنوبية، مما يدل على أن لفظة " اعرب"ئل المتنقلة المسماة متحضرة، تمتاز عن القبا

لم تكن تؤدي معنى الجنس والقومية وذلك في الكتابات العربية الجنوبية المدونة والواصلة إلينا إلى قبيل اإلسالم " العرب"
ھوا ھذا المعنى من اللفظة اال بعد دخولھم في اإلسالم، والرأي عندي إن العرب الجنوبيين لم يفھ". م542" "م 449"بقليل 

في النصوص " عرب"وقد وردت لفظ . ووقوفھم على القرآن الكريم، وتكلمھم باللغة التي نزل بھا، وذلك بفضل اإلسالم بالطبع
  .علما ألشخاص

وقد نعتوا فيه : اضع من كتاب هللاوقد ذكروا في مو. وقد عرف البدو، أي سكان البادية، باألعراب في عربية القرآن الكريم
   .وقد ذكر بعض العلماء ان األعراب بادية العرب، وانھم سكان البادية. بعوت سيئة، تدل على أثر خلق البادية فيھم

علما على العرب جميعا من حضر وأعراب، ونعت فيه لسانھم باللسان " العرب"والنص الوحيد الوحيد الذي وردت فيه لفظة 
إلى أن القرآن الكريم ھو الذي خصص الكلمة وجعلھا علما لقومية تشمل كل " ملر. ه. د"وقد ذھب . القرآن الكريمالعربي، ھو 

علما لقومية في الشعر الجاھلي،كالذي ورد في شعر المرئ القيس، وفي " عرب"وھو يشك في صحة ورود كلمة . العرب
ھذا، رأي ضعيف ال يستند إلى دليل، إذ كيف تعقل " ملر"ورأي  .األخبار المدونة في كتب األدب على ألسنة بعض الجاھليين

وفي اآليات داللة واضحة لي أن القوم كان لھم إدراك لھذا  ؟مخاطبة القرآن قوما بھذا المعنى لو لم يكن لھم علم سابق به
أ أعجمي (: ة األخرى ألسنة أعجميةالمعنى قبل اإلسالم، وانھم كانوا ينعتون لسانھم باللسان العربي، وانھم كانوا يقولون لأللسن

. )وھذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا(. )وكذلك أنزلناه حكما عربيا(. )ھو للذين آمنوا ھدى وشفاء: قل ؟وعربي
كانوا ففي ھذه اآليات وآيات أخرى غيرھا داللة على أن الجاھليين . )لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وھذا لسان عربي مبين(

  .يطلقون على لسانھم لسانا عربيا، وفي ذلك دليل على وجود الحس بالقومية قبيل اإلسالم
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في معنى " عرب: "نميز األعراب عن الحضر، ونعتدھم طبقة خاصة تختلف عن الحضر، فنطلق عليھم لفظة. ونحن ال نزال
حضر و : ر أخرى تقسم سكان الجزيرة إلى قسمينوعشائ" الرولة"بدو وأعراب، أي بالمعنى األصلي القديم، ونرى ان عشيرة 

، و "عرب الضاحية"، و "عرب القبيلة"وتقسم العرب، أي البدو إلى . وتقصد بالعرب أصحاب الخيام أي المتنقلين". عرب"
في اصطالح " عرب الضواحي"و " عرب الضاحية"ھم العرب المقيمون على حافات البوادي واألرياف، أي في معنى 

   .القدامى

،وھم المستقرون الذين لھم أماكن ثابتة "قروني"، و الواحد "قارين"إلى " أھل الطين"ثم تقسم الحضر وتسميھم أيضا ب 
رحم "و " شاوية"و " شيان"و " شواية"والمفرد راع، وھم أصحاب أغنام وشبه حضر، ويقال لھم " راعية"ينزلونھا ابدأ، وإلى 

 .بحسب لغات القبائل" الديرة

، وھي القبائل التي ال تنتجع وال تبرح "األرحاء"، ھو "شاوية"و " شواية"من المصطلحات القديمة بمصطلح  وأشبه مصطلح
 .مكانھا، إال أن ينتجع بعضھا في البرحاء وعام الجدب

 ، ھي بمعنى التبدي و األعرابية في كل اللغات السامية، ولم تكن نفھم إال بھذا"عرب"، "ع رب"وخالصة ما تقدم إن لفظة 
وقد عنت بھا البدو عامة، مھما كان سيدھم . المعنى في أقدم النصوص التاريخية التي وصلت إلينا، وھي النصوص اآلشورية

ولما توسعت مدارك األعاجم وزاد اتصالھم واحتكاكھم بالعرب وبجزيرة . وبھذا المعنى استعملت عند غيرھم. أو رئيسھم
. ت تشمل أكثر العرب على اعتبار انھم أھل بادية وان حياتھم حياة أعرابالعرب، توسعوا في استعمال اللفظة، حتى صار

ومن ھنا غلبت عليھم وعلى بالدھم، فصارت علمية عند أولئك أألعاجم على بالد العرب وعلى سكانھا، وأطلق لذلك كتبة 
   .ببمعنى بالد العر" العربية"أي " Arabae" "Arabia"الالتين واليونان على بالد العرب لفظة 

فحرنا في . لقد أوقعنا ھذا االستعمال في جھل بأحوال كثير من الشعوب والقبائل،ذكرت بأسمائھا دون أن يشار إلى جنسھا
فلم تكن من عادتھا، ولم . أمرھا، ولم نتمكن من إدخالھا في جملة العرب، ألن الموارد التي نملكھا اليوم لم تنص على أصلھا

إال على األعراب عامة، وذلك عند جھل اسم القبيلة، وكانت تلك " عرب"ت اطالق لفظة يكن في مصطلح ذلك اليوم كما قل
القبيلة بادية غير مستقرة،وقد رأينا إن العرب أنفسھم لم يكونوا يسمون أنفسھم قبل الميالد، إال بأسمائھم، ولوال وجودھم في 

حالھم حال من ذكرنا، أي لما تمكنا من إدخالھم في  جزيرة العرب ولوال عثورنا على كتابات أو موارد أشارت اليھم، لكان
ونحن ال نستطيع أن نفعل شيئا تجاه القبائل المذكورة، وليس لنا إال االنتظار، فلعل الزمن يبعث نصا يكشف عن حقيقة . العرب

 .بعض تلك القبائل

في بالد الشام، تأثرت بلغة بني إرم، فكتبت ھذا ويالحظ أن عددا من القبائل العربية الضاربة في الشمال والساكنة في العراق و
ولھذا حسبوا على بني إرم، مع . بھا، كما فعل غيرھم من الناس الساكنين في ھذه الألرضين، مع انھم لم يكونوا من بني إرم

نھا وفي ضمن ھؤالء قبائل عربية عديدة، ضاع أصلھا، ألنھا تثقفت بثقافة بني إرم، فظن لذلك إ. أن أصلھم من جنس آخر
   .منھم

وتطورھا إلى قبيل اإلسالم، أرى لزاما علي أن أتحدث عن ألفاظ أخرى استعملت " عرب"اآلن وقد انتھيت من تحديد معنى 
، "Saracenes"و " Saraceni"فقد استعمل اليونان كلمة . في عھد من العھود، وعند بعض، الشعوب" عرب"بمعنى 

وأطلقوھا على قبائل عربية كانت تقيم في " العرب"، وذلك في معنى "Saracenus"واستعملھا الالتين على ھذه الصورة 
وقد توسع مدلولھا بعد الميالد، وال سيما في القرن الرابع . بادية الشام وفي طور سيناء، وفي الصحراء المتصلة بأدوم

في " عرب"استعملوا كلمة العصر قلما .والخامس والسادس، فأطلقت على العرب عامة، حتى أن كتبة الكنيسة ومؤرخي ھذا
" Dioscurides of Anazabos"ديوسقوريدس "وأقدم من ذكرھا ھو ". Saraceni"كتبھم، مستعيضين عنھا بكلمة 

وشاع استعمالھا في القرون الوسطى حيث أطلقھا النصارى على جميع العرب، و أحيانا . الذي عاش في القرن األول للميالد
  .حتى اليوم" عرب"س يستعملونھا في االنكليزية في موضع و نجد النا. على جميع المسلمين

ھذه " Hieronymus" "ھيرونيموس"و " Eusebius" "أويسبيوس" "يوسبيوس"و قد أطلق بعض المؤرخين من أمثال 
و ". حوريب"، أو مدين حيث جبل "فاران"في برية " قادش"الذين كانوا يعيشون في البراري في " االشماعيلين"اللفظة على 

   ".Saracenes"ثم دعيت ب " Hagerene" "الھاجرين"قد عرفت أيضا ب 
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و لم يلتفت ". Saraceni" "Sarakenoi"و لم يتحدث أحد من الكنيسة اليونان و الرومان و السريان عن أصل لفظة 
يل، فزعم بعضھم انه العلماء إلى البحث في أصل التسمية إال بعد النھضة العلمية االخيرة، و لذلك اختلفت آراؤھم في التعل

أنه مشتق من : وقال آخرون". عبيد سارة"، فيكون المعنى "قين"زوج إبراھيم، ولفظ آخر ربما ھو " سارة"مركب من 
أو . إشارة إلى غزوھم وكثرة سطوھم" السارقين"أو " السراقين" "سراكين" "Saraceni"، فيكون المواد من كلمة "سرق"

أنه من لفظة " ونكلر"وقال . ، ويراد بذلك األرض التي تقع إلى شرق النبط"شرق"أي - " Sherk"بمعنى " Saraka"من 
". سرجون"استنتج رأيه ھذا من ورود اللفظة في نص من ايام ". أوالد الصحراء"أو " سكان الصحراء"، وتعني "شرقو"

في التوراة، " Qadmoni" "قدموني"على تحو ما يفھھلى من كلمة " شارق"، أو "شرقيين"ويرى آخرون انه تصحيف 
وكانت تطلق خاصة على القبائل التي رجع ". Bene Kedem"" "Bene Qedhem"بمعنى شرقي، أو أبناء الشرق 
 ".قطورة"النسابون العبرانيون نسبھا إلى 

أو " سركين"أو " سرسين"وقد مال إلى ھذا الرأي األخير اكثر من بحث في ھذه التسمية من المستشرقين، فعندھم ان 
"Sarakenoi " وان "شرق"من ،"Bene Kedem " و"Qadmooni " العبرانيتين ھما ترجمتان للفظة"Saraceni ."

 .ولھذا يرجحون ھذا الرأي ويأخذون به

، "عبيد سارة"وان المعنى ھو " عبد"بمعنى " قين"، زوج إبراھيم، ومن "سارة"من أصل لفظتين " سارقين"والقائلون ان 
وليست ألصحاب ھذا الرأي أية أدلة أخرى غير ھذا التشابه . ن سارة وبالشروح الواردة عنھامتأثرون برواية التوراة ع
، وھو من قبيل المصادفة والتالعب باأللفاظ وال شك، وغير ھذه القصة "سارقين"وبين " سرسين"اللفظي الذي نالحظه بين 

   .التي ال عالقة لھا بالسرسين" سارة"قصة : الواردة في التوراة

واألھوار " لواء العمارة"على جماعة من العرب ھم من سكان " شروكية"و " شروك"ما زال أھل العراق يطلقون لفظة ھذا و
ويستعمل اھل العراق . سمية القديمة!في الغالب، وينظرون اليھم نظرة خاصة، وال شك عندي ان لھذه التسمية عالقة بتلث الت

في " بني قديم"وتقابل لفظة . ، ويقصدون بھا جھة المشرق"الشرقية"ي ، أ"الشرجية"في الوقت الحاضر لفظة اخرى، ھي 
 ".بني قديم"و " شركوني"العبرانية،وھي من بقايا المصطلحات العراقية القديمة التي تعبر عن مصطلح 

تسمي " هأي إلى وقت"ان الروم إلى ھذا الوقت " المسعودي"، فقد ذكر "ساراقينوس"ھذا وقد عرف العرب ان الروم يسمونھم 
أنكر على الروم "فقد زعم انه ". ھارون الرشيد"المعاصر ل " نقفور"وذكر خبرا طريفا عن ملك الروم ". ساراقينوس"العرب 

: تفسير ذلك عبيد ساره، طعنا منھم على ھاجر وابنھا إسماعيل، وانھا كانت امة لسارة، وقال. تسميتھم العرب ساراقينوس
 .تسميتھم عبيد سارة، كذب

، في المناطق الشرقية لفلسطين، أي في بادية "Kadmonites" "ھاقدموني"، "ھقدمني"، "القدمونيين"كانت منازل وقد 
من العرب " قيدما"، فيكون أبناء "التوراة"ھو أحد أبناء إسماعيل في اصطالح " kedemeh" "قيدما"ولما كان . الشام

المعروف " البحر الميت"يقطنون المناطق الشرقية لفلسطين قرب . وقد ذكر في موضع من التوراة انھم كانوا. االسماعيليين
أعرابا " بنو قديم"، أي "القدمونيون"وقد كان ". البحر الشرقي" "البحر القدموني"، أي "ھايم ھقدموني"في العبرانية ب 

معينة، أي علمية، وال تعني  وأشباه أعراب، أي رعاة وأشباه حضريين، واللفظة ال تعني قبيلة واحدة. يقطنون في بادية الشام
   .قبائل معنية، وإنما ھي لفظة عامة أطلقت على الساكنين في األماكن الشرقية بالنسبة إلى العبرانيين

. ، وقد أطلقت خاصة على أعراب بادية الشام"Senitae"ونجد في الكتب اليونانية لفظة لھا عالقة بطائفة من العرب،ھي 
التي " الخيمة"وقد ذھب بعض العلماء إلى أنھا من . في اصطالح العرب" أھل الوبر"م، أي وقصد بھا األعراب سكان الخيا

 ".سكان الخيام"فالمعنى إذن . في اليونانية" Skene" "skynai"ھي منزل األعرابي، ألن الخيمة ھي 

منھم من كان ينزل شمال الشرقية، كما ذكر إن " سورية"كانوا نازلين سلى حدود " Scenitae"إن ال " سترابون"وقد ذكر 
بينھم وبين البدو تفريقا ظاھرا، وميزھم عن غيرھم من األعراب " سترابون"وقد فرق . وھم سكان خيام" العربية السعيدة"

وقد . وانھم يعتنون بتربية اإلبل. العراق" بدو"انھم يمثلون بصورة عامة : وقال عنھم في موضع آخر. بسكناھم في الخيام
وأراد بھم األعراب " Sceniae"انه مأھول بالفالحين وبال : فقال" Maranitae"ثناء كالمه على ساحل ذكرھم أيضا في أ

 .الذين ال يسكنون إال الخيام ويعيشون على تربية اإلبل، وقد ذكر انھم كانوا قبائل و مشيخات
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، "سبتيموس سفيروس"د حاربھم وق. وقد كانوا يقيمون في البادية". Scenitae"كذلك، فدعاھم ب " بلينيوس"وقد ذكرھم 
ال " البدو"التي تعتي " Nomas" "Nomadas"والظاھر إن لفظة . وسأتحدث عن ذلك فيما بعد، كما أشار غيره إليھم

وأغلب ظني إن المراد بسكان . إذ فرق الكتبة اليونان في مؤلفاتھم بين اللفظتين. أي سكان الخيام" Scenitae"تؤدي معنى 
لھم خيامھم وإبلھم وحيواناتھم : مستقرون بعض االستقرار، آي الذين عاشوا في مضارب عيشة شبه مستقرةالخيام األعراب ال

فقد كانوا قبائل رحال يعشيون في " Nomades" "Nomadas" "نومادس"أما ال. على مقربة من الريف والحضارة
من بجدونھم أمامھم، للعيش على ما يقع في  البوادي ال يستقرون في مكان واحد، متى وجدوا فرصة اغتنموھا فأغاروا على

ومن ھنا فرق الكتبة . ولذلك كانت ظروف ضعف الحكومات أو انشغالھا بالحروب من أحسن الفرص المناسبة لھم. أيديھم
   .اليونان وغيرھم بين الجماعتين

وقد يكون ترجمة للفظة أخذوھا من . بين اليونان والالتين" سكينيته"إننا ال نستطيع إن تحدد الزمان الذي ظھر فيه مصطلح 
أما . في نظري" سكان الخيام"، ھو مصطلح يقابل جملة "أھل الوبر"ومصطلح . الفرس أو اآلشوريين أو غيرھم من الشعوب

 .عند اليونان" Nomadas"، فانه تعبير يقابل "سكان البوادي"أو " أعراب بادية"أو " أھل بادية"مصطلح 

أما علماء عھد التلمود من العبرانيين، ". Taiy"و " Tayo: "بني إرم بتسمية أخرى، ھي وعرف العرب عند الفرس وعند
" طيء"وأصل الكلمتين واحد على ما يظھر، أخذ من لفظة  2"طياية" "طيايا"و " طيعا" "ط ي ي ع ا"فأطلقوا عليھم لفظة 

ة في األرضين المتاخمة لحدود امبراطورية الفرس، وكانت تنزل في البادي. اسم القبيلة العربية الشھرة على رأي أكثر العلماء
أسم " برديصان"وقد ذكر ". عرب" "العرب. "وكانت من أقوى القبائل العربية في تلك األيام، ولھذا صار اسمھا مرادفا لفظة

"Tayae" "Tayoye " مع"Sarakoye."  

، كما يتبين ذلك من الموارد السريانية والموارد وقد شاعت ھذه التسمية قرب الميالد، و انتشرت في القرون األولى للميالد
 .اليھودية

، كما "عرب"في مقابل " Tadgik" "Tachik" "Tashik" "تاجك"لفظة " "  Pahlawi" "الفھلوية"واستعملت النصوص 
 في معنى عرب ومسملين،" Tashi" "تجك"واستعمل األرمن كلمة . بھذا المعنى أيضا" تازي"استعملت الفارسية لفظة 

وقد عرف سكان آسية الوسطى الذين دخلوا في اإلسالم بھذه . لھذه التسمية" Tashi" "تشي"واستعمل الصينيون لفظة 
في " اإليراني"تعني " تجك"، من تلك التسمية، حتى صارت لفظة "تجك"التسمية، كما أطلق األتراك على اإليرانيين لفظة 

  .اللغة التركية

في " تازي"ولكلمة  3"طيء"من أصل لفظة . ، ھي من األصل المتقدم"تازك"و " تجك" و" تاجك"ويرى بعض العلماء إن 
إلى " تازي"، بمعنى األرض المقفرة الخالية،ولذلك نسب بعض الباحثين كلمة "taz" "تاز"، من "صحراوي"الفارسية معنى 

  .ھذا المعنى، فقالوا إنھا أطلقت على العرب لما اشتھر عنھم أنھم صحراويون

تاج بن فروان بن سيامك بن مشى بن "، نسبة إلى "تاجيان"إن الفرس أطلقوا على العرب لفظة " حمزة األصفھاني"عم وقد ز
  .، وھو جد العرب"كيومرث

. في الشھرة و االنتشار" العرب"و " عرب"، ولكنه لم يبلغ مبلغ لفظة "وبعض ھذه التسميات المذكورة، ال يزال حيا مستعمال
، علما على قومية وجنس معلوم، له موطن معلوم، وله لسان خاص به يميزه عن سائر األلسنة ، من "عرب"فقد صارت لفظة 

وقد وسع اإلسالم رقعة بالد العرب، كما وسع مجال اللغة العربية، حتى صارت بفضله لغة عالمية . بعد الميالد حتى اليوم
فارسية والتركية واألردية ولغات أخرى، فزودتھا بمادة خالدة ذات رسالة كبيرة، غمرت بفضل اإلسالم بعض اللغات مثل ال

غزيرة من األلفاظ، دخلت حتى صارت جزءا من تلك اللغات، يظن الجاھل إنھا منھا الستعماله لھا، ولكنھا في الواقع من 
   .أصل عربي

والثمودية واللحيانية وأمثالھا،  لقد كان للعرب قبل اإلسالم لغات، مثل المعينية والسبئية و الحمرية والصفوية:ورب سائل يقول
اختلفت عن عربية القرآن الكريم اختالقا كبيرا، حتى إن أحدنا إذا قرأ نصا مدونا بلغة من تلك اللغات عجز عن فھمه، وظن 

ات، إذا لم يكن له علم بلغات العرب الجاھليين أنه لغة من لغات البرابرة أو األعاجم، فإذا سيكون موقفنا من أصحاب ھذه اللغ
والجواب إن ھؤالء، وإن اختلفت لغتھم عن لغتنا وباينت ألسنتھم ألست فإنھم عرب لحما ودما، ولدوا ونشأوا في  ؟أنعدھم عربا
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فھم إذن عرب مثل غيرھم، و لغات العرب . بالد العرب، لم يرسوا إليھا من الخارج، ولم يكونوا طارئين عليھا من أمة غريبة
وتباينت، وما اللغة التي نزل القرآن الكريم إال لغة واحدة من تلك اللغات، ميزت من غيرھا، ھي لغات عربية، وإن اختلفت 

ولغة العرب " اللغة العربية الفصحى"واكتسبت شرف التقدم والتصدر بفضل اإلسالم، وبفضل نزول الكتاب بھا، فص 
 .أجمعين

علماء النسب والتاريخ واللغة واألخبار من غير  وحكمنا ھذا ينطبق على النبط أيضا وعلى من كان على شاكلتھم، عدھم
العرب، وأبعدوھم العرب والعربية،فقد كان أولئك وھؤالء عربا أيضا، مثل عرب اليمن المذكورين ومثل ثمود والصفويين 

م العبرانية، ولكن واللحيانيين، لھم لھجاتھم الخاصة ؛ وإن تأثروا باإلرمية وكتبوا بھا، فقد تكلم اليھود باإلرمية ونسي كثير منھ
   .نسيا أولئك اليھود العبرانية، لم يخرجھم مع ذلك عن العبرانيين

وسترد في بحثنا عن تاريخ الجاھلية أسماء قبائل عربية كثيرة عديدة ال عھد لإلسالميين بھا، وال علم لھم عنھا، ذكروا في 
وإذا جاز ألحد الشك في أصل بعض . والكتابات الجاھليةالتوراة وفى كتب اليھود األخرى وفي الموارد الالتيننة واليوناينة 

على اعتبار أفھا أخطأت في إدخالھا في جماعة العرب، " الكالسيكيين"القبائل المذكورة في كتب اليھود أو في مؤلفات الكتبة 
. بائل الني دونت تلك الكتاباتفإن ھذا الجواز يسقط حتما بالنسبة إلى القبائل المذكورة في الكتابات الجاھلية، وبالنسبة إلى الق

فھي كتابات عربية، وإن اختلفت عن عربيتنا وباينت لغتھا لغتنا، ألنھا لھجة قوم عاشوا في بالد العرب ونبتوا فيھا، وقد كان 
 .لسانھم ھذا اللسان العربي المكتوب

اإلسالميون على اعتبارھم عربا، فمنحوھم العرب الذين تعارف العلماء : فسبيلنا في ھذا الكتاب إذن، ھو البحث في كل العرب
شھادة العروبة، بحسب طريقتھم في تقسيمھم إلى طبقات، وفي وضعھم في أشجار نسب ومخططات؛ والعرب المجھولين الذين 
لم يمنحوا ھذه الشھادة بل حرموا منھا، ونص على إخراجھم من العرب كالنبط على ما ذكرت، والعرب المجھولين كل الجھل 

سنتحدث عن ھؤالء جميعا، عند اعتبار أنھم عرب، جھلھم . لم يكن للمسلمين علم ما بھم، ولم يكن لھم علم حتى بأسمائھم الذين
العرب، ألنم عاشوا قبل اإلسالم،أو ألنھم عاشوا في بقاع معزولة نائية، فلم يصل خبرھم إلى اإلسالميين، فلما شرع المسلمون 

   .فأھملوا، ونسوا مع كثير غيرھم من المنسيين في التدوين، لم يعرفوا عنھم شيئا،

ولكن علماء . ما لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا وال عربيتھم بعربيتنا : سئل أحد علماء العربية عن لسان حمير، فقال
ن صميم العربية لم يتنصلوا من عروبة حمير، وال من عروبة غيرھم ممن كان يتكلم بلسان آخر مخالف للساننا، بل عدوھم م

العرب ومن لبھا، ونحن ھنا ال نستطيع إن ننكر على األقوام العربية المنسية عروبتھا، لمجرد اختالف لسانھا عن لساننا، 
فلغتھا ھي لغة عربية، ما في ذلك شك وال شبھة، وإن اختلفت عن لسان يعرب . ووصول كتابات منھا مكتوبة بلغة ال نفھمھا

أنه كان أول من أعرب في لسھانه، فتكلم بھذه العربية التي أخذت تسميتھا من ذلك  أو أي جد آخر يزعم أھل األخبار
 .اإلعراب

، ھي البوادي والفلوات الني أطلق "العربية"وبعد إن عرفنا معنى لفظة العرب واأللفاظ المرادفة لھا، أقول إن بالد العرب أو 
وھي . وما شاكل ذلك" Arabae"و " Arabeae"باديتھم ، وعلى "األعراب"اآلشوريون ومن جاء بعدھم على أھلھا لفظة 

جزيرة العرب وامتدادھا الذي يكون بادية الشام حتى نھايتھا عند اقتراب الفرات من أرض بالد الشام، فالفرات ھو حدھا 
واطئ إلى ش" طور سيناء"وتدخل في العربية بادية فلسطين و . أما حدھا الغربي، فارض الحضر في بالد الشام. الشرقي
كما أدخل " Arabia"، أي الخابور اسم "Araxe"وقد أطلق بعض الكتاب اليونان على األرضين الواقعة شرق ال . النيل

 .أي بالد العرب"Arabia" "العربية"أرض طور سيناء إلى شواطئ نھر النيل في " ھيرودوتس"

الدخول في صلب موضوعنا وھو تاريخ  أما اآلن، وقد عرفنا لفظة عرب، و كيف تحددت، وتطورت، أرى لزاما علينا
ثم بمقدمات عن جزيرة العرب وعن صبيعتھا . العرب، مبتدئين بمقدمة عن الجاھية وعن المواود التي استقينا منھا أخبارھا،

ثم وعن الساميين وعقليتھم وعن العقلية العربية، تليھا بحوث في أنساب العرب، ثم ندخل بعد ذلك في التاريخ السياسي للعرب، 
   .بقية أقسام تاريخ العرب من حضارة ومدنية ودينية واجتماعية ولغوية

ولما كان اإلسالم أعظم حادث نجم على اإلطالق في تاريخ العرب، أخرجھم من بالدھم إلى بالد أخرى واسعة فسيحة، 
نھاية أيام عرفت ب صار ظھوره نھاية لدور ومبدأ لتاريخ دور، و.. وميزھم أمة تؤثر تأثيرا خطيرا في حياة الناس



 

13 
 

ما زال قائما مستمرا، وسيستمر إلى ما شاء هللا، به أرخ تاريخ العرب، فما وقع " اإلسالم"، وبداية عھد عرف ب "الجاھلية"
 .تاريخ العرب بعد اإلسالم: قبل اإلسالم،عرف بتاريخ العرب قبل اإلسالم، وما وقع بعده قيل له

المتتالية في القسم األول من تاريخ العرب، وھو قسم تاريخ العرب قبل اإلسالم، أما  وسيكون بحثنا ھنا، أعني في ھذه األجزاء
  .القسم الثاني، وھو تاريخ العرب في اإلسالم، فستأتي أجزاؤه بالتتالي أبضا بعد االنتھاء من ھنا للقسم

الجاھلية : ن ھذه الفصول، فصلوبعد ھذه المقدمة، فلنطو صفحات ھذأ الفصل، ولننتقل إلى فصل جديد، ھو الفصل الثاني م
  .ومصادر التاريخ الجاھلي

  الجاھلية و مصادر التاريخ الجاھلي: الفصل الثاني

، وان يذھبوا إلى إن العرب كانت "تأريخ الجاھلية"، أو "التاريخ الجاھلي"اعتاد الناس إن يسموا تاريخ العرب قبل اإلسالم 
عمن حولھم في الحضارة، فعاش أكثرھم عيشة قبائل رحل، في جھل وغفلة، لم تكن تغلب عليھم البداوة، وانھم كانوا قد تخلفوا 

لھم صالت بالعالم الخارجي، ولم يكن للعللم الخارجي اتصال بھم، أميون، عبدة أصنام، ليس لھم تاريخ حافل، لذلك عرفت 
   ".الجاھلية"تلك الحقبة التي سبقت اإلسالم عندھم ب 

، ظھر بظھور اإلسالم، وقد أطلق على حال قبل اإلسالم تمييزا وتفريقا لھا عن الحالة التي اصطالح مستحدث" الجاھلية"و 
صار عليھا العرب بظھور الرسالة، على النحو الذي محدث عندتا وعند غيرنا من األمم من إطالق تسميات جديدة للعھود 

لك لتمييزھا وتفريقھا عن العھود التي قد تسميھا أيضا القائمة، والكيانات الموجودة بعد ظھور أحداث تزلزلھا وتتمكن منھا، وذ
وفي التسميات التي تطلق على العھود السابقة، ما يدل ضمنا على شيء من االزدراء واالستھجان لألوضاع . بتسميات جديدة

 .السابقة في غالب األحيان

زمان "، أو "أيام الجاھلية"، أي "ليةالجاھ"وقد سبق للنصارى إن أطلقوا على العصور التي سبقت المسيح والنصرانية 
، استھجانا ألمر تلك األيام، وازدراء بجھل أصحابھا لحالة الوثنية التي كانوا عليھا، ولجھالة الناس إذ ذاك وارتكابھم "الجاھلية

يبشر اآلن جميع وقد أغش هللا عن أزمنة ھذا الجھل ف. "الخطايا التي أبعدتھم، في نظر النصرانية، عن العلم، وعن ملكوت هللا
 ".الناس في كل مكان إلى إن يتوبوا

، في القرآن الكريم،وردت في السور المدنية، دون السور المكية، فدل ذلك على إن ظھورھا كان "الجاھلية"وقد وردت لفظة 
   .ا العھد فما بعدهبعد ھجرة الرسول إلى المدينة، وان إطالقھا بھذا المعنى كان بعد المجرة، وأن المسلمين استعملوھا منذ ھذ

وقد فھم جمھور من الناس إن الجاھلية من الجھل الذي ھو ضد العلم أو عدم اتباع العلم،ومن الجھل بالقراءة والكتابة، ولھذا 
" Zeit der Unwissenheit"، وفي ا أللمانية ب "The Time of Ignorance"ترجمت اللفظة في اإلنكليزية ب 
با وبرسوله وبشرائع الدين وباتباع الوثنية والتعبد لغير هللا، وذھب آخرون إلى أنھا من وفھمھا آخرون أنھا من الجھل 

ويرى . المفاخرة باألنساب والتباھي باألحساب والكبر والتجبر وغر ذلك من الخالل التي كانت من أبرز صفات الجاھلين
الذي ھو ضد الحلم، واألنفة والخفة والغضب " سفهال"إن المقصود األول من الكلمة " Goldziher" "كولدتزھير"المستشرق 

وما إلى ذلك من معان، وھي أمور كانت جد واضحة في حياة الجاھليين، ويقابلھا اإلسالم، الذي ھو مصطلح مستحدث أيضا 
فات نھى ظھر بظھور اإلسالم، وعمادة الخضوع  واالنقياد له ونبذ التفاخر باألحساب واألنساب والكبر وما إلى ذلك من ص

 .عنھا القرآن الكريم والحديث

وعباد الرحمن الذين يمشون على األرض ھونا، : )وقد وردت الكلمة في القرآن الكريم في مواضع منه ،منھا آية سورة الفرقان
، وآية ( أعوذ با إن أكون من الجاھلين: قال ؟قالوا أتخذنا ھزوا: )، وآية سورة البقرة( سالما: وإذا خاطبھم الجاھلون قالوا

وفي كل (. أني أعظك إن تكون من الجاھلين: )، وآية ھود(خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاھلين: )سورة األعراف
: يضا، وورد أ(إذا كان أحدكم صائما، فال يرفث وال يجھل: )وقد ورد في الحديث. ھذه المواضع ما ينم على أخالق الجاھلية

أال ال يجھلن أحد علينا فنجھل فوق جھل : وبھذا المعنى تقريبا وردت الكلمة في قول عمرو بن كلثوم" إنك امرؤ فيك جاھلية"
واستعمال ھذا اللفظ بھذا المعنى  .ھھم، أي نجازيھم جزاء يربي عليهال يسفه أحد علينا، فنسفه عليھم فوق سف: أي الجاھلينا

   .كثير
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أي أحكام الملة الجاھلية وما كانوا عليه " أفحكم الجاھلية يبغون ومن احسن من هللا حكما لقوم يوقنون: "ئدةوجاء في سورة الما
 .من الضالل والجور في األحكام والتفريق بين الناس في المنزلة والمعاملة

وكانوا إذا عابوا شيئا ". القديمةالجاھلية "، والجھالء صفة لألولى يراد بھا التوكيد، وتعني "الجاھلية الجھالء"وأطلقوا على 
وقد أنب القرآن . ھي الوثنية التي حاربھا اإلسالم" الجاھلية الجھالء"و ". كان ذلك في الجاھلية الجھالء: "واستبشعوه، قالوا

لية من والرأي عندي إن الجاھ (.إذ جعل الذين كفروا في قلوبھم الحمية حمية الجاھلية: )المشركين على حميتھم الوثنية،فقال
. السفه والحمق واألنفة والخفة والغضب وعدم االنقياد لحكم وشريعة و إرادة إلھية وما إلى ذلك من حاالت انتقصھا اإلسالم

نقولھا في العراق لمن يتسفه ويتحمق وينطق بكالم ال يليق صدوره من رجل، فال يبالي أدبا " اذھب يا جاھل"فھي في معنى 
وال يشترط . نطلقه على من ال يھتم بمجتمع ودين، وال يتورع من النطق بأفحش الكالم" لرجل جاھ"وال يراعي عرفا، و 

  .بالطبع أن يكون ذلك الرجل جاھال أميا، أي ليس له علم، وليس بقارئ كاتب

، (لىوقرن في بيوتكن وال تبرجن تبرج الجاھلية األو: )وقد اختلف المفسرون في المراد من الجاھلية األولى في قوله تعالى
الجاھلية األولى بين عيسى "وقيل ". ولد فيھا محمد. الجاھلية األولى التي ولد فيھا إبراھيم، والجاھلية األخرى التي: "فقيل

، وقد أدى اختالفھم في مفھوم ھذه اآلية إلى تصور وجود جاھليتين جاھلية قديمة، وجاھلية أخرى ھي التي كانت عند "ومحمد
   .والدة الرسول

. علماء في تحديد بدأ الجاھلية، أو العصر الجاھلي، فذھب بعضھم إلى أن الجاھلية كانت، فيما بين نوح وإدريسواختلف ال
وأما . وذھب آخرون إلى أنھا كانت بين آدم ونوح، أو إنھا بين موسى وعيسى، أو الفترة التي كانت ما بين عيسى ومحمد

وذھب ابن خالويه إلى أن ھذه اللفظة أطلقت . أو فتح مكة عند جماعةمنتھاھا، فظھور الرسول ونزول الوحي عند األكثرين، 
 .في اإلسالم على الزمن الذي كان قبل البعثة

الزمان الذي عاشوا فيه قبل اإلسالم، وقبل " الجاھلية"والذي يفھم خاصة من كتب الحديث إن أصحاب الرسول كانوا يعنون به 
مھا، وعن موقفھم منھا بعد إسالمھم، وعن العھود التي قطعوھا على أنفسھم في نزول الوحي، فكانوا بسألون الرسول عن أحكا

ذلك العھد، وقد اقر الرسول بعضھا، ونھى عن بعض آخر، وذلك يدل على أن ھذا المعنى كان قد تخصص منذ ذلك الحين، 
   .مدلول خاص في عھد الرسول" الجاھلية"وأصبح للفظة 

وھم في نظرھم جماعة من أھل التوحيد ممن " أھل الفترة"عاشوا بين الميالد ورسالة الرسول وأطلق بعض العلماء على الذين 
وثاب "وأصحاب األخدود، وخالد بن سنان العبسي، و " أصحاب الرس"نبي " حنظلة ابن صفوان:"يقر بالبعث، ذكروا منھم

، وورقة بن نوفل، وعداس مولى عتبة بن أبي وأسعد أبا كرب الحميري، وقس بن ساعدة اإليادي وأمية بن أبي الصلت" السني
فھم إذن طبقة خاصة من . ربيعة، وأبا قيس صربة بن آبي أنس من األنصار، وأبا عامر األوسي، وعبد هللا بن جحش وآخرين

" الجاھلية"فلفظة . الجاھليين، ميزوا عن غيرھم بھذه السمة، ألنھم لم يكونوا على ملة أھل الجاھلية من عبادة األصنام واألوثان
أطلقه المسلمون على ذلك العھد، . إذن نعت اسالمي، من نوع النعوت التي تطلق في العھود السابقة على حركة ما أو انقالب

الذي أطلق في " العھد المباد"كما نطلق اليوم نعوت وأسماء على العھود الماضية التي يثور الناس عليھا، من مثل مصطلح 
، ومثل المصطلحات األخرى الشائعة في األقطار العربية األخرى، 1958تموز  1 4منذ ثورة العراق على العھد الملكي 

 .والتي أطلقت على العھود السابقة للثورات واالنقالبات

 يموارد التاريخ الجاھل

ما ذكروه وأكر . تاريخ الجاھلية ھو أضعف قسم كتبه المؤرخون العرب في تاريخ العرب، يعوزه التحقيق والتدقيق والغربلة
على انه تاريخ ھذه الحقبة، ھو أساطير، وقصص شعبي، وأخبار أخذت عن أھل الكتاب وال سيما اليھود، وأشياء وضعھا 

 .الوضاعون في اإلسالم، لمآرب اقتضتھا العواطف والمؤثرات الخاصة

فلما انتھت إلى . لتاسع عشروقد تداول العلماء وغير أصحاب العلم ھذه األخبار على إنھا تاريخ الجاھلية حتى القرن ا
استنادا إلى طرق البحث الحديثة التي دخلت على العلوم النظرية،وتفتحت . المستشرقين، شكوا في أكثرھا، فتناولوھا بالنقد

بذلك آفاق واسعة في عالم التاريخ الجاھلي لم تكن معروفة،ووضعوا األسس للجادات التي توصل عشاق التاريخ إلى البحث 
   .زيرة العربفي تاريخ ج



 

15 
 

وكان أھم عمل رائع قام به المستشرقون ھو البحث عن الكتابات العربية التي دونھا العرب قبل اإلسالم، وتعليم الناس قراءتھا 
وقد فتحت ھذه النصوص باب تاريخ الجاھلية، ومن ھذا الباب يجب أن نصل إلى . بعد أن جھلوھا مدة تنيف على ألف عام

 .التاريخ الجاھلي الصحيح

لقد كلف البحث عن ھذه الكتابات العلماء والسياح، ثمنا غاليا كلفھم حياتھم في بعض األحيان، ولم يكن من السھل تجول ھؤالء 
األوروبيون بأزياء مختلفة في أماكن تغلب عليھا الطبيعة الصحراوية للحصول على معلومات عن الخرائب والعاديات 

 .قوش وكتاباتوالحصول على ما يمكن الحصول عليه من ن

وال ينتظر التقدم أكثر من . والتاريخ الجاھلي مع ذلك في أول مرحلة من مراحله وفي الدرجات األولى من سلم طويل متعب
ذلك،إال إذا سھل للعلماء التجوال في بالد العرب، لدراستھا من جميع الوجوه، و للبحث عن العاديات، ويسرت لھم سبل 

اعدات الممكنة التي تأخذ بأيدھم إلى الكشف عن مواطن ذلك التاريخ والبحث عن مدافن البحث، ووضعت أمامھم كل المس
وتلك مسؤولية لن تفھم إال إذا فھم . كنوز اآلثار تحت األتربة واستخراجھا وحل رموزھا،لجعلھا تنطق بأحوالھا في تلك األيام

العرب القديم بصيانة مواطن اآلثار ومنع االعتداء العرب وعلى رأسھم الحاكمون منھم أن من واجبھم المحافظة على تأريخ 
عليھا، بإنزال أشد العقوبات بمن يحطم تمثاال، العتقاده بأنه صنم، أو بھدم أثرا لالستفادة من حجره، أو ما شابه ذلك من ھدم 

 .وتخريب

، بل رجعوا إلى مصادر وموارد لم يطمئن المستشرقون إلى ھذا المروي في الكتب العربية عن التاريخ الجاھلي ولم يكتفوا به
ساعدتھم في تدوين ھذا الذي نعرفه عن تاريخ الجاھلية، وھو شيء قليل في الواقع، ولكنه مع ذلك خير من ھذا القديم 

 : المتعارف وأقرب منه إلى التأريخ، وقد تجمعت مادته من ھذه الموارد

  .النقوش والكتابات -1
  .األخرى التوراة والتلمود والكتب العبرانية -2
   .الكتب اليونانية والالتينية والسريانية ونحوھا -3
  .المصادر العربية اإلسالمية -4
  
 للنقوش وللكتابات -  1

تعد النقوش والكتابات في طليعة المصادر التي تكون التاريخ الجاھلي، وھي وثائق ذات شان، ألنھا الشاھد الناطق الحي 
نقوش وكتابات غير عربية تطرقت إلى ذكر العرب كبعض : أن أقسمھا إلى قسمينالوحيد الباقي من تلك األيام، وأريد 

النصوص اآلشورية أو البابلية، ونصوص وكتابات عربية كتبت بلھجات مختلفة، منھا ما عثر عليه في العربية الجنوبية، 
ات المعينين والسبئين، ومنھا ويدخل ضمنھا تلك التي وجدت في مصر أو في بعض جزر اليونان أو في الحبشة، وھي من كتاب

ما عثر عليه في مواضع أخرى من جزيرة العرب، مثل أعالي الحجاز وبالد الشام والعربية السعودية والكويت ومواضع 
أخرى، كل ما عثر أو سيعثر عليه من نصوص في جزيرة العرب مدونا بلھجة من اللھجات الني تعارف علماء العرب أو 

 .ا من لغات العربالمستشرقون على اعتدادھ

وأغلب الكتابات الجاھلية التي عثر عليھا ھي و لألسف في أمور شخصية، ولذلك انحصرت فوائدھا في نواح معينة، في مثل 
الدراسات اللغوية، وأقلھا النصوص التي تتعرض لحالة العرب للسياسية، أو األحوال االجتماعية أو العلمية أو الدينية أو 

كل أملنا ھو في المستقبل، فلعله . لحضارية األخرى، ولھذا بقيت معارفنا في ھذه النواحي ضحلة غير عميقةالنواحي الثقافية وا
سيكون سخيا كريما، فيمدنا بفيض من مدونات لھا صلة وعالقة بھذه األبواب، وينقذنا بذلك من ھذا الجھل الفاضح الذي نحن 

   .العرب قبل اإلسالم. فيه، بتاريخ

لعربية الجنوبية التي عثر عليھا حتى اآلن، ھي في أمور شخصية في الغالب، من مثل إنشاء بيت، أو بناء بل حتى النصوص ا
معبد، أو يناء سور، أو شفاء من مرض، ولكنھا أفادتنا، مع ذلك، فائدة كبيرة في تدوين تاريخ العرب الجنوبيين، فقد أمدتنا 

ونظرا إلى ما نجده في بعض النصوص من إشارات إلى حروب، ومن . ئابأسماء عدد من الملوك، ولوالھا لما عرفنا عنھم شي
صالت بين ملوك الدول العربية الجنوبية، ونظرا إلى كون بعض الكتابات أوامر ملكية وقوانين في تنظيم الضرائب وتعيين 

ن ميل إلى الحضارة و حقوق الغرباء وفي أمور عامة أخرى لھا عالقة بصلة الحكومات بشعوبھا، و نظرا إلى ما عرفناه م
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االستقرار و العمل و البناء، وفي حكوماتھم من تنظيم و تنسيق في األعمال، فأننا نأمل الحصول في المستقبل على وثائق، 
الجنوبيين و عن صالتھم ببقية العرب أو العالم الخارجي، ألن جماعة تتھم ھذا % تعطينا مادة جيدة عن تاريخ العرب 

 .مذكورة، ال يمكن إن تكون في غفلة عن اھمية تدوين التاريخاالھتمام باألمور ال

و تختلف الكتابات العربية الجنوبية طوال و قصرا تبعا للمناسبات و طبيعة الموضوع، وتتشابه في المضمون وفي إنشائھا، 
" C.I.H. 1450: "ومن النصوص الطولية المھمة، نص رقمه العلماء برقم. الغالب، ألنھا كتبت في أغراض شخصية متماثلة

، وقد "C..I.H 4334"، ونص رقمه "ناعط"وقد كتب لمناسبة الحرب التي نشبت بين قبائل حاشد و قبائل حمير في مدينة 
نائب ملك " أبرھة"، ونص "م.ق50- 80"، " شعر أوتر بن علھن نھفن" "شعر أوتر بن علھان نھفان"أمر بتدوينه الملك 
الحميرية أو  658سطرا، يرتقي تاريخھا إلى سنة " 136"ي كتابة مھمة تتألف من ، وھو يحو"عزلي"الحبشة على اليمن 

   .م 554م وقد كتب بحميرية رديئة ركيكة، ونص يرتقي تاريخه إلى سنة  543

بة من ويراد بھذه اللھجات القري. أما الكتابات المكتوبة باللھجات التي يطلق عليھا المستشرقون اللھجات العربية الشمالية، فقليلة
وأما الكتابات التي وجد إنھا مكتوبة بالثمودية أو اللحيانية أو الصفوية، فإنھا عديدة، وھي قصيرة، وفي . عربية القرآن الكريم

أمور شخصية، و قد أفادتنا في استخراج أسماء بعض األصنام وبعض المواضع وفي الحصول على أسماء بعض القبائل 
 .وأمثال ذلك

 تاريخ الكتابات

ھذا أمر يؤسف عليه، إذ يكون المؤرخ في حيرة من أمره في ضبط الزمن الذي دون فيه النص، ولم . تابات المؤرخة قليلةوالك
والذي تبين . نتمكن حتى اآلن كل من الوقوف على تقويم ثابت كان يستعمله العرب قبل اإلسالم، مدة طويلة في جزيرة العرب

في تأريخھم للحوادث، وتثبيت زمانھا، فأرخوا بحكم الملوك، فكانوا يشيرون إلى  لنا حتى اآلن ھو أنھم استعملوا جملة طرق
وأرخوا كذلك بأيام الرؤساء وسادات القبائل . الحادث بأنه حدث في أيام الملك فالن، أو في السنة كذا في حكم الملك فالن
 .ھم في مختلف أنحاء جزيرة العربوأرباب األسر وھي طريقة عرفت عند المعينين والسبئين والقتبانيين وعند غير

والكتابات المؤرخة بھذه الطريقة، وان كانت أحسن حاال من الكتابات المھملة التي لم يؤرخھا أصحابھا بتاريخ، إال أننا قلما 
 نستفيد منھا فائدة تذكر، إذ كيف يستطيع مؤرخ أن يعرف زمانھا بالضبط، وھو ال يعرف شيئا عن حياة الملك الذي أرخت به

لقد فات أصحاب ھذه الكتابات أن شھرة اإلنسان ال تدوم، وأن  ؟الكتابة أو حكمه، أو زمانه، أو زمان الرجال الذين أرخ بھم
الملك فالنا، أو رب األسرة فالنا، أو الزعيم فالنا ربما ال يعرف بعد أجيال، وقد يصبح نسيا منسيا، لذلك ال يجدي التأريخ به 

لھذا السبب لم نستفد من كثير من ھذه الكتابات المؤرخة على وفق ھذه . تعي إال الحوادث الجسامشيئا، وذاكرة اإلنسان ال 
   .الطريقة، وأملنا الوحيد ھو أن يأتي يوم قد نستفيد فيه منھا في تدوين التاريخ

، ...."خس ذو سحر خرف ور: "وترد التواريخ في الكتابات العربية الجنوبية، وال سيما الكتابات القتبانية، على ھذه الصورة
ويالحظ إن ....". أرخ في شھر تمنع من سنة"و ...." وأرخ في شھر سحر من سنة: "، أي..."ورخس ذو تمنع خرف "أو 

: أي" ورخت الكتاب توريخا: "، ھما قريبتان من استعمال تميم، إذ ھي تقول"تاريخا"و " أرخ"، مثل "توريخ"و " ورخ"
ذو "ويلي التاريخ أسم الشھر، مثل شھر . ، فانه أداة التنكير"ورخ"الالحق بكلمة " السين"رف وأما ح". أرخت الكتاب تأريخا"

وقد تجمعت لدينا أسماء عدد من الشھور في اللھجات العربية الجنوبية المختلفة تحتاج إلى . وغير ذلك" ذو سحر"و " تمنع
، وھي في العربية "خريف"أي " خرف"ر في العادة كلمة ثم تلي الشھو. دراسة لمعرفة ترتيبھا بالنسبة إلى الموسم والسنة

أي سنة " خرف شھر يكل: "وعندئذ يذكر اسم الملك أو الرجل الذي أرخ به، فيقال. الجنوبية، السنة أو العام أو الحول
 .وھكذا بالنسبة إلى الملوك أو غيرھم. ، وھو ملك من ملوك قتبان"شھريكول"

غير إننا ال نستطيع أن نجزم بان ھذه للشھور كانت ثابتة ال . رجال كان يتضمن شھورانرى من ذلك إن التاريخ بأعوام ال
والرأي الغالب ھو إنھا وضعت في وضع يالئم المواسم وأوقات . تتغير بتغير الرجال، أو إنھا كانت تتبدل بتبدل الرجال

التقويم الحكومي، وكان يستند إلى السنين  ويظھر انھم كانوا يستعملون أحيانا مع ھذا التقويم تقويما آخر ھو. الزراعة
  .وتختلف أسماء شھور ھذا التقويم عن أسماء شھور التقاويم التي تؤرخ بالرجال. المالية،أي سني جمع الضرائب

 ويظھر أن العرب الجنوبيين كانوا يستعملون التقويم الشمسي في الزراعة، كما كانوا يستعملون التقويم القمري والتقويم النجمي
   .أي التقويم الذي يقوم على رصد النجوم
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على رأي - تقويما ثابتا يؤرخون به، وھي السنة التي قامت فيھا الدولة الحميرية " م. ق 115"وقد اتخذ الحميريون منذ سنة 
ل السنة وقد درسه المستشرقون، فوجدوه يقاب. فأخذ الحميريون يؤرخون بھذا الحادث، و اعتدوه مبدأ لتقويمھم -العلماء. بعض

 .والكتابات المؤرخة بموجب ھذه الطريقة، لھا فائدة كبيرة جدا في تثبيت التاريخ.المذكورة قبل الميالد

أي بعد ست سنوات تقريبا من التقدير " م.ق 109"وقد ذھب بعض الباحثين حديثا إلى أن مبدأ تاريخ حمير يقابل السنة 
 .التقديرين غير كبير والفرق بين. المذكور، وھو التقدير المتعارف عليه

وإذا ذھبنا مذھب الغالبية التي تجعل بداية ھذا . من سني التقويم الحميري 385ومن النصوص المؤرخة، نص تأريخه سنة
" ياسر يھنعم" "يسر يھنعم"م تقريبا، وصاحبه ھو الملك  27، عرفنا أن تاريخ ھذا النص ھو سنة "م. ق 115"التقويم سنة 

من سني  374نص آخر يعود تاريخه إلى سنة " ياسر يھنعم"وللملك ". شمر يھرعش"وذو ريدان و ابنه ملك سبأ " ياسر ينعم"
. م 281للتقويم الحميري، أي سنة  396كتابة أمر بتدوينھا سنة " و لشمير يھرعش".:م 295"أي سنة % التقويم الحميري، 

ملك سبأ وذو "، ولفب نفسه في مكان أخر بلقب "دانماك سبا وذو ري"وقد ورد اسمه في نصوص أخرى، وقد لقب نفسه بلقب 
، مما يدل على أنه كان قد وسع ملكه، وأخضع األرضين المذكورة لحكمه، وھي نصوص متأخرة "ريدان وحضرموت ويمنت

   .بالنسبة إلى النصوص األخرى

" عرابھا في الجبال والسواحلملك سبا وذو ريدان وحضرموت ويمنت و أ" "شرحبيل يعفر بن أبي كرب أسد"ولما أراد الملك 
الحميرية،  565- 564إن العمل كان في سنة : وقد عثر عليه، وإذا به يقول. بناء السد، أمر بنقش تاريخ البناء على جداره

من التأريخ  458-457وبعد ثماني سنوات من ھذا التأريخ، أي في عام . من األعوام الميالدية 450-449وھذا يوافق عامي 
، ولھذين النصين أھمية عظيمة جدا "الرحمن"، وضع عبد كالل نصا تاريخيا يذكر فيه أسم "حميري573 -  572"الميالدي 

وتظھر من ھذه اإلشارة فكرة ". الرحمن"، ويذكر الثاني "إله السماوات واألرضين"يذكر النص األول . من الناحية الدينة
 .التوحيد على لسان ملوك اليمن وزعمائھا

الحمري 582تأريخ أحدھما عام ". شرحبيل يكيف"و " شرحب آل يكف"آخرين ورد فيھما اسم الملك  وقد عر على نصين
 .م 475الحميرية، الموافقة لسنة  585، وتأريخ النص الثاني ھو سنة"م 467"

وأوالده، " السميفع أشوع" "السميفع أشوى"وھذا النص أمر بكتابته . ومن النصوص اآلثارية المھمة، نص حصن غراب
ويليه النص الذي أمر أبرھة حاكم اليمن ". الحميرية 640سنة "م 525تخليدا لذكرى انتصار األحباش على اليمانيين في عام 

   .م542الحميري، الموافق لعام  657في عھد األحباش بوضعه على جدران سد مأرب لما قام بترميم السد و إصالحه في عام 

ولم يعثر المنقبون بعد ھذا ". م554يوافق عام "لتقويم حمير  669عام  وآخر ما نبده من نصوص مؤرخة، نص وضع في
نعم، عثروا على نصوص كثيرة تشابه في مضمونھا وعباراتھا، وألفاظھا النصوص التي . النص على نص آخر يحمل تاريخا

ھذا العھد الذي  م، وھذا يبعث على احتمال كون ھذه النصوص مكررة، وأنھا من554م وسنة  439أقيمت في الفترة بن 
ھذا، وإن مما يالحظ على الكتابات العربية الجنوبية أن التي ترجع منھا إلى العھود القديمة من تاريخ جنوب . بحثنا عنه آنفا

ولذلك أصبحت . وكذلك الكتابات التي ترجع إلى العصور الحميرية المتأخرة،أي القريبة المتصلة باإلسالم. بالد العرب، قليلة
بات التي عثر عليھا حتى اآلن من العھود الوسطى المحصورة بن أقسم عھد من عھود تأريخ اليمن وبين أقرب أكثر الكتا

لكننا ال . وأكثرھا خلو من التأريخ غير عدد منھا يرد فيه لسماء ملوك وملكات أرخت بأيامھم. عھود اليمن إلى تاريخ اإلسالم
سلة لمن حكم أرض اليمن، ولعدم وجود جداول بمدد حكمھم،ولفقدان نستطيع تعيين تأريخ مضبوط لزمانھم، لعم وجود سل
 .اإلشارة إلى من كان يعاصرھم من الملوك واألجانب

أما الكتابات العربية الشمالية المؤرخة، فھي معدودة، وھي ال . وقد كان ما قدمناه يتعلق بالكتابات العربية الجنوبية المؤرخة
امرئ "وقد أرخ شاھد قبر . اريخ الكتابات في األقسام الشمالية والوسطى من بالد العربتعطينا ھذا السبب فكرة علمية عن ت

، وكان أھل الشام Bostraوھذه السنة ھي من سني تقويم بصرى ". م 328" 223بكسلول من سنة  7في يوم " القبس
  .م 105الروم سنةوحوران وما يليھما، يؤرخون بھذا التقويم في ذلك العھد، ويبدأ بدخول بصرى في حوزة 

اليونانية والسريانية : بين قنسرين ونھر الفرات جنوب شرقي حلب، كتبت بثالث لغات" زيد"وعثر على كتابة في خرائب 
والمھم عندنا، ھو النص العربي، وال سيما . م512، الموافقة لسنة "للتقويم السلوقي 823"والعربية، يرجع تأريخھا إلى سنة 
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حيث مادته اللغوية، فان أكثر ما ورد فيه أسماء الرجال الذين سعوا في بناء الكنيسة التي وضعت فيھا أما من . قلمه العربي
 .الكتابة

م، واألندقطية، ھي 568اليونانية بسنة أربع مئة وثالث وستين من األندقطية األول، وھي تقابل سنة " حران"وأرخت كتابة 
بعد مفسد  463بسنه "أما النص العربي، فقد أرخ . مل في تصحيح تقويم السنةدائرة ثماني سنين عند الروماينين، وكانت تستع

وفي . ،تشير إلى غزوة قام بھا أحد أمراء غسان لخيبر"بعد مفسد خيبر بعم"أن عبارة " ليتمن"ورأى األستاذ ". عام" "خيبر بعم
اليين كانوا يستعملون التواريخ المحلية، كما استعمال ھذه الجملة التي لم ترد في النص اليوناني، داللة على أن العرب الشم

 .كانوا يؤرخون بالحوادث الشھيرة التي تقع بينھم

فقد أرخت على . أما الكتابات الصفوية والثمودية واللحيانية، فإن من بينھا كتابات مؤرخة، إال ان توريخھا لم يفدنا شيئا أيضا
   .ومثل ھذه الحوادث مبھمة، ال يمكن أن يستفاد منھا في ضبط حادث ما. "سنة جاء الروم"أو " يوم نز ھذا المكان: "ھذا الشكل

إلى طرق للجاھليين في توريخ الحوادث، تنفي مع ما عثر عليه في الكتابات الجاھلية المؤرخة، " المسعودي"ھذا وقد أشار 
بن يشجب يعرب بن قحطان بأرض  وكانت العرب قبل ظھور اإلسالم تؤرخ بتواريخ كثيرة، أما حمير وكھالن ابنا سبأ: "فقال

، ثم ذكر أنھم أرخوا أيضا بما كان يقع لديھم من أحدا جسيمة "اليمن، فإنھم كانوا يؤرخون بملوكھم السالفة من التبابعة وغيرھم
، وھي نار كانت تظھر ببعض الحرار من أقاصي بالد اليمن، ومثل الحروب التي وقعت بين "نار صوان"في نظرھم، مثل 

لم يكونوا يؤرخون "أن العرب " الطبري"وذكر . واأليام الشھيرة وقد أورد جريدة بتواريخ القبائل إلى ظھور اإلسالم القبائل
يؤرخون قبل اإلسالم بعام الفيل، وكان سائر العرب يؤرخون بأيامھم  -فيما ذكر-بشيء من قبل ذلك، غير أن قريشا كانوا 
  ".ول والكالب الثانيالمذكورة، كتأريخھم بيوم جبلة وبالكالب األ

-وقد ذكر المسعودي أن قدوم أصحاب الفيل مكة، كان يوم األحد لسبع عشرة ليلة خلت من المحرم سنة ثمانمائة واثنتين 
، ولسنة أربعين من ملك "حجة الغدر"وثمانين سنة لالسكندر، وست عشرة سنة ومئتين من تاريخ العرب الذي أوله حجة العدد 

" المسعودي"يشر المسعودي إلى العرب الذين أرخوا بالتقويم المذكور، غير أننا نستطيع أن نقول إن  ولم. كسرى أنوشروان
كانت قد وجھت إلى مدينتھم، وأن الحملة المذكورة كانت حادثا تاريخيا بالنسبة إليھم، " أبرھة"قصد بھم أھل مكة، ألن حملة 

 .ولذلك أرخوا بوقت وقوعھا

أو " 570"المشتغلين بالتقاويم وبتحويل السنين وبتثبيتھا، وفقا لھا، أن عام الفيل يصادف سنة ويرى كثير من المستشرقين و
للميالد، وذلك يمكن اتخاذ ھذا العام مبدءا نؤرخ به على وجه التقريب الحوادث التي وقعت في مكة أو في بقية " 571"

 .الحجاز والتي أرخت بالعام المذكور

   سير والشروح العبرانيةللتوراة وللتلمود والتفا -  2

والتوراة مجموعة أسفار، كتبھا جماعه . وقد جاء ذكر العرب في مواضع من أسفار التوراة تشرح عالقات العبرانيين بالعرب
وأما ما تبقى منھا، مثل حزقيال والمزامير، فقد كتب في وادي . من األنبياء في أوقات مختلفة، كتبوا أكثرھا في فلسطين

  .م. ق 750، ويظن أنه كتب حوالي سنة "Amos" "عاموس"السبي، وأقدم أسفار التوراة ھو سفر الفرات أيام 
وقد كتب ھذه في ". المزامير" واإلصحاحان الرابع والخامس من سفر " Danial" "دانيال" وأما آخر ما كتب منھا، فھو سفر 

 .القرن الثاني قبل المسيح

 .والقرن الثاني قبل المسيح 750ه إذن إلى ما بين سنة فما ذكر في التوراة عن العرب يرجع تاريخ

وھناك نوعان من التلمود الفلسطيني أو التلمود األورشليمي . إشارات إلى العرب كذلك" Talmud" وقد وردت في التلمود 
"Yeruschalmi " بابلي"بأسم  بالعراق، ويعرف عندھم" بابل"كما يسميه العبرانيون اختصارا، والتلمود البابلي نسبة إلى "

المدارس اليھودية . وقد تعاونت على تحبير. أما التلمود الفلسطيني، فقد وضع، كما يفھم من اسمه في فلسطين.انتصارا
"Academies " وقد كانت ھذه مراكز الحركة العلمية عند اليھود في فلسطين، وأعظمھا ھو مركز ". الكنيس" في الكنائس
التلمود األورشليمي في أقدم " Rabbi Jochanan" "رابي بوحان"محل وضع الحبر وفي ھذا ال" Tiberies" "طبرية"
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،وھم الذين رضعوا "يوحنان" صورة من صوره في أواخر القرن الثالث الميالدي وتاله بعد ذلك األحبار الذين جاؤوا بعد 
   .ابع الميالديشروحا وتفاسير عدة تكون منھا ھذا التلمود الذي اتخذ ھيأته النھائية في القرن الر

م، وأكمله األحبار من  435المتوفي عام " Rabbi Ashi" "آشي" الحبر  - على ما يظھر- وأما التلمود البابلي، فقد بدأ بكتابته 
ولكل تلمود من التلمودين طابع خاص به، ھو . بعده، واشتغلوا به حتى اكتسب صيغته النھائية في أوائل القرن السادس للميالد

وأما التلمود البابلي، فيظھر . لذي وضع فيه، ولذلك يغلب على التلمود الفلسطبني طابع التمسك بالرواية والحديثطابع البلد ا
وھذه الصفات غير . عليه الطابع العراقي الحر وفيه عمق في التفكير، وتوسع في األحكام والمحاكمات، وغنى في المادة

 .موجودة في التلمود الفلسطيني

أما الفترة بين الزمن الذي انتھي . ود أحكام التوراة، وتفيدنا إشاراته من ھذه الناحية في تدوين تاريخ العربوبھذا يكمل التلم
فيه من كتابة التوراة والزمن الذي بدأ فيه بكتابة التلمود، فيمكن أن يستعان في تدوين تاريخھا بعض االستعانة باألخبار التي 

، الذي "Josephus Flavius" "جوسفوس فالفيوس" " يوسف فالفيوس" ودي ذكرھا بعض الكتاب، ومنھم المؤرخ اليھ
 Joudaike"وله كتاب باللغة اليونانية في تاريخ عاديات اليھود . للمسيح تقريبا 100و  37عاش بين سنة 
Archaioligia " للميالد، وكتاب أخر في تاريخ حروب اليھود  66تنتھي حوادثه بسنة"Peri tou Joudiaou 

Poemou " انطيوخس افيفانوس" من استيالء" "Antiochus Epiphanos " قبل الميالد إلى  170على القدس سنة
وقد نال تقدير . بعد الميالد، وكان شاھد عيان لھذه الحادثة 70سنة " Titus" "طيطس"االستيالء طيھا مرة ثانية في عھد 

   .بحقوق المواطن الرومانيوأنعم عليه بالتمتع " طيطس" و " Vespasian" "فسبازيان"

وكان األنباط في . وفي كتبه معلومات ثمينة عن العرب، وأخبار مفصلة عن العرب األنباط، ال نجدھا في كتاب ما أخر قديم
وقد عاصرھم . أيامه يقطنون في منطقة واسعة تمتد من نھر الفرات، فتتاخم بالد الشام، ثم تنزل حتى تتصل بالبحر األحمر

  .غير أنه لم يھتم بھم إال من ناحية عالقة األنباط العبرانيين، ولم تكن بالد العرب عنده إال مملكة األنباط ھذا المؤرخ،
ھذا وان للشروح والتفاسير المدونة على التوراة والتلمود قديما وحديثا، وكذلك للمصطلحات العبرانية القديمة على اختالف 

ة، وفي شرح المصطلحات الغامضة التي ترد في النصوص العربية التي تعود إلى أصنافھا أھمية كبيرة في تفھم تاريخ الجاھي
وقد استفدت كثيرا من . ما قبل اإلسالم، ألنھا نفسھا و بتسمياتھا ترد عند العبرانيين في المعاني التي وضعھا الجاھليون لھا

ة معارفي بھا، ولھذا أرى أن من الالزم لمن يريد الكتب المؤلفة عن التوراة مثل المعجمات في تفھم أحوال الجاھلية، وفي زياد
  .دراسة أحوال الجاھية، التوغل في دراسة تلك الموارد وجميع أحوال العبرانيين قبل اإلسالم

   الكتب للكالسيكية-3

أھمية كبيرة،  -أعلى ما فيھا من خط-ولھذه الكتب . الكتب اليونانية والالتينية المؤلفة قبل اإلسالم" الكالسيكية" صد بالكتب قوأ
: ألنھا وردت فيھا أخبار تاريخية وجغرافية كبيرة الخطورة، ووردت فيھا أسماء قبائل عربية كثيرة لوالھا لم نعرف عنھا شيئا

وقد استقى مؤلفوھا وأصحابھا معارفھم من الرجال الذين اشتركوا في الحمالت التي أرسلھا اليونان أو الرومان إلى بالد 
ح الذين اختلطوا بقبائل بالد العرب أو أقاموا مدة بين ظھرانيھم، وال سيما في بالد األنباط، من التجار العرب،ومن السيا

وتعد اإلسكندرية من أھم المراكز التي كانت تعنى . وأصحاب السفن الذين كانوا بتوغلون في البحار وفي بالد العرب للمتاجرة
سكانھا وما ينتج فيھا لتقدمھا إلى من يرغب فيھا من تجار البحر  عناية خاصة بجمع األخبار عن بالد العرب وعادات

  .معارفھم عن بالد العرب من ھذه المصادر التجارية العالمية" الكالسيكيين"وقد استقى كثير من الكتاب . المتوسط
والرومان، وتتجاوز وتتحدث الكتب الكالسيكية جازمة عن وجود عالقات قديمة كانت بين سواحل بالد العرب وبالد اليونان 

بعض ھذه الكتب ھذه الحدود فتتحدث عن نظرية قديمة كانت شائعة بين اليونان، وھي وجود أصل دموي مشترك بين بعض 
وتفصح ھذه النظرية، على ما يبدو منھا من سذاجة، عن العالقات العريقة في القدم التي كانت تربط . القبائل العربية واليونان
 .الشماليين بسكان الجزيرة العربيةسكان البحر المتوسط 

" م. ق 425-480" " ھيرودتس" ، و "م. ق Aescylus" "525 -456" "أخيلس"ومن أقدم من ذكر العرب من اليونانيين 
وھو . سمعه، ووصف ما شاھده في كتاب تاريخي. وقد زار مصر، وتتبع شؤون الشرق وأخباره بالمشاھدة والسماع، ودون ما

الشھير بلقب " Cicero" "شيشرون" أول أوربي ألف كتابا بأسلوب منمق مبوب في التاريخ ووصل مؤلفه ألينا، وقد لقبه 
   ".تاريخأبي ال"
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. ، فألف عن تاريخه"النزاع األوروبي األسيوي"تاريخ الصراع بين اليونان والفرس، وان شئت فسمه " ھيرودتس" تناول 
وھو أول كاتب يوناني اتخذ من الماضي موضوعا للحاضر . والظاھر أنه لم يتمكن من إتمامه، ففيه فصول وضعت بعد وفاته

وھو مع . أخبار األيام السالفة مقصورا على ذكر األساطير والقصص الشعبية و الدينية ومادة لمناقشة، بعد أن كان البحث في
حرصه على النقد والمحاكمة، لم يتمكن أن يكون بنجوة من األفكار الساذجة التي كانت تغلب على ذلك العالم االبتدائي في ذلك 

ومنھم . ا بعقلية زمانه في التصديق بأمثال ھذه األمورالعھد، فحشر في كتابه قصصا ساذجا وحكايات ال يصدقھا العقل، متأثر
 De"وكتاب " Historia Plantarum"، مؤلف كتاب "م. ق 287-371حوالي"، "Theophrastus" "ثيوفراستوس"

Causis Plantarum ." وفي خالل حديثه عن النبات تطرق إلى ذكر البقاع العربية الني كانت تنمو بھا مختلف
" ايراتو ستينس" و . المناطق الجنوبية التي كانت تصدر التمر واللبان والبخور واألفاويهاألشجار،وال سيما 

"Eratostenes" " 276  -194وقد استفاد الكتاب اليونانيون الذين جاؤوا من بعده من كتاباته،ونجد في مواضع ". م. ق
 Diodorus Sicus" "40" "ديدورس الصقلي"و نضيف الى من تقموا  ".سترابون أقواال معزوة إليه"ية مختلفة من جغراف

، تناول تاريخ العالم من " Bibliothke Historrike" "المكتبة التاريخية"وقد ألف بالغة اليونانية تاريخا عاما سماه .". م.ق
وھو في أربعين جزءا، لم يبق منھا سوى خمسة عشر جزءا، ". الغال"ألقليم " يوليوس قيصر"عصر األساطير حتى فتح 

 .م.ق 323و تنتھي بسنة . م.ق480حث في الحقبة المھمة التي تبتدئ بسنة تب

ويعوز ھذا المؤرخ النقد، ألنه جمع في كتابه كل ما وجده في الكتب القديمة من أخبار ولم يمحصھا، وقد امتأل كتابه 
   .ير الدينية القديمةباألساطير، والعالم مع ذلك مدين له إلى حد كبير بمعرفة أخبار الماضين، وال سيما األساط

وھو رحالة كتب كتابا مھما باللغة " م19- م.قstrado" "strabon" "64" "سترابو" "سترابون"ومن المؤلفين الكالسيكيين، 
وقد وصف فيه األحوال الجغرافية الطبيعية لمقاطعات ". Geographica" "جغرافيا"اليونانية في سبعة عشر جزءا سماه 

وللكتاب شأن كيير، إذ اشتمل على . الرئيسية، وتاريخھا، وحاالت، سكانھا، وغريب عاداتھم وعقائدھم اإلمبراطورية الرومانية
 .وقد اعتمد فيه على ما ذكره الكتاب السابقون. كثير من األخبار التي ال تتيسر في كتاب آخر

فيه مدائن العرب وقبائلھم في  في جغرافيته فصال خاصا من الكتاب السادس عشر ببالد العرب، ذكر" سترابون"وقد أفرد 
" Aelius Gallus" "أوليوس كالوس" "أوليوس غالوس"عھده، ووصف أحوالھم التجارية واالجتماعية واالقتصادية،وحملة 

في جغرافيته، أھمية خاصة، إذ " سترابون"والخبار ھذه الحماة التي دونتھا . المعروفة لفتح بالد العرب وما كان من اخفاقه
مات عن نواحي من تأريخ العرب نجھلھا، وقد شارك ھو نفسه في الحملة، وقد كان صديقا لقائدھا، فوصفه جاءت بمعلو

لقد علمتنا الحملة التي قام بھا الرومان على بالد العرب بقيادة : " وقد استھل وصف الحملة بھذه العبارة. وصف شاھد عيان
 .دأوليوس غالوس في أيامنا ھذه أشياء كثيرة عن تلك البال

المتوفي سنة " Pliny the Elder" "Galus plinius Secundus" "بليني األقدم" " بلينيوس" وممن تحدث عن العرب 
في سبعة وثالثين قسما، وقد نقل في كتابه عن " Naturalius Historia" "التاريخ الطبيعي"م، رمن كتبه المھمة كتابه  79

لشرق وجمع ما أمكنه جمعه، غير أنه أتى في أماكن متعددة من كتابه بأخبار لم تقسمه، وال سيما معلوماته عن بالد العرب وا
   .يرد لھا ذكر من كتب المؤرخين اآلخرين

 Periplus Maris Erythraei" "The" "الطواف حول بحر األريتريا"وھناك مؤلف يوناني مجھول، وضع كتابا سماه 
Periplus of the Erythraean Sea " القرن األول للمسيح في رأي بعض العلماء، أو بعد ذلك في أتمه في نھاية

حوالي النصف األول من القرن الثالث للميالد في رأي بعض آخر، وقد وصف فيه تطوافه في البحر األحمر وسواحل البالد 
التجار الذين كانوا والظاھر أنه كان عالما بأحوال الھند وشواطئ أفريقية الشرقية، ولعله كان تاجرا من . العربية الجنوبية

أما األقسام الداخلية من جزيرة العرب، فيظھر أنه لم يكن . بأحوال السواحل. يطرفون في ھذه األنحاء لالتجار، ولم يعن إال
وذھب آخرون . بعد الميالد" 80"إلى أن الكتاب المذكور قد ألف في حوالي السنة " البرايت"وقد ذھب . ملما بھا إلماما كافيا

 .بعد الميالد" 215"أو " 225"لفه قد ألفه في حوالي السنة إلى أن مؤ

" أبولودورس"وھناك طائفة من الكتاب الذين تركوا لنا آثارا وردت فيھا إشارات إلى العرب والبالد العربية، مثل 
"Apollodorus" " بطلميوس" و ". بعد المسيح 140المتوفي سنة" "Claudius Ptolemas " الذي عاش في

المعروف في اللغة " كتاب المجسطي" وھو صاحب مؤلفات في الرياضيات منھا . ية في القرن الثاني للمسيحاإلسكندر
ولھنا ". جغرافية بطلميوس"، ويعرف باسم "Geographike Hyphegesis"وله كتاب مھم في الجغرافية سماه . لعربية.ا
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جمع فيه بطلميوس ما عرفه . انتھاء القرون الوسطىالكتاب شھرة واسعة، وقد درس في أكثر مدارس العالم إلى ما بعد 
وقد تكلم في كتابه . العلماء اليونان وما سمعه ھو بنفسه ومما شاھده ھو بعينه، وقسم األقاليم بحسب درجات الطول والعرض
   .م في ذلك العھدعلى مدن البالد العربية وقبائلھا وأحوالھا، وزين الكتاب بالخارطات التي تصور وجھة نظر العلم إلى العال

عن حضرموت يشير إلى أن المنبع الذي أخذ منه كان يعلم شيئا عنھا، وانه كان " بطلميوس"وبرى بعض الباحثين أن ما ذكره 
ويرون أن ذلك المنبع قد يكون تاجرا روميا، أو أحد المبعوثين الرومان في تلك المدينة، ألن . العاصمة" شبوة"قد أقام مدة في 

عن " بطلميوس"أما ما ذكره . لألودية واألماكن الحضرمية يشر إلى وجود معرفة باألماكن عند صاحبه" بطلميوس"وصف 
و السبئيين، فانه ال يدل،على حد قول المذكورين،على علم باألماكن، و إجادة ألسمائھا، وأن الذي أخذ منه " سبا"أرضق 

 .لم يكن قد شاھدھا" بطلميوس"

، وقد ألف كتبا "مArrian" "Flavius Arrianus" "95 -175" "أريان"وال بالد العرب ومن الذين أوردوا شيئا عن أح
في خمسة عشر قسما، وصف في سبعة منھا حمالت " Anabasis of Alexader the Great"منھا كتابه . عديدة

أميرال اإلسكندر " "رخسني" "Nearchus"اإلسكندر الكبير، وفي الثمانية األخرى وصف الھند وأحوال الھنود ورحلة القائد 
، وھو مؤرخ سرياني ألف في اليونانية ."م. ق Herodianus" " 165 - 250" "ھيروديان" ومنھم ". في الخليج العربي

 .م 238إلى سنة " ماركوس أوريليوس"كتابا في تاريخ قياصرة الروم من وفاة القيصر 

 لموارد للنصرانيةا

تدوين تاريخ انتشار النصرانية في بالد العرب وتاريخ القبائل العربية، وعالقات العرب وللمواد النصرانية أھمية كبيرة في 
ولھا في نظري قيمة تاريخية مھمة ألنھا عند عرضھا للحوادث . باليونان والفرس، وقد كتب أغلبھا باليونانية والسريانية

   .، والحروب وأوقاتھا في الغالب مضبوطة مثبتةتربطھا بتاريخ ثابت معين، مثل المجامع الكنيسية، أو تواريخ القديسين

 Eusebius of" "أويسبيوس القيصري"المعروف ب " أويسبيوس"ومن أشھر ھذه الموارد مؤلفات المؤرخ الشھر 
Caesarea" " 263 - 340 أبي التاريخ الكنائسي"وب " م 340 - 265" " م" "fater of Ecclesiastical 

History " وكان على اتصال بكبار رجال الحكومة وبرؤساء الكنيسة، فاستطاع بذلك أن يقف ". رىھيرودتس النصا"و ب
على كثير من أسرار الدولة وأن يراجع المخطوطات والوثائق الثمينة التي كانت تحويھا خزائن الحكومة وخزائن كتب 

، حوى باإلضافة إلى "The Chronicon"وكان قد ألف كتابا في التاريخ باللغة اليونانية،عرف ب  .الرؤساء واألغنياء
 .التاريخ العام تقاويم وجداول بالحوادث التي حدثت في أيامه

. م، ولم يبق من أصله غير قطع صغيرة 325وقد أفاد ھذا الكتاب فائدة كبيرة في معرفة تاريخ اليونان والرومان حتى سنة
 Joseph" "جوزيف سكالكر"غة األرمنية ، وقد سد ، وأخرى بالل"Jerome" "جيروم"غير أن له ترجمة بالالتينية عملھا 

Scaliger "النقص الذي طرأ على النسخة األصلية، باستفادته من ھاتين الترجمتين. 

، وھو في عشرة "Ecclesiasticla History" "التاريخ الكنائسي" ولھذا األسقف كتب مھمة أخرى، في مقدمتھا كتاب 
وقد استقى كتابه ھذا من مصادر قديمة، فاورد . م 324سنة " Licinius"ة اإلمبراطور كتب، يبدأ بأيام المسيح، وينتھي بوفا

تحدث فيه عن تعذيبھم " The martyrs of Palastin" "شھداء فلسطين"كتاب : ومن مؤلفاته. فيه امورا انفرد بھا
 The Life of" "نسيرة قسطنطي"، وكتاب "م Maximin" " 303 - 310"و " Dioclentian"واستشھادھم في أيام 

Constantine"وكتاب في فلسفة اليونان وديانتھما ،.   

أسقف قيصرية، " م 394- 32 0حوالي " "Gelasius"و " م 371- 296حوالي " Athanasius: "ومن مؤرخي الكنيسة
كتاب م، وصاحب  410المتوفى سنة " Rufinus Tyranius" "روفينوس تيرانيوس"و ". Eusebius"وله تتمة لتاريخ 

"Historiae Ecclesiasticla ." ايروينوس"و " أويسبيوس"وقد ضمنه أقساما من تاريخ" "Irenaeus" "444م" ،
. للنظر في النزاع مع النساطرة، و كان يميل اليھم" أفسوس"، و قد كتب مؤلفا عن مجمع " Tyre" "صور"وكان اسقفا على 

الكنيسة، و قد اعتمد في تواريخه على كتب قبله من المؤرخين، وقد  ، و ھو من الفقھاء في"Socrates" "سقراط"و المؤرخ 
و له كتاب في التاريخ " Sozomenos" "400-443" "سوزومينوس"و المؤرخ . وردت في ثناياھا أخبار عن بالد العرب

و مؤرخ ، وھ"Zosimus" "زوسيموس" "و . للميالد 457المتوفي حوالي سنة " Theodoret" "ثيودوريت"الكنائسي، و 
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" شمعون األرشامسي"و . اليونانية ، فأشار إلى العرب و عالقاتھم بھا -يوناني ألف في تاريخ االمبراطورية الرومانية 
"Simeon of Beit Arsam" التي تبحث في تعذيب ذي نواس للنصارى في " رسائل الشھداء الحميريين"، و ھو صاحب

و . بالط ملك الحيرة أيام أوفده إليه امبراطور الروم في مھمة رسمية من" على ما يديعيه"نجران، و قد جمع أخبارھم 
أعظم " Belisarius" "بليزاريوس"من رجال القرن الساسد للميالد، و كان أمين سر القائد " Procopius" "بروكوبيوس"

لفاته نؤلف في تاريخ و من مؤ. ، و قد رافقه عدة سنين في بالد فارس و شمال افريقية و جزيرة صقلية"يوسطاوس"قواد 
   .، وقد وردت فيه أخبار ذات بال بالنسبة لبالد العرب"De Bllo Persico"، وكتاب "زمانه، ال سيما حروب يوسطنيانوس

المتوفي سنة " John Malalas" "ويحنا مالال. "م 568، المتوفى حوالي سنة "Zacharias" "زكريا"ومن ھؤالء 
 Johan of" "يوحنا األفسي"و . م582المتوفي حوالي سنة " Menander Protector" "ميننذر"و . م578

Ephesus " التاريخ الكنائسي: "م تقريبا، وله مؤلفات عديدة منھا كتابه 585م، وتوفي سنة505وقد ولد في حوالي سنة "
"Ecclesiastica Historia" تأريخ "ب وكتا. م585وينتھي بسنة" يوليوس قيصر"، وھو في ثالثة أقسام يبتدئ بأيام

" Stephanus Byzantinus" "اسطيفان الييزنطي"ومن ھؤالء . م569، وقد فرغ من تأليفه سنة "القديسين الشرقيين
. م600المتوفي سنة " المدرسي"أي " Scholasticus"المعروف ب " Evagrius" "ايواكريوس"و . م 600المتوفي سنة 

" المجمع األفسوسي"يبتدي بذكر . في ستة أقسام" Historiae Ecclesiasticae" "التأريخ الكنائسي"وھو صاحب كتاب 
. وھو من الكتب المھمة، ألن مؤلفه لم يكتب عن ھوى، شأن أكثر مؤرخي الكنيسة. م593م وينتھي بسنة 431المنعقد عام 

 .وقد استعان بالنصوص األصلية وبالكتب المؤلفة سابقا

 Theophanes" "ثيوفانس"م و 640المتوفي سنة " Theophylactus Simocatta" "ثيوفليكت"ومن ھؤالء أيضا 
the Confessor " ايليا النصيبي"و . م811المتوفي سنة" "Elijah (Elis( of Nisibis" ،"وميخائيل السوري."  

ھذا وفي قائمة المخطوطات السريانية في المتحف البريطاني أسماء مخطوطات تأريخية في ودينية أخرى ذات فائدة كبيرة في 
وفي مجموعة الكتابات اليونانية والالتينية وفى المجموعات التي تبحث في أعمال القديسين وفي انتشار النصرانية، . الباب

لمؤلف مجھول اسمه " Carl Mullerكارل مولر " وھناك كتاب نشره المستشرق . إشارات مھمة إلى بالد العرب
"Glaucus " ئفة من المؤرخين النصارى من روم وسريان عاشوا في أيام الدواة وھناك طا ".آثار بالد العرب"يبحث في

األموية والدولة العباسية، ألفوا في التأريخ العام وفي تواريخ النصرانية إلى أيامھم، فتحدثوا لذلك عن العرب في الجاھلية وفى 
المية عن الجاھلية واإلسالم تفيد في سد ومؤلفات ھؤالء مفيدة من ناحية ورود معارف فيھا ال ترد في المؤلفات اإلس. اإلسالم

 .الثغر في التأريخ الجاھلي وفي الوقوف على النصرانية بين العرب وعلى صالت الروم والفرس بالعرب

وأكثر الموارد المذكورة ھي، ويا لألسف، مخطوطة، ليس من المتيسر االستفادة منھا، أو مطبوعة ولكنھا نادة، ألنھا طبعت 
ثم أنھا في اليونانية او . نين فصارت نسخھا محدودة معدودة ال توجد اال في عدد قليل من المكتباتمنذ عشرات من الس

الالتينية أو السريانية، أي في لغاتھا األصلية، وھذا صعب على من ال يتقن ھذه اللغات االستفادة منھا، ولھذه األمور وألمثالھا، 
لجاھلي حتى المستشرقون منھم استفادة واسعة، فحرمنا الوقوف على أمور لم يستفد منھا الراغبون في البحث في التاريخ ا

  .كثيرة من أخبار الجاھلية كان في االمكان الوقوف عليا لو تيسرت لنا ھذه الكنوز

 الموارد العربية اإلسالمية

لق منھا بأخبار صالت وأعني بھا الموارد التي دونت في اإلسالم وقد جمعت مادتھا عن الجاھلية من األفواه، خال ما يتع
الفرس بالعرب وبأخبار آل نصر وآل غسان وبأخبار اليمن المتأخرة، فقد أخذت من موارد مرتبة يظھر انھا كانت مكتوبة كما 

   .سأتحدث عن ذلك

دان من نثر ونظم، ومنھا كتب في البل: والموارد المذكورة كثيرة، منھا مصنفات في التاريخ، ومنھا مصنفات في األدب بنوعيه
والرحالت والجغرافيا وفي موضوعات أخرى عديدة، ھي وإن كانت في أمور ال تعد من صميم التاريخ، إال أنھا مورد من 
الموارد التي يجب االستعانة بھا في تدوين تاريخ الجاھلية، ألنھا تتضمن مادة غزيرة تتعلق بتاريخ الجاھلية القريبة من اإلسالم 

 .ا في كتب التاريخ، فال بد لمؤرخ الجاھلية من األخذ منھا التمام التاريخوالمتصلة به، ال نجد لھا ذكر

الحق، إننا إذا أردنا البحث عن مورد يصور لنا أحوال الحياة الجاھلية، ويتحدث لنا عن تفكير أھل الحجاز عند ظھور اإلسالم، 
وال أريد أن أدخله . جع اإلسالمية، وھو فوقھا بالطبعفال بد لنا من الرجوع إلى القرآن الكريم وال بد من تقديمه على سائر المرا
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فيھا، ألنه كتاب مقدس، لم ينزل كتابا في التاريخ أو اللغة أو ما شاكل ذلك، ولكنه نزل كتابا عربيا، لغته ھي اللغة العربية التي 
رھم وعقائدھم، ونصحھم كان يتكلم بھا أھل الحجاز، وقد خاطب قوما نتحدث عنھم في ھذا الكتاب، فوصف حالتھم، وتفكي

. وذكرھم باألمم والشعوب العربية الخالية، وطلب منھم ترك ما ھم عليه، وتطرق إلى ذكر تجاراتھم، وسياساتھم وغير ذلك
وفيه تفنيد لكثير من اآلراء المغلوطة . وقد مثلھم أناس كانت لھم صالت بالعالم الخارجي، واطالع على أحوال من كان حولھم

فھو مرآة صافية للعصر الجاھلي، وھو كتاب صدق ال سبيل إلى الشك في صحة . المصادر العربية اإلسالمية التي نجدھا في
   .نصه

وفيه . وفي القرآن الكريم ذكر ليعض أصنام أھل الحجاز، وذكر لجدلھم مع الرسول في اإلسالم وفي الحياة وفي المثل الجاھلية
عندھم، وذكر تجارتھم مع العلم الخارجي، ووقوفھم على تيارا السياسة  تعرض لنواح من الحياة االقتصادية والسياسية

العالمية، وانقسام الدول إلى معسكرين، وفيه أمور أخرى تخص الجاھلية وردت فيه على قدر ما كان لھا من عالقة بمعارضة 
اھلية، لم تكن صورة صحيحة و كل ما ورد فيه دليل على أن صورة اإلخباريين التي رسموھا للج. قريش للقرآن واإلسالم

متقنة، وأن ما زعموه من عزلة جزيرة العرب، وجھل العرب وھمجيتھم في الجاھلية الجھالء، كان زعما ال يؤيده القرآن 
 .الكريم الذي خالف كثيرا مما ذھبوا إليه

ثروة تأريخية قيمة تفيد  والتفسير، مصدر آخر من المصادر المساعدة لمعرفة تاريخ العرب قبل اإلسالم وفي كتب التفسير
المؤرخ في تدوين ھذا التاريخ، تشر ما جاء مقتضبا في كتاب هللا، وتبسط ما كان عالقا بأذھان الناس عن األ التي سبقت 
اإلسالم، وتحكي ما سمعوه وما وعوه عن القبائل العربية البائدة ورد لھا ذكر مقتضب في السور،وما ورد عندھم من أحكام 

 .اتوآراء ومعتقد

غير مفھرسة وال مطبوعة طبعا حديثا، وھي في أجزاء ضخمة عديدة في الغالب، ولھذا  - ويا لألسف - ولكن كتب التفاسير 
صعب على الباحثين الرجوع أليھا الستخراج ما يحتاج إليه من مادة عن التأريخ الجاھلي، حتى إن المستشرقين المعروفين 

لم يأخذوا من معين اال قليال، مع أن فيھا مادة غنية عن نواح كثيرة من أمور  بصبرھم وبجلدھم وبعدم مباالتھم بالتعب،
   .الجاھلية المتصلة باإلسالم

كتب الحديث وشروحھا، ھي أيضا مورد غني من الموارد التي ال بد منھا لتدوين أخبار الجاھلية المتصلة باإلسالم، إذ نجد 
فال مندوحة من الرجوع اليھا واألخذ منھا في . ھلية ال نجدھا في مورد آخرفيھا أمورا تتحدث عن نواح عديدة من أحوال الجا

ولكن أكثر من بحث في التأريخ الجاھلي لم يغرف من ھذا المنھل الغزير، بسبب عدم انتباھھم ألھميته . تدوين تاريخ الجاھلية
نه لنزيد علمنا بتأريخ ھذه الجاھلية في تدوين تأريخ عرب الحجاز عند ظھور اإلسالم، فعلينا نحن اليوم واجب األخذ م

 .المتصلة باإلسالم

والشعر الجاھلي، مورد آخر من الموارد التي تساعدنا في الوقوف على تأريخ الجاھلية واالطالع على أحوالھا، وقديما قيل فيه 
ع فيھا بيتا من الشعر، إال نز.ما سمعت ابن عباس فسر آية من كتاب هللا، عز وجل: قال. عن عكرمة". " ديوان العرب"إنه 

إذا أعياكم تفسر آية من كتاب هللا، فاطلبوه في الشعر، فإنه ديوان العرب، وبه حفظت األنساب، وعرفت المآثر : وكان يقول
ومنه تعلمت اللغة، وھو حجة فيما أشكل من غريب كتاب هللا وغريب حديث رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، وحديث 

وقال ". كان الشعر علم قوم لم يكن لھم علم أصح منه: قال عمر بن الخطاب: قال. وعن ابن سيرين". "صحابته والتابعين
   ."وكان لسعر في الجاھلية ديوان علمھم، ومنتھى حكمھم، به يأخذون، وإليه يصيرون: "الجمحي فيه، أي في الشعر الجاھلي

": محمد بن سالم الجمحي"قال . برواية شعر العربوقد جمع السعر الجاھلي في اإلسالم، جمعه رواة حاذقون، تخصصوا 
كان ينحل شعر الرجل غيره، ويزيد . وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثھا، حماد الرواية، وكان غير موثوق به"

حمر، للھجرة، وخلف بن حيان أبو محرز األ" 154"المتوفى سنة " أبو عمرو بن العالء"واشتھر بجمعه أيضا ". في األشعار
وأبو عبيده، واألصمعي، والمفضل بن محمد الضبي الكوفي صاحب المفضليات، ھي ثمان وعشرون قصيدة، قد تزيد وقد 

 .تنقص وتتقدم وتتأخر القصائد وتتأخر بحسب الرواية

وأبو . قبيلةإنه جمع أشعار العرب، فكانت نيفا وثمانين : للھجرة، قيل 206وأبو عمرو اسحاق بن مرار الشيباني المتوفى سنة 
للھجرة، وأبو محمد جناد بن واصل الكوفي، وخالد بن يزيد الباھلي،  231عبد هللا محمد بن زياد األعرابي المتوفى سنة 

   .وغيرھم ممن تفرغوا له، وصرفوا جل وقتھم في جمعه وحفظه وروايته
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ھم علم أصح منه، فجاء اإلسالم، كان الشعر علم قوم لم يكن ل: عمر بن الخطاب: قال. قال ابن عوف عن ابن سيرين"
فلما كثر اإلسالم، وجاءت الفتوح، . فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجھاد، وغزوا فارس والروم، ولھيت عن الشعر وروايته

واطمأنت العرب باألمصار، راجعوا رواية الشعر فلم يئلوا إلى ديوان مدون وال كتاب مكتوب، فألفوا ذلك وقد ھلك من العرب 
ما انتھى إليكم مما : "انه قال" أبي عمرو بن العالء"وورد عن ". ھلك بالموت والقتل، فحفظوا أقل ذلك، وذھب عنھم أكثرهمن 

وال جدال بين العلماء حتى اليوم في موضوع ذھاب أكثر ". قالت العرب إال أقله، ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير
وقد علوا سيب اندثار أكثره وذھابه بسبب . صل الينا مدونا في الكتب، ھو قليل من كثرالشعر الجاھلي، وفي أن الباقي الذي و

عدم تدوين الجاھليين له، واكتفائھم برواية حفظا، فضاع بتقادم الزمان وبموت الرواة، وبانطماس أثره من الذاكرة، وبانشغال 
  .يؤثر في العواطف تأثير الجديد منه الذي قيل قبيل اإلسالم الناس بأمور أخرى روايته، وال سيما رواية القديم منه الذي لم يعد

قد كان عند النعمان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار الفحول وما مدح به ھو وأھل بيته، فصار ذلك "نعم جاء في األخبار أنه 
ر فنسخت له أشعار العرب في أنه ذكر أن النعمان ملك الحيرة أم" حماد الراوية"وورد عن ". إلى بني مروان أو ما صار منه

إن تحت القصر كنزأ، : فلما كان المختار بن أبي عبيد، قيل له. الطنوج، وھي الكراريس، فكتبت له ثم دفنھا في قصره األبيض
   .فاحتفره، فأخرج تلك األشعار

. شعر عند الجاھليينووردت أخبار أخرى تدل على وجود تدوين لل. ووردت عنه أيضا حكاية أھل مكة للمعلقات على الكعبة
وھذا ما . اال اننا ال نجد حمادا وال غير حماد ينص على أنه نقل ما دونه من تلك الموارد المدونة أو من غيرھا مما وجده مدونا

موضوع الشعر الجاھلي من ناحية وجود تدوين له، أو عدم وجود : حدا بالعلماء قديما وحديثا إلى البحث في ھذا الموضوع
  .أثر ذلك على درجة ذلك الشعر من حيث الصحة واألصالة والصفاء والنقاءو. تدوين له

وقد شخص أھل الفراسة بالشعر . وفي الشعر الجاھلي الواصل الينا، شعر صحيح وشعر موضوع منحول حمل على الشعراء
فدعوى مثل . ال أصل لهولم يقل أحد منھم أن الشعر الجاھلي موضوع كله، فاسد . الصحيح منه ونصوا على أكثر الفاسد منه

  .إنما اختلفوا في درجة نسبة الصحيح إلى الفاسد، أو نسبة الفاسد إلى الصحيح. ھذه، ھي دعوى كبيرة ال يمكن إن يقولھا أحد
وكان من . وكان ممن ھجن الشعر وأفسده وحمل كل غثاء، محمد بن إسحاق مولى آل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف"

قل الناس عنه األشعار، وكان يعتذر منھا، ويقول ال علم لي بالشعر إنما أوتى به فأحمله، ولم يكن ذلك له علماء الناس بالسير فن
عذرا، فكتب في السير من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط، وأشعار النساء فضال عن أشعار الرجال، ثم جاوز ذلك 

وأنه أھلك عادا : )ا الشعر، ومن أداه منذ ألوف من السنين، وهللا يقولفيقول من حمل ھذ: إلى عاد وثمود أفال يرجع إلى نفسه
   (.وعادا وثمود والذين من بعدھم ال يعلمھم إال هللا: )وقال(. فھل تھم ى لھم من باقية: )وقال في عاد(. األولى وثمود فما أبقى

كان بنحل شعر الرجل . وكان غير موثوق به": بالكذب وبوضع الشعر على ألسنة الشعراء، فقيل فيه" حماد الرواية"واتھم 
إن حمادا ھو الذي جمع ": "المعلقات"للھجرة في أمر  328المتوفى سنة " أبو جعفر النحاس"وقال ". غيره، ويزيد في األشعار

لشعر ، واتھم غيره ممن ذكرت من جھابذة حفظة ا"السبع الطوال، ولم يثبت ما ذكره الناس من أنھا كانت معلقة على الكعبة
وذكروا أسباب ذلك . وقد نصوا في كثير من األحايين على ما وضعوه، وحملوه على الجاھليين. الجاھلي بالوضع كذلك

 ".تأريخ آداب العرب"بتفصيل، كالذي فعله مصطفى صادق الرافعي في 

إن إليه يعود فضل : أقول - الذي سأتحدث عنه بإطناب في الجزء الخاص باللغة - وبعد ھذه الكلمة القصيرة في الشعر الجاھلي 
ولست مبالغا إذا قلت إن كثيرا من األخبار قد ماتت . بقاء كثير من األخبار المتعلقة بالجاھلية، فلواله لم نعرف من أمرھا شيئا

لموت الشعر الذي قيل في مناسباتھا، وان أخبارا خلقت خلقا، ألن واضع الشعر او راويه اضطر إلى ذكر المناسبة التي قيل 
وھو من ثم صار سببا في تخليد األخبار، لسھولة حفظه، والضطرار راويه إلى قص المناسبة . فيھا، فعمد إلى الخلق والوضع

 .التي قيل فيھا

وما قلته في أھمية الشعر الجاھلي بالقياس إلى عمل مؤرخ الجاھلية، ينطبق أيضا على أھمية شعر الشعراء المخضرمين 
آل "خ، فقد اسھم أكثر الشعراء المخضرمين في أحداث وقعت في الجاھلية، وكان منھم من جالس بالقياس إلى عمل ھذا المؤر

كما نجد في شعرھم . ، وبقيمة سادات العرب، فورد في شعرھم أخبارھم وأحوالھم وطباعھم ويخر ذلك"ل غسان"آ"و " نصر
الم، فلم يكن شعرھم وما قالوه ورووه بعيد عھد عن أھل ثم إن حياتھم اتصلت باإلس. مادة عن الحياة العقلية والمادية في أيامھم

   .األخبار ورواة الشعر، وھو من ثم أقرب إلى المنطق والواقع من شعر الجاھليين لبعدھم عن الرواة بعض البعد
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بعض الشعر ألغراض، منھا العصبية " حسان ابن ثابت"ولم ينج ھذا الشعر أيضا من الوضع، فحل على بعض الشعراء مثل 
وفي الجملة إن المؤرخ الحاذق الناقد لن تفوته ھذه المالحظة حين رجوعه إلى ھذا . القبيلية، كما ساتحدث عن ذلك فيما بعد
  .الشعر والى ما ورد على ألسنة الشراح

ب وتعرضت كتب السير والمغازي ألخبار الجاھلية بقدر ما كان للجاھلية من صلة بتاريخ الرسول، كما تعرضت لھا كتب األد
كتب األنساب والمثالب والبيوتات ومجامع األمثال والكتب التي ألفت في أخبار المعمرين، وفي األيام، وفي البلدان، وفي 

وھي موارد . المعجمات والجغرافية والسياحات وغير ذلك، فورد في ثناياھا أخبار قيمة عن ھذه الجاھلية المتصلة باإلسالم
كثيرة العدد، ھيأھا عدد كبير من العلماء، ال يمكن استقصاؤھم في ھذه المقسمة، وال عظيمة األھمية لمؤرخ ھذه الحقبة، 

  .التحدث عن مؤلفاتھم، وھو حديث يحتاج إلى فصول

األخبار والمثالب والمناقب والمآثر "لى أنا بحب أن نأخذ بعض ھذه الموارد المذكورة بحذر جد شديد، والسيما كتب 
لصنعة بھا واسع كيبر، لما للعواطف القبيلية فيھا من يد ودخل، وللحزبية واألغراض فيھا من ، فإن مجال الوضع وا"واألنساب

وطالما نسمع أن فالنا وضع كتابا في مثالب القبيلة الفالنية أو في مدحھا ترضية لرجال تلك القبيلة، أو لحصوله على . تأثير
د، ووجوب نقد كل رواية فيھا قبل االعتماد عليھا واألخذ بھا ومن ھنا وجب االحتراس كل االحتراس من ھذه الموار. مال منھا

 .كمورد صحيح دقيق

وفي كتب األدب ثروة تأريخية قيمة، مبثوثة في صفحاتھا، ال تجد لھا مثيال وال مكانا في كثير من األحايين في كتب أھل 
ب عنه ھو أضعاف أضعاف ما رواه التأريخ عن التاريخ الجاھلي، حتى اني ألستطع أن أقول إن ما أورده رجال األد

المؤرخون عن ذلك التاريخ، وأن ما جاءت به كتب األدب عن ملوك الحيرة وعن الغساسنة وعن ملوك كندة وعن أخبار 
ويدل عرضه " القبائل العربية، ھو أكثر بكثير مما جاءت به كتب التأريخ، بل ھو أحسن منھا عرضا وصفاء، وأكثر منھا دقة 

وقد . المعروف على أنه مستمد من موار عربية خالصة، وقد أخذ من أفواه شھود عيان، شھدوا ما تحدثوا عنه بأسلوبه األدبي
أفادنا كثيرا في تدوين تأريخ الجاھلية المالصقة لإلسالم، ولشأنه ھذا أود أن ألفت أنظار من يريد تدوين تاريخ ھذه الحقبة إليه، 

  .سيصل عندئذ على رأي ال يستطيع العثور عليه في كتب أھل التاريخوأن يرعاه بالرعاية والعناية وبالنقد، و

وقد صارت كتب المؤرخين المسلمين لذلك ضعيفة جدا في باب تأريخ العرب قبل اإلسالم، ومادتھا عن الجاھلية ھزيلة جد 
ھليين والمخضرمين والموارد قليلة بالقياس إلى ما نجده في كتب التفسير والحديث والفقه واألدب وشروح دواوين الشعراء الجا

والغريب أن تلك الكتب اكتفت في الغالب بإيراد جريدة ألسم ملوك الحرة أو الغساسنة أو كندة أو حمير، مع ذكر . األخرى
بعض ما وقع لھم بعض األحيان، على حين تجد كتب األدب تتبسط في الحديث عنھم، وتتحدث عن حوادث وأمور ال نجد لھا 

ؤرخين، بل نجد فيھا أسم ملوك لم تعرفھا كتب التاريخ، مما صيرھا في نظري أكثر فائدة وأعظم نفعا لتأريخ ذكرا في كتب الم
  .الجاھلية من كتب المؤرخين

  المؤرخون المسلمون

القرن ال نتمكن من االطمئنان إلى ھذه األخبار والروايات المدونة في الموارد اإلسالم عن الجاھلية،اال إذا وقفنا بھا إلى حدود 
أما ما روي على أنه فوق ذلك،فإننا ال نتمكن من االطمئنان إليه، ألنه لم . السادس للميالد أو القرن الخامس على أكثر تقدير

يرد به سند مدون، ولم يؤخذ من نص مكتوب، وانما أخذه أفواه الرجال، وال يؤتمن على مثل ھذا النوع من الرواية، ألننا حتى 
ك األخيار كانوا منزھين عن الميول والعواطف، وانھم كان صدوقين في كل ما رووا، وكانوا أصحاب إذا سلمنا إن رواة تل

ملكة حسنة ذات قدرة في النقد و التميز بن الصحيح والفاسد،فإننا ال نتمكن إن نسلم أن أن في استطاعة الذاكرة أن تحافظ على 
لذا وجب علينا الحذر في االعتماد . النص والحرف حقبة طويلةصفاء الرواية وان تروي القصة وما فيھا من كالم وحديث ب

على ھذه الموارد وتمحيص ھذا المدون الوارد، وان تكاثر واشتھر وتواتر،فقد كان من عادة رواة األخبار رواية الخبر الواحد 
  .األخبار اآلحاد في األصلدون اإلشارة إلى منبعه، و يتداول في الكتب، فيظھر وكأنه من النوع المتواتر في حين انه من 

وال ادري كيف يمكن االطمئنان إلى نص قصة طويلة فيھا كالم وحوار او قصيدة طويلة زعم إن التبع فالنا نظمھا، في حين 
أننا نعلم أن الذاكرة ال يمكن أن تحفظ نصا بالحرف الواحد إذا لم يكن مدونا مكتوبا، ولھذا جوز أھل الحديث رواية حديث 

وال أعتقد إن عناية العرب المسلمين بحديث رسول هللا كانت أقل من عنايتھم . معنى، إذا تعذرت روايته بالنصالرسول بال
برواية ما جرى مثال بن النعمان بن المنذر وبين كسرى من كالم، أو من رواية ذلك الكالم المنمق والحديث الطويل العذب، 

   .ألسنة القبائل المعروفة بالكالم، وبين كسرى المذكورالذي جرى بين وفد النعمان الذي اختاره من خيرة 



 

26 
 

وكذلك كل األخبار والروايات . ومن ھذا القبيل نصوص المفاخرات والمنافرات، فإن مجال لعب العاطفة فيھا واسع رجيما
ل للكالم عليه في النابعة عن الخصومات والمنافسات بن القبائل أو األشخاص، فإن الوضع واالفتعال فيھا شائع كثير، وال مجا
وھو خارج عن . ھذا الموضع، ألنه يخرجنا من حدود التأريخ الجاھلي، إلى موضوع آخر، ھو نقد الروايات واألخبار والرواة

  .ھذا الموضوع

وعن " العادية"لقد تحدث أھل األخبار عن عاد وثمود وطسم وجديس وجرھم غيرھم من األمم البائدة، وتكلموا على المباني 
ان وأسلحة سليمان، ورووا شعرا ونثرا نسبوه إلى األمم المذكورة والى التبابعة، بل نسبوا شعرا إلى آدم، زعموا أنه جن سليم

المذكور، وأنه " آدم"إبليس، قالوا انه نظمه في الرد على شعر "قاله حين حزن على ولده وأسف على فقده، نسبوا شعرا إلى 
   .أشياء أخرى كثيرة من ھذا القبيلورووا . بصوته دون أن يراه" آدم"اسمعه 

ولكن ھل يمكن االطمئنان إلى قصص كھذا يرجع أھل األخبار زمانه إلى مئات من السنين قبل اإلسالم، والى أكثر من ذلك 
ونحن نعلم، بتجاربنا معھم، أن ذاكرتھم اختلفت في أمور وقعت قبيل اإلسالم، واضطربت في تذكر حوادث حدثت في السنين 

: كيف يمكننا االطمئنان إلى ما ذكروه عن التبابعة وعن أناس زعموا أنھم عاشوا دھرا طويال قبل اإلسالم. من اإلسالماألولى 
ونحن نعلم من كتابات المسند ومن المؤلفات اليونانية والسريانية، أنھم لم يكونوا على ما ذكروه عنھم، وأنھم عاشوا في أيام لم 

أنھم كانوا يكتبون بالمسند وبلسان يختلف عن ھذا اللسان الذي نزل به القران ثم خذ ما ذكروه نبعد بعدا كبيرا عن اإلسالم، و
، وعن حادث نجران وذي نواس، وعن خراب سد مأرب، "أبي رغال"على مكة وعن أبرھة نفسه، وعن " أبرھة"عن حملة 

جد أن ما ذكروه عنھا وعنھم يتحدث بجالء وعن أمثال ذلك من حوادث وأشخاص سيرد الكالم عليھا في أجزاء ھذا الكتاب، ت
فرفعوا . وبكل وضوح عن جھل بالواقع وعن عم فھم لما وقع، وعن عدم أدراك للزمان والمكان، وعن عدم معرفة باألشخاص

تواريخ بعض تلك الحوادث إلى مئات من السنين، وخلطوا في بعض منھا، وفي كل ذلك داللة على أن ما حفظته الذاكرة، لم 
نفي خالصا من الشوائب، وأن الذاكرة ال يمكن أن تحافظ على ما تحفظه أمدا طويال وأن آفات النسيان وتالعب الزمان يكن 

  .بالحفظ ال بد أن يغير سن طبائع المحفوظ

واالخباريون إذ رووا ذلك ودونوه، لم يكونوا أول من وضع وصنع وافتعل وجاء بالقصص واألساطير على أنھا باب من 
التاريخ، فقد فعل فعلھم اليونان والرومان والعبرانيون وسائر الشعوب األخر، يوم أرادوا تدوين تواريخ العصور التي أبواب 

سبقت عندھم عصور الكتابة والتدوين، إذ لم يجسوا أمامھم غير ھذا النوع من الروايات الشفوية البدائية التي عبث بصفائھا 
   .ن، فدونوه ورووه، إلى أن وصل الينا على النحو المكتوبالزمان كلما طال أجله إلى زمن التدوي

وللسبب المذكور نرى في األخبار الواردة عن ملوك الحيرة، أو عن صالت الفرس بالعرب أخبارا قريبة إلى منطق التاريخ 
ويعود سبب ذلك إلى . والى الواقع يمكن أن نأخذ بھا وأن تستعين بھا في تدوين تاريخ الحيرة وتاريخ الساسانيين مع العرب

رجوع الرواة إلى موارد مدونة، أو إلى شھود عيان أدركوا أنفسھم الحوادث، وكلھا من الحوادث القريبة من اإلسالم والتي 
أما حوادث آل نصر، أو أخبار الفرس مع العرب البعيدة، فال تجد فيھا ھذا الصفاء والنقاء، بل . وقع بعضھا في أيام الرسول

وھكذا صار تاريخ الحيرة المروي في التواريخ . وغرة، لنقلھا بالسماع والمشافھة وتقادم العھد على السماعنجد فيھا قترة 
  .غيوما تتخللھا فجوات متبعثرة تنبعث منھا أشعة الشمس

نعم جاء أن أھل الحيرة كانوا يعشون بتدوين أخبارھم وأنساب ملوكھم وأعمار من ملك منھم، وكانوا يضعون ذلك في بيع 
وورد إن النعمان ملك الحيرة أمر فنسخت له اشعار العرب في الطنوج، وھي الكراريس، فكتبت له ثم دفنھا في قصره . الحيرة
وذكر ابن سالم الجمحي . إن تحت القصر كنزا، فاحتفره فأخرج تلك األشعار: فلما كان المختار بن أبي عبيدة، قيل له. األبيض

ديوان فيه أشعار الفحول وما مدح به ھو وأھل بيته، فصار ذلك إلى بني مروان، أو ما صار كان عند النعمان بن المنذر "انه 
   ".منه

ولكنني على الرغم من ورود ھذه األخبار ال أستطيع أن اقف منھا اآلن موقفا إيجابيا،إذ لم اسمع إن أحدا من رواة الشعر ذكر 
ولو كانا تلك الدواوين موجودة، لم . ني مروان عرضوھا على أحدانه رجع إلى تلك الطنوج والدواوين فاخذ منھما، أو أن ب

الوليد بن يزيد "ثم إن األخباريين يذكرون إن . يسكت عنھا رواة الشعر الجاھلي وطالبه الذين كانوا يبحثون عنه في كل مكان
جمع ديوان العرب "جاھلي، وأنه رسال ليأتوا إليه بما يريد الوقوف عليه من الشعر ال" حماد"، كان يرسل إلى "بن عبد الملك

، وأنه أحضره إلى الشام، "وأشعارھا وأخبارھا وأنسابھا ولغاتھا الوليد بن يزيد بن عبد الملك ورد الديوان إلى قاد وجناد
الذي جمع فيه اشعار الفحول " النعمان بن المنذر"ديوان " بني مروان"وأشعارا أخرى ه، ولو كان لدى" بلي"واستنشد أشعار 
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إلى أن يسأل حمادأ وجنادا ليرسل إليه ديوان العرب وھو ديوان ال ندري اليوم " الوليد"مدح به ھو وأھل بيته، لما احتاج  وما
ھل كانا اشتركا مما في . صاحب الخبر، ما عالقة الرجلين المذكورين بذلك الديوان" ابن النديم"من أمره شيئا، ولم يذكر 

بنفسه األشعار في ديوان، فأرسل الوليد اليھما بطلب منھما ما جمعاه، ليجمعه مع ما عنده جمعه،أو أن كل واحد منھما قد جمع 
   .في ديوان

كنت أستخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر ابن ربيعة، ومبالغ أعمار من عمل منھم، آلل :"ثم إننا لم نسمع أحدا يقول
ابن "فلم وقف ". ھشام بن محمد الكلبي"، غير الراوية "ھاكسرى، وتاريخ سنيھم مزن بيع الحيرة، وفيھا ملكھم وأمورھم كل

ثم لم  ؟أحد غيره -ألم يسلم بوجودھا  ؟وحده على تلك الكنوز، ولم يلجأ غيره إلى بيع الحيرة، ليأخذ منھا أخبار نصر " الكلبي
ف فيھا،و لم لجأ أيضا إلى وتناقصت في أمور من تأريخ الحيرة، ما كان من الواجب وقوع اختال" ابن الكلبي"اختلفت روايات 

وعن غير ذللك، " قصر الحورنق"، وعن جذيمة، وعن "عمرو بن عدي"، وعن "الحيرة"رواية القصص واألساطير عن منشأ 
نعم، من الجائز أن يكون قد اخذ  ؟أيعد ھذا دليال على أخذه من موارد قديمة مكتوبة مدونة . ليقصھا على أنھا تأريخ آل نصر

دونت أسماء آل نصر المتأخرين، وبعض األخبار المتعلقة بھم، أما أنه أخذ أخبارھم كاملة مدونة من  من صحف كانت قد
كتاب أو من كتب تأريخ بالمعنى المفھوم من الكتاب، فذلك ما أشك فيه، ألن الذي ينقل أخباره من كتاب في التاريخ ال يروي 

   .تاريخ تلك األسرة وتاريخ عربھا على الشكل الذي رواه

وكان أمر آل نصر بن ربيعة ومن كان من والة ملوك الفرس وعمالھم على ثغر العرب الذين ھم ببادية ": "الطبري"قال 
" ابن الكلبي"، وتدل ھذه المالحظة التي تؤيد رواية "العراق عند أھل الحيرة، متعالما، مثبتا عندھم في كنائسھم وأسفارھم

على وجود أسفار في تواريخ أھل الحيرة، إال  - ة البن الكلبي، دون أن يشير إليه، أخذھا من رواي" الطبري"ولعل  -المتقدمة
أني أعود فأقول إن أكثر المروي عنھم، ال يدل على أنه منقول من موارد مدونة، لما فيه من اضطراب وتناقض، ولغلبة طابع 

وارد مدونة، ھي األخبار المتأخرة التي تعود إلى واألخبار الوحيدة التي يمكن أن تكون منقولة من م. الروايات الشفوية عليه
ثم إن لقربھا من زمن التدوين عالفة بوضوح ھذه . أواخر أيام الحيرة، األيام المقاربة لإلسالم إلى زمن فتح المسلمين لھا

  .األخبار المتأخرة وبدرجة صفائھا

تاريخ أو في الشعر أو في أي موضوع آخر، وال وال تعني ھذه المالحظات إننا ننكر وجود مدونات عند أھل الحيرة في ال
فقد ورد في التواريخ الكنائسية أسماء رجال من أھل الحيرة ساھموا . أعتقد أن في استطاعة أحد نكران وجود التأليف عندھم

تارخية، في المجالس الكنائسية التي انعقدت للنظر في أمور الكنيسة ومشكالتھا، ومنھم من برز وألف في موضوعات دينية و
النصر بن "كما ورد في أخبار أھل األخبار أن أھل الحرة كانوا يتداولون قصص رستم واسفنديار وملوك فارس، وأن 

آينا أحسن : ث أھل مكة بأخبارھم معارضا رسول هللا، ويقول"الذي كان يعارض الرسول، تعلم منھم، وكان يحد" الحارث
   ؟أنا أم محمد ؟حديثا

و قد كانت للفرس . النضر بن الحارث ھو في ھذا المعين المدون في كتب الفرس"القصص الذي تعلمه وال بد أن يكون معين 
سير "، أو كتاب "كتاب خداي نامه"، أو "سير العجم"كتب في سير ملوكھم وآدابھم ترجم بعضھا في اإلسالم، مثل كتاب 

للمترجم نفسه، وكتب أخرى لم تترجم كانت " التاج كتاب"و " عبد هللا بن المقفع"، ترجمة "سبر ملوك العجم"أو " الملوك
منھا استمد المؤرخون العرب اإلسالميون أخبار الفرس ومن حكم " شائعة عند الفرس معروفة، يحافظون عليھا ويتداولونھا

  .منھم من ملوك

أثر الموارد الفارسية في أما . بوجود أثر فارسي في ظھور علم التأريخ عند المسلمين" بروكلمن"و " كولد تزھير"ولقد قال 
مادة الفصول المدونة عن الفرس وعن ملوك الحيرة، فواضح ظاھر، وال يمكن ألحد الشك فيه، و أما أثرھا فيما عدا ذلك، وال 
سيما في كيفية عرض التاريخ وفي أسلوب تدوينه وتبويبه، فدعوى أراھا غير صحيحة، ألن طريقة االبتداء بالزمان ثم ابتداء 

دد أيام الخلق وخلق آدم ثم التحدث عن األنبياء بحسب تسلسل رساالتھم وھي الطريقة التي سار عليھا من دون في الخلق وع
في تأريخه، طريقة ال يمكن أن تكون فارسية، ألن الفرس مجوس، والمجوس " الطبري"التأريخ العام من المسلمين مثال، فعل 
إنھا طريقة المؤرخين الذين جاؤوا بعد الميالد، فھم الذين رو جوا األسلوب والصحيح، . ال يعتقدون بھؤالء الرسل واألنبياء

األسلوب المذكور في تدوين التأريخ وفي كيفية تبويبه : ويمكن إدراك ذلك من المقابلة بين األسلوبين. المذكور تدوين التاريخ
   .تدوين التأريخ عند المسلمين وتصنيفه وأسلوب الكتب التاريخية المدونة اليونانية وفي السريانية إلى زمن
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كيفية عرضه وطرقه وتبويبه علم نزر، ألن ما وصل إلينا من كتبھم : والرأي عندي أن علمنا بأسلوب التأريخ عند الفرس
معدود محدود، وما ورد فيه سير ملوكھم وأيامھم وما نجده مترجما ومنشورا في المؤلفات العربية، ھو مم نوع القصص الذي 

الطابع األدبي، فيه أدب السلوك ومواعظ الحكم وأقوال في الحكمة، وحتى القسم المتصل منه بالتأريخ قد وضع  يغلب عليه
ومن ھنا ابتعد عن أسلوب المؤرخين اليونان والالتين، وعن أسلوب المؤرخين الذين ظھروا بعد . بأسلوب عاطفي أدبي

ومھما يكن من أمر فأنا ال أريد أن أكون متسرعا عجوال في . بينوقد يكون الختالف الذوق دخل في اختالف األسلو. الميالد
إصدار حكم على فن التأريخ عند الفرس، فابغض األشياء إلي التسرع في إصدار األحكام في التاريخ، ومن الحكمة وجوب 

وأن لھم طريقة المؤرخين في  التريث و االنتظار، فلعل األيام تتحفنا بتواريخ فارسية، ترينا أن للفرس رأيا أصيال في التأريخ،
تدوين تأريخ العالم وتأريخ بالدھم وفي تدوين سير الملوك واألشخاص، وأنھم كانوا قد عينوا مراسلين يالزمون جيوشھم 

   .لتدوين أخبار الحروب، كما فعل الروم، ولكن بعقلية مستقلة لم تتأثر بطريقة اليونان والالتين

في المؤلفات العربية اإلسالمية مأخوذا من الروايات الواردة عن ملوك الحيرة " سنةالغسا"ويكاد يكون أكر ما دون عن 
وعرب الحيرة، أنداد الغساسنة، ولذلك لم تكن في جانبھم، وتكاد تلك األخبار ترجع في الغالب إلى شخص واحد، تخصص 

ھذه األخبار اعتمادا على بحوثه بأخبار الحيرة وملوك الفرس، ھو ھشام بن محمد بن السائب الكلبي، وھو الذي روى 
ويجب أن نجعل لھذه المالحظات االعتبار األول في تدوين . الخاصة، وعلى البحوث و الدراسات التي قام بھا والده من قبله

و أما في سائر األصول . وقد وردت أخبارھم في الطبري مع أخبار ملوك الحيرة والفرس لھذا السبب. تاريخ الغساسنة
ألخرى، فھي مقتضبة، وشد اكتفى بعض المؤرخين بإيراد جريدة بأسماء الملوك، وھو عمل ينبئك بقلة بضاعة التاريخية ا

وعلى كل حال، فإننا نجد في كتب األدب وفي دواوين الشعر عونا لنا في تدوين، تاريخ غسان، . القوم في تاريخ عرب الشام
كد ال يكفي، بل البد من االستعانة بأصول أعجمية من يونانية  قد يسد بعض الفراغ في تاريخ ھذه اإلمارة، وان كان ذلك

ولقد . وسريانية، ففيھا مواد عن نواح مجھولة من ھذا التاريخ، كما أنھا تصحح شيئا مما ورد في الموارد العربية مھن أغالط
أھل الحيرة وعلى أھل الكوفة بطابع التعصب ألھل الحيرة على الغساسنة، العتماده على روايات " ابن الكلي"تأثرت روايات 

في سرد تاريخ الغساسنة،وقد كان ملوك الحيرة أندادا لملوك الغساسنة، ولھذا تتعارض رواياته وروايات من استقى من ھذا 
المورد مع روايات علماء اللغة واألدب والشعر الني وردت استطرادا عن أھل الحيرة أو الغساسنة، وذلك في أثناء شرحھم 

يت شعر أو قصيدة أو ديوانا أو حياة شاعر كانت له عالقة بالحيرة أو بالغساسنة، أو عن قصة من القصص، وما لفخمة أو ب
ومرجع أولئك الروايات العربية الخالصة، وقد استمدت من رجال كانوا شاھدي عيان،أو رووا ما سمعوه من أفواه . شاكل ذلك

  .الروايتين  تجب الموازنة بين الناس، ويمكن إدراك اتجاھھا وميولھا بوضوح، ولھذا

ولھم تجارات .، فھي في مصلحة الغساسنة في األكثر، وقد كانوا على اتصال دائم بھم"المدينة"أي " يثرب"أما روايات أھل 
وھذا يستحسن التفكر في . معھم، وكان شعراؤھم يفتخرون بانتسابھم ھم وآل غسان إلى أصل واحد و دوحة واحدة ھي األزد

  .بالنسبة إلى روايات أھل المدينة، وال سيما أخبار حسان بن ثابت األنصاري عن أل غسان ھذا األمر

ومما يؤسف عليه أن المؤرخين المسلمين لم يغرفوا من المناھل اليونانية والالتينية والسريانية لتدوين أخبارھم عن تأريخ 
من األصول الفارسية، ومن الروايات التي تعتمد على  العرب قبل اإلسالم، ال قبل الميالد وال بعده، مع أنھا أضبط وأدق

وقد كان من عادة اليونان إلحاق عدد من المخبرين والمسجلين الرسميين بالحمالت لتسجيل أخبارھا، كما .المشافھة بالطبع
ر النصرانية بين حوت الموارد السريانية بصورة خاض والموارد اليونانية المؤلفة بعد الميالد أمورا كثيرة فيما يخص انتشا

العرب، وفيما يخص المجامع الكنائسية التي حضرھا أساقفة من العرب، وكذلك اآلراء والمذاھب النصرانية التي ظھرت بين 
   .نصارى العرب

نعم لقد وقف المؤرخون على تواريخ عامة وخاصة مدونة بالرومية والسريانية كانت عند جماعة من المشتغلين بالتأريخ من 
وقد فسروھا، أو فسروا بعضھا لھم، وال سيما ما يتعلق منھا بموضوعات لھا صلة بالقرآن الكريم مثل كيفية . ابأھل الكت

الخلق والزمان والمكان وقصص الرسل واألنبياء والملوك، نجد طابعه ومادتھا وأسلوبھا في ھذا المدون عن قبل اإلسالم، 
وقد استفاد من بعضھا . في التأريخ العام على وضعھا قبل تاريخ الرسالةوالذي صار مقدمة لتاريخ اإلسالم، عرج المشتغلون 

بعض المؤرخين، مثل المسعودي وحمزة األصفھاني وآخرين، في تدوين تاريخ ملوك الروم، وقد صارت طريقتھم كما قلت 
ا لألسف قد تجاوز ھذا الحد، سابقا أنموذجا للمؤرخين ساروا عليه في عرض التأريخ وفي تدوينه، غير أن ھذا النقل لم يكن وي

فكان ضيق المجال محدود المساحة، وقد كان من الواجب عليھم االستعانة بتلك الموارد في عالقات العرب بالروم وفي 
   .موضوع النصرانية في بالد العرب على األقل،وھي موارد فيھا مادة مفيدة في ھذا الباب
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األخبار برجوعھم إلى الشيب والى حفظة أخبار القبائل من مختلف القبائل لجمع وأود أن أشير إلى الخدمة التي أداھا علماء 
وقد وضعت في ذلك جملة مؤلفات ضاع أكرھا ويا لألسف، ولم يبق منھا إال . أخبار القبائل وأيامھا وحوادثھا قبل اإلسالم

نھا أوسع وأنفع بكثير من ھذه المواد المدونة االسم،ولكننا في مع ذلك مادة غنية واسعة منھا في كتب األدب، أستطيع أن أقول إ
وھذا شيء غريب، إذ المأمول أن تكون كتب التأريخ أوسع مادة منھا في ھذا الباب، وأن تأخذ لب . المجموعة في كتب التأريخ

منھم والظاھر إن المؤرخين، وال سيما المتزمتين . ما ورد فيھا مما يخص التأريخ تضيفه إلى ما تجمع عندھا من مادة
مضبوطة مقرونة بوقت و بمكان وبعيدة عن أسلوب األيام والقصص، رأوا أن ذلك  -المتقيدين بالتاريخ على أنه حوادث 

المروي عن أخبار القبائل واألنساب وحوادث الشعراء ھو ذو طابع أدبي أو طابع خاص ال عالقة له بالحكومات والملوك، فلم 
وھو فھم خاطئ لمفھوم التأريخ ولمفھوم الموارد التي بحب . وضوع التاريخ كما فھموهيأخذوا به، وتركوه، ألنه خارج حدود م

و إھمالھم لتلك الموارد ھو من جملة . فأضاعوا بذلك مادة غزيرة لم يدركوا أھميتھا وفائدتھا أن ذاك. أن يستعان بھا لتدوينه
ه ثروة تزيد كثيرا على الثروة الواردة في مؤلفات أما نحن، فقد وجدنا في.مواطن الضعف التي نجدھا عند أولئك المؤرخين

وإھمال المؤرخين لتلك الموارد ھو من أسباب الضعف التي نبدھا في فھمھم للمنابع التي يجب أن يستعان بھا في . المؤرخين
   .تدوين التأريخ

موارد التي يجب أن يرجع إليھا في وإذا كان القدامى قد أخطأوا في فھم معنى التاريخ، ووقعوا من ثم في خطأ بالنسبة إلى ال
تدوين تأريخ الجاھلية، فعلينا يقع في الزمن الحاضر وعلى القادمين من بعدنا بصورة خاصة واجب مراجعة الموارد األخرى 
من كتب في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي األدب وغير ذلك، الستخراج ما فيھا من مادة عن الجاھلية، ألنھا كما قلت 

  .ر مادة وأقرب إلى المنطق في بعض األحيان في فھم الحوادث من كتب المؤرخينأغز

والغريب أن المستشرقين الذين عرفوا بجدھم وبرصھم على اإلحاطة بكل ما يرد عن حادث، أھملوا مع ذلك شأن الموارد 
ية أضعاف أضعاف ما جاؤوا به وكتبوه، ولو راجعوھا، لكان ما جاؤوا به عن الجاھل. المذكورة، ولم يأخذوا منھا إال في القليل

  .ولكانت بحوثھم أدق وأعمق مما ھي عليه اآلن

عبيد بن شرية،ووھب ابن منبه، ومحمد بن السائب الكلي، وابنه أبو : وفي طليعة من اشتغل برواية أخبار ما قبل اإلسالم
ية وكعب األحبار ووھب ابن منبه، قصاص وبعض ھؤالء مثل عبيد بن شر. المنذر ھشام بن محمد بن السائب الكلي، وآخرون

   .أساطير، ورواة خرافات، وسمر مستمد من أساطير يھود، وأولئك وأمثالھم ھم منبع اإلسرائيليات في اإلسالم

وكان معروفا عند الناس ". في رواية أخرى"أو من سكان الرقة " في رواية"فأما عبيد بن شرية، فقد كان من أھل صنعاء 
كتاب األمثال، وكتاب الملوك : ومن الكتب المنسوبة إليه. ر، فطلبه معاوية، فصار يحدثه بأخبار الماضينبالقصص واألخبا

أخبار عبيد بن "المطبوع بحيدراباد دكن بالھند بعنوان " كتاب التيجان في ملوك حمير"وأخبار الماضين، وقد طبع في ذيل 
وضع الكتاب على الطريقة التي تروى بھا األسمار وأيام العرب،  وقد" شرية الجرھمي في أخبار اليمن وأشعارھا وأنسابھا

وفيه أشعار كثيرة وضعت على لسان عاد وثمود ولقمان وطسم وجديس والتبابعة، وفيه قصص إسرائيلي وشعبي يمثل في 
  .جملته السذاجة وضعف ملكة النقد، وبساطة القص والقصة، ومبلغ علم الناس في ذلك الوقت بأخبار األوائل

على شھرة بعيدة، وطلب في كل مكان، وكثرت نسخه، ومع ھذه الكثرة اختلفت " كتاب الملوك وأخبار الماضين"وقد حصل 
بعض األخبار " للھجرة 334المتوفى سنة "وقد نقل الھمداني . نسخه، حتى صعب العثور على نسختن متشابھتين منه

مؤلفات عبيد، إذ يمكن مقابلته بما نشر، ومطابقته بما طبع، فيمكن عندئذ ولما نقله، أھمية كبيرة في تثبيت . المنسوبة إلى عبيد
  .ويمكن عندئذ تعيين ھوية المطبوع. معرفة ما إذا كان ھناك اتفاق أو اختالف

وأما الشعر الكثير الذي روي . والطابع الظاھر على أخبار عبيد، ھو طابع السمر والقصص واألساطير المتأثرة باإلسرائيليات
أنه من نظم التبابعة وغيرھم، وفيه قصائد طويلة، فال ندري أمن نضمه أم من نظم أشخاص آخرين قالوھا على لسان من على 

وعلى كل فإنھا تستحق توجيه عناية  ؟زعموا أنھم نظموھا، أو إنھا أضيفت فيما بعد إلى الكتاب ونسبت روايتھا إلى عبيد
   .عقلية أھل ذلك الزمن الباحثين إلى البحث عن زمن ظھورھا وأثرھا في

،وكان قاصا أخباريا، من األبناء، ويقال انه كان من أصل يھودي، واليه ترجع "ذمار"، فقد كان من أھل "وھب بن منيه"وأما 
: وقد زعم أنه كان ينقل من التوراة ومن كتب بني إسرائيل، وانه كان يقول. أكثر اإلسرائيليات المنتشرة في المؤلفات العربية

، وانه كان يتقن اليونانية والسريانية والحمرية، ويحسن قراءة الكتابات القديمة "من كتب هللا تعالى اثنين وسيعين كتابا قرأت"
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وجد في حائط المسجد لوح من حجارة، فيه كتابة باليونانية، فعرض : "قال المسعودي. الصعبة التي ال يقدر أحد على قراءتھا
ھذا مكتوب في أيام سليمان بن داوود، : دروا على قراءته، فوجه به إلى وھب بن منبه، فقالعلى جماعة من أھل الكتاب فلم يق

لزھدت فيما بقي من : يا ابن آدم، لو عاينت ما بقي من يسير أجلك. بسم هللا الرحمن الرحيم: عليھما السالم، فقراه، فإذا فيه
زلت بك قدمك، وأسلمك أھلك، وانصرف عنك الحبيب،  طول أملك، وقصرت عن رغبتك وحيلك، و إنما تلقي قدمك ندمك إذا

وودعك القريب، ثم صرت تدعى فال تجيب، فال أنت إلى أھلك عائد، وال في عملك زائد، فاغتم الحياة قبل الموت، والقوة قبل 
   ".وكتب في زمن سليمان بن داوود. الفوت، وقبل أن يؤخذ منك بالكظم، ويحال بين ك وبين العمل

رواية ابن ھشام نماذج لقراءته، وھي على ھذا النسق الذي يدل على سخي يته بعقول " التيجان في ملوك حمير"وفي كتاب 
فلعله كان ال يعرف حروف اليونانية، وال يمجز بينھا  ؟سامعيه إن كان ما نسب إليه حقا، وأنه قرأه عليھم صدقا، ومن يسري

قراءة نص يوناني أو سرياني او عبراني وقد كان فيھا في ايام وھب ين ثم ھل يعجز أھل دمشق عن . وبين األبجديات األخرى
. أخباره عن الجاھلية" وھب بن منبه"والذي يھمنا من أمر  ؟منبه علماء فطاحل حذقة بھذه اللغات ھم نفر من أھل الكتاب

إباھم، وقصة الراھب " ي نواسذ"ولوھب أخبار عن اليمن واألقوام العربية البائدة، ونجد روايته عن نصارى نجران وتعذيب 
والظاھر أنه كان قد أخذھا من . عن ھذا الحادث" شمعون األرشامي"مطابقة للروايات النصرانية ولما جاء في كتاب " فيميون"

وقد ذكر أن وھبا كان يستعين . من أخبار" نجران"المؤلفات النصرانية أو من أشخاص كانوا قد سمعوا يما ورد عن حادث 
ولعله . أبا عقبة الصنعاني األبناوي، كان يشتري الكتب ألخيه" ھمام بن منبه بن كامل بن في شيخ اليماني"ن أخاه بالكتب، وأ

أما . استقى أخباره عن بعض األمور المتعلقة بالنصرانية مثل مولد وحياة المسيح من تلك الموارد، أو من اتصاله بالنصارى
وأما علمه بأخبار العرب اآلخرين، فيكاد يكون صفرا، فال نجد في رواياته . ه قصصما ذكره عن التبابعة والعرب البائدة، فإن

لم يصل . من طبقة القصاص" عبيد بن شرية"فھو في ھذا الباب مثل . شيئا يعد تاريخا لعرب الحيرة او الغساسنة أو عرب في
فمال إلى شيء آخر ال يدانيه فيه أصد، وھو  إلى مستوى أھل األخبار، ولعله وجد نفسه ضعيفا في التأريخ وفي أخبار العرب،

مرغوب فيه مطلوب، وھو القصص اإلسرائيلي، وما يتعلق بأقوام ماضين، ذ كروا في القرآن الكريم، وكانت بالمسلمين 
    .األولين حاجة إلى من يتحدث لھم عن ذلك القصص وأولئك األقوام

، وقد تناول أخبار "حمير وأخبارھم وقصصھم وقبورھم وأشعارھم كتاب الملوك المتوجة من"ومن الكتب المنسوبة إلى وھب 
الذي طيع في الھند، رواية ابن ھشام أبي محمد عبد الملك بن ھشام ين " كتاب التيجان في ملوك حمير"والظاھر أن . التبابعة

مؤلفات محمد بن السائب  قد استند إليه، بعد أن أضاف إليه أخبارا أخذھا من" ه 218أو  213المتوفى سنة "أيوب الحمري 
الكلبي وأبي مخنف لوط ين يحيى و زياد بن عبد هللا بن الطفل العامري أبي محمد الكوفي المعروف بالبكائي رواية ابن 

وھو خليط من اإلسرائيليات والقصص اليماني ومن مواد أخرى قد تكون من وضعه، أو من صنعة آخرين، صنعوھا .إسحاق
وقد أورد في الكتاب أسماء . لناس، مثل تلك القصائد واألشعار الكثيرة المنسوبة إلى التبابعة وغيرھمقبله، فأخذھا من السنة ا

وأما سائر األخبار . أخذت من التوراة ذكرھا بنصه كما تلفظ بالعبرانية، مما يبعث على الظن أنھا أخذت من مورد يھودي
يھا عمقا وال مادة تأريخية غزيرة كالمادة التي نجدھا في مؤلفات ابن الواردة في الكتاب، فالغالب عليھا السذاجة، إذ ال نجد ف

  .الكلبي، وفي مؤلفات الھمداني الذي عاش بعده

وأخبار بالنسبة إلى من يريد الوقوف على الدراسات التوراتية " وھب بن منبه"و أود أن ألفت أنظار العلماء إلى أھمية روايات 
أو آخرون قالوا ذلك على لسانه، أنم قراءات أي ترجمات أخذت من " وھب"رات كثيرة زعم والتلمودية في ذلك العھد ففيھا فق
. وإذا ثبت بع مقابلتھا بنصوص التوراة والتلمود والمشنا وغيرھا من كتب اليھود، إنھا من تلك. التوراة ومن كتب هللا األخرى

قديم لمواضع من تلك الكتب قد تفيدنا في إرشادنا إلى  الكتب حقا، و إنھا ترجمات صحھحة، فنكون قد حصلنا بذلك على نماذج
   .ترجمات أقدم منھا، كما تعين في الوقوف على النواحي الثقافية للعرب في ذلك العھد

ه فضل كبير على دراسات تاريخ العرب قبل  206أو  204وألبي المنذر ھشام بن محمد بن السائب الحلبي المتوفى سنة 
وقد سلك مسلكا جعله في طليعة الباحثين في الدراسات االثارية عند . عن ھذا العھد تعود إليه اإلسالم، فاغلب معارفنا

 - المسلمن، برجوعه إلى األصول، واعتماده على المراجع التاربخية، متبعا سبيال تختلف عن سبيل أھل اللغة في البحث، وھو 
  .قريب من طريقة المؤرخين في تدوين التأريخ -بطريقته ھذه 

كنه لم يخل مع ذلك من مواطن الضعف التي تكون عادة في األخباربين، مثل سرعة التصديق، ورواية الخبر على عالته ول
ولذلك نجنب جماعة من العلماء الرواية عنه، وقالوا عن بعض أسانيده أنھا . وقد اتھم بالوضع والكذب. دون نقد أو تمحيص
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عليه ابن الكلبي لم يكن كله صحيحا، وأن البحوث العلمية التي قام بھا  إلى أن ما اتھم" بر كلمن"وذھب . سلسلة الكذب
  .المستشرقون دلتھم على أن الحق كان في جانبه في كثر من المواضع التي اتھم عليھا

ال أنا ال أريد أن أبرئه من الوضع أو من تھمة أخذه كل ما يقال له، وال سيما إذا كان القائل من أھل الكتاب، دون مناقشة و
فقي المنسوب إليه شيء كثير من اإلسرائيليات والقصص الممسوخ الذي يدل على جھل قائله أو استخفافه بعقل . إبداء رأي

السامع وعلمه، مثل اختراع سالسل من النسب زعم أنھا واردة في التوراة، أو عند أھل النسب، مع إن الوضع فيھا بين 
ولعل حرصه على الظھور بمظھر العالم المحيط بكل شيء من أخبار . تلمودواضح،وھي غير واردة في التوراة وال في ال

الماضين، ھو الذي حمله على الوضع، وقد وضع غيره من أقرائه شعرا ونثرا، وصنع قصصا، ليتفوق بذلك على أقرانه 
   .وخصومه،وليظھر بمظھر العالم الذي ال يفوته شيء من العلم

أنه كان يستخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر ومبالغ أعمار من عمل منھم، " كلبيابن ال"وقد عالج بعض الباحثين زعم 
وتاريخ سنيھم من بيع الحيرة فرأى أن كتابات أھل الحرة كانت بالكتابة النبطية وباألرقام النبطية، كما أثبت ذلك نص 

ما حاول قراءتھا لم يتمكن من ذلك فوقع في لم يكن يحسن قراءة النبطية ولم يفھمھا، وعند" ابن الكلي"أيضا، وأن " النمارة"
" 20"من مدد حكم أولئك الملوك فوجد أنه لم يميز مثال بين الرقم " ابن الكلي"أوھام، وجا بأمثلة على ذلك تتعلق بما ذكره 

. حكم الملوكشكل الرقم الثاني في النبطية، فقرأ العشرين مئة، فزاد سني !وذلك لتشابه شكل الرقم األول مع "  100"والرقم 
ملوك الحيرة، وال سيما بالنسبة للقدامى منھم، ألن الكتابات النبطية المتقدمة لم تكن مثل - ومن ھنا أخطأ في ضبط مدد حكم 

  .الكتابات النبطية المتأخرة في قربھا من األبجدية العربية القديمة

وھو موضوع أرى أنه جدير بالدراسة . مركزا من بيع الحرة حنى أالن برأ عليا" ابن الكلبي"ھذا ولم يبحث موضوع أخذ 
،لنرى مقدار الصحة من "آل نصر" بما جاء في الموارد النصرانية عن " ابن الكلبي"وحري بان يقارن ما ذكره . والعناية

  .ملتلك الموارد الني ذكر أنه قرأھا وانه استعان بھا في جمع تأريخ عرب العراق قبل اإلسال" ابن الكلبي"الخطأ في فھم 
وھي في المآثر والبيوتات و المنافرات . مؤلفات ابن الكلبي غير قليل" ابن النديم"ولم يبق من القائمة الطويلة التي ضمنھا 

والمؤودات وأخبار األوائل وفيما قارب اإلسالم من أمر الجاھلية، وفي أخبار الشعوب وأيام العرب، واألخبار واألسماء 
  .واألنساب

الذي كان له علم بالجاھلية،ومصنفات وبحوث في " المتوفى بسنة عشر ومائعتين"بحوث أبي عيي حدة  وھناك بعض الشبه بين
ولكنه دونه في أخباره عن الجاھلية، ومؤلفاته في أمور الجاھلية ال تعد . القبائل واألنساب، وبين ابن الكلبي في اتجاھه ومناحيه
ات، كما إن أخباره ورواياته عنھا قليلة بالنسبة إلى أخبار ابن الكلبي شيئا بالنسبة إلى ما ينسب إلى ابن الكلبي من مؤلف

  .ورواياته

، وسائر من اشتغل باألنساب واللغة واألدب، كان لھم فضل "الشرقي بن القطامي"وھناك عدد آخر من العلماء، كاألصمعي، و 
اليھم وكتبھم ثروة تاريخية قيمة لم ترد في كتب كبير في جمع أخبار الجاھلية المتصلة باإلسالم، وقد تولدت من شروحھم و أم

ولكن عرض أسمائھم ھنا وذكر بحوثھم ومؤلفاتھم يضطرنا إلى كتابة فصول طويلة عن جھودھم وأتعابھم وعن . التاريخ
ن ضعف رواياتھم أو قوتھا، وذلك يخرجنا عن حدود كتابنا، ولھذا اكتفي ھنا بما كتبت وذكرت، على أن أتعرض ألراء الباقي

ولتھن ال بد لي من التحدث عن عالمين من علماء . في المواضع التي ترد فيھا، فأشير إلى صاحبھا والى روايته عن الحادث
اليمن، ألفا في تاريخ اليمن القديم، وجاء بمعلومات ساعدتنا كثيرا في توسيع معارفنا باألماكن األثرية ھناك،إذ أشارا إلى أسماء 

  .نة، ووصفا عاديات رأياھا، فأفادنا بذلك فائدة كبيرةأبنية ومواضع، وشخصا أمك

أو بعد ذلك كما ذھب إلى ذلك . ه334أما أحدھما، فھو الھمداني، أبو محمد الحسن بن احمد بن يعقوب بن يوسف المتوفى سنة 
   .ه573، المتوفى سنة "نشوان بن سعيد الحميري"وأما اآلخر، فھو . الحوالي

قدر في تأليف كتبه وفي اختيار موضوعاته،وسلك في بحوثه سبيال حسنا بذھابه بنفسه إلى األماكن لقد بذل الھمداني مجھودا ي
األثارية وبوصفه لھا في كتبه، فأعطانا بذلك صورا لكثير من العاديات التي ذھب أثرھا واختفى رممھا، لمجل طمست حنى 

وقوف على معناھا ومضمونھا، يكون قد استحق التقدير و بمحاولته قراءة المسند وترجمته إلى عربيتنا، لل. أسماء بعضھا
على أننا يجب أن نذكر أيضا أن الھمداني لم . والثناء، ألن عمله ھذا يدل على ادراكه ألھمية الكتابات في استنباط التواريخ

ھذه القراءات،  يكن أول من عمد إلى ھذه الطريقة، طريقة قراءة الكتابات الستنباط التواريخ منھا، فقد سبقه غيره في
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نفسه إليھم وذكرھم بأسمائھم، مثل " الھمداني"ولخد أشار . وكانوا،مثله يبغون الوقوف على ما جاء فيھا، ومعرفة تواريخھا
فھم مثله . وغيرھم" مسلمة بن يوسف بن مسلمة الحيواني"و " محمد ابن أحمد األوساني"و " أحمد بن األغر الشھابي من كندة"

لتقدير أيضا، وھم بطريقتھم ھذه في جمع مادة التأريخ يكونون على شاكلة اآلثاريين المحدثين في إدراك يستحقون الثناء وا
أھمية الدراسات اآلثار والكتابات بالنسبة إلى اكتشاف تواريخ العاديات، وھم بطريقتھم ھذه يكونون قد فاقوا غيرھم من 

ا نبد مؤرخين في األماكن األخرى لجأوا إلى دراسة اآلثار ودراسة المؤرخين العرب في األمكنة األخرى بھذه الطريقة، فقلم
   .الكتابات ووصف األمكنة االثارية الستنباط التواريخ مھا كما يفعل االثاريون في الزمن الحاضر

شيخ حمير، وناسبھا، وعالمتھا، وحامل سفرھا، "وقد أثنى الھمداني بصورة خاصة على أستاذ له أخذ منه، فوسمه بأنه 
أبا نصر محمد بن عبد "وسماه " ووارث ما ادخرته ملوك حمير خزائنھا من مكنون علمھا، وقارئ مساندھا، والمحيط بلغاتھا

وقال انه كان مرجعه فيما كان يشكل عليه من أخبار أھل اليمن، والمنبع الذي غرف منه علمه بأحوال الماضين، ". هللا اليھري
جال وقرأ زبر حمير القديمة ومساندھا الدھرية، فربما نقل االسم على لفظ القدمان من وكان بحاثة، قد لقي ر: "إلى أن قال

فإذا سمعوا منھا . حمير، وكانت أسماء فيھا ثقل،فخفضھا العرب، وأبدلت فيھا الحروف الذلقية، وسمع بھا الناس مخففة مبدلة
ه، ما أثبته ھنا في كتابي ھذا من أنساب بني الھميسع بن فما أخذته عن. االسم الموفر، خال الجاھل انه غير ذلك االسم، وھو ھو

حمير وعدة األذواء وبعض ما يتبع ذلك من أمثال حمير وحكمھا، إال ما أخذته عن رجال حمير وكھالن من سجل خوالن 
   ".القديم بصعدة، ومن علماء صنعاء وصعدة ونجران و الجوف وخيوان وما أخبرني به اآلباء واألسالف

على األسماء اليمانية القديمة، وثقلھا على ألسنة الناس في أيامه وقبل أيامه، شأن كبير، إذ ترينا أن لسان " الھمداني"ولمالحظة 
فصارت األسماء القديمة ثقيلة على أسماعھم، غليظة . أسھل اليمن كان قد تغير وتبدل، وأن ذلك التغير قد تناول حتى األسماء،

ا، وللواقع أننا نشعر من المساند المتأخرة التي وصلت إلينا وقد دونت في عھود ال تعد كثيرا الوقع عليھم، فخففوھا أو بدلوھ
عن اإلسالم، ومن الموارد اإلسالمية أن األسماء اليمانية المدونة في كتابات المسند التي يرجع عھدھا إلى ما قبل الميالد، ھي 

إلى قبيل اإلسالم، وأن أسماء أخرى جديدة أخف على السمع حلت محل  أسماء أخذت تقل في كتابات المسند المدونة بعد الميالد
وفي ھذا التطور، داللة على حدوث تغير في عقلية أھل اليمن بعد الميالد، وعلى حصول تقارب بين . األسماء المبھمة القديمة

   ".العرب الشماليين"لغتھم ولغة أھل الحجاز وبقية العرب الذين يسميھم المستشرقون 

، على مراجعة متن الجزء "سجل خوالن القديم بصعدة"حملني قول الھمداني إنه اخذ اخبار رجال حمير و كھالن من  وقد
األول من اإلكليل للوقوف على األماكن التي اعتمد فيھا على ھذا السجل، ألتمكن بھا من تكوين رأي عنه، ومن الحصول على 

أولد قحطان بن ھود أربعة وعشرين رجال، : وقرأت في السجل األول: "هوقد وجدته يصول في موضع من. فكرة عما جاء فيه
خوالن رداع : يعرب، والشلف الكبرى، ويشجب، وأزال وھو الذي بنى صنعاء، ويكلي الكبرى، بكسر الياء، وخوالن: وھم

وعبادا، وذا ھوزن، ويمنا، التي في القفاعة، والحارث وغوثا، والمرتاد، وجرھما، وجديسا، والمتمنع، والملتمس، والمتغشمر، 
". والقطامي، ونباتة، وحضرموت، فدخلت فيھا حضرموت الصغرى، وسماكا، وظالما، وخبارا، والمشفتر. وبه سميت اليمن

: وأصحاب السجل يقولون مثل قول بعض الناس فيما بين عدنان وإسماعيل، و وجدته يقول: "ووجدته يقول في موضع آخر
، "باب نسب خوالن بن عمرو"ويقول في ..." أولد مھرة اآلمري، والدين، ونادغم،وبيدع: دةوفي سجل خوالن وحمير بصع"
وقد سكنت بھا عشرين سنة، فأطلت على أخبار خوالن . فھذه أالن بطونھا على ما روى رجال خوالن وحمير بصعدة"

ي المتوارث من الجاھلية، فمن وأنسابھا، ورجالھا كما أطلت على بطن راحتي، وقرأت بھا سجل محمد ابن أبان الخنفر
وقال بعض وضعة السجل ونساب : "وقال في موضع". أخبارھم ما دخل في ھذا الكتاب، ومنھا ما دخل في كتاب األيام

ويتبين من ھذه المالحظات أن السجل المشار إليه ھو مجموعة أجزاء، وضعھا جملة أشخاص،كل جزء سجل قائم ". الھميسع
وقد جمعت جمعا، على طريقة رواة النسب في روايه . متفاوت األزمنة، ويشمل القبائل والناسبذاته في األنساب، وھو 

. بتسجيل النسب في ديوان" عمر"وال استبعد أن يكون السجل قد وضع في صدر اإلسالم، حينما شرع في أيام . األنساب
سب في الجاھلية المالصقة لإلسالم وفي صدر فدونت عندئذ أنساب القبائل، ورجع في ذلك إلى ما كان متعارفا عليه من الن

   .اإلسالم

ولذلك تعددت األيدي في كتابته، وصار على شكل فصول في انساب القبائل، كل سجل في نسب . ثم أكمل على مرور األيام
، الذين "يقطانيينال"والطابع البارز عليه ھو الطابع اليماني المحلي المتأثر بالروايات التوراتية عن . قبيلة وما يتفرع منھا

صيروا قحطانيين بتأثير روايات أھل اليمن من أھل الكتاب وعلى رأسھم كعب األحبار ووھب بن منبه، وريما من أناس 
ولھذا تجد الطابع اليماني . آخرين سبقوھم، ومن الروايات اليمانية المحلية التي تعارف عليھا أھل اليمن في أنساب قبائلھم آنئذ

مؤلفات أھل اليمن التي نقل منھا الھمداني وأمثاله، وال نجدھا على ھذا النحو في مؤلفات النسابين الشماليين المحلي بارزا في 
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وسرابه، ألنھم كانوا بعيدين عن اليمن، فعلمھم بالروايات الجمانية، وال سيما " ابن الكلي"الذين ينسبون أنفسھم إلى اليمن مثل 
  .وغيرھم من النسابين المحليين، لذلك، قليل روايات أھل حمير وصعدة وخوالن وصنعاء

الذي يشير إليه في كتابه، كان " السجل القديم "جملة تدل على أن " اإلكليل "وقد أورد الھمداني في الجزء الثاني من كتابه 
و ". ابن أبانسجل : قال علماء الصعيدين و أصحاب السجل القديم: قال الھمداني: "، إذ يقول"ابن أيان"سجل نسابة عرف ب 

كان قد وضعه و جمعه في أبواب، جاء جمع النسابين فأضافوا عليه فصوال جديدة في االنساب، وعرف الكتاب " ابن أبان"لعل 
عن الصعيدين عن : "وقد كان أصحاب السجل من أھل صعدة، لما ذكره الھمداني من قوله". السجل"كله و بجميع فصوله ب 

   ".أصحاب السجل

، وذلك في "محمد بن أبان الحنفري"على أن ذلك السجل، ھو سجل " اإلكليل"، قد نص في الجزء األول من "يالھمدان"وكان 
وقد سكنت بھا سنة، . فھذه اآلن بطونھا على ما روى رجال خوالن و حمير بصعدة: "، إذ قال"صعدة"أثناء حديثه على بطون 

على بطن راحتي، و قرأت بھا سجل محمد بن أبان الحنفري  فأطلعت على أخبار خوالن و أنسابھا و رجالھا، كما أطلعت
و يفھم من ھذا النص، أن السجل ". المتوارث من الجاھلية، فمن أخبارھم ما دخل في الكتاب، ومنھا دخل في كتاب األيام

  .وكان يحفظه، وقد ورثه من الجاھلية" محمد بن أبان"المذكور ھو سجل 

، و أما السجالت األخرى، فقد كانت من وضع "السجل القديم"انه قصد بھذا السجل  اليه،" الھمداني"ويظھر من إشارات 
علماء آخرين من علماء النسب كانوا بمدينة صعدة، وقد جمعوا أنساب خوالن وحمير وقبائل أخرى، و أضافوھا على شكل 

لموارد يستقي منھا من غير ذلك إلى ا" الھمداني"واھذا كان ينبه . مشجرات نسب إلى ذلك الديوان فصار مجموعة سجالت
إال ما أخذته عن رجال حمير وكھالن من سجل خوالن : "، إذ قال"انساب بني الھميسع بن حمير"السجل، كالذي ذكره من 

   ".القدم بصعدة وعن علماء صنعاء وصعدة وتجران والجوف وخيوان وما أخرني به اآلباء واألسالف

ال أريد أن أنفيه، وال أريد . السجل القديم وأساسه جاھلي، فأمر ال أريد أن أبت فيه اآلنمن أن أصل " الھمداني"وأما ما يذكره 
ما يشير إلى جاھلية وأصل " اإلكليل"بل أقف منه موقف المحايد الحذر، ألني ال أجد في المنقول منه في كتاب . أن أثبته أيضا

اه في كتب األنساب المؤلفة في اإلسالم، وبعضه متأثر جاھلي، فالمشجرات المذكورة ھي من ھذا النوع المألوف الذي نر
بروايات التوراة، ولھذا فأنا ال أستطيع أن أرجع إلى ما قبل اإلسالم، وال أستطيع أن أتبحر فيه وفي أصله ما دمت ال أملك 

ي لما ورد ومن نفسه، ال القديم منه وال الجديد، أو نصوصا طويلة أخذت منه، حتى يسھل علي الحكم من قراءت" السجل"
  .دراسته على أصل ذلك الكتاب وصحة نسبته إلى الجاھلية

ولد في والية معاوية بن أبي سفبان ". محمد بن أبان بن ميمون ابن حريز الخنفري: "، صاحب السجل، فھو"الخنفري"وأما 
وذكر . عنه" الھمداني"ھذا ما رواه ". حدبة صعدة"في سنة خمسين، وتوفي في سنة خمس وتسعين ومائة، ودفن في رأس 

، ال "175"، فيجب أن تكون سنة وفاته "الھمداني"سنة، ولو أخذنا بھذا الرقم الذي ذكره " 125"انه عاش " الھمداني"
واني أشلك في طول . خطأ" الخنفري"ولذلك، فيجب أن يكون في تأريخ المولد أو الوفاة وربما في مدة عمر . للھجرة" 195"

  .ما ذكره عن عمره

لغير أھل صعدة كتب في األنساب أيضا، دونوا فيھا أنسابھم، كما كان ھنالك نسابون حفظوا أنساب قبائلھم أشار  وكان
وكان بعض منھم قد قابل بين ما دونه عن القبائل وبن . وھم من غير أصحاب السحل. إليھم في مواضع من كتابه" الھمداني"

قال الھمداني . ن ما دونوه عن القبائل على نسابيھا لبيان رأيھم فيھاما دون في السجل عنھا، كما كان أھل السجل يعرضو
   ".بطون الصدف، عن الصعدين من أصحاب السجل،مقروء على بعض نسابة الصدف"

وقد راجعتھا وراجعت األماكن التي أشير فيھا . أيضا" أبا نصر"وتجد في الجزء الثامن من اإلكليل مواضع ذكر فيھا الھمداني 
إحاطة بأنساب القبائل اليمانية على : بتأريخ اليمن القديم ھو على ھذا الوجه" أبي نصر"لجزء األول، فتبين لي أن علم إليه في ا

النحو الني كان شائعا ومتعارفا في أيامه ومسجال في سجالت األنساب في تلك األيام، ورواية لألساطير التي راجت عن 
أما علمه بالمساند ومدى وقوفه عليھا، . اليمن من وجود اليھود فيھا قبل اإلسالم التبايعة، وأخذ من موارد توراتية ظھرت في

وقوف على الحروف، وتمكن من قراءة اتكلمات، واحاطة : فأنا أعتقد أن علمه بھا ال يختلف عن علم غيره من أھل اليمن
يكن ذا قدرة في ذلك، وھو عندي في ھذا أما فھم النصوص واستنباط معانيھا بوجه صحيح دقيق، فأرى أنه لم . عامة بالمسند

ودليلي على ذلك أن القراءات المنسوبة إليھم ھي قراءات ال يمكن أن تكون قراءات . ري!الباب مثل غيره من قراء الخط الحم
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لنصوص جاھلية، وإن تضمنت بعض أسماء يمانية قديمة، لسبب بسيط،ھو أن أساليبھا ومعانيھا ونسقھا ال تتفق أبدا مع 
ساليب والمعاني المألوفة في الكتابات الجاھلية،فقراءات أبي نصر وأمثاله قراءات بعيدة جدا عن النصوص المعھودة، ھي األ

أما نصوص المسند التي عثر عليھا حتى اآلن، . قراءات إسالمية فيھا زھد وتصوف وتوحيد وحض على االبتعاد عن الدنيا
وھي في أمور أخرى شخصية أو . لوبھا في الكتابة ال يتفق مع ذلك األسلوبفإنھا نصوص وثنية ال تعرف ھذه المعاني، وأس
   .حكومية ال جميلة لھا يمثل ھذه اآلراء والمعتقدات

الناس يغلطون في : قال أبو نصر: "ھذا نصه". عابر"فيه نسب " أبي نصر"نصا قال إن قراءة من قراءة " الھمداني"وقد أورد 
. يب بضم بن عوضين بن شداد بن عاد بن عوص بن إرم بن عوص بن عابر بن شالخ عابر، وھو ھود بن أيمن بن حلجم

وقارئ ھذا النص الذي ھو مزيج من رواية توراتية ". وذكر أنه وجد ھذا النسب في بعض مساند حمير في صفاح الحجارة
مور من عنده إلى المساند، ، كان ال يتوقف عن نسبة أ"أبا خصر"ومن إضافة غربية، يخرج من قراءته، برأي واحد ھو أن 

فلو كان النص حميريا صحيحا مأخوذا من التوراة، لكان النسب على نحو ما ورد في . فيحملھا ما ال يعقل إن تحمله أبدا
  .التوراة، ولو كان صاحبه وثنيا ال يدين بدين سماوي، فإنه ال يعقل أن يخلط فيه ھذا الخلط

قدير إلى الھمداني والى الباقين من علماء اليمن الذين سبقوه أو جاؤوا من بعده والثناء ولكنني ال أريد ھنا أن اكتفي بتقديم الت
على طريقتھم المذكورة، بل ال بد لي من التحدث عن درجة علم ھؤالء العلماء بالمسند، وبقراءة الكتابات وبعلمھم بمعانيھا،أي 

نية أو السبئية أو القتبانية أو الحضرمية وغيرھا من بقية علمھم بقواعد وأصول اللھجات التي كتبت بھا مثل اللھجة المعي
   .اللھجات، وذلك ليكون كالمنا كالما علميا صادرا عن درس ونقد وفھم بعلم أولئك العلماء بتأريخ اليمن القديم

. نقد عميقة وغيره من علماء اليمن لدراستھا دراسة" الھمداني"ولن يكون مثل ھذا الحكم ممكنا إال بالرجوع إلى مؤلفات 
ومقابلة ما ورد فيھا من قراءات للنصوص مع قراءات العلماء المحدثين المتخصصين بالعربيات الجنوبية لتلك النصوص إن 
كانت أصولھا أو صورھا موجودة محفوظة، وعندئذ يمكن الحكم حكما علميا سليما على مقدار علم أولئك العلماء بلغات اليمن 

وال كل مؤلفات الھمداني أوغيره من علماء " اإلكليل"ولكننا ويا لألسف ال نملك كل أجزاء كتاب . سالقديمة و بتأريخھا المندر
اليمن، فالجزء التاسع من اإلكليل مثال وھو جزء خصص بأمثال حمير وبحكمھا باللسان الحميري وبحروف المسند،ھو جزء 

م بالنسبة إلينا، وقد يكون دليال ومرشدا لنا في إصدار ما زال مختفيا، فلم نر وجھه، وھو كما يظھر من وصف محتوياته مھ
ولكن ماذا نصنع ونفعل، وقد حرمنا رؤية ھذا الجزء، وليس في مقدورنا نشره وبعثه، فھل . حكم على علم الھمداني بلغة حمير

يل وكذلك الجزء ھذا، وقد طبع الجزء الثامن من اإلكل ؟نسكت ونجلس انتظارا للمستقبل، عسى أن يبعث إلى عالم الوجود
العاشر منه، فاستفاد منھما المولعون بتأريخ اليمن القديم وبتأريخ بقية أجزاء العربية الجنوبية، وطبع الجزء األول من ھذا 

، وقد ذكر أنه اختصر شيئا في مواضع االختالف وفي النسب مما "محمد بن نشوان بن سعيد الحمري"الكتاب حديثا برواية 
  .دون أن يؤثر على الكتاب ليس له شأن في نظره

من عھد غير بعيد، وليس " محمد ابن علي األكوع الحوالي : "وطبع الجزء الثاني من اإلكليل أيضا، أخرجه ناشر الجزء األول
لنا اآلن إال أن نرجو نشر األجزاء الباقية من ھذا الكتاب، ليكون في وسعنا الحكم على ما جاء فيه من أخبار عن أھل اليمن 

   .ليينالجاھ

إن أقصى ما نستطيع في الزمن الحاضر فعله وعمله لتكوين رأي تقريبي تخميني من علم الھمداني وعلم بقية علماء اليمن 
بلھجات أھل اليمن القديمة وبتأريخھم القديم، ھو إن نرجع إلى المتيسر المطبوع من مؤلفاتھم، لدراسته دراسة نقد علمية 

إن كان أقل من الضائع بكثير، ولكن ما ال يدرك كله ال يترك جله، والموجود خير وھو و. عميقة، الستخراج ھذا الرأي منھا
أما بخصوص . فلنبحث إذن في ھذا المطبوع لنرى ما جاء فيه. من المعدوم، وفي استطاعته تقديم ھذا الرأي التخميني التقريبي

أ المسند،غير أن أولئك العلماء كانوا يختلفون فيما إن جماعة من العلماء في أيامه كانت تقر" الھمداني"الخط المسند، فقد ذكر 
ألنه ربما كان للحرف أربع صور وخمس، ويكون "اختالف صور الحروف،  - على رأيه  - بينھم في القراءة، وكان سبب ذلك 

السطر  أن كتاب المسند كانوا يفصلون بين كل كلمة وكلمة في" الھمداني"وقد عرف ". للذي يقرأ ال يعرف إال صورة واحدة
كانوا يطرحون األلف إذا "وصرح أنھم . غير أنه لم يذكر عدد الحروف. بخط قائم، وذكر أنھم كانوا يقرأون كل سطر بخط

وھي ". كانت بوسط الحرف، مثل ألف ھمدان وألف رئام، فيكتبون رئم وھمدن، ويثبتون ضمة آخر الحرف وواو عليھمو
ما ذكره من انه ربما كان للحرف أربع صور وخمس، ويظھر أنه وغيره قد تدل على إحاطة عامة بالمسند، سوى . مالحظات

توصلوا إلى ھذا الرأي من اختالف أيدي الكتاب في رسم الحروف ونقرھا على الحجر، كالذي حدث عندنا من تباين الخطوط 
الرأي، أو أنھم اختلفوا فيھا من باختالف خطوط كتبته، فأدى تباين الخط ھذا إلى اختالفھم في القراءة، وإلى ذھابھم إلى ھذا 
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جراء تشابه بعض الحروف مثل حرف الھاء والحاء، فان ھذين الحرفين متشابھان في الشكل، فكالھما على ھيئة كأس يرتكز 
، أما "الحاء"على رجل، والفرق بينھما، ھو في وجود خط عمودي في وسط الكأس ھو امتداد لرجل الكأس، وذلك في حرف 

   ويشبه حرف. د فيه ھذا الخط الذي يقسم باطن الكأس إلى نصفينالھاء، فال يوج

في رسم رأس الكأس، ولكنه يختلف عنه في القاعدة، إذ ترتكز ھذا الرأس على قاعدة ليست خطا " الھاء"حرف " الخاء"
لى ھيئة كأس ومثل التشابه بين حرفي الصاد والسين، فكالھما ع. مستقيما، بل على قاعدة تشبه كرسي الجلوس ذي الظھر

أما الرأس، وھو باطن الكأس، فقد وضع في . وضعت وضعا مقلوبا، بحيث صارت القاعدة التي ترتكز الكأس عليھا إلى أعلى
ھي على ھيئة رقم خمسة في عربيتنا، اي على ھيئة دائرة أو كرة بينما قاعدة حرف " الصاد"ولكن قاعدة . اتجاه األرض

، ففيه خط يقسمه إلى قسمين وذلك في الغالب، وقد يھمل ھذا الخط "الصاد"حرف  السين ھي خط مستقيم،أما باطن كأس
  .المقسم، أما حرف السين، فال يوجد فيه ھذا الخط

خط : المسند: عنه فقال" الھمداني"ھي المالحظات التي أوردھا " المسند"بمالحظات عن " نشوان بن سعيد الحميري"وجاء 
وله صور كثيرة، إال أن ھذه الصورة ... ة والقصور، وھذه صورته على حروف المعجمحمير، وھو موجود كثيرا في الحجار

وما .. وصورة الصفر عندھم كصورة األلف في العربي. واعلم أنھم يفصلون بين كل كلمتين بصفر، لئال يخلط الكالم. أصحھا
قوما من أھل اليمن بقوا أمدا في ويظھر أن . أيضا" نشوان"قلته عن تعدد صور الحرف قبل قليل، ينطبق على مالحظة 

كانوا : والمسند خط حمير، مخالف لخطنا ھذا: "فقد جاء في بعض الموارد. اإلسالم وھم يتوارثون ھذا الخط ويكتبون به
بي ، إال أنه لم يتمكن من الوقوف أمام الخط العر"ھو في أيديھم إلى اليوم باليمن: قال أبو حاتم. يكتبونه أيام ملكھم فيما بينھم

   .الشمالي الذي دون به القرآن الكريم، فغلب على أمره، وتضاءل عدد الكتاب به حتى صار صفرا

. ومما يؤسف عليه كثيرا أننا ال نملك النسخ األصلية التي كتبھا أولئك العلماء بخط أيديھم، حتى نرى رسمھم لحروف المسند
طبوعة، ليست من خط المؤلفين، بل من خط النساخ، فال فإن الصور المرسومة في المخطوطات الموجودة وفي النسخ الم

  . أستبعد وقوع المسح في صور حروف المسند في أثناء النقل، وال سيما إذا تعددت أيدي النساخ بنسخ أحدھم عن ناسخ آخر

ي في مقدار ومن ھنا فإن من غير الممكن إصدار رأ. فليس للنساخ علم بالمسند، ولذا ال أستبعد وقوعھم في الخطأ. وھكذا
إلى ھذه الحقيقة، إذ ذكر أن صور " الدكتور كرنكو"وقد أشار . إتقان الھمداني وبقية العلماء لرسم حروف الخط المسند

اإلكليل تختلف باختالف النسخ اختالفا كبيرا، فقد صور كل ناسخ تلك الحروف على رغبته وعلى "الحروف الحمرية في 
. تباينت وتعددت، فأضاعت علينا الصور األصلية التي رسمھا الھمداني لتلك الحروفقدرته على محاكاة النقوش، ومن ھنا 

أما رأينا في علم علماء اليمن بفھم المسند، فيمكن تكوينه بدراسة النصوص الواردة في مؤلفاتھم وبدراسة معرباتھا ومقابلتھا 
 تزال موجودة باقية، أو بمراجعة النصوص بالنصوص األصلية المنقورة على الحجارة إن كانت تلك النصوص األصلية ال

وعندئذ نستطيع إبداء حكم على مقدار فھم القوم . المدونة و مقابلتھا بمعرباتھا لترى درجة قرب التعريب أو بعده من األصل
ير وجوب أما في حالة اكتفاء المؤلف بإيراد التعريب فقط أي معنى النص ال متنه، فليس أمامنا من سبيل غ. لكتابات المسند

مراجعة المعربات ودراستھا من جميع الوجوه، لترى مقدار انطباق أساليبھا على األساليب المألوفة في كتابات المسند، وعندئذ 
نتمكن من تكوين رأي في ھذا الذي ورد في المؤلفات على أنه ترجمات، ونتمكن بذلك من الحكم بمقدار قرب تلك الترجمات 

   .دھا منهوالقراءات من المسند أو بع

أن الھمداني، وإن كان يحسن قراءة " الھمداني"وخالصة ما توصلت اليه من دراستي اإلجمالية لألجزاء المطبوعة من مؤلفات 
ولم يتمكن من ترجمة النصةص . حروف المسند، ويعرف القواعد المتعلقة بالخط الحميري، اال انه لم يكن ملما بألسنة المسند

، و ھو اسم إله من "تالبا"ولم يعرف على ما يتبين منھا كذلك ما ورد فيھا وما قصد منھا، فجعل  التي نقلھا ترجمة صحيحة،
، وھو اسم "ريما"وجعل . الرئيس، اسم رجل من رجال اآلسرة المالكة لھمدان" ھمدان"آلھة اليمن المشھورة، و معبود قبيلة 

ولم يبخل الھمداني ". تالب"، ومن أبناء "نھفان"، ابنا من أبناء "تالب"مكان من االمكنة المشورة، وكان به معبد معروف لإلله 
  ".ترعة بنت بازل بن شرحبيل بن سار بن أبي شرح يحضب بن الصوار: "عليه، فوھب له أما قال لھا

بتع بن  علھان و نھفان ابنا: "، فقرأه، فإذا ھو"ناعط"، وحده ب "أحمد بن أبي األغر الشھابي"نصا ذكر إن " الھمداني"و أورد 
، ھو رجل واحد، (علھان نھفان"، مع إن "نھفان"و " علھان"رجلين ھما " علھان نھفان"وقد عد ". ھمدان، لھم الملك قديما كان

أما . لقب له" نھفان"كلمة ". ھمدان"من اقبيلة " يريم بن أوسلت رفشان"وقد والده . وھو ملك من ملوك سبأ و سيأتي ذكره
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، فلم يكن والده أذن رجال "ريام"، كما ذلك في كتابة عثر ھليھا في "برج يھركب"ه شقيق اسمه و كان ل". علھان"اسمه فھو 
  .كما جاء في القراءة" بتع بن ھمدان"اسمه 

. ، فھي ال ريب من قول الشھابي، وليست بعبارة حميرية"لھم الملك قديما كان: " ، فقيلة من قبائل ھمدان، وأما جملة"بتع"وأما 
ولما كنا ال . من التعابير المستعملة في الحميرية، التي ترد في الكتابات -وان فرضنا أنھا ترجمة لألصل  - وليس التعبير 

نعرف المتن األصلي للنص، يصعب علينا الحكم عليه أكان قريبا من ھذا المعنى أو كان شيئا آخر، عرف منه الشھابي بضع 
   .كلمات ثم فسره بھذا التفسير

لم يكونوا عك " وقد قلت إنھم كانوا يحسنون في أيام الھمداني قراءة حروف المسند"قراء المسند  ويظھر على كل حال أن
وھي حرف جر " بن: "خذ مثال على ذلك. اطالع بقواعد الحميرية، وال باللسان الحميري، أو األلسنة العربية الجنوبية األخرى

فقد تصور القوم عند قراءتھم .ھم ھذه الكلمة في مشكالت خطيرةبلغتنا قد أوقعت" عن"و " من"عند العرب الجنوبيين، وتعني 
" بن ھمدان"أو " بن بتع"ففسروا . وفسروھا بھذا التفسير. على نحو ما يفھم من ھذه الكلمة في لغتنا" ابنا"لھا، أفھا تعني أبدا 

، وبذلك تغير المعنى تماما، "مدانمن ھ"و " من بتع"، و المقصود من الجملتين ھو "ابن ھمدان"أو " ابن بتع"وما شابه ذلك 
وبعده، أسماء " بن"في أغالط حين حسبوا أسماء القبائل و أسماء األماكن الواردة قبل  -على ما أعتقد  -ومن ھنا وقع القوم 

فاقتصار علمھم على األبجدية وجھلھم باللغة، أوقعھم في مشكالت كثيرة، . أشخاص وأعيان،وأدخلوھا في مشجرات األنساب
  .ب ظھور ھذا الخلطوسب

وجاء الھمداني بنصوص أخر ذكر أنبا كانت مكتوبة بالحميرية تمثل النص الذي زعم أن مسلمة بن يوسف بن مسلمة الخيواني 
". شرح ما، وأخوه ما، وبنوه ما، قيول شھران بنو ھجر، ھم معتة بدار القلعة: "قرأه على حجر في مسجد خيوان، وھذا نصه

إن ھذا نص حميري، وال يسع أمرءا له إلمام بالحميرية أن يوافق على : وال اعتقد أنك ستقول. وأمثال ذلك من النصوص
بل ال بد من وجود أخطاء في القراءة وفي . وجود مثل ھذه العائلة عائلة ما، أو يسلم بأن ھذه قراءة صحيحة لنص حميري

ن قراءة بعض الحروف والكلمات، ويتصور أنه أحسن وال أريد أن أتجاوز على رجل مشى إلى ربه، فلعله كان يحس. التفسير
وعلى كل، إن كل الذي جاء في النصوص التي وقفت عليھا في كتب الھمداني ال . قراءة النص كله وفھمه، فجاء بھذه العبارة

   .ممكن إن يعطي غير ھذا االنطباع، ولعلنا سنغير رأينا في المستقبل إذا تھيأت لنا نصوص من شأنھا أن تغيره

وفي بعض : "قال" شحرار"ففي أثناء كالمه مثال على قصر . أحيانا بأبيات شعر زاعما إنھا من المسند" الھمداني"ويأتي 
  "يسكنه القيل ذي معاھر تخر قدامه الألنوف قصر العال المنيف أسسه تبع ينوف شحرار: مساند ھذا البنيان بحرف المسند

وأما متن البيتين . كتابة بالمسند، ورد فيھا شعر، ال بيت واحد وال أكثر من بيتأما نحن، فلم نعثر حتى اليوم على أية 
المذكورين، فليس حميريا وال سبئيا وال معينيا وليس ھو بأية لھجة يمانية أخرى قديمة، و إنما ھو بعربيتنا ھذه، أي بالعربية 

  .البعيدة عن لغات أھل اليمنالتي نزل بھا القرآن الكريم، نظمه من نظمه من المحدثين بھذه اللغة 

ھشام بن محمد بن "، فقد استمد مادته من روايات وأحبار "باب القبوريات: "أما الباب الذي عقده في الجزء الثامن بعنوان
عبد "و " كعب األحبار"و " وھب بن منبه"و " أبي نصر"من ھمدان و " موھبة بن الدعام"و " ابن لھيعة"، و "السائب الكلي

وأورد بعضھا . وقد أورد فيه نصوصا زعم إنھا ترجمات لنصوص المسند، عثر عليھا في القبور عند األجداث". المهللا بن س
، وعن قبرين جاھليين عثر عليھما "مرشد بن شداد"شعرا، زعم انه مما وجد في تلك القبور، كالذي ذكره عند حديثه عن قبر 

وھو وكل األشعار األخرى ومنھا المراثي منظوم .با بالمسند وقد دونهوقد نص على إن الشعر المذكور كان مكتو" الجند"ب 
وأما النثر، فإنه بھذه العربية أيضا، وھو في الزھاد والموعظة والندم والحث على ترك الدنيا، فكأن أصحاب . بعربية القرآن

ونوا من الجاھليين من عبدة األصنام القبور، من الوعاظ المتصوفين إلزھاد، ماتوا ليعظوا األحياء من خالل القبور، ولم يك
  .واألوثان

وعلى نزوله إلى مستوى " الھمداني"وھو قسم بارد سخيف، يدل على ضعف أحالم رواته، وعلى ضعف ملكة النقد عند 
 إذ انه ال يختلف عنھم ھنا بأي شيء. القصاص والسمار واإلخباريين الذين يروون األخبار ويثبتونھا وإن كانت مخالفة للعقل

   .كان
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أنه قد أفادنا وال شك بوصفة للعاديات التي رآھا بنصه على ذكر أسمائھا، وأفادنا أيضا في إيراده " الھمداني"ومجمل رأيي في 
وقد وردت في نصوص المسند، فترجمھا علماء العربيات : ألفاظا يمانية كانت مستعملة في أيامه استعمال الجاھليين لھا

فمن الممكن تصحيحھا اآلن على ضوء استعمالھا في مؤلفات الھمداني وفي مؤلفات غيره من الجنوبية ترجمة غير صحيحة، 
عرف بعض األسماء إال أنه خلط فيھا في الغالب، فجعل اسم . أما من حيث علمه بتأريخ اليمن القديم، فإنه وإن. علماء اليمن

ئل أسماء رجال، ثم ھو ال يختلف عن غيره في جھله الرجل الواحد اسمين، وصير األماكن إباء وأجدادا، وجعل أسماء القبا
وأما علمه بالمسند فقد ذكرت أنه ربما قرأ الكلمات، . بتأريخ اليمن القديم، فمأل الفراغ بإيراده األساطير والخرافات والمبالغات

على ترجمة واحدة تشير إلى أنھا  ولكنه لم يكن يفقه المعاني، ولم يكن ملما بقواعد اللھجات اليمانية القديمة، وقد حاولت العثور
  .ترجمة صحيحة لنص من نصوص المسند، فلم أتمكن من ذلك ويا لألسف

بجغرافية اليمن والعربية الجنوبية، يفوق كثيرا علمه بتاريخ ھذه األرضين القديم، فقد خبر أكثرھا بنفسه " الھمداني"وعلم 
   .األقسام الشمالية من جزيرة العرب، فإنه دون ھذا العلم أما علمه بجغرافية. وسافر فيھا، فاكتسب علمه بالتجربة

وھذا المؤلف معجم . فائدة ال بأس بھا في تدوين تأريخ اليمن" نشوان بن سعيد الحميري"، لصاحبھا "القصيدة الحمرية"وأفادت 
قلته في الھمداني على ولنطبق ما . ، ضمنه ألفاظا خاصة بعرب الجنوب"شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم"شاه 

وما ذكره . فإذا قرأت كتبه، تشعر أنه لم يكن يفھم النصوص الحميرية وال غيرھا، وإن كان بحسن قراءة المسند. نشوان أيضا
على حرص على جمع المعلومات، وعلى تتبع يحمد عليه للبحث عن تأريخ اليمن ولغاتھا  - وإن دل  - " شمس العلوم"في كتابه 
على أنه لم يكن يفھم نصوص المسند، وليس له علم بتاريخھا وبتواريخ أصحابھا، وأنه ال يمتاز بشيء عن يدل  -القديمة 

الھمداني أو سائر علماء اليمن الذين كانوا يدعون العلم بأخبار الماضيين، وأكر الذي ذكوه في كتابه على أنه من اللھجات 
لغة، ومن لھجات العربية الفصحى خال ذلك الذي كان يستعمله أھل الحميرية والعربية الجنوبية ھو من مفردات معجمات ال

ومع ھذا، فھذا النوع من . اليمن، وھو قليل إذا قيس إلى سواه، وقد فسر معانيه على نحو ما كان يقصده الناس في أيامه
ي النصوص وفي قراءتھا وشرحھا الكلمات ھو الذي نطمع فيه، ألنه من بقايا اللھجات البائدة، ويفيدنا فائدة عظيمة في فھم معان

  .وتفسرھا، ولعله لم يكثر منا، ألنھا كانت من كالم العوام فأشفق على نفسه من البحث في لغة العوام

علماء . في شروحه ألسماء األعيان واألجذام والقبائل والعمائر واألمكنة على ما أورده الھمداني أو سائر" نشوان"ولم يزد 
فعد أسماء القبائل مثل ھمدان، أسماء أشخاص لھم انساب واوالد وأقرباء، واخطأ في األغالط نفسھا التاريخ وأھل األنساب، 
فذكر جمال مسجوعة على إنھا من وصايا التبابعة، وعبارات متكلفة على انھا قراءات لنصوص "التي وقع فيھا الھمداني 
   .حميرية مكتوبة بالمسند

ھو ممن اعتمد على علم الھمداني، كما نص على ذلك في فاتحة الجزء األول من ومحمد بن نشوان بن سعيد الحميري نفسه 
فھذا الجزء الذي طبع حديثا ھو برواية محمد بن نشوان، رواه لمن سأله أن يوضح شيئا من أنساب حمير وأخبارھا . اإلكليل

غير أني اختصرت شيئا : "ه سوى ما قالهوما حفظ من سيرھا وآثارھا، فما كان منه إال أن أخذ اإلكليل فكتب له، لم يغير في
بل ھو مما ذكره من االختالف في التأريخ و نحوه، من غير أن أنسب الكدر . ذكره في النسب، ليس ھو من جملته بمحتسب

  .وفي مقدمته لھذا الجزء ثناء عاطر على الھمداني، وتقدير كبير لعمه في أخبار اليمن". إلى صفوه

أقوله ھنا عن مصادر التاريخ الجاھلي، وھو قليل من كثير، ولكن التوسع في ھذا الموضوع يخرجنا ھذا ھو كل ما أريد أن 
حتما عن حدود بحثنا المرسوم، ويخرجنا إلى التحدث في شيء آخر ال عالقة له بالجاھلية، و إنما يعود إلى البحث في التأريخ، 

مع ذلك في ھذا الباب، وذلك للحاجة التي رأيتھا في ضرورة على أني أراني قد توسعت . وفي نقده ودروبه عند المؤرخين
  .توضيح بعض األمور الخاصة بتلك الموارد

  إھمال التأريخ الجاھلي و إعادة تدوينه: الفصل الثالث

م من األمور التي تثير األسف، تھاون المؤرخين في تدوين التأريخ الجاھلي، وال سيما القسم القديم منه، الذي يبعد عن اإلسال
   .قرنا فاكثر، فإن ھذا القسم منه ضعيف ھزيل، ال يصح أن نسميه تأريخا، بعيد في طبعه وفي مادته عن طبع التواريخ ومادتھا

لقد وفق المؤرخون العرب في كتابة تأريخ اإلسالم توفيقا كبيرا، من حيث العناية بجمع الروايات واألخبار واستقصائھا، وفي 
فاقتصر علمھم فيه . تأريخ الجاھلي، فلم يظھروا مقدرة في تدوبنه، بل قصروا فيه تقصيرا ظاھراأما ال. رغبتھم في التمحيص
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على األمور القريبة من اإلسالم، على أنھم حتى في ھذه الحقبة لم يجيدوا فيھا إجادة كافيه، ولم يظھروا فيھا براعة ومھارة، 
فتركوا لنا فجوات و ثغرا لم نتمكن من سدھا وردمھا حتى  .ولم يطرقوا كل األبواب أو الموضوعات التي تخص الجاھلية

اآلن، وال سيما في تأريخ جزيرة العرب، حيث تجد فراغا واسعا، وھو أمر يدعو إلى التساؤل عن األسباب التي دعت إلى 
مدونة في تأريخھم أو أن العرب عند ظھور اإلسالم لم تكن لديھم كتب  ؟ھل كان اإلسالم قد تعمد طمس أخبار الجاھلية: حدوثه

وال علم بأحوال أسالفھم، وكانت األسباب قد تقطعت بينھم وبين من تقدمھم فلم يكن لديھم ما يقولونه عن ماضيھم غير ھذا 
أو أن العرب لم يكونوا يميلون إلى تدوين تواريخھم، فلم  ؟الذي وعوه فتحدثوا به إلى اإلسالميين، فوجد سبيله إلى الكتب

أو الفرس يجمعون أخبارھم وأخبار من تقدم منھم وسلف، فلما كان اإلسالم، وجاء زمن التدوين، لم يجد أھل  يكونوا مثل الروم
   .األخبار أمامھم في شيئا غير ھذا الذي رووه وذكروه، وكان من بقايا ما ترسب في ذاكرة المعمرين من أخبار

اإلسالم كانت قد اتجھت إلى استئصال كل ما يمت إلى أيام  لقد عزا بعض الباحثين ھذا التقصير إلى اإلسالم، فزعم إن رغبة
، فدعا ذلك إلى تثبيط ھمم العلماء عن متابعة "اإلسالم يھدم ما قبله: "الوثنية في الجزيرة العربية بصلة، مستدال بحديث

تعلق منه بالوثنية واألنصاب الدراسات المتصلة بالجاھلية، والى محو أثار كل شيء تفرع عن النظام القديم، لم يميزوا بين ما ي
فعلوا ذلك كما فعل النصارى في أوروبة في أوائل القرن . واألصنام،وبين ما يتعلق بالحالة العامة كالثقافة واألدب والتأريخ

كان "ولھذا . السادس للميالد، فكان من نتائجه ذھاب أخبار الجاھلية، ونسيانھا، وابتدأ التأريخ لدى المسلمين بعام الفيل
لمؤرخون أو األخباريون، الذين يترتب عليھم تدوين أخبار الماضي وحفظ مفاخره، من الذين ينظر اليھم شزرا في المجتمع ا

أما مؤرخو العرب العظام، فلم ينبغوا إال بعد تلك الفترة، وحتى ھؤالء فإنھم . اإلسالمي، وخاصة في العھد اإلسالمي األول
" اخباري"وباإلضافة إلى ما سبق، أصبح لكلمة مؤرخ . ، ولم يدققوا فيما يخص الجاھليةصرفوا عنايتھم إلى التأريخ اإلسالمي

وقد ألصقت ھذه الصفة بابن الكلبي، كما ألصقت بكل عالم تجرا على . معنى سيئ بل أصبحت صفة تفيد نوعا من االزدراء
والراجح أن السبب في . ما ھوجم ابن الكلبيلكن لم يھاجم أحد من المؤرخين بعنف ك. البحث في تاريخ العرب قبل عام الفيل

   ".نجللك ھو انصرافه لدراسة األشياء التي قرر اإلسالم طمسھا، أعني بذلك الديانات والطقوس الوثنية في بالد العرب

 ثم سبب آخر، ھو أن اإلسالم ثورة على مجتمع قائم ثابت، وعلى مثل تمسك بھا أھل الجاھلية، وعلى قوم كانوا قد تسلطوا
وتحكموا وتجروا بحكم العرف والعادات، وككل ثورة تقع وكما يقع حتى اآلن، وسم اإلسالم الجاھلية، بكل منقصة ومثلبة، 

وكان الناس " الجاھلية"وحاول طمس كل أثر لھا وكل ما كان فيھا، حتى ظھرت تلك األيام على الصورة التي انتھت إلينا عن 
  .ي ھذه الحياة يومئذ، وكأن عھدھم في ھذا العالم لم يبدأ إال ببدء اإلسالمفيھا جھلة لم يكن عندھم شيء من علم ف

سال بعض " عمر"وجاءوا بدليل آخر في إثبات أن اإلسالم كان له دخل في طمس معالم تأريخ الجاھلية، إذ ذكروا أن الخليفة، 
لقد جب هللا ذلك باإلسالم، فلم : ن جوابھمأن يرووا بعض التجارب الجاھلية، أو ينشدوا بعض األشعار الجاھلية، فكا"الناس 
فوجدوا في امتناعھم عن رواية الشعر الجاھلي أو أخبار الجاھلية، داللة على كره اإلسالم لرواية تأريخ الجاھلية ". الرجوع

  .وانتھاء ذلك إلى طمس معالم ذلك التأريخ

ريخ الجاھلية وال بھدم الجاھلية، وقد استل من حديث طويل ، فھو حديث ال عالقة له البتة بتأ"اإلسالم يھدم ما قبله"أما حديث 
، وقد "باب ھل يؤاخذ بأعمال الجاھلية"، وبعد "باب كون اإلسالم يھدم ما قبله وكذا الھجرة والحج"ورد في صحيح مسلم في 

، أو تكتب عليھم سيئات ورد جوابا عن أسئلة الصحابة عن أعمال منافية لإلسالم ارتكبوھا في الجاھلية، ھل يغفرھا هللا لھم
وقد ورد في صحيح مسلم بعد ھذا الباب باب آخر ". ؟يا رسول هللا، انؤاخذ بما عملنا في الجاھلية : "فقالوا ؟يحاسبون عليھا 
   ".باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده"بھذا المعنى، ھو 

حدثني يزيد بن أبي حبيب، : "ي صحيح مسه لم قالوإلعطاء رأي صحيح عن ھذا الحديث، أنقل إلى القارئ نصه كما جاء ف
حضرنا عمرو بن العاص، وھو في سياقة الموت يبكي طويال، وحول وجھه إلى الجدار، فجل : عن ابن شماسة المھري، قال

ادة أن ال إله إن أفضل ما نعد شھ: فأقبل بوجھه، فقال: قال ؟يا أبتاه أما بشرك رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، بكذا : ابنه يقول
إني قد كنت على أطباق ثالث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، . إال هللا وأن محمدا رسول هللا

مني، وال أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أھل النار، فلما جعل هللا اإلسالم في 
 ؟فقبضت يدي، قال مالك يا عمرو : قال. أبسط يمينك فألبايعك، فبسط يمين: لنبي، صلى هللا عليه وسلم، فقلتقلبي، أتيت ا

أما علمت أن اإلسالم يھدم ما كان قبله، وأن الھجرة : قال. أن يغفر لي: قلت ؟تشترط بماذا : قال. قلت أردت أن اشرط: قال
وما كان أحد أحب إلي من رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، وال أجل في عيني  ؟تھدم ما كان قبلھا، وأن الحج يھدم ما كان قبله

ولو مت على تلك الحال، لرجوت أن أكون من أھل الجنة، ثم ولينا أشياء ما . منه، وما كنت أطيق أن أمال عني منه إجالال له
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، فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري أدري من حالي فيھا، فإذا أنا مت، فال تصحبني نائحة وال نار، فإذا دفنتموني
   .قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمھا، حتى أستأنس بكم، وانظر ماذا أراجع به رسل ربي

وأما اتخاذھم نھي  ؟وبعل، فأية عالقة إذن بين ھذا الحديث وبين الحث على تھديم الجاھلية وإھمال التأريخ الجاھلي يا ترى
ر الجاھلي أو أخبار األيام دليال على كره اإلسالم ألحياء ذكرى الجاھلية،ومحاولته طمس رواية الشع! بعض الصحابة ع

معالمھا وتأريخھا، وحكمھم من ثم عليه بمساھمته في طمس تأريخ الجاھلية واطفائه له، فإنه دليل بارد ليس في محله، فإن 
م أنفسھم عن روايتھما، لم ينھوا ولم يمتنعوا عن روايتھما الذين نھوا عن رواية الشعر الجاھلي أو رواية األيام، أو امتنعوا ھ

مطلقا، أي عن رواية جميع أنواع الشعر الجاھلي أو أخبار كل األيام التي وقعت في الجاھلية، بل نھوا أو امتنعوا عن رواية 
لباب من رواية األخبار من بعض أبواب الشعر، وبعض أخبار تلك األيام، لما كان يحدثه ھذا النوع من الشعر أو يوقعه ھذا ا

ومن ثم . "شر في النفوس ومن فق قد تجدد تلك العصبيات الخبيثة التي حاربھا اإلسالم، لتمزيقھا الشمل، وتفريقھا الصفوف
في ذلك شتم الحي : نھى الفاروق، رضي هللا عنه، الناس بديأ أن ينشدوا شيئا من مناقضة األنصار ومشركي قريش، وقال

ومر عمر بحسان يوما، وھو ينشد الشعر في مسجد . الضغائن، وقد ھدم هللا أمر الجاھلية بما جاء من اإلسالم بالميت، وتجديد
دعنا عنك يا عمر، فو هللا لتعلم أني كنت أنشد في ھذا : فقال حسان ؟أرغاء كرغاء البعير: رسول هللا، فأخذ بأذنه، و قال

لم يأخذ عمر على حسان رواية ذلك الشعر في مسجد رسول هللا إال و". صدقت، وانطلق: المسجد من خير منك، فقال عمر
. ألنه كان من ذلك الشعر المثير للنفوس المھيج للعواطف، وإنشاده في نظره يعيد الناس إلى ما كانوا عليه من قتال قبل اإلسالم

، بعد أن حاجه حسان بما ومع ذلك، تساھل عمر مع حسان، وتركه ينشد شعره. فلمصلحة العامة نھى بعض الصحابة عنه
   .رأيت

قدم المدينة، "وھناك رواية أخرى تشرح لنا األسباب التي حملت عمر على النھي عن رواية بعض الشعر الجاھلي، وھي انه 
فنزال على أبي احمد بن  -وكانا شاعري قريش في الشرك  -في خالفة الفاروق، عبد هللا بن الزبعري وضرار بن الخطاب 

فقال . تحب أن ترسل إلى حسان بن ثابت حنى يأتيك فتنشده وينشدنا مما قلنا له وقال لنا، فأرسل إليه، فجاءه: هجحش، وقاال ل
فقال ابن الزبعري . ھذان اخواك ابن الزبعري وضرار قد جاءا أن يسمعاك وتسمعھما ما قالوا لك وقلت لھما: يا أبا الوليد: له

: فقال حسان. يحتمل في اإلسالم وال يحتمل شعرنا، وقد أحببنا أن نسمعك وتسمعنانعم يا أبا الوليد، إن شعرك كان : وضرار
فأنشداه حتى فار فصار كالمرجل غضبا، ثم استويا على راحلتيھما يريدان مكة، . ابتدئا: نبدأ نحن، قال: قاال ؟أفتبدآن، أم أبدأ

ن يذھبا عنك بشيء إن شاء هللا، وأرسل من ل: فقال له عمر. فخرج حسان حتى دخل على عمر، فقص عليه قصتھما وقصته
با ابن الزبعري، أنا : فلما كان بالروحاء، قال ضرار لصاحبه... لو لم تدركھما إال بمكة، فأرددھما علي: يردھما، وقال له عمر

علنا، أعرف عمر وذبه عن اإلسالم وأھله، وأعرف حسان وقلة صبره على ما فعلنا به، وكأني به قد جاء وشكا إليه ما ف
فأربح بنا ترك العناء، وأقم بنا مكاننا، فإن كان الذي ... إن لم تلحقھما إال بمكة، فارددھما علي: فأرسل في آثارنا، وقال لرسوله

. نعم ما رأيت: فقال ابن الزبعري. ظننت فالرجوع من الروحاء أسھل منه من أبعد منھا، وان أخطأ ظني، فذلك الذي تحب
فدعا لھما بحسان وعمر في جماعة من . كان إال كمر الطائر حتى وافاھما رسول عمر، فردھما إليهفأقاما بالروحاء، فما 
 ؟أفرغت: فقال له عمر. أنشدھما مما قلت لھما فانشدھما، حتى فرغ مما قال لھما، فوقف: فقال لحسان. أصحاب رسول هللا

وقال لمن . إن شئتما فأقيما، وان شئتما فانصرفا: ال لھما عمروق... أنشداك في الخال، و أنشدتھما في المأل: فقال له. نعم: قال
تذكروا مما كان بين المسلمين والمشركين شيئا، دفعا للتضاغن عنكم وبث القبيح فيما بينكم، فاما   أني كنت نھيتكم أن: حضره

وان األنصار لتجدده عندھا إذا خافت  ولقد أدركته وهللا: قال. فدونوا ذلك عندھم: قال الراوي. إذ ابوا، فاكتبوه، واحتفظوا به
  ".باله 

، وكما ذكر في أخبار أخرى يجلس وأصحابه يتناشدون األشعار، ويتذاكرون أشياء "حسان"بل كان الرسول كما رأينا في خبر 
كان فيه ولم ينه عن رواية شعر ما إال ما . من أمور الجاھلية، وھو يسمع ويساھم معھم في الحديث، وينشدھم شيئا مما حفظه

أمية بن "لقد تمثل بشعر . فحش، أو إساءة أو إثارة فتنة، أما ما شابه ذللك، لما كان يحدثه ذلك الشعر من أثر سيئ في النفوس
مع أنه كان من خصومه اللد، وسمع الناس ينشدون شعره، ولم يكره منه إال ما كان منه في تحريض قريش بعد " أبي الصلت 

  .ورثائه من قتل منھمعلى المسلمين " بدر"وقعة 

من العالمين بذلك " عمر"وكان . ، وھو الخليفة األول، من حفظة الشعر الجاھلي، الراوين له، المتشھدين به"أبو بكر"وقد كان 
لم يذكر أحد أنھم تحرجوا من روايته و انشاده، وانھم .وكذلك كان شأن كثير من الصحابة. الشعر الحافظين له البصرين به

   .إال ما ذكرته من إحجامھم عن رواية بعض منه، وھو قليل جدا، ألسباب ذكرتھا، وقد رووه مع ذلك و دونوه تھيبوا منه،
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لقد حرم اإلسالم أشياء من الجاھلية، واقر أشياء أخرى نص عليھا في الكتاب والسنة، ولم يرد أنه حرم أقالم الجاھلية أو 
م جاھلي، ولم يصل إلى علمنا أنه أمر بھدم المباني الجاھلية وطمس الشعر الجاھلي أو النثر الجاھلي أو أي أدب أو عل

معالمھا، حتى محجات األصنام بقيت على حالھا، خال األصنام واألوثان وما يتعلق بھا من أمور مما كان من صميم الوثنية أو 
ھلية، أو أنه نھى عن قراءتھا ولم نسمع أنه أمر بإتالف كتابات الجا. كانت له عالقة بإعادتھا إلى الذھن مثل التصوير

واالستفادة منھا، أو انه منع استعمال اللھجات األخرى، التي كان يستعملھا الجاھليون، أو إن علماء اإلسالم منعوا رواية أخبار 
كان يستشھد بالشعر الجاھلي في تفسير القرآن، وبقية الصحابة يروونه " ابن عباس"الجاھلية، بل الذي نسمعه ونراه إن 

يحفظونه، وان خلفاء بني أمية كانوا يدفعون الھدايا والجوائز لمن يروي لھم الشعر الجاھلي، ونرى أنھم كانوا يقضون لياليھم و
برواية أخبار الجاھلية وحالتھم فيھا،وما وقع لھم في تلك األيام من نادر وطريف، وقد سجل ما بقي منه في الذھن في كتب 

   .في التدوين األخبار واألدب، يوم شرع الناس

سيئة، فيھا شيء من ازدراء وعدم التقدير، فما كان ذلك لروايته أخبار . نظرة" األخباري"و أما أنھم كانوا ينظرون إلى 
راوي أخبار الجاھلية وحدھا في أي يوم " أخباري"الجاھلية واشتغاله بجمع تاريخھا والتحدث عنھا، وما كانوا يريدون بلفظة 

سالمي، وإنما كان ذلك إلغراب اإلخباريين في رواية األخبار ومبالغتھم فيھا مبالغة تجافي العقل، وسردھم من أيام التاريخ اإل
اإلسرائيليات والنصرانيات والشعبيات وغير، ذلك من القصص المدونة في الكتب،وكذب بعضھم كذبا يخالف أبسط قواعد 

دراء لكونه من رواة أخبار الجاھلية بل وثق في ھذه الناحية وأخذ بالكذب أو نظر إليه نظرة از" ابن الكلبي"المنطق،وما رمي 
أمور أخرى . عنه دون رد أو اعتراض، كما يتبين ذلك من اعتماد العلماء عليه في ھذا الباب و إشارتھم إليه، وإنما ضعف في

  .والحديثھي أمور إسالمية ال عالقة لھا بالجاھلية وال صلة لھا بھا البتة، مدونة في كتب التفسير 

وال غيره " ابن الكلبي"ولو كان اإلسالم قد حث على طمس أخبار الجاھلية أو إطفاء ذكر األصنام واألوثان، لما كان في وسع 
، بل القرآن نفسه حجة في رد ھذا "األصنام"التحدث عنھا واإلشارة اليھا، ولما أخذ العلماء عنه ورووا كتبه وتوارثوا كتاب 

س أصنام العرب، وفيه مفصل حياة أھل الجاھلية ومثلھم وما كانوا يقومون به، ولو شرا وباطال، الزعم، ففيه ذكر لرؤو
وروت كتب التفسير وكتب الحديث والسير واألخبار أوصاف بعض أصنام العرب وھيأتھا وشكل محجاتھا وأوقات الحج، كما 

ولو كان اإلسالم قد تعمد طمس الجاھلية والقضاء على  ذكرت ما اقر اإلسالم من أمور كانت قائمة في الجاھلية وما حرم منھا،
   .معالمھا، لتحرج القرآن وتھرج المسلمون من اإلشارة إليھا ومن إحياء أسمائھا وبعثھا في ذاكرة الناشئين في اإلسالم

نسابين وأصحاب في أخبار األخباريين وال"، في المقالة الثالثة التي خصصھا "الفھرست"في كتابه " ابن النديم"وقد تحدث 
" ابن اسحق"و " عوانة ابن الحكم"وعن أبيه، كما تحدث عن غيره من مشاھير العلماء من أمثال " ابن الكلبي"، عن "األحداث

وغيرھم " محمد بن حبيب"و " المدائني"و " أبي البختري"و " الھيثم بن عدي"و " الواقدي"و " أبي مخنف"صاحب السرة، و 
ل اإلسالم في أمور وأحداث إسالمية محضة، وقد ضعف بعضھم، مع أنھم لم يؤلفوا في أمور ممن ألف في أمور وقعا قب

، مع "وكان اخباريا"أو " أخباري"وأطلقت عليھم لفظة . تخص الجاھلية وال في أحداث وقعت قبل عام الفيل أو قبل اإلسالم
إذن لم تكن قد علمت بالشخص " أخباري"حتة، فلفظة أنھم لم يكتبوا إال في أخبار قريبة من اإلسالم أو في أحداث إسالمية ب

الذي تخصص برواية أخبار الجاھلية الواقعة قبل عام الفيل فقط، بل قصد بھا ھؤالء وكل من اشتغل برواية األخبار مھما 
   .كانت صفتھا وعادتھا وطبيعتھا، روى تاريخ ما قبل الفيل أو ما بعد الفيل إلى اإلسالم، أو أخبار اإلسالم

األخباري في عرف ذلك اليوم وقبل إن ينتشر التأليف وتتصنف المعارف، ھو من يروي األخبار، تمييزا له عن اآلخرين و
، أو بالتفسير أو برواية "وكان ناسبا"أو " أحد النسابين"، وقيل عن أحدھم "النسابة"الذين اشتغلوا بالنسب، فعرف أحدھم ب 

" الفھرست"بمعنى تاريخ، ورد في " أخبار"ذلك الزمن إذن، وھذا نرى لفظة  فھو مؤرخ. الشعر وما شاكل ذلك من معارف
، "أي معاوية عن األخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم"فسأله : في أثناء الحديث عن عبيد بن شرية الجرھمي ومعاوية

راوية لألخبار عالما "كان  انه" عوانة بن الحكم"وذكر عن " عالما بأخبار العرب وأشعارھا"وكان " ابن دأب"وورد عن 
وورد مثل ذلك عن ". عالما باألخبار واألنساب والمآثر والمثالب"أنه كان " أبي اليقظان النسابة"وورد عن ". بالشعر والنسب

   .أشخاص آخرين ھم في أوائل من اشتغل بالتاريخ عند المسلمين، يخرجنا ذكرھم ھنا عن حدود ھذا الموضوع

" المؤرخ"البن النديم والمؤلفات األخرى إن العرب في صدر اإلسالم لم يكونوا يطلقون لفظة " ستالفھر"ويظھر من دراسة 
على من يشتغل بالتاريخ، ذلك ألن التاريخ نفسه في ذلك العھد لم يكن قد تطور وبلغ الشكل الذي بلغه في أواخر أيام األمويين 

كما ذكرت، الشتغاله باألخبار كائنة ما كانت أخبار ما قبل " خبارياأل"بل كانوا يطلقون على المؤرخ . وفي الدولة العباسية
ولھذا نرى إن أكثرية المشتغلين بھا، أطلقوا على ". األخبار"اإلسالم أو أخبار اإلسالم، وكانوا يطلقون على الموضوع نفسه 
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" تاب السر في األخبار واألحداثك"و " أخبار العرب"و " أخبار النبي"و " أخبار الماضين"و " األخبار المتقدمة: "كتبھم
، ويستعملون لفظة "تاريخ الرسول"أو " تاريخ العرب"أو " تاريخ الماضين"أو " تاريخ المتقدمة: "وأمثال ذلك، ولم يقولوا

، فقد استعملت في عنونة بعض الكتب "تاريخ"و أما لفظة ". سير الرسول"في سير األشخاص، وال سيما " السير"و " سير ة"
كما كان له كتاب اسمه " كتاب التاريخ"كتاب اسمه " ه147"المتوفى سنة " عوانة بن الحكم"في التاريخ، فقد كان ل  المؤلفة

و " كتاب تاريخ العجم وبني أمية"كتاب يدعى " ه207"وكان للھيثم بن عدي المتوفى سنة ". كتاب سيرة معاوية وبني أمية"
تاريخ : "للھجرة كتاب عنوانه" 225"، وكانت للمدائني المتوفى سنة "السنينكتاب التاريخ على "، و "كتاب تاريخ األشراف"

   .، ال أستبعد إن يكون ھو ھذا الكتاب"أخبار الخلفاء الكبر"وثالث اسمه " كتاب تاريخ الخلفاء"وآخر اسمه " أعمار الخلفاء

تب وعدھا، وما دامت الحال على ھذا المنوال، إال إن ھذا اإلطالق لم يكن واسعا كثير االستعمال، وفي استطاعتنا ذكر ھذه الك
بصورة واسعة في ھذا العھد، وفي جملة العھد الذي عاش فيه " تاريخ"و " المؤرخ"و " مؤرخ"فليس من المعقول إطالق لفظة 

ام التي في األي" مؤرخ"و " تاريخ"، و إنما طغت لفظة "تاريخ"بمعنى " أخبار"، ما دام العرف فيه إطالق لفظة "ابن الكلبي"
  .تلت ھذا العھد، وال سيما أواخر القرن الثالث للھجرة فما بعده

و أما من حيث إھمال التاريخ الجاھلي وصلة اإلسالم به، فقد ذكرت أنه ال عالقة ". أخباري"ھذا من حيث استعمال لفظة 
إلى زمان طويل قبل اإلسالم، فعادة قلع للحديث المذكور بھم الجاھلية أو بإھمال تاريخھا،وإنما اإلھمال ھو إھمال قديم، يعود 

المباني القديمة الستخدام أنقاضھا في مبان جديدة، واالعتداء على األطالل واآلثار والقبور في بحثا عن الذھب واألحجار 
فة في وھي عادة ال تزال معرو. الكريمة واألشياء النفيسة األخرى، ھي عادة قديمة جدأ، ربما رافقت اإلنسان منذ يوم وجوده

وقد كان من . كثير من بلدان الشرق األوسط حتى اليوم، بالرغم من وجود قوانين تحرم ھذا االعتداء وتمنع ھذا التطاول
الجاھلية، أي في األيام . فتكبدت اآلثار الجاھلية من أھل. نتائجھا تلف كثر من اآلثار، وذھاب معالمھا، فصارت نسيا منسيا

  .ه وتتكبده اآلثار الجاھلية واإلسالمية معا في أيام اإلسالميين حتى اليومالسابقة لإلسالم مثل ما تكبدت

وأما موضوع إھمال اآلثار وعم توجيه عناية الحكومات نحوھا، لرعايتھا وللمحافظة عليھا من التعرض للسقوط والتلف 
بأنه واجب مھم من واجباتھا إال واألضرار ونحو ذلك، فإنه موضوع لم يدرك الناس أھميته إال أخيرا، ولم تشعر الحكومات 

   .حديثا، ولذلك ال نستطيع إن نوجه اللوم إلى القدامى إلھمالھم اآلثار ولعدم اعتنائھم بالمحافظة عليھا

وكان من آثار ھذا الجھل بأھمية اآلثار إن أزيلت معالم ابنية وقصور،وحطمت تماثيل وكتابات،لغرض استعمالھا في البناء، 
، أبنية قديمة يظن أنھا من آثار حمير وأبنية التبابعة،وأن من جملتھا شاخص كالمنارة، "سدوس"من  وقد كان على مقربة

كثيرة منحوتة في الحجر ومنقوشة في جدرانھا، فھدمھا أھل سدوس، الختالف بعض السياح من اإلفرنج إليھا .وعليھا كتابات
  .ى من أمكنة اآلثارحدث في اليمن وفي مواضع أخر.ومثل ذلك. مالحظة التداخل معھم

ذي "حصن " الھمداني"ذكر . وقد ھدمت قرى ومسن في الجاھلية وفي اإلسالم من أجل استعمال أنقاضھا في بناء أبنية جديدة
، وبقيا معروفين زمنا طويال بعده، ثم جاء أحد "يسخم" "شبام سخيم"، وھو من المواضع الجاھلية المھمة، وكذاك "مرمر

". شبام سخيم"لينشئ في أسفله مدينة جديدة، أخذ معظم مواد بنائھا من " ذي مرمر"فھدم حصن " شاحسن با"األتراك واسمه 
على نمط " مأرب"ببناء ثكنة لجنودھا في المنطقة الشرقية من اليمن في " م 1945"وذكر إن حكومة اليمن قامت بعد سنة 

ال تزال ظاھرة قائمة، واستعملوا الحجارة الضخمة التي كانت الثكنة التي بناھا األتراك في صنعاء، فھدموا أبنية جاھلية كانت 
مترامية على سطح األرض، وأزالوا بعض الجدر واألسوار وحيطان البيوت عند بناء تلك الثكنة، فطمسوا بذلك بعض معالم 

حثين في تاريخ العرب قبل تاريخ اليمن للقديم، وأساءوا بجھلھم ھذا إلى قيم اآلثار إساءة ال تقدر في نظر عشاق التاريخ والبا
   .اإلسالم

وسوف نرى حروبا متوالية اكتسحت جميع . ويضاف إلى ما تقم عامل آخر، ھدم اآلثار عليھا بالجملة، وأعني به الحروب
مناطق العربية الجنوبية، وأتت على مدنھا، إذ استعمل القادة سياسة حرق المدن والمواقع والمزارع، وقتل السكان بالجملة 

ذلك إلى اندثار اآلثار وتشريد الناس وھربھم إلى البوادي وتحول األرضين الخصبة إلى أرضين جرد، حتى ضاعت فأدى 
وھناك تقصير آخر ال يمكن إن ينسب إلى . بذلك معالم الحضارة القديمة، فخسرنا من جراء ذلك علما كثيرا، و أسفاه

الصحابة إلى ذاكرتھم والى ذاكرة الشيبة الذين أدركوا الجاھلية  اإلسالميين، بل يجب عزوه إلى الجاھليين فالظاھر من رجوع
" عبيد بن شرية"المولع بسماع األخبار ل " معاوية بن أبي سفيان"في تذكر أيامھا وما كانوا عليه قبل اإلسالم، ومن جلب 

، ومن رجوع أھل "في البالد األخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تبليل األلسنة، وأمر افتراق الناس"ليقص عليه 
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األخبار إلى األعراب ألخذ أخبار قبائلھم وأيامھم وأنسابھم وشعرھم وغير ذلك، إن غالبية أھل الجاھلية لم تكن لھم كتب مدونة 
في تأريخھم، ولم تكن عندھم عادة تدوين الحوادث وتسجيل ما يقع لھم في كتب وسجالت، بل كانوا يتذاكرون أيامھم و أحداثھم 

ولما كانت الذاكرة محدودة الطاقة، ال تستطيع إن تحل كل ما . وما يقع لھم، ويحفظون المھم من أمورھم مثل الشعر حفظا
ومن ھنا كان . تحمل، ضاع الكثير من األخبار، بتباعد الزمن، وبوفاة شھود الحوادث، ولم يبق بتوالي األيام غير القليل منھا

كان الشعر علم قوم لم يكن لھم علم أصح منه، فجاء اإلسالم : "شعر الجاھلي، فقالواتعليل علماء العربية ضياع أكثر ال
فلما كثر اإلسالم، وجاءت الفتوح . فتشاغلت عنه العرب،وتشاغلوا بالجھاد وغزو فارس والروم، ولھت عن الشعر وروايته

كتاب مكتوب، وألفوا ذلك وقد ھلك من  واطمأن العرب باألمصار، راجعوا رواية الشعر، فلم يئلوا إلى ديوان مدون، وال
و إذا كان ھذا ما وقع للشعر مع مكانته عندھم وسھولة ". كثير العرب من ھلك بالموت والقتل، فحفظوا اقل ذلك، وذھب عنھم

يحدث ألخبار، من ھذا الذي بقائه في الذاكرة بالقياس إلى النثر، وتعصب القبائل لشعر شعرائھا، فھل في استطاعتنا استثناء ا
بل ما لنا وللجاھلية، ولنراجع تأريخ اإلسالم نفسه، خذ تاريخ آباء الرسول وطفولة الرسول إلى يوم مبعثه، بل ھي بعد  ؟للشعر

مبعثه، ثم خذ سير الصحابة وما وقع في صدر اإلسالم من أحداث، تر إن ما ورد من سيرة آباء الرسول وسيرة الرسول إلى 
ھو من األمور التي نحفظھا الذاكرة عادة، وما فيما عدا ذلك مما وقع للرسول،  الھجرة، مقتضبا بعض االقتضاب، وأن ما ذكر

أما . فغير موجود، وترى اقتضابا مخال في سيرة الصحابة،واضطرابا في تواريخ الحوادث، واختالفا بين الصحابة في ذلك
مسجلين مع السرايا والغزوات  سبب ذلك فھو عدم تعود الناس إذ ذاك تسجيل أخبار الحوادث وما يقع لھم، وعدم وجود

والفتوح يكون واجبھم تسجيل أخبارھا وتدوين وقائعھا، حتى ما سجل من أمر ديوان الجند واألنساب وأمثال ذلك، لم يكن في 
وإذا كان ھذا حال أخبار اإلسالم، وھي . نسخ عديدة، فضاع أكثره، ولم يصل إلى األخبارين لذلك يوم شرعوا في التدوين

جانب خطير من األھمية بالقياس إلى المسلمين، فھل يعقل بقاء أخبار الجاھلية كاملة إلى زمن شروع الناس في أمور على 
لقد قلت فيما سلف إن الھمداني وغيره ممن عنوا بأخبار اليمن، لم  ؟التدوين في اإلسالم، وقد ضاعت قبل اإلسالم بزمان 

عرفوا من أخبار دول اليمن القديمة شيئا، ولم يحفظوا من أسماء ملوكھا إال بعض يعرفوا من تاريخ اليمن القديم إال القليل، ولم ي
األسماء، وقد حرف حتى ھذا البعض، أما معارفھم من معبودات أھل اليمن القديمة، فصفر، فلسنا نجد في كتبھم إشارة ما إلى 

وال إلى بقبة " ھوبس"و " حكم" "حوكم"و " سين"و " نكرح"و " ذات صنم"و " أنبى"وال إلى عبادة " عشتر"عبادة 
يقصدھا الناس   ،"ريام" "ريم"، وكانت محبته في "تالب"ھو " ھمدان"إلى اسم إله من آلھة " الھمداني"نعم، أشار . المعبودات

نه ، وزعم أ"تالب"في ذلك الزمن للزيارة والتبرك، ولكنه لم يعرف أنه كان إلھا، بل ظن أنه ملك من ملوك ھمدان، فدعاه باسم 
وقد بني . ، وھو إله سبأ العظيم، المقدم عندھم على جميع األصنام، اسم بناء من أبنية جن سليمان"المقه"وجعل ". شھران"ابن 

وھو في راس . أما رئام، فإنه بيت كان متنسك، تنسك عنده ويحج إليه: "فقال" رئام"وتحدث عن . على ما زعمه بأمر سليمان
ابن "و " ابن اسحاق"وقد ذكره ". رئام بن نھفان بن تبع بن زيد بن عمرو بن ھمدان"ه إلى ، ونسب"جبل أقوى من بلد ھمدان

وغيرھم أيضا وفي كل الذي ذكروه داللة على إن ما رووه لم يكن عن مصدر " ياقوت الحموي"و " السھيلي"و " الكلبي
  .صل، فحاولت سد الثغر بالقصص المذكوروأن تلك األفواه قد نسيت كثيرا من األ. مدون، وإنما ھو روي عن أفواه الرجال

و " ابن عباس"في الزمان، وألصق منھما عھدا بالجاھلية مثل " الھمداني"ومن " ابن الكلي"بل خذ ما ذكره رجال ھم أقسم من 
ة، وغيرھما، تر إن ما ذكراه عنھا ال يدل على أنھما أخذا أخبارھما من مورد مكتوب ومن كتب كانت موجود" عبيد بن شرية"

من قوال " عبيد"وأمثال " عبيد"، وھو نفسه، من أدرك الجاھلية، كانت به حاجة إلى "معاوية بن أبي سفيان"وال أعتقد إن 
و " ابن عباس"األساطير، وإلى االستماع إلى أخبارھم، لو كان عنده شخص مدون عن أمر الجاھلية، ثم إنه لو كانت عند 

مدونات، لما لجأوا إلى الذاكرة والى الرواة واألعراب يلتمسون منھم األخبار وطالب الشعر الجاھلي واألخبار " عبيد"
   !واألشعار وأمور القبائل

إن جھل أھل األخبار بأصنام أھل اليمن القديمة التي ترد أسماؤھا في كتابات المسند، وذكرھم أسماء أصنام جديدة زعموا أنھا 
وغيره إلى بعضھا، و إشاراتھم إلى دخول " ابن الكلبي"كتابات المسند، أشار  كانت معبودة، عند أھل اليمن لم يرد لھا ذكر في

في طريقه إلى اليمن، وأخذه حبرين من أحبار يھود معه، " يثرب"وھو في " تبع"اليھودية والنصرانية إلى اليمن، والى تھود 
تابات المسند تدل على التوحيد وعلى وقوع ، بناء على إشارة الحبرين، ثم ظھور جمل و ألفاظ في ك"رئام"وأمره بتھدم معبد 

إن كل ": صاحب السماء"أو " ذو السماء"، أي "ذو سموي"وعبادة " الرحمن"تغير وتطور في ديانات أھل اليمن، مثل عبادة 
 ھذه األمور وأمثالھا، ھي دالئل على حدوث تغير وتطور في عقليات أھل اليمن، أثرت في معتقداتھم فجعلتھم ينسون آلھتھم

القديمة،بل يتنكرون لھا، ويبتعدون بذلك عن ثقافتھم الوثنية القديمة، ومثل ھذا التطور والتغير ال بد إن يؤدي طبعا إلى نسيان 
  .وقد وقع ھذا قبل اإلسالم بزمان. الماضي والى االلتھاء عنه بالتطور الجديد

لعرب، دخل من غير شك في إعراض القوم عن كان لدخول اليھودية والنصرانية في اليمن وفي أنحاء أخرى من جزيرة ا
أما اليھود فقد سعوا بعد دخولھم في اليمن لتھويد ملوك اليمن و أقيالھا ونشر اليھودية فيھا . ديانتھم الوثنية وعن ثقافتھم وآدابھم
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أعاجيب سليمان للھيمنة على ھذه األرضين، وأخذوا ينشرون قواعد دينھم وأمور شريعتھم بينھم، ويشيعون قصص التوراة، و
   .وجن سليمان، وتمكنوا من إقناع بعض سكان اليمن بالتھود، على نحو ما سنراه فيما بعد

ووجدت النصرانية سبيلھا إلى اليمن كذلك من البحر والبر، وسعت كاليھودية لتثبيت أقدامھا ھناك وفي سائر أنحاء جزيرة 
وشايعتھا بعض المقاطعات والمدن، وتعرضت الوثنية للنقد من  العرب، ووجدت من سمع دعوتھا ھنا وھناك، فتنصرت قبائل،

رجال الديانتين،واقتبس من دخل في اليھودية الثقافة اليھودية،ومن دخل في النصرانية الثقافة النصرانية، واعرض عن ثقافته 
فلعل رجال  ؟ومن يدري. امالقديمة، وفي جملتھا الخط المسند، خط الوثنية والوثنين، وصار عدد قرائه يتضاءل بمرور األي

الدين الجدد، صاروا يعلمون الناس الكتابة بقلمھم الذي كانوا يكتبون به، وھو قلم أسھل في الكتابة من المسند، وخاصة على 
وقد يكون ھذا سببا من جملة أسباب تضاؤل عدد الكتابات المدونة في المسند، في حقبة سأتحدث . الورق والجلود والقراطيس

  .ا بعدعنھا فيم

وآية ذلك عثور المنقبين والسياح في مواضع من نجد وفي العروض، وھي مواضع بعيدة عن اليمن، على كتابات سبئية يعود 
تاريخ بعضھا إلى ما قبل الميالد وتاريخ بعضھا إلى ما بعده، ثم اختفاء آثار كتابات المسند من ھذه المواضع في العھود 

اإلسالم، مما يبعث على الظن إن أھل الجزيرة كانوا قد استبدلوا بذلك القلم قبيل اإلسالم قلما  المتأخرة من الجاھلية القريبة من
جديدا مشتقا من األقالم اإلرمية الشمالية، وذلك بانتشاره بينھم على أيدي المبشرين وباالتجار مع عرب العراق، وال سيما 

وبذلك شارك ھذا القلم الجديد . مكة وأھل يثرب عند ظھور اإلسالمسكان الحيرة واألنبار، وھو القلم الذي كان يكتب به أھل 
   .في موت القلم المسند واختفائه من ھذه المواضع،وبموته انقطعت صالت القوم بالثقافة العربية الجنوبية، ثقافة القلم المسند

والفھم بأمور التوراة واإلنجيل وبالقصص وال أستبعد إن يكون من بين رجال الدين من الديانتين أناس كانوا على قدر العلم 
فقد كان من،بينھم أناس ھم من أصل رومي أو سرياني أو عبراني، . اإلسرائيلي والنصراني وعلى شيء من اإللمام بالتاريخ

. الدينفليس من المستبعد إن يكون لھم حظ من العلم باألمور المذكورة أخذوه من كتبھم المكتوبة بلغاتھم ومن دراساتھم ألمور 
في األماكن التي نزلوا بھا من جزيرة العرب، " كنائسھم"أو " مدراثھم"ومثل ھؤالء ال بد إن يستشھدوا في مواعظھم في 
ودليل ذلك إن معظم القصص الواردة عن الرسل واألنبياء وعن انتشار . بشيء من قصص التوراة والكتب اليھودية واألناجيل

رب، مصدره أناس من أھل الكتاب، ھم من أھل يثرب، أي من يھود المدينة، ومن أھل اليھودية والنصرانية في جزيرة الع
اليمن، وھو قصص على داللته على جھل فاضح بأمور اليھودية أو النصرانية، يدل عموما على أنه أخذ من أصل يرجع إلى 

سبته إلى من نسب إليھم، إن وھو على بساطته وسذاتجه يصلح إن صحت ن. أھل الكتاب، وقد غطي بقصص وأساطير ساذجة
يكون موضوعا لدراسة مھمة، ھي دراسة مقدار علم يھود جزيرة العرب ونصاراھا في الجاھلية بأمور دينھم ومقدار جھلھم 

   .بأحكام اليھودية أو النصرانية في تلك األرضين

يھا، ولسيادة النظام القبلي في أكثر ونحن ال نجد في بقية جزيرة العرب توينا للتاريخ، لعدم وجود حكومات منظمة كبيرة ف
أنحائھا، وإنما نجد فيھا رواة يروون أخبار قبيلتھم وأمورھا وعالقاتھا بالقبائل األخرى،وحوادثھا وأيامھا، ورواة تخصصوا 
لة برواية األنساب، لما للنسب من أھمية في المجتمع القبلي، ونجد جماعات تحفظ الشعر وما شاكل ذلك من أمور تخص القبي

ومثل ھذا النوع من التوريخ الشفوي معرض كما قلت سابقا آلفات . والنظام القبلي، وكل ذلك رواية، أي مشافھة، ال كتابة
عديدة، أھمھا تحكم العواطف القبلية على الرواة وتعرض الخبر للنسيان كلما تقدم العھد به في الذاكرة، وكلما ابتعد به الزمن، 

عف تأثيره في العواطف، وتفتر عندئذ ھمم الرواة عن حفظه وبذلك يتعرض للموت واالندثار، إذ تقل حماسة الناس له،ويض
أما الجاھلية القريبة من اإلسالم، فقد بقي منھا ما يشبه ذكريات . ومن ھنا اندثرت وضاعت أخبار الجاھلية البعيدة عن اإلسالم

فكان في إمكانھم تذكرھا وروايتھا، وانتقلت منھم إلى من  الطفولة، خال األمور التي عاصرت ظھوره، فقد أدركھا الصحابة،
  .جاء بعدھم حتى وصلت إلى المدونين

ما ذكرته ھو أھم أسباب إھمال التاريخ الجاھلي، فجاء ذلك التاريخ لذلك ناقصا حتى على نحو ما نقرأه في المؤلفات العربية 
  :قه وسد الفجوات الواسعة فيه، فقد تم على ھذا النحوأما تدوينه مجددا، و إعادة كتابته وتنظيمه وتنسي. القديمة

للمستشرقين مجھود يقدر في تدوين التاريخ الجاھلي وفي كتابته بأسلوب حديث، يعتمد على المقابالت   تدوين التاريخ الجاھلي
ب في التوراة وفي التلمود وقد أفادوا مما جاء عن العر. والمطابقات ونقد الروايات واالستفادة من الموارد العربية واألعجمية

وفي الكتب اليھودية، كما أفادوا مما جاء عن جزيرة العرب وسكانھا في الكتابات االشورية والبايلية ومن الموارد 



 

44 
 

والمؤلفات النصرانية سريانية ويونانية والتينية، فأضافوا كل ما تمكنوا الحصول عليه في ھذا الباب إلى ما ورد " الكالسيكية"
  .د اإلسالمية عن الجاھليين، فصححوا وقوموا، وسدوا بھذه المواد بعض الثلم في التاريخ الجاھليفي الموار

وعملھم في بعث الكتابات الجاھلية ونشرھا، مشكور مقدر، فقد أعادوا إلى الخط الذي كتبت به الحياة، وجعلوه مقروءا 
الدرجة األولى، وعملوا على نشر النصوص بالمسند  معروفا، وترجموا كثيرا من ھذه النصوص إلى لغاتھم، وھي وثائق من

وبالحروف الالتينية أو العبرانية أو العربية في بعض األحيان، وعلى استخالص ما جاء فيھا من أمور متنوعة عن التاريخ 
  .العربي قبل اإلسالم

ذكر في الموارد اإلسالمية،ألن وقد أمكننا بفضل ھذا المجھود المضني الحصول على أخبار دول وأقوام عربية لم يرد لھا 
  .األقوام كانت قد انقطعت وطمست قبل اإلسالم، فلم تبلغ آھل األخبار.أخبار تلك الدول و أولئك

وقد ساعدھم في شرح الكتابات الجاھلية وتفسيرھا علم بلغات عديدة، مثل اللغة العبرانية والسريانية والبابلية، فإن في ھذه 
، كما إن "الرابطة السامية"الكتابات بحكم تقاربھا واشتراكھا في ھذه الثقافة المتقاربة التي نسميھا  اللغات ألفاظا ترد في تلك

فيھا أفكارا وآراء ترد عد المتكلمين بھذه اللغات، ولھذا صار في اإلمكان فھم ما ورد في الكتابات الجاھلية باالستعانة بتلك 
   .األفكار واآلراء

ا مواضع متعددة من جزيرة العرب، وال سيما المنطقة الغربية والجنوبية منھا، فضل كبير في بعث وقد كان للسياح الذين جابو
فقد اخذ أولئك السياح بعض كتابات، كما أخذوا صور بعض آخر، وبفضل تعاونھم مع العلماء . الحياة في الكتابات الجاھلية

  .عد موت طويلالمبحرين باللغات الشرقية أمكن حل رموزھا وبعث الحياة فيھا ب

وقد كانت أسفار أولئك السياح مغامرات ومجازفات،إذ تعرضت حياة أكثرھم للخطر، بسبب عدم استقرار األمن إذ ذاك، 
وبسبب سوء األوضاع الصحية، ولعدم وجود أماكن مريحة، تناسب حياتھم التي تعودوھا، إال أنھم لم يبالوا ذلك ولم يحفلوا به، 

وقد قضى نفر منھم .تغلب على تلك الصعوبات ولكسب ود رؤساء القبائل والحكام لتسھيل مھمتھموتحايلوا بمختلف الحيل لل
. وقد كانت اكثر أسفار ھؤالء الرواد أسفارا فردية قام بھا أفراد من العلماء ومن الضباط والمغامرين. نحبه في أسفاره ھذه

دراسات البعثات المتخصصة بمختلف الشؤون، لذلك نتطلع إلى  واألسفار الفردية، مھما كانت، ال تأتي بالنتائج التي تنجم عن
اليوم الذي تتمكن فيه البعثات العلمية الكبيرة من اختراق آفاق بالد العرب،وتقديم نتائج بحوثھا إلى العلماء لتدوين تاريخ مرتب 

صصين من الناطقين بلغة ھذه البالد، لجزيرة العرب قبل اإلسالم، وال سيما إلى البعثات العلمية العصرية التي تتألف من متخ
  .ألن ھؤالء أقدر من غيرھم على فھم اللھجات القديمة ومحتوياتھا وروح ذلك التاريخ

للميالد برحلة إلى  1761الذي قام في سنة  Carsten Niebuhrكارستن نيبور "ونستطيع إن نعد السائح الدانماركي 
القرون الحديثة، وصف بالد العرب، ولفت أنظار العلماء إلى المسند جزيرة العرب، أول رائد من رواد الغرب ظھر في 

وقد أثارت رحلته ھذه ھمم العلماء والسياح، فرحل من بعده عدد منھم ال يتسع المقام لذكرھم جميعا رحالت . والرقم العربية
   .إلى مختلف أنحاء جزيرة العرب عادت على التاريخ العربي بفوائد جزيلة

جنوبي بالد العرب، ويمكن من نقشر صور نصوص عربية جنوبية أرسلھا إلى  Dr. Seetezen" سيتزن"فزار الدكتور 
م ومنه النصوص على قصرھا وغلطھا، أفادت في تدوين تاريخ العرب قبل اإلسالم إفادة غير مباشرة  1810أوروبة عام 

العربي القديم، حتى آل األمر إلى حل رموز تلك الكتابة ومعرفة ألنھا لفتت أنظار المستشرقين إليھا والى دراسة التاريخ 
  .حروفھا

من القيام برحلة إلى الحجاز، فتزيا بزي  Johann Ludwig Burckhard" ليدويلك بركھارد"وتمكن الرحالة السويسري 
حجھم، ووصف موسم الحج وقد صحب الحجاج في . يريد الحج وزيارة مسجد الرسول وقبره" إبراھيم بن عبد هللا"مسلم اسمه 

  ".البتراء"وقد زار آثار األنباط وعاصمتھم . وصفا دقيقا، وكتب عن مكة والمدينة كتابة علمية

من زيارة األنحاء الجنوبية من جزيرة العرب، ومن الظفر بصور  James R. Wellstedوتمكن ضابط إنكليزي يدعى 
من تاريخ أھل " 640"التي يرجع تاريخھا إلى سنة " ابغر"نصوص عربية قديمة قصيرة، ومن استنساخ كتابة حصن 

  .وبفضل ھذا الضابط عرف المستشرقون ھذا النص. للميالد 525اليمن، وتوافق سنة 
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وجاء . إلى ما كان قد عرف سابقا 1835عددا آخر من الكتابات الجاھلية سنة  T.G Hutton" ھوتن"وأضاف الرحالة 
الذي عاد بخمسة  Dr .Mackell" الدكتور مكل"وكذلك . بنقوش أخرى جديدةم  1838سنة  C ruthenden" كروتنون"

  .نصوص سبئية، فتوسعت بذلك دوائر البحث قليال، وتمكن العلماء بفضل ھذه النقوش من حل رموز المسند

 برحلة إلى اليمن، كانت موفقة جدا،" Thomas Joseph Arnaud" " "توماس يوسف أرنو"وقد قام الصيدلي الفرنسي 
وبھذه الصداقة استطاع إن يتجول في بعض أنحاء . إذ تمكن بفضل علمه بالعقاقير، من اكتساب صداقة المشايخ والزعماء

، "صنعاء"، ومكث في مدينة "مأرب"وقف على خرائب  ومرا ميسورا للغرباء، فزار الجوف اليمن ومدنھا، ولم يكن ذلك أ
   .واستنسخ ستة وخمسين نصا كتابيا قديماالمدينة األثرية القديمة، " صرواح"أمدا، وزار 

م على عشرين لوحا برنزيا  1860، فحصل في سنة "Coghlan"وكتب التوفيق لسائح أوروبي آخر، ھو الضابط اإلنكليزي 
وقد أرشدت ھذه األلواح المعدنية المستشرقين إلى ناحية مھمة من نواحي الفن ". عمران"سليما عز عليھا في أنقاض مدينة 

  .ي القديمالعرب

إنھا تبحث في  -وكان أغلبھا قصيرا  -وتوصل العلماء، بعد جھود، إلى حل رموز ھذه الكتابة العربية، فعرفوا منھا 
وكان الرأي ". الحروف الحميرية"أو " الكتابة الحميرية"موضوعات متشابھة، وأنھا مؤلفة من حروف أطلقوا عليھا اسم 

لھم إن ھذه النصوص والنصوص التي جيء بھا أخيرا لم تكن جميعھا نصوصا حميرية،  السائد بادئ بدء إنھا كذلك، حتى تبين
بل كان بعضھا من النصوص المعين به، وبعضھا كتابات سبئية ترجع إلى عھد دولة سبا، وبعضھا بلھجات أخرى، نختلف 

في " المسند"و ب " قلم المسندال"و ب " خط المسند"وھذه الكتابة،ھي الكتابة المسماة ب . عن الحميرية بعض االختالف
   .الموارد العربية

عالج بعض العلماء،ممن أولعوا بدراسة النقوش، تلك النصوص، وأعملوا رأيھم فيھا حتى تمكن بعضھم من التوصل إلى حل 
ھاينرش "والعالم " E. Rodiger" "رودكر"و العالم " Wilhelm Gisenuis" "وليم كسنيوس"رموز بعضھا، مثل العابر 

الذي نشر النصوص التي جاء بھا، وعددھا خمسة " F. Fresenal" "فريسنل"والعالم " Heinrich Ewald" "ايوالد
م، إال إن نشره لم يكن  1845سنة" Journal Asiarique"وخمسون نصا بحروف عربية وحميرية، في الجريدة اآلسيوية 

ولم يتمكن العلماء الذين . فأتم ما كان قد بدئ به" Ernest Osiander" "أرنست أوسيندر"وجاء القسيس .متقنا اتقانا تاما 
عالجوا مشكلة الكتابة العربية الجنوبية من معرفة الحروف كلھا، ولذلك لم يستطيعوا قراءة أكثر النصوص التي جيء بھا إلى 

بجھوده العظيمة قراءة كل أوروبة وفھم معناھا، كما إن النصوص المقروءة لم تكن مضبوطة ضبطا تاما، فاستطاع ھذا العالم 
الدراسة "النصوص التي جاء بھا السياح والعلماء، وتعيين أشكال الحروف، ووضع أسس متينة لدراسة عرفت بعد ذلك باسم 

وقد استعان العلماء على فھم ھذه الكتابات بالدراسات اللغوية السامية مثل العبرانية، وباللغة العربية التي " العربية الجنوبية
ھا القرآن الكريم، وباللھجات اليمانية و بالمعلومات الجغرافية المدونة في الكتب العربية، وبأسماء الملوك واألشخاص نزل ب

  .الذين وردت أسماؤھم في المؤلفات العربية

وتتبع أسلوبه في البحث، وحاول استخراج مادة تاريخية من ھذه " اوسيندر"أثر " M. A. Levy" "ليفي"وترسم المستشرق 
من نصوص عاجلته المنية قبل إن يوفق إلخراجھا " أسين در"وقد يمكن من نشر ما تركه . النصوص التي ترجمت وعرفت

   .من تنسيقھا وتھذيبھا، وطبعھا وعرضھا على العلماء" ليفي"إلى الناس، فتمكن 

إلى أوروبة من نقوش، ، وھو يھودي فرنسي، كل من تقدمه بكثرة ما جاء به "Joseph Halevy" "يوسف ھاليفي"وفاق 
دخل ھذا الفرنسي اليمن في ھيئة يھودي متسول من أھل . وبسعة علمه في تاريخ اليمن، وبدراسة الكتابات العربية الجنوبية

القدس، ليتجنب بذلك ما يتعرض له الغرباء وأھل البالد المسلمون على السواء من أخطار رجال القبائل وقطاع الطرق الذين 
  .لذمة بسوءال يمسون أھل ا

، وأعالي الجوف وھي المنطقة التي كان "نجران"وقد استطاع، بھذه الطريقة، التطواف في أرجاء اليمن، حتى بلغ أعاليھا مثل 
". نجران"، وھو بھذا أول أوروبي زار "صرواح"عاصمة سبا والى " مأرب"ووصل في تطوافه إلى حدود ". المعينيون"فيھا 

  .نقشا جمعھا من مواضع مختلفة من اليمن" 686"معه ولما عاد إلى أوروبة، أحضر 
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ما كتبه في وصف رحلته إلى " Journal Asiarique"م نشر ھذا العالم في الجريدة اآلسيوية  1874 - 1872وفي سنة 
نصا، وھي النصوص " 686"بالد اليمن، وقد ضمن كتاباته وصفا لالماكن التي حل بھا والطرق التي اجتازھا، وترجمة ل 

تي كان قد جاء بھا أو استنسخھا من أصولھا، ونشر بحثا علميا وانتقادا قيما لألبحاث اللغوية والتراجم والنصوص التي سبق ال
  .إن نشرھا العلماء من قبله

، وقد استطاع تصوير بعض النقوش "Siegfrid Langer" "سيكفريد لنكر"وكان ممن ذھب إلى اليمن شاب نمساوي اسمه 
غير إن القدر عاجله إذ قتل ھناك، ففقد البحث في تاريخ اليمن بوفاته عضوا . م 1882الكتابات في عام واستنساخ قسم من 

وقد قام ". Eduard Glaser" "ادورد كالسر"غير إن نمساويا آخر عوض عن خسارة ذلك الشاب، وھو العالم . نشيطا
   .غزيرة من المعلومات بأربع رحالت إلى اليمن، ورجع بعدد كبير من النصوص والنقوش وبمادة

م، وكانت الحالة السياسية  1884من سنة " مارس"، وختمھا في شھر آذار "م1882في اكتوبر من سنة "بدأ الرحلة األولى 
. في ذلك الزمن مضطربة، واألوضاع غير مساعدة، والفوضى عامة في بالد اليمن، ولم يكن للحكومة على القبائل من سلطان

م  1885أما الرحلة الثانية، فكانت في نيسان سنة . نقشا رجع بھا إلى أوروبة" 255"صول على ومع ذلك تمكن من الح
" صنعاء"، وقد زار في أثنائھا المناطق الجنوبية الشرقية والمنطقة الجنوبية الممتدة من جنوب 1886ودامت حتى فبراير سنة 

البالد و أماكنھا االثرية، و عاد بنصوص معينة مھمة وقد تمكن من جمع معلومات مھمة عن طبغرافية ". عدن"حتى مدينة 
  .دخلت في ممتلكات المتحف البريطاني

م، و كانت رحلته ھذه جدا، إذ حصل على اثار و 1888م، و مكث في اليمن إلى سنة 1887وقام بالرحلة الثالثة في سنة 
، و من ھذه "سبأ"عاصمة " مأرب"مدينة نقوش كتابية كانت على جانب عظيم من األھمية، منھا اربعمئة نص أخذھا من 

النصوص نصان عن تصدع سد مأرب يبرجع عھدھماالى زمن قريب من ميالد الرسول، و نصوص أخرى من مدينة 
   .يرجع عھدھا إلى العصر السبئي، و ھي ذات أھمية كبيرة في تدوين تأريخ بالد العرب الجنوبية" صرواح"

اق يع فيھا أسلوبا جديدا في الحصول على . م، و كانت موفقة جدا كذلك1892في سنة وكانت رحلته الرابعة، وھي األخيرة، 
صور النصوص، إذ استعان باألعراب الذين فرقھم في مختلف الجھات التي لم يسبقه أحد من األوروبيين إلى زيارتھا،بعد إن 

ء وبطريقة القوالب الجبسية وبطرق علمھم مختلف الطرق في الحصول على تلك النصوص بطريق الورق الذي يتأثر بالضو
وقد تمكن بھذا األسلوب الجديد من الظفر بصور مضبوطة بعض الضبط للكتابات القديمة التي لم يكن بوسعه الذھاب . أخرى

عن النقوش األصلية، ومن " ھاليفي"إلى أماكنھا واستنساخھا بنفسه،وبھا أيضا تمكن من تصحيح أغالط الصور التي أخذھا 
قسم من األحجار المكتوبة التي " فينا"وفي متحف ".مأرب"لى، زھاء مئة نص قتباني أخذھا من منطقة خرائب الحصول ع

  .كان ھذا العالم قد جلبھا معه في المرة األخيرة إلى أوروبا

وزار . م نجدا ودون رحلته إليھا 1845سنة " George Augustus Wallinجورج أغسطس والين "وقد زار المستشرق 
، فكتب في أحوال مكة ووصف الحياة في "Snouk Hurgtonjeسنوك ھرغونيه "ز المستشرق الھولندي الشھير الحجا

  .م وھو من العلماء المدققين 1886- 1885وكان قد ذھب إليه سنة . الحجاز وموسم الحج

زار الحرمين " هللاعبد "متنكرا بزي مسلم سمى نفسه " Sir Richard Burton" "السير ريشارد برتن"وقد زار الحجاز 
   .وكتب وصف رحلته ھذه

م في شمال بالد العرب حتى بلغت أرض نجد، و كانت مولعة بدراسة 1879سنة " Anne Blunet" "حنة بلنت"وتوغلت 
الصحارى العربية وشمال " Charils M. Doughty" "تشارلس دوتي"واخرق الرحالة اإلنكليزي . أحوال الخيول العربية
" الجيولوجية"وقد اھتم خاصة بدراسة النواحي . ع كتابا مھما وصف فيه أسفاره في بالد العرب الصحراويةبالد العرب، ووض

والجغرافية للبالد العربية، ودون مالحظته عن الظواھر الجوية وتغيرات الجو ولم يغفل عن دراسة طبائع البدو وحياتھم 
  .، وترجم إلى بعض اللغات األوروبية ألھميته1888سنة وقد طبع كتابه، في . االجتماعية وطرق تفكيرھم وعقائدھم

ويعد ھذا الرحالة من المتعصبين على اإلسالم، وقد يكون لھذا التعصب سبب، فقد القى من األعراب وأھل المتن شيئا كثيرا 
من قيمة  أثر في نفسه، فصار يتحامل على المسلمين ويقسو في حكمه على الرسول، إال أنه لم يتمكن مع ذلك من الغض

ومما الحظه على البدو، عدم اھتمامھم بعبادتھم كالصلوات الخمس والصوم، كما الحظ من . المبادئ األخالقية التي يتحلى بھا
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وال حظ أيضا إن جذور الوثنية . جھة أخرى إن الخوف من وجود إله يكاد يكون أعمق آثرا في نفوس ھؤالء من الحضر
ي نفوس األعراب وأكثر سكان القرى والمدن، وقد اظھر ھذا الرحالة ميال عظيما لدراسة القديمة ال تزال راسخة حتى اآلن ف

حياة البدو وطرق معيشتھم، وھو يتشوق إلى الصحراء ويحن إليھا حنين البدو، ويتجلى ذلك العطف في رحلته التي تعد من 
  .روائع األدب اإلنكليزي

بحرين وجنوب الجزيرة العربية فزارا األماكن األثرية، وتحدثا وزوجته إلى ال" Theodor Benet"ثيودور بنت "ورحل 
أما زيارتھما لمسقط و عمان و حضرموت، . م 1889وكانت زيارتھما للبحرين سنة . عن بعض الخرائب الجاھلية والكتابات
   .فكانت في ھذه السنة ثم سنين بعدھا

بزي حاج مغربي، وكان قد زار المغرب و " Heinrich von Malzen" "ھايرنش فون مالتزن"و تزيا الرحالة االلماني 
  .تعلم لھجة سكانه، و ذھب إلى الحجاز و تظاھر انه منھم، و بعد عودته من الحج وضع رحلته

، وقد اھتم خاصة بدراسة أحوال البدو، وكتب في الوھابين "Julius Eutingيوليوس أويتنك "ومن الجوابين العلماء 
  .والحركة الوھابية

وكتب عدة كتب في وصف " العربية الحجرية"، زار "Alois Musil" "ألويس موسل"لرحالة الجيكوسلوفاكي األصل ومنھم ا
شمال الحجاز وبادية الشام ومنطقة الفرات األوسط وتدمر وفي، ووضع في نھاية كل كتاب من في فصوال علمية قيمة فيھا 

 .R.E" "برونوف"و " Antonine Jaussen" "جوسن"مثل وثمة جوابون آخرون ال بد من ذكرھم . تحقيق تاريخي جليل
Brunnow " تشارلس ھوبر"و" "Charles Huber"5 الشاب اإلنكليزي المستشرق الذي استطاع في " وبرترام توماس"و
. فكشف بذلك بقعة من أكبر البقاع المجھولة في بالد العرب" الربع الخالي"م إن يخترق ألول مرة  1929شباط سنة 
وقد ألف ھذا اإلنجليزي المستعرب ". الحاج عبد هللا فلبي"الذي أسلم فأطلق على نفسه " فلبي"في مخاطراته ھذه  ويضارعه

عدة كتب باإلنكليزية وصف فيھا أسفاره في بالد العرب، وقد تھيأ له من الفرص ما لم يتھيأ ألوروبي آخر، إذ كان من 
 ..C" "راتجن"وقد مكث الرحالة األلماني . ل آل سعود والمقربين إليهالمالزمين للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيص

Rathjens " متحف "بضع سنين في اليمن وكتب عنھا، وجلب معه عدة كتابات يمانية قديمة إلى ألمانيا وضعت في
   ".ھامبرغ"في مدينة " الشعوب

 The American Foundation for Study of" "المؤسسة األمريكية لدراسة اإلنسان"وقامت بعثة أمريكية عرفت ب 
Man  "برئاسة وندل فيلبس" "Wendell Phillips" وضمت بعض العلماء الواقفين على تاريخ اليمن القدم مثل ،

بالواليات المتحدة، وآخرين في مختلف " جون ھوبكنس"أستاذ اآلثار في جامعة " Dr. W. F. Albright" "البرايت"
وبالرغم من النھاية المحزنة . واليمن" عدن"م بأعمال الحفر في منطقة  1952 - 1950ي الموضوعات وذلك ما بين سنت

التي انتھت أعمال البعثة إليھا، فقد تمكنت من الحصول على نتائج حسنة جديدة لم تكن معروفة عن تاريخ مملكة قتبان وسبأ، 
  .وعادت ببعض اآلثار

، حيث عثرت على فخار "ھجر بن حميد"ودراسة موضع ". قتبان"مملكة  وكانت في جملة ما درسته ھذه البعثة نظم الري في
ولمعبدھا " قتبان"عاصمة " تمنه"ودراسة أخرى لمدينة . ومواد أخرى يعود عھدھا، كما يرى خبراء البعثة إلى ألفي سنة

  .قبل الميالد "25"الشھير ولبقايا مقبرتھا، وعثرت على كتابات جديدة، وقدرت سقوط تلك العاصمة وخرابھا بسنة 

ثم عادت فنقبت في ھذه المنطقة . بعمان" ظفار"للميالد بأعمال الحفر في " 1953"و "  1952"وقامت ھذه البعثة في سنة 
  .م، حيث كشفت عن بعض الخفايا من تاريخ ھذه المنطقة التابعة لسلطنة عمان"1960"في ابتداء سنة 

ن األميركيان، ال عالقة لھا بالبعثة المتقدمة بزيارة مواضع من المملكة م بعثة أمريكة من المستشرقي"1962"وقامت في سنة 
والجوف وتيماء ومدائن صالح والعال وتبوك، وظفرت بنماذج من فخار قديم، " سككه" "سكاكة"العربية السعودية، فزارت 

يقع على مسافة ثمانية أميال من  الذي" جبل غنيم"ونقلت صورا لكتابات ثمودية ونبطية، أھمھا الكتابات التي وجدھا في قمة 
   ".تيماء"جنوب 
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قد استنسخھا بيده، " فلبي"وكان . وھي، كما تقول البعثة، من أقدم الكتابات التي عثر عليھا حتى أالن في العربية الشمالية
وفي جملة ما . ا عديدةأوھام" فلبي"التي أخذنھا البعثة إن في نقل " الفوتوغرافية"وتبين بعد مقارنة ما استنسخه فلبي بالصور 

وھناك طائفة أخرى من المستشرقين خدمت التاريخ . عثرت عليه البعثة صور نحتت على أحجار تمثل آلھة عربية قديمة
العربي قبل اإلسالم خدمة جليلة مھمة، ھي طائفة أساتذة الجامعات وأصحاب التتبع والبحوث، استفادت من بحوث السياح ومن 

تحدثت عنھا عن مصادر التاريخ الجاھلي، ثم غربلتھا ونقدتھا وألفت منھا مادة جديدة لتاريخ الجاھلية،  الموارد المذكورة التي
 L'Arabie Avant" "جزيرة العرب قبل محمد في اآلثار"مؤلف كتاب " Berger" "بركر: "ومن ھؤالء المستشرق

Mahoet d'apers les Inscription" تاريخ "مة الفرنسي صاحب كتاب العال" كوسان دي برسفال"، والمستشرق
وقد جاء . وھو من الكتب المفيدة" Essai sur l'Historia des Arabes Avant l'Islamisme" "العرب قبل اإلسالم

صاحبه بنتائج مھمة وبآراء صائبة في بعض الموضوعات، غير إن الكتاب أصبح قديما، وفيه نواقص كثيرة، وھو ال يتفق 
وعلى مصادر أخرى كانت " األغاني"وقد اعتمد مؤلفه على المصادر العربية والسيما كتاب . الحديثة اليوم مع أساليب البحث

معروفة في ذلك الوقت، غير أنه لم يتمكن من الوصول إلى مصادر كثيرة أخرى مھمة، ألنھا لم تكن في متناول يده في ذلك 
  .العھد

وھو . ي تاريخ العرب قبل اإلسالم، جعله مقدمة لتاريخ اإلسالمبحث جيد ف" L. Ceatani" "كيتاني"وللمستشرق اإليطالي 
على جھده في محاولة التعمق في فھم تاريخ الجاھلية واإلسالم، ال يخلو من ھفوات ومن تغلب العاطفة عليه، وال سيما في 

   .القسم الخاص بتاريخ اإلسالم

البالد العربية قبل "، صاحب كتاب "Delacy O'Learyأوليري "وممن كتب في حياة العرب قبل اإلسالم المستشرق 
. وقد تحدث فيه عن صالت العرب بالمصريين فاآلشوريين إلى زمن ظھور اإلسالم، وھو ال يخلو أيضا من ھفوات". محمد

في تاريخ " وان أصبح قديما جدا"، وله كتاب مفيد "Charles Forster" "تشارلس فورستر"والمستشرق . وقد صار قديما
  .رب القديمة وجغرافيتھا ويستند في أكثر أبحاثه كأغلب معاصريه إلى نظريات التوراةبالد الع

وقد كتب  -. رسالة صغيرة في حالة العرب قبل اإلسالم" Otto Weber" "أوتو ويبر"وقد كتب المستشرق األلماني 
حالة العرب قبل اإلسالم، تعرضوا فيھا  المستشرقون الذين عنوا بالسيرة النبوية وبالتاريخ اإلسالمي عامة فصوال تمھيدية في

  .لمختلف النواحي التاريخية، وھي مفيدة لالطالع على أحوال الجاھلية

العرب في الشام قبل "، فقد وضع كتابا في "رينه دوسو"وھناك من كتب في موضوع خاص من التاريخ الجاھلي كالمستشرق 
، وكتاب آخر في "تاريخ الفرس والعرب في عھد الساسانيين"كتاب في ، وله "ثيودور نولدكه"والمستشرق األلماني ". اإلسالم

  ".أمراء غسان"

، وھو من الكتب المھمة التي جمعت شيئا "تاريخ أسرة اللخميين في الحيرة"كتاب " Rothstein" "روتشتاين"وللمستشرق 
واليونانية، وال يخلو على كل حال من الضعف وقد استعان مؤلفه بالمصادر العربية والسريانية . كثيرا من أخبار ھذه األسرة

   .في بعض مواضعه

" بركمن"ويضاف إلى كل ذلك ما كتبه بعض المستشرقين في الحالة الدينية عند العرب قبل اإلسالم، وأھمھا كتاب 
"Bergmann " أرنست أسيندر"في اديان العرب في الجاھلية، و الفصل الذي كتبه المستشرق" "Ernust Osiander" 

وقد بحث ھذا المستشرق في ديانة العرب قبل اإلسالم بحثا . في ديانة العرب قبل اإلسالم، في مجلة الجمعية اآلسيوية األلمانية
الذي كان اقدم من درس الوثنية عند العرب " Pococke" "بوكوك"عميقا، وھو أول مستشرق درس ھذا الموضوع بعد 

النجوم عند العرب وعبادة األصنام .لعبادة" أسيندر"وقد تطرق . للميالد 1649نة دراسة تفصيلية مستقلة في كتابه المطبوع س
واألماكن المقدسة في جنوبي بالد العرب وعبادة األصنام في الحجاز ونجد، وتوصل إلى إن العرب عبدوا النجوم في بادئ 

  .راسخة في أدمغتھم األمر، ثم تطورت الفكرة الدينية عندھم، وبالرغم من ذلك ظلت عقدة عبادة النجوم

بحث عن ديانة العرب قبل "، فأحيا ھذه الدراسة مرة ثانية بكتابه "Ludolf Krehl" "لودولف كريل"وجاء المستشرق 
وقد ذھب إلى إن للعرب القدماء كانوا من الموحدين في . ، وطرق موضوعات لم يتمكن من سبقه من البحث فيھا"اإلسالم
بعدئذ، وعمدوا إلى عبادة النجوم واألصنام فاألحجار واألشجار، وبذلك انحطت الحالة الدينية  غير أنھم تركوا التوحيد. األصل

  .بالديانة اليھودية والنصرانية في األماكن التي حدث فيھا اتصال بھاتين الديانتين. عندھم، وفي القرن السادس تأثروا
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وقد ". بقايا الوثنية العربية: "الذي سماه" ولھوزن"األلماني  وأھم ما ألف في الوثنية عند العرب قبل اإلسالم، كتاب المستشرق
بحث في نواح مختلفة من نواحي الحياة الدينية عند عرب الجاھلية وفي األصنام، فجمع ما لم يتمكن من جمعه في ھذا الباب 

   .أحد من المستشرقين قبله، واتبع أسلوب المقابلة والنقد في البحث

لى مجھود عدد من العلماء تخصصوا بالعربيات وعالجوا نواحي عديدة من دراسات الجاھلية، ومنھم ھذا وال بد من اإلشارة إ
صاحب المؤلفات والبحوث الكثيرة، والدراسات القيمة في تاريخ اليمن والعرب " Fritz Hommel" "فرتز ھومل"

وھو في مقدمة . الحميرية، وفي الدراسات اللغويةالجنوبيين، وفي ترجمة الكتابات المعينية والسبئية والحضرموتية والقتبانية و
 Nikolaus" "رودوكناكس"و . من وضع أسس الدراسات العربية الجنوبية ومھد الجادة لمن جاء بعده من المستشرقين

Rhodokanakis" دتلف نيلسن"، وھو صاحب جملة مؤلفات في شرح وحل النصوص العربية الجنوبية، و" "Detlef 
Nielsen "اركي من الباحثين في الكتابات العربية الجنوبية وفي الحضارة العربية، والتاريخ العربي قبل اإلسالمالدانم.  

 Eugen" "ميتوخ"، و "D.H .Mueller" "داؤو ھاندش ميلر"و " J. H. Mordtmann" "مورديمن"كذاك خصص 
Mittwoch" فون فزمن"، و" "von Wissmann" بيستن"، و" "C.F.L. Beeston" كونتي روسيني"، و" "C. 

Conti Rossini" فنت"، و" "F.V. Winnett" ركمنس"، و" "C. RYckmanns" كر وھمن"، و" "A. 
Grohmann" مالكر"، و" "K. Mlaker" وھربرت كريمه" "أغناطيوس كويدي"، و" "Herbert Grimme" ،

ساعدوا بذلك على تقديم مادة غنية للمؤرخين ، وغيرھم قسطا من بحوثھم في العربيات الجنوبية، ف"البرايت"و " أنوليتمن"
   .والباحثين، وعلى تحسين معارفنا في اللھجات العربية الجنوبية وقواعدھا وفي تاريخ الجاھلية

ھذا، وال بد لي أيضا من اإلشارة إلى جھود مستشرقين محدثين قصروا عملھم على البحوث العربية الجنوبية، وصرفوا وقتھم 
وألفوا وكتبوا فيھا، ونشروا بحوثھم في المجالت، ونشروا نشرا جديدا نصوصا سبق إن نشرت، وبعثوا الحياة في دراستھا، 

. J" "ريكمنس"و ". H. von Wissmann" "فون وزمن: "ومن ھؤالء. في نصوص لم تكن معروفة فعرفت
Ryckmans"البرايت"و. الملوك ، وھو صاحب بحوث وتحقيقات في نشر الكتابات والتعليق عليھا وعلى أيام" "W.F. 

Albright "األب جامة"و . العالم اآلثاري األمريكي الذي ذكرته قبل قليل" "A. Jamme " الذي رافق البعثةة األمريكية
مارية "و . لدراسة االنسان، والخبير بقراءة النصوص وبتعين زمان كتابتھا، وناشر جملة كتابات عثرت عليھا البعثة المذكورة

وغيرھم، ممن جاؤوا ببحوث جديدة " A.F.L. Beeston" "بيستن"و " J. Pirenne" "بيرين"و " M. Honer" "ھوفنر
  .وما زالوا يبحثون في التأريخ الجاھلي

ھذا، وسوف يكون لدراسة علماء اآلثار لآلثار التي عثر وسيعثر عليھا من ناحية علم اآلثار، وكذلك، تطور الخطوط ومقارنة 
و مما شاكل ذلك " الفحص الكاربوني"ببعض المعرفة زمانھا وتحايل اآلثار ودراستھا بالمختبرات وبطرق الكتابات بعض مما 

من طرق تعد اليوم حديثة، شأن كبير في الكشف عن التاريخ الجاھلي، وتقريبه من الواقع، وتضييق شقق الخالف التي نراھا 
   .أمور ھي اليوم في موضع اھتمام الباحثين في تاريخ الجاھلية بين العلماء في عمر الدول وفي حكم الملوك وأمثال ذلك من

ھذا وأود إن أشير ھنا إلى أمر يتعلق بالكتابات الجاھلية، ھو إن غالبية من عالجھا وترجمھا اعتمد في الغالب على العبرانية 
ة اللھجات العربية لقبائل اليمن وبقية وعلى السريانية في الترجمة، و لھذا لم يوفقوا في ترجمھم توفيقا كبيرا، واعقد إن دراس

العربية الجنوبية وجمع معاني مفرداتھا، تفيد كثيرا في تفسير كتابات المسند وشرحھا مثال، ألن كثيرا من ھذه المفردات ما 
ئي إن ورجا. ولكن مثل ھذه الدراسات لم تتم بشكل علمي منظم منسق حتى اآلن ويا لآلسف. استعمال القدماء له" زال مستعمل

يأتي يوم يقوم فيه المتخصصون من العرب بدراسة تلك اللھجات وتثبيتھا بصورة علمية ووضع معجمات بألفاظھا، فإن في 
  .ھذا العمل خدمة كبيرة للتراث العربي القديم

في دراستھم وقد قام المستشرقون بنصيبھم في كتابة تاريخ الجاھلية، فھم يستحقون على عملھم ھذا كل شكر وثناء، مھما وقع 
من قوة وضعف، وغرض ونية، فھم قد قاموا بعمل، وقد أفادونا في عملھم ھذا ولو بعض الفائدة، فعلينا إال ننكر فضل الناس، 
وإذا كان ھناك شيء من خطا أو نية سيئة، فعلينا يقع واجب تصحيحه وبيان مواطن سوء النية، فھم غرباء، ونحن حملة ھذا 

وحدنا يقع واجب تدوينه وانتزاعه من باطن األرض، والبحث في كل زاوية ومكان إليجاد مورد وعلينا . التاريخ وأصحابه
وعلى الحكومات العربية واجب إتمام العمل، وتيسير الوسائل التي توصل الباحثين إلى . جديد نضيفه إلى الموارد الموجودة

فة من المنقبين العرب للقيام بھذه المھمة واإلنفاق عليھم األماكن التي يقصدھا العلماء وحمايتھم ورعايتھم، وواجب إعداد طائ
بسخاء، وإنشاء متاحف تحفظ فيھا العاديات، ومنع، الناس من التجاوز والتطاول على األماكن اآلثارية، ومن أحق بالمحافظة 

  .؟على تراث البالد من أبنائھا
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   جزيرة العرب: الفصل الرابع

ويطلق العلماء . تنيف على شبه جزيرة العرب في المساحة، فھي أكبر شبه جزيرة في العالمليس بين أشباه الجزر شبه جزيرة 
يستطع الجو البحري إن يخفف . المياه من أطرافھا الثالثة، ومع ذلك لم. تحيط بھا". جزيرة العرب"العرب عليھا تجوزا اسم 

لبحر ال تتمكن إن تصل إلى أواسط بالد العرب، إلنزال من حدة الحرارة فيھا، ويتغلب على جفافھا، واألبخرة المتصاعدة من ا
فإن الرياح السمائم، وھي ذات الحر الشديد النافذ في المسام، تتلقى الرطوبة التي تنبعث من البحر بوجه كالح . رحمتھا عليھا

  .زيرةعبوس، ومقاومة تسلبھا قوتھا، وتنتزع الرطوبة منھا، وتمنعھا في الغالب من الوصول إلى أواسط الج
، وما زال "Sinus Percus" "الخليج الفارسي"يحد جزيرة العرب من الشرق الخليج العربي المعروف عند اليونان باسم 

البحر "أما قدماء أھل العراق، فقد عرف عندھم ب . يعرف بھذه التسمية المأخوذة عن اليونانية في المؤلفات المعاصرة
" بحر الشروق"و " البحر الذي تشرق منه الشمس"، وب "Lower sea" "حتانيالبحر الت"و " البحر األسفل"و " الجنوبي

"Sea fo the Risig Sun " نار مرتو"و " البحر المالح"و " البحر المر"وبي" "Nar Marrtu "في اآلشورية.  
حل جزيرة العرب ويحدھا من الجنوب المحيط الھندي، وقد أطلق بعض الكتبة اليونان والالتين على القسم المتصل منه بسوا

أما ". Mare Erytheaum" "البحر األريتري"الجنوبية والمالصق لسواحل إفريقية الشرقية المقابلة لھذه السواحل اسم 
، وأطلق "Sinus Sachalites" "خليج سخاليته"فقد أطلق على الماء المحصور بين عمان وحضرموت اسم " بطلميوس"

وقد قصد االغريق . ، أي البحر األحمر"Mare Rubrum" "Rubri Maris" "مبحر ربر"على القسم الغربي الباقي اسم 
في الغالب البحر األحمر الحالي والبحر العربي والخليج العربي، بل حتى المحيط الھندي، فھم " Mare Rubri"والالتين ب 

   .يتوسعون في ھذا اإلطالق كثيرا

 Sinus" "الخليج العربي"الخارطات الحديثة المعروف باسم أما حدھا الغربي، فھو البحر األحمر كما يسمى في 
Arabicus " ه . "أما العبرانيون، فقد أطلقوا عليه. في الكتب العربية" بحر القلزم"في الخارطات اليونانية والالتينية، و ب - 

في " ال"ف التي ھي في مقام أداة التعري" ھا"و " بحر"بمعنى " يام" "يم"من " البحر: "، ومعناه اللغوي"اليم" "ھايم" "يم
وقد فسر . أحيانا" سوفة"و " سوف"بصورة خاصة، وب " Yam Suphيام سوف "العبرانية،وذلك بصورة عامة، و 

البحر " Mare Rubrum"وقد أريد ب . ، الواردة في القرآن الكريم بھذا البحر، أي البحر األحمر"اليم"لفظة " البيضاوي"
 .األحمر أيضا

حمر، شكل يلفت النظر، يظھر و كأنه خسط منظم ممتد من الشمال نحو الجنوب على ھيأة ثعبان منتصب ذي و شكل البحر األ
أما ھذا الثعبان، فقد كان أرضا في األصل، خسفت على ھذه الصورة في الزمن . أما باقي جسمه، فإنه البحر العربي. قرنين

عن أفريقية، إال من ناحية الشمال، حتى ال تكون ھناك قطيعة تامة،  للثالث من األزمنة الجيولوجية، فابتعدت بذلك بالد العرب
وارتفعت بذلك السواحل الغربية، نتيجة انخساف األرض، فسالت إلى األرض المنخسفة مياه البحر العربي، ولو تم الخسف، 

ل الذي لم تكمله الطبيعة، وھو فشطرھا، لما كانت ھناك حاجة إلى قيام اإلنسان فما بعد بإتمام العم" طور سيناء"وامتد إلى 
   .إيصال البحر األحمر إلى البحر األبيض بقناة السويس

وھناك من يرى إن البحر األحمر كان بحيرة في األصل، وكانت إفريقية والعربية الجنوبية قطعة واحدة عند جنوب ھذه 
وقع، أدى إلى انفصال إفريقية عن في الزمن الحاضر، ولكن خسفا " مضيق باب المندب"البحيرة، أي عند ما يسمى ب 

وقد كان الناس قبل وقوع ھذا االنفصال . العربية الجنوبية الغربية، فاتصل المحيط الھندي بالبحيرة، وتكون البحر األحمر
خليج "أما خليج العقبة، فقد عرف ب . يتنقلون برا وكأن إفريقية وجزيرة العرب قطعة أرض احدة، ومن ھنا كانت الھجرات

في الكتب الكالسيكية، نسبة إلى مدينة " Sinus Aelanties" "Sinus Aelanticus"، "خليج األيالنيين"و ب  "أيلة
و أما ". األدوميين" "أدوم"وھي مدينة مھمة من مدن . عند العبرانيين" Eloth" "ايلوت"و " Elath" "ايالت"المسماة " أيلة"
  .عند اليونان والالتين"  Sinus Heroopolites" " Sinus Heroopoliticus"فقد عرف ب " خليج السويس"

ويحصن مناطق و اسعة من ساحل جزيرة العرب على البحر األحمر صخور مرجانية تفتك بالسفن التي تتجاسر فتتقرب منھا، 
 و لكنھا أضرت سكانه من ناحية أخرى، إذ جعلت المالحة صعبة. في تلك المواضع لتحمي الساحل من وصول األجانب إليه

في ھذه األماكن، فقلت بذلك االستفادة من االتجار بالبحر، و قللت أيضا من عدد الموانئ الصالحة لرسو السفن على ھذا 
و ھناك جزر متفرقة تقابل الساحل، أكثرھا مھجور، و بعضھا قليل السكان، و معظمھم خليط من دم إفريقي أسود . الساحل

   .على التعرض للسفن بالغزو وعلى الصيدومن عرب، عاشوا في الجاھلية وفي اإلسالم 
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طور "ويرى بعض الباحثين إن البحر األحمر لم يكن وحده نتيجة خسف أصاب بالد العرب، ففصلھا عن إفريقية إال من جھة 
، بل إن سواحل بالد العرب األخرى، أي السواحل الجنوبية والسواحل الشرقية، تعرضت ھي أيضا لھزات عديدة، "سيناء

،حيث تكون خليج عدن، ومثل الخليج العربي، وكانت ھذه الھزات والتصدعات استجابة "عدن"مواضع عديدة مثل  فخسفت في
لتصدع واھتزازات حدثت في الشمال على مقربة من حدود بالد الشام، فامتدت إلى وادي األردن والبحر الميت فوادي عربة 

يقة في القدم قبل الميالد لھزات و تحركات أرضية، حتى وھكذا تعرضت جزيرة العرب في عصور سح. إلى خليج العقبة
  .جعلتھا على الشكل الذي نراه عليه أالن

وحدھا الشمالي خط وھمي يمتد في اصطالح العلماء العرب من خليج العقبة حتى مصب شط العرب في الخليج العربي، 
، فإن باطن "الجيولوجية"أما من الناحية . لعربفيكون النفوذ الشمالي من الحدود التي تفصل الھالل الخصيب عن جزيرة ا

الھالل وحدة ال يستطيع فصلھا عن تربة الجزيرة، وجزء ال يختلف من حيث طبيعته الصحراوية و خواصه عن سائر أنحاء 
الخط وأما من الناحية التاريخية، فإن ھذا الخط الوھمي المتصور، ھو وھم وخطأ، فقد سكن العرب في شمال ھذا . بالد العرب

. سكنوا في العراق من ضفة نھر الفرات الغربية، و امتدوا في البادية حتى بلغوا أطراف الشام. قبل الميالد بمئات السنين
وھي أرضون أدخلھا الكتبة القدامى من يونان والتين . وسكنوا في فلسطين طور سيناء، حتى بلغوا ضفاف النيل الشرقية

، ألن اغلب سكانھا كانوا من العرب، "بالد العرب"وب " العربية"عرب ودعوھا ب وعبرانيين وسريان في جملة مساكن ال
القطوريين "و " Ishmaeliteاإلسماعيليين "في التوراة ھي مواطن " بالد العرب"، إلى إن "التوراة"حتى ذھب بعض علماء 

Ksturaean" وھي قبائل بدوبة، كانت على اتصال ". قطورة"و " اسماعيل"، أي البوادي التي نزلت بھا القبائل المنتسبة إلى
 .وھي بواد تقع شمال جزيرة العرب وفي األقسام الشمالية منھا. بالعبرانيين

بالد "و " أرض العرب"، أي "Matu-A-re-bi" "ماتو أريبي"في النصوص اآلشورية، و " العربية"، أي "أريي"أما 
 Brth" "بيث عرباية"في النصوص الفارسية، و" Arabaya" "Arpaya"اربايا "في النصوص البابلية، و " العرب

Arabaya "أما حدودھا الجنوبية، فلم تحددھا . في اإلرمية، فإنھا كلھا تعني البادية الواسعة التي تفصل العراق عن بالد الشام
، وعلى المدى الذي ولكننا نستطيع إن نقول إن امتدادھا كان يتوقف على مبلغ علم تلك لشعوب بالعرب. النصوص المذكورة

   .وصل إليه تعاملھم في بالد العرب

، ھي بادية الشام أيضا، وھي كل األرضين " "Mat Arabi" "Mat Aribi" "مت أربي" "ارض العرب"فبالد العرب أو 
في الشمال، أي األرضين التي تقع في جنوبھا كل شبه جزيرة سيناء عند " Amanus" "األمانوس"التي تحدھا جبال 

 .فھن اذن أوسع جدا مما تصوره علماء الجغرافيا المسلمون لجزيرة العرب". P linius" "يوسبلين"

وإذا نظرنا نظرة عامة إلى خارطة جزيرة العرب، نرى أنھا أرضون مرتفعة في الغرب، تسيطر على السواحل الضيقة، 
". السراة"، ويقال لھذه المرتفعات جبال وتكون سالسل من المرتفعات متصال بعضھا ببعض، تمتد من بالد الشام إلى اليمن

أما أقصى . ويبلغ متوسط ارتفاعھا زھاء خمسة آالف قدم. وھي توازي ساحل البحر األحمر، وتقترب منه في مواضع عديدة
 .قدما، وھو في اليمن 12,326ارتفاع لھا، فيبلغ زھاء 

، تسيطر عليھا ھذه المرتفعات، وتنحدر إليھا انحدارا و أما األرضون المحصورة بين ھذه السلسلة وساحل البحر، فإنھا ضيقة
وطالما تحطمت عليھا . وسواحلھا المھيمنة على البحر، صخرية في اغلب األحيان، يصعب رسو السفن فيھا. شديدا قصيرا

سفن وما السفن المنكوبة، فتكون طعاما للبحر، ولألعراب الساكنين على السواحل، فيكون من ينجو بنفسه من أصحاب تلك ال
   .يتبقى من حطامھا ملكا ألولئك الساكنين بحسب عرف أھل ذلك الزمان وعاداتھم

أما االنحدار إلى البحر العربي والخليج العربي، فانه يكون تدريجيا وطويال ولذلك تكون األقسام الغربية من جزيرة العرب 
ويمتد . قدم 2500، يبلغ متوسط ارتفاعھا زھاء"دانج"وتتألف األرضون الوسطى من ھضبة تدعى . أعلى من األقسام الشرقية

في األقسام الجنوبية من الجزيرة سالسل من الجبال،يتفاوت ارتفاعھا، تسيطر على المنخفضات الساحلية، وعلى ما يليھا من 
ف أرضين من جھة البر، وتتصل ھذه بسلسلة جبال اليمن، وتكثر فيھا األودية التي تفصل بين السالسل، وتأخذ مختل

ويكون أعلى . االتجاھات من الشمال الشرقي أو من الشمال الغربي إلى سواحل البحر، حيث تمثل اتجاھات المياه والسيول
ارتفاع لسلسلة الجبال الجنوبية في أقصى الجنوب الشرقي من الجزيرة، أي في عمان، حيث يبلغ ارتفاع الجبل األخضر زھاء 

 .عشرة آالف قدم
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ي جزيرة العرب من بواد وسھول، تغلبت عليھا الطبيعة الصحراوية، لكن قسما كبيرا منھا يمكن وتتكون أغلب األرضين ف
و أما األرضون الصالحة للزراعة، فإنھا . إصالحه إذا ما تعھدته يد اإلنسان، واستخدمت في إصالحه الوسائل العلمية الحديثة

 :ن المجموعة الصحراوية، فھيأما األرضون التي تعد اليوم م. تزرع فعال لوجود المياه فيھا

  الحرار، أو األرضون البركانية -ا 

 Lava" الالبة"نوع يتألف من فجوات البراكين نفسھا،ونوع تكون من حممھا :وقد تكونت بفعل البراكين،ويشاھد منھا نوعان
التي كانت تقذفھا، فتسبل إلى األطراف ثم تبرد وتتفتت بفعل التقلبات الجوية، فتكون ركاما من الحجارة البركانية يغطي 
  .األرض بطبقات، قد تكون سميكة، وقد تكون رقيقة، تتبعثر فيظھر من خالل فجواتھا وجه األرض األصلية

الرؤوس الحادة فيھا، وتقل االستفادة منھا، فتتحول شيئا فشيئا  وفي مثل ھذه األرضين يصعب السير، النتشار الحجارة ذات
   .في جنوب شرقي دمشق، يالحظ الطريق الذي سلكته الحمم المقذوفة" اللجاة"إلى مناطق صحراوية، والسائر اليوم في منطقة 

ار، ويكون ما تحتھا أرضا الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة، كأنھا أحرقت بالن: فقالوا. وقد وصف العلماء العرب الحرار،
وتكون الحرة مستديرة، فإذا فيھا شيء مستطيل ليس بواسع، . غليظة، من قاع ليس بأسود، وانما سودھا كثة حجارتھا، وتدانيھا

ھي أفواه البراكين، " الحرار"فيظھر من ھذا إن . فذلك الكراع، والالبة واللوبة ما اشتد سواده وغلظ وانقاد على وجه األرض
و أما الكواع، . و أما الالبة أو اللوبة، فإنھا المناطق التي غطتھا ھم البراكين، وسالت فوقھا، ثم جفت. تكون مستديرة ولذلك

 .فإنھا أعناق الحرار

وتكثر الحرار في األقسام الغربية من جزيرة العرب،وتمتد حتى تتصل بالحرار التي في بالد للشام، في منطقة حوران، وال 
، وتوجد في المناطق الوسطى، وفي المناطق الشرقية الجنوبية من نجد حيث تتجه في الشرق، وفي المناطق سيما في الصفاة

وقد ذكر علماء للعرب . الجنوبية والجنوبية الغربية، حيث تالحظ الحجارة البركانية على مقربة من باب المندب وعند عدن
 .ضروا عليھا في مناطق ثانيةأسماء عدد منھا، كما أضاف إليھا السياح أسماء عدد آخر 

في عھد الخليفة عمر ال تزال ثائرة " حرة النار"وكانت إحدى الحرار، وھي . وقد وردت في الشعر الجاھلي إشارات إليھا
وھذا . وقد ذكر إن سحب الدخان كانت تخرج في عھد الخليفة عثمان من بعض الجبال القريبة من المدينة. تخرج النار منھا
   .عل البراكين في جزيرة العرب، لم يكن قد انقطع انقطاعا تاما، وان باطن األرض، كان ما زال قلقا، لم يھدأيدل على إن ف

، إذ ثارت إحدى الحرات في شرقي المدينة، واستمر "م 1256"للھجرة  654وكان آخر حدث بركاني في الحجاز في سنة 
بضعة كيلومترات فقط من المدينة التي كان نجاتھا من  ھيجانھا بضعة أسابيع، وقد وصل ماسال من حممھا إلى مسافة

وكان أواخر القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر الميالديين عھد زالزل وثوران براكين في مناطق آسية . األعاجيب
 .ومنذ القرن الثالث عشر الميالدي، لم يبق أثر لفعل البراكين في مختلف أنحاء بالد العرب. الغربية

المرعبة، والنيران التي كانت ترى من مسافات بعيدة، وسحب الدخان التي " الصيحات"األصوات المزعجة، و  وقد تركت
التي قيل إنھا كانت ترى كأنھا " القوس"الذي كان يظھر من الحرار، مثل حرة " البريق"كانت ترتفع من أجواف األرض، و 

لبرق، ويسمع منھا أصوات كأنھا صياح، ھذه كلھا تركت صورا التي كان يخرج منھا ما يشبه ا" حرة لبن"حريق مشتعل، و 
" حرة ضروان"ولعل قوة نيران .مرعبة في نفوس الجاھليين، تتجلى في القصص المروية عنھا، وفي عقائدھم بتلك النيران

يذھبون إليھا ليتحاكموا  وشدة قذفھا للحمم وارتفاع لھيبھا، ھي التي دفعت أھل اليمن إلى التعبد لھا والتحاكم إليھا، فقد كانوا
وقد كانت حرة نشطة . عندھا فيما يحدث عندھم من خالف، والرأي عندھم إن النار تخرج فتأكل الظالم وتنصف المظلوم

   .وغيرھا لھا، وصلت حممھا إلى مسافات بعيدة عن الحرة" الھمداني"عاشت أمدا طويال كما يظھر من وصف 

كثير ممن كان يسكن في جوارھا وفي ھجرة الناس من األرضين التي ظھرت بھا، وقد تسببت أكثر ھذه الحرار في ھالك 
التي سالت " الالبة"وقد وجد السياح أرضين شاسعة واسعة أصيبت بالحرار، وتأثرت بفعل . فتحولت إلى مناطق خاوية خالية

بانفجار األرض وبخروج النيران  وللناس الحق كل الحق في إرجاع أسباب ھالك أصحابھا إلى العذاب الذي نزل بھم. عليھا
وقد جھلوا إن ھذه النيران المتقدة الصاعدة والروائح الكريھة المنبعثة عنھا، ھي من فعل العوامل . منھا تلتھم الساكنين عندھا

 .األرضية الداخلية التي تعمل سرا في بطن األرض
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يل على إن باطنھا كان قد تعرض المتحانات عسيرة وكثرة الحرار في جزيرة العرب، وانتشارھا في مواضع متعددة منھا، دل
قاسية، ولتقلبات كثيرة ولضغط شديد في المناطق الشمالية والغربية والجنوبية،وقد ظھر أثر ذلك الضغط في وجھھا فبان اليوم 

 .وكأنه حب الجدري، يتحدث عن ذلك المرض القديم

ياه فيھا، والسيما حرار الحجاز التي استغلت استغالال جيدا، وقد اشتھرت بعض مناطق الحرار بالخصب والنماء وبكثرة الم
، غير إن ظھور العيون فيھا بكثرة، جعلھا "خير قرى عربية"، التي ميزت على سائر القرى، فقيل عھا إنھا "خيبر"ومنھا 

ر باستخراج واستفاد الجاھليون من الحرا". حمى خيبر: "موطنا من مواطن الحمى، اشتھر أمرھا في الحجاز حتى قيل
 .األحجار منھا، كأحجار الرحى والمعادن، فكانت موطنا من مواطن التعدين القديمة فيھا

ويدرس علماء طبقات األرض بعناية بالغة توزيع الحرار في جزيرة العرب، وتقصي أنواع الحجارة التي يكثر وجودھا مثل 
حارة في األحساء، لما في ھذه الدراسات من أھمية بالنسبة إلى الحجارة الكلسية والغرانيتية والرملية وتوزعھا، والينابيع ال

   .اكتشاف الموارد الطبيعية، والثروات الكامنة في األرض

، إذ ثارت براكين عديدة في جزيرة " Eocene" "ايوسينية"ويظن إن فعل البراكين كان له أثر خطير في العصور ال 
وقد أثرت ھذه البراكين بالطبع في شكل األرضين التي . ابلة لجزيرة العربالعرب وفي الحبشة وفي السواحل اإلفريقية المق

أيضا، " Pliocene" "البليوسينية"ثارت فيھا وفي شكل األرضين القريبة منھا، وقد ظھرت براكين فعالة نشيطة في العصور 
 ن أثرت نحللك في شكل سطح األرض، بأن أحدثت فيھا تضاريس، ال تزال آثارھا تشاھد حتى اآل

ففي عسير وفي الحجاز وفي اليمن وفي حضرموت وعمان . وفي جزيرة العرب عيون وينابيع، تخرج منھا مياه حارة
واألحساء والھفوف وفي مواضع اخرى غيرھا، مواضع تخرج منھا مياه حارة كبريتية في األكثر، يستشفي بمياھھا للناس 

ة يلفت النظر، وھي من آثار التقلبات الجوفية التي حدثت في جزيرة واستثمارھا على ھذه الصورة وبھذه الكثر. باالستحمام
 .العرب منذ القدم

  الدھناء– 2

وھي مساحات من األرضين تعلوھا رمال حمر في الغالب، تمتد من النفود في الشمال إلى حضرموت ومھرة في الجنوب، 
ذات ارتفاعات مختلفة، تنتقل في الغالب مع الرياح، وفيھا سالسل من التالل الرملية . واليمن في الغرب، وعمان في الشرق
   .ويمكن العثور على المياه في قيعانھا اذا حفرت فيھا اآلبار. وتغطي مساحات واسعة من األرض

ويرجعن من دارين بجر الحقائب وقد =يمرون بالدھناء خفافا عيابھم: وقد أشير إلى الدھناء في بيت شعر لالعشى ھذا نصه
فتنبت فيھا األعشاب، ولكن عمرھا فيھا قصير اذ سرعان ما تجف " الدھناء"لموسمية إلى بعض أجزاء تصل األمطار ا

وقد ھجر الناس السكنى في أكثر أقسام الدھناء، لجفاف أكثر أقسام ھذه المنطقة الصحراوية الواسعة، وخلوھا من . وتموت
ارتھا التي يصعب احتمالھا في أثناء النھار، وأقاموا في الماء والمراعي، ولكثرة ھبوب العواصف الرملية فيھا، ولشدة حر

اما األقسام . األمكنة المرتفعة منھا، التي تتوافر فيھا المياه، وتتساقط عليھا األمطار، فتنبت األعشاب، وينتجعھا األعراب
وھا من الناس، وكانت ، لخل"The Empty Quarter" "الربع الخالي"الجنوبية من الدھناء فيسميھا الجغرافيون المحدثون 

 ".مفازة صيھد"تعرف ب 

يوما، وھو عمل مجھد شاق، " 58"من اجتيازھا في ""  Bertram Thomasبرترام توماس "وقد تمكن السائح اإلنكليزي 
 .فكان أول أوروبي جرؤ على اجتياز ھذه األرض

". عاد"ال بھا كثبان اقترن اسمھا باسم وھو منطقة واسعة من الرم" األحقاف"ويطلق على القسم الغربي من الدھناء اسم 
   ".واذكر أخا عاد، إذ أنذر قومه باألحقاف"

في الربع الخالي بحيرة من المياه الملحة، وبقايا حيوانات مبعثرة، وتبين لدى العلماء إن ھذه البحيرة " برترام توماس"وكشف 
لتي تكثر فيھا رواسب قيعان البحر، قد كانت في كانت من متفرعات الخليج العربي، وأن من المحتمل إن ھذه األرضين ا

عھدھا من المناطق البحرية التي تغمرھا مياه المحيط، كما عثر فيه على آثار جاھلية لم يعرف من أمرھا شيء حتى اآلن، 
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عد أرضا وما زالت حتى اليوم ت. يظھر أنھا ألقوام كانت تستوطن ھذه المناطق أيام كانت فاتا مياه صالحة لإلنبات والخصب
مجھولة، وإن تحسنت معارفنا عنھا كثيرا، بفضل بعض موظفي شركات البترول والباحثين عن المعادن في مختلف أنحاء 

 .وستأتي االكتشافات الجديدة لھا بمعارف قيمة عن تاريخ العرب قبل اإلسالم من غير شك. الجزيرة

بالخصب والنماء، وھي اليوم من المناطق الصحراوية، وبھا قسما من الدھناء، وكانت من األرضين المشھورة " وبار"وتكون 
" بطلميوس"والظاھر أنھا كانت مواطن الرباريين، وھم الذين دعاھم . آثار القرى القديمة التي كانت كثيرة قبل اإلسالم

"Jobariai " المأھولة كذلك، ثم وكانت من المناطق ": يرين"الذين سأتحدث عنھم وفي الجھة الشمالية الشرقية من بار، رمال
 دخلھا الحراب

  النفود-3

أما النفود، وھو اسم لم يكن يعرفه العرب، فھي صحراء واسعة ذات رمال بيض أو حمر تذروھا الرياح فتكون كثبانا 
كيلومترا تقريبا نحو الشرق، ويبلغ امتدادھا  450، وتمتد إلى مسافة"تيماء"مرتفعة،وسالسل رملية متموجة، تبتدئ من واحة 

، ثم تغلب عليھا اسم "رملة عالج"و ب " الدھناء"وقد عرفت أيضا ب . كيلومترا تقريبا 250ن الجوف إلى جبل شمر زھاء م
   .وصارت تعرف به" النفود"

، إن المنطقة الشرقية من النفود أوطأ "وان كانت قليلة جدا"وتعد النفود من األماكن المائلة أو المنحدرة، ويظھر من القياسات 
مترا، أي إن ھذه البادية مرتفعة  150دقيقة، بما يزيد على" 30"درجة و " 27"وى المنطقة الغربية عند خط طول من مست

 .في الغرب، آخذة في االنخفاض والميل في الشرق

في وقد نتج عن ھذا الميل واالنحدار المتوالي إن الرمال التي كانت الرياح الشمالية أو الشمالية الغربية تحملھا، تراكمت 
يشرف عليھا اشرافا " الحماد"المنخفض، فأصبحت الحدود الغربية والشرقية ھذه المنطقة مرتفعة بالنسبة إليھا، بحيث صار 

 .تاما

مترا، ولذلك ال يعد سطح بادية النفود " 150"، كثبان من الرمال متموجة يبلع ارتفاع بعضھا زھاء "النفود"ويغطي وجه 
المرتفعات مختلف اإلشكال، فتكون في أغلب األحيان على شكل نعل الفرس، ويكون  وتأخذ ھذه. سطحا مستويا منبسطا

وقد تركت أثرا عميقا في مخيلة ". القعور"اتجاھھا من الغرب نحو الشرق، وتكون أبعادھا وأعماقھا مختلفة، وتسمى 
  .المسافرين ورجال القوافل

إلى جنة حقيقية فتظھر الرمال وكأنھا قد فرشت ببسط خضر،  وبعد األشتية الممطرة تتحول ھذه المنطقة الرملية الموحشة
وقد تنمو فيھا النباتات المرتفعة ذات . يزينھا الزھر والشقائق ومختلف األعشاب الصحراوية، وينتجعھا األعراب للرعي

ھذه األعشاب . منھا ، فتكون أدغاال يحتطب منھا البدو، وقد يحرقونھا الستخراج الفحھم"الغضى"السيقان القوية كبعض أنواع 
أما النفود البيضاء المؤلفة من رمال نشأت من تفتت ". نفود سمرا"والنباتات، ال تظھر إال في المنطقة ذات الرمال الحمر 

  .فإنھا في أكثر األماكن غير منبتة" الكوارتز"أحجار 

يحل بھا الجفاف، وتھب السمائم، فتقضي  ولكن ھذه الجنة األرضية جنة قصيرة العمر، ال يدوم عمرھا إال أسابيع قليلة، ثم
على كل ما نبت في ھذه البادية، فتبدو كالحة عابسة مزعجة منفرة، وكأن أنسانا كنس وجھھا كنسا أزال عنه كل أثر لشلك 

وتھب في شھر نيسان رياح حارة من الشرق والجنوب، ورياح في شھور الصيف، تحرق البادية حرقا، حتى تغدو . الجمال
  .جحيموكأنھا 

وفي العربية ألفاظ عديدة لھا صلة بالبوادي، كثرت وتعددت التصال حياة العرب بھا، منھا ما لھا عالقة بشكل البادية وظاھر 
وجھھا، ومنھا ما لھا عالقة بطبيعتھا وبتركيبھا، إلى غير ذلك من مصطلحات، نشا بعضھا من تعدد لھجات العرب ولغاتھا، اذ 

  .ربما ال تعرفه قبيلة أخرى، وھكذا تنوعت التسمياتتسمى قبيلة البادية باسم 
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  مصدر الصحارى

واذا سألتني عن مصدر ھذه الصحارى المزعجة التي وسمت جزيرة العرب بسمة خاصة، وصيرت معظم أھلھا بدوا بالرغم 
ويؤيد . الجفاف فيھاإن الرأي المنتشر إن ھذه الصحارى تكونت من تفتت األحجار الرملية بتأثر للرياح و: منھم، فأقول لك

وجود مثل ھذه األحجار في الشمال الغربي من بالد العرب ھذا الرأي كئيرا، ويظھر انه رأي علمي ينطبق على بعض 
الصحارى انطباقا كبيرا، غير أنه ال يحل مشكلة مصدر الرمل األحمر المتكون من أحجار غير رمليه الذي يغر مساحات 

. لرمل الناشئ من األحجار الرملية ال يغطي إأل مساحات ضيقة بالنسبة إلى المناطق األخرىواسعة من صحراء النفود، بينما ا
لم تتكون من تفتت األحجار الرملية حسب، بل من عوامل أخرى كالتقلبات " النفود"وھذا يدل داللة مريحة على إن رمال 

   .الجوية وتأثيرھا في قشرة األرض

رة الشمس والثغرات الجوية مباشرة، إذ ال أشجار تحميه، وال أعشاب تحافظ على يكون ظاھر التربة األجرد معرضا لحرا
فإذا انقطعت األمطار، جفت التربة، فتفتت تدريجا، وتستطيع الرياح إن تعبث فيھا . تماسك ذراته وحفظھا من تلك التغيرات

ات الرملية الخفيفة واألتربة الباقية المبعثرة كيلومترا في الساعة من إثارة الطبق 18بكل سھولة، وتتمكن الرياح التي سرعتھا 
 .على سطح ا ألرض

تؤثر " فاذا ازدادت السرعة، استحالت إلى عواصف. كيلومترا في الساعة، امتأل الجو بالغبار 33وإذا ھبت الرياح بسرعة 
ذه األتربة لفعل الجو تأثيرا كبيرا في سطح األرض فتحمل ما عليه من أتربة، وتعرض الطبقات السفلى التي كانت تحت ھ

المباشر، ليحدث لھا ما حدث في الطبقة التي كانت فوقھا، وھكذا تتحول ھذه المناطق إلى صحارى، وتتكون الرمال حينئذ من 
 .التربة المتفتتة ال من تھشم األحجار الرملية أو الكلسية وحدھا

مايس، " أيار"مارس حتى نھاية شھر " آذار"شھر وتھب مثل ھذه الرياح في الشمال الغربي من جزيرة العرب من نھاية 
وعند حدوث ھذه . وتھب في أغلب األحيان ھبوبا فجائيا، وتستمر يومين أو ثالثة أيم وتنتھي في بعض األحيان برعد وبرق

انا الزوابع يغبر األفق ويكفھر وجه السماء، ثم تھب بعد لحظات عواصف شديدة وأعاصير، تضفي على الجو لونا قائما،وأحي
في النبات " العجاجة"مائال إلى الصفرة أو الحمرة بحسب لون الرمال التي تحملھا الرياح، وتختقي الشمس، وتؤثر ھذه 

  .واذا استمرت مدة طويلة، سببت تلف قسم كبير من المزروعات في األماكن المزروعة. واألشجار تأثيرا كبيرا

، ومن معانيھا األرض "Havilahحويلة "ولكلمة . ا عرفھا العبرانيونوقد أشار الكتاب اليونان والرومان إلى البادية،كم
وقد ذھب بعض علماء . وھذا المدلول عالقة كبيرة بمعنى صحراء -وأوالدھم وھم البدو  -الرملية، أي تخم بني إسماعيل 

   .التوراة إلى إنھا تعتي النفود

 - ، ويقال للقسم الجنوبي منھا "خساف"، أو "البادية"أو " شامبادية ال"وتفصل العراق عن بالد الشام بادية واسعة، تعرف ب 
" الحماد"، ويسميھا العامة "بادية السماوة" - وھو القسم الذي بين الكوفة والسماوة من جھة، وبينھا وبين الشام من جھة أخرى 

 ".حماذ"أو 

  الدارات

لك أو سھل أو رمل مستدير، في وسطه فجوة، وھي كل جوبة بين جبال في حزن كان ذ: ، والدارة"الدارات"وفي بالد العرب 
فھي أرض سھل لينة بيض في أكثر األحيان، وتنبت فيھا األعشاب والصليان والنباتات . الدوره، وتجمع الدارة على دارات

  .الصحراوية، ويبلغ عددھا زھاء عشر دارات ومئة

، التي ورد ذكرھا في شعر "دارة جلجل"سالمي، مثل ولبعض ھذه الدارات شھرة، اذ وردت أسماؤھا في الشعر الجاھلي واإل
وكانت مملوءة من شقائق النعمان، كما جاء ذلك في شعر برج بن خنزير المازني الذي " دارة اآلرام"و . امرئ القيس الكندي

  .كلفه الحجاج بن يوسف حرب الخوارج
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  الجبال

فقراته بسلسلة جبال بالد الشام المشرفة على البادية، تكون سلسلة جبال السرات العمود الفقري لجزيرة العرب، وتصل 
وقد تتساقط الثلوج عليھا كجبل دباغ للذي يرتفع . وبعض قمم ھذه السلسلة مرتفعة. المتحكمة فيھا تحكم الجنود في القالع

م في أوطأ وتنخفض ھذه السلسلة عند دنوھا من مكة، فتكون القم. متر عن سطح البحر، وجيل وثر وجبل شيبان" 2,200"
  .ارتفاع، ثم تعود بعد ذلك إلى العلو حيث تصل إلى مستوى عال في اليمن حيث تتساقط الثلوج على قمم بعض الجبال

وتمتد في محاذاة السواحل الجنوبية سالسل جبلية تتفرع من جبال اليمن، ثم تتجه نحو الشرق إلى أرض عمان، حيث ترتفع 
وتتخلل ھذه السالسل الجنوبية أودية تمثل اتجاه . تسعة آالف قدم إلى عشرة آالف قدمقمم الجبل األخضر ارتفاعا يتراوح من 

   .مسايل األمطار إلى البحر

وتفصل بين البحر والسالسل الجبلية سھول ساحلية ضيقة في الغالب، ربما ال تتجاوز خمسة عشر ميال عن سواحل البحر 
ويطلق . يتضايق منھا اإلنسان، وتكون غير صحية في بعض األماكنوتكون ھذه السواحل حارة رطبة في الغالب، . األحمر

وقد ذھب بعض العلماء إلى اطالق تھامة على طول األغوار . ، النخفاض بقاعھا"السافلة"و " الغور"على بعض أقسام التھائم 
  .وسأتحدث عنھا فيما بعد. الساحلية الممتدة من شبه جزيرة سيناء وبر القلزم إلى الجنوب

من وقوع األمطار في أواسط بالد العرب  -لألبخرة المتصاعدة من البحر األحمر والبحر العربي - ھذه السالسل مانعا  وتكون
. وفيما وراء السفوح المرقية للسراة والسفوح الشمالية للسالسل الجبلية الجنوبية، لذلك كثرت األودية القصيرة التي تسيل فيھا

  .ا إمكانيات الخصب والزراعة عن البقاع التي وراء السراة حتى الخليجالمياه في ھذه المناطق، وزادت فيھ

، وھي من "شمر"، يقال لھا جبل "الغرانيت"قدم، منطقة جبلية تتكون من  2500وفي نجد، وھي ھضبة يبلغ ارتفاعھا زھاء
  .التي اشتھر أمرھا قبل اإلسالم اشتھارا كبيرا، وقد عرفت قديما بجبلي طيء" طيء"مواضع 

وھناك منابع عديدة للمياه في شعاب ھذه المسلسلة وفي السھل . ألف من سلسلتين، يقال إلحداھما أجأ، و لألخرى سلمىوتت
فھو " طويق"و أما جبل . ويمكن الحصول على المياه فيھا بوفرة تحت طبقات الرمال والصخور. الكبر المنبسط بينھما

قي الرياض، وتتألف من الحجارة الرملية وتحيط بھا الصخور مرتفعات تقع في الوسط الشرقي من نجد وفي جنوب شر
  .والحجارة الكلسية، وتدل البحوث على إن من الصخور والمواد البركانية ما قذفته البراكين إلى ھذه الجھات

   األنھار واألودية

النيل، بل فيھا أنھار مغيرة أو ليس في جزيرة العرب انھار كبيرة بالمعنى المعروف من لفظة نھر مثل نھر دجلة أو الفرات أو 
ويقل . وھي لذلك تعد في جملة األرضين التي تقل فيھا األنھار والبحيرات، وفي جملة البالد التي يتغلب عليھا الجفاف. جعافر

غير أنھا كثيرة األودية،تطغى عليھا السيول عند . فيھا سقوط األمطار، ولذلك أصبحت أكر بقاعھا صحراوية قليلة السكان
أما األودية التي تصب في . وھي في الغالب طويلة، تسير في اتجاه ميل األرض. وط األمطار، فصير وكأنھا طاغية مزبدةسق

البحر األحمر أو في البحر العربي، فإنھا قصيرة بعض الشيء، وذات مجرى أعمق، وانحدار أشد، والمياه تسيل فيھا بسرعة 
يول إلى البحر فتضيع فيه، ومن الممكن االستفادة منھا في األغراض فتجرف ما يعرضھا من عوائق، وتنحدر ھذه الس

وفي كتب . وقد تكون السيول خطرا يھدد القوافل والمدن واألمالك، ويأتي على الناس بأفدح الخسائر. الزراعية والصناعية
فل والناس، إذ كانت قوية المؤلفين اإلسالميين إشارات إلى سيول عارمة جارفة، أضرت بالمدن والقرى والمزارع وبالقوا

مكنتھا من جرف األبنية والناس، ومن إغراقھم حتى ذكر إن خراب عاصمة اليمامة القديمة كان بفعل السيل، وأن كثيرا من 
  .المزارع واألموال ھلكت وتلفت بفعل لعب السيول بھا لعبا لم تتحمله، فھلكت من ھذا المزاح الثقيل

الحة بالمعنى المفھوم من المالحة في نھيرات جزيرة العرب، وذلك ألن ھذه النھيرات وليس في استطاعة أحد التحدث عن م
أما قصيرة سريعة الجريان منحدرة انحدارا شديدا، و أما ضحلة تجف مياھھا في بعض المواسم فال تصلح في كلتا الحالتين 

   .من األسماكوھي أيضا شحيحة بالثروة الحيوانية، وليس فيھا إال مقادير قليلة . للمالحة

واستدلوا على ذلك بوجود . وقد ذھب بعض الباحثين إلى إن كثيرا من أودية جزيرة العرب كانت أنھارا في يوم من األيام
ترسبات في ھذه األودية، ھي من نوع الترسبات التي تكون في العادة في قيعان األنھار، ومن عثور السياح على عاديات وآثار 
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" ھيرودوتس"فقد ذكر . على وجود أنھار في جزيرة العرب" الكالسيكيين"ومن نص بعض الكتبة  .سكن على حافات األودية
، ويقصد به البحر األحمر، وزعم إن العرب "البحر األريتوي"زعم انه نھر كبير عظيم، يصب في " كورس"نھرأ سماه 

الحيوانات، امتدت من ھذا النھر إلى البادية  يذكرون إن ملكھم كان قد عمل ثالثة أنابيب صنعھا من جلود الثيران وغيرھا من
  .مسيرة اثنتي عشر يوما، حملت الماء من النھر إلى مواضع منقورة، نقرت لخزن المياه اآلتية من ذلك النھر فيھا

في مكان يمر به خط " الحجر"كيلومترا من  43على مسافة " قرح"وھناك موضع على مقربة من ساحل البحر األحمر اسمه 
بساتين "الحجازي في منطقة صحراوية، وكان في األزمنة السابقة من المحالت المزروعة، وبه بساتين عدة تعرف ب  الحديد
 98، كما تعرف به في الزمن الحاضر على بعد "إسطبل عنتر" "قصرعنتر"أو " سقيا يزيد"، وعلى مقربة منھا "قرح

   ".ھيرودوتس"بعض العلماء أنه المكان الذي أراده الذي يرى " وادي الحمض"والى شماله . كيلومترا من المدينة

، أي من الجانب الشرقي من السلسلة "نجران"، زعم انه ينبع من منطقة Lar" الر"نھرا عظيما سماه " بطلميوس"وذكر 
ھذا النھر وال يعرف من أمر . الجبلية، ثم يسير نحو الجھة الشمالية الشرقية مخترقا بالد العرب حيث يصب في الخليج العربي

شيء في الزمن الحاضر، ولعله كان واديا من األودية التي كانت تسيل فيھا المياه في بعض المواسم، أو كان بقايا نھر، أثرت 
، ھو وادي الدواسر، الذي يمس حافة "بطليموس"إن ھذا النھر الذي أشار إليه " موريتس"ويرى . في مياھه عوامل الجفاف
د زھاء خمسين ميال من جنوب شرفي السليل، وتمده بعض األودية المتجھة من سالسل جبال اليمن الربع الخالي عند نقطة تبع

ويالحظ . بمياه السيول، وتغيض مياھه في الرمال في مواضع عديدة، فتكون بعض الواحات التي يستقى منھا، ويزرع عليھا
مما يحمل على االعتقاد بوجود مجاري أرضية تحت  وھذا. وجود مياه غزيرة في واديه، في مواضع ال تبعد كثيرا عن القشرة

سطح الوادي، وانه كان في يوم ما نھرا من األنھار، غير أننا ال نستطيع إن نتكھن في أمر ھذا الوادي أكان نھرا جاريا في 
. من الحاضرزمن بطلموس كما أشار إلى ذلك، أو كان واديا رطب القبعان لم تكن عوامل الجفاف قد أثرت فيه أثرھا في الز

والرأي . لذلك كانت تمكث فيه السيول واألمطار المتساقطة على السفوح الشرقية لجبال اليمن مدة أطول مما ھي عليه اآلن
عندي إن ھذه األنھار وأمثالھا التي يشير إليھا المؤلفون اليونان والرومان، لم تكن في الواقع وبالنسبة إلى ذلك الزمن إال 

سمعوا بأخبارھا من تجارھم ومن بعض رجالھم الذين كتب لھم الذھاب إلى بالد العرب أو اتصلوا عارمة جارفة " سيوال
فال يعقل وجود األنھار الكبيرة في ذلك الزمن، إذ كان الجفاف قد أثر . بالعرب، فظنوا إنھا أنھار عظيمة على نحو ما ذكروه

   .لبقاء أنھار على النحو الذي يذكره أولئك الكتابتأثيره في إقليم جزيرة العرب قبل ذلك بأمد طويل، فال مجال 

وينطبق ھذا االحتمال على األودية األخرى، وھي كما قلت كثيرة، ومنھا وادي للرمة ووادي الحمض، ويعد ھذان الواديان من 
لى تلك الحقيقة، األودية الجافة، إال في مواسم األمطار الشديدة حيث تصب السيول فيھما، غير إن لھا مجاري أرضية، تشير إ

وقد تظھر على سطح األرض في بعض . ويمكن الحصول على المياه فيھما بحفر اآلبار على أعماق ليست بعيدة عن السطح
  .المحال، وربما كانا قبل آالف السنين، أنھارا تجري فيھا المياه،فتروي ما عليھا من أرضين

ثم . تقاء بضعة أودية ممتدة من الشمال على ارتفاع ستة آالف قدممن ال" حرة فدك"أو " حرة خيبر"عند " وادي الرمة"يتكون 
كما كان يعرف سابقا، و ھو " الجريب"أو " الجرير"تتجه بعد ذلك نحو الشرق ثم تأخذ اتجاھا جنوبيا شرقيا حيث تتصل ب 

لشمال الشرقي فالشرق ، ثم ينعطف نحو ا"بريدة"و يتجه ھذا الوادي نحو الشرق حيث يصل إلى . من أوسع فروع وادي الرمة
ثم يتفرع إلى فرعين يخترقان منطقة صحراوية، ويسير أحدھما في " البطن" "الباطن"حيث يسمى بعد ذلك " القصيم"إلى 

   .كيلومترا أو أكثر 950ويبلغ طول ھذا الوادي زھاء . حيث يتصل بالدھناء إلى إن يبلغ موضعا قرب البصرة" النفوذ"

ادي إضم كما كان يسمى قديما، فمن جنوب حرة خيبر، ثم يتجه نحو الجنوب الغربي إلى إن وأما مبدأ وادي الحمض أو و
، ويستمد مياھه من "وادي القرى"، ويتصل به كذلك "وادي العقيق"يصل إلى يثرب حيث تتصل به أودية فرعية أخرى، منھا 

وعند ھذا . لبحر األحمر في جنوب قرية الوجهالسيول التي تنحدر إليه من الجبال من العيون التي عند خيبر حيث يصب في ا
، وھو من مخلفات المستعمرات اليونانية القديمة "كصر كريم"المصب بقايا قرية يونانية قديمة، وبقايا معبد يعرف عند األھلين 

تجار مع التي كان المالحون والتجار اليونانيون قد أقاموھا عند ساحل البحر األحمر لحماية سفنھم من القرصانة ولال
إن ھذا الموضع ھو محل مدينة " موريتس"و يعتقد . األعراب، ولتموين رجال القوافل البحرية بما يحتاجون إليه من ماء وزاد

لما ھم بفتح اليمن، على حين يرى آخرون " أوليوس كالوس"المشھورة التي وصل إليھا " Leuke Kome" "لويكه كومه"
 .كيلومتر 900ويبلغ طول وادي الحمض زھاء ". الحوراء"باسم  إن ھذه المدينة ھي في المحل المعروف
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ثم يتجه نحو الشرق نحو الخليج العربي، " جبل طويق"وھو من األودية المھمة كذاك، يبتدئ من غرب " وادي حنيفة"وھناك 
د ھطول األمطار، فإن و أما عن. وھو مھم، ويمكن الحصول على المياه فيه بطريقة حفر اآلبار، ألن الماء غير بعيد عن قاعه

 .المياه تجري إليه من السفوح فتسيل فيه

ولقلة المياه في بالد العرب، انحصرت الزراعة فيھا في األماكن التي حبتھا الطبيعة بمواسم تتساقط فيھا األمطار مثل العربية 
وفي . ساء على الخليج العربيالجنوبية، وفي األماكن التي ظھرت فيھا عون وينابيع، مثل وادي القرى في الحجاز، واألح

باستثناء - والزراعة في ھذه األماكن . األودية واألماكن التي تكثر فيھا المياه الجوفية، حيث استنبطت المياه منھا بحفر اآلبار
   .ھي زراعة محدودة، حدودھا ضيقة، وآفاقھا غير بعيدة، و ناتجھا قليل ال يكفي إلعاشة كل السكان -العربية الجنوبية

من األمطار المنھمرة،يحصرھا . قد لزمت سكان األرضين التي تغيث السماء أرضھم، بإنزال الغيث عليھا، االستفادةو 
وتوجيھھا إلى مخازن تخزنھا لوقت الحاجة، وذلك بإنشاء السدود و إقامة الخزانات ذوات أبواب تفتح وتغلق لتوجيه المياه 

السدود في مواضع متناثرة من جزيرة العرب، خاصة في األماكن التي يركبھا وقد أقيمت ھذه . الوجھة التي يريدھا اإلنسان
  .وتشاھد اليوم آثار سدود جاھلية استعملھا الجاھليون لالستفادة من مياه األمطار. المطر مثل العربية الجنوبية والعربية الغربية

ھم، صار انحباسھا نقمة وھالكا، وعدوا ولما كانت األمطار رحمة ونعمة كبرى، إذا انحبست نفقت إبل العرب ومواشي
انحباسھا عنھم غضبا من اآللھة ينزل بھم، ولھذا كان الجاھليون يتضرعون إلى آلھتھم ويتقربون إليھا، إن تنزل عليھم الغيث، 

 .لالستسقاء سيأتي الحديث عنھا في باب الدين عند الجاھليين - ولھم في ذلك صلوات وأدعية

الكيماوية، فان في بالد العرب عيون . التي ھي من آثار التفاعالت البركانية والتفاعالت الباطنية وعلى خالف العيون الحارة
وبعض، ھذه العيون، تتدفق من الجبال والھضاب وبعد مجرى قصير تعود . وينابيع وواحات، صارت موطنا للزراع والزرع
وقد استفاد الجاھليون من . قف حياتھا على المطروھنالك عيون تتو". مدين"فتدخل باطن األرض كما ھو الحال في أرض 

بعض العيون والينابيع فربطوھا بكھاريز وبقنوات تجري فيھا المياه تحت سطح األرض الى بيوتھم ومزارعھم دون إن 
وقد عثر على شبكات منھا في عمان وفي وادي فاطمة . فتفقد كميات كبيرة من المياه تذھب ھباء: تتعرض للتبخر الزائد

  .لحجاز وفي اليمنبا

  أقسام بالد العرب

  :قسم اليونان و الالتين جزيرة العرب إلى أقسام ثالثة

  .Arabia Felixالعربية السعيدة  -  1

  ".Arabia Petreae"العربية الصخرية، وترجمت بالعربية الحجرية كذلك  -  2

   .Arabia Desertaالعربية الصحراوية  -  3

فالقسم األول مستقل، والقسم . السياسية التي كانت عليھا البالد العربية في القرن األول للميالدوھو تقسيم يتفق مع الناحية 
  .الثاني قريب من الرومان ثم أصبح تحت نفوذھم، و أما القسم الثالث فھو البادية إلى نھر الفرات

ويرى بعض ". سترابون"ديمة مثل جغرافية الق" الكالسيكية"وقد أشير إلى العربية السعيدة والعربية الصحراوية في الموارد 
العالم الجغرافي الشھير، " بطلميوس"ھو من إضافة  Arabia Petreae" العربية الصخرية"العلماء إن القسس اآلخر وھو 

فھو في رأي ھؤالء أحدث عھدا في التسمية من . وقد قصد به برية شبه جزيرة سيناء وما يتصل بھا من فلسطين إلى األردن
، مع أنھم وقفوا على بعض مؤلفاتھم، كجغرافية "الكالسيكي"ولم يأخذ الجغرافيون العرب بالتقسيم . يتين األخريينالتسم

  .في اصطالح أكثر الكتبة اليونان والالتين" العربية السعيدة"إال إن جزيرة العرب عندھم، ھي . بطليموس
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 Arabia Felixالعربية السعيدة 

في اليونانية، فھي أكثر األقسام الثالثة " Arabia Eudaimon"و " Arabia Beata"ويقال لھا أما العربية السعيدة، 
رقعة، وتشمل كل المناطق التي يقال لھا جزيرة العرب في الكتب العربية كما يفھم من بعض المؤلفات، وليست لھا حدود 

لكن يمكن القول إنھا تبدأ في رأي أكثر الكتاب اليونان و. شمالية ثابتة، ألنھا كانت تتبدل وتتغير على حسب األوضاع السياسية
على مقربة من مدينة السويس الحالية، ثم تساير حدود العربية الحجرية " Heropolis" "ھيروبوليس"والرومان من مدينة 

عض وقد أدخل ب". Thapsacus"عند موضع " اھوار كلدبا"الجنوبية، ثم تخترق الصحراء حتى تتصل بمناطق األھوار 
الكتاب ھذه األھوار في جملة العربية السعيدة، وجعلھا بعضھم خارجة عنھا بحيث يمر خط الحدود في جنوبھا إلى إن تتصل 

وعرفت البادية الواسعة التي ھي جزء من النفوذ والتي تمر بھا حدود العربية السعيدة الشمالية،  .رب في الخليجبمصب شط الع
 .امتداد لبادية الشام عند اليونان، وھي" Eremos"باسم 

   العربية للصحراوية

ويفھم من . أما حدودھا، فلم يعينھا الكتاب اليونان والالتين تعيين أ دقيقا". Arabia Eremos"ويقال لھا في اليونانية 
ويكون نھر ". لشامبادية ا"مؤلفاتھم أنھم يقصدون بھا البادية الواسعة الفاصلة بين العراق والشام، أي البادية المعروفة عندنا ب 

و أما الحدود الشمالية، فغير ثابتة، بل كانت تتبدل بحسب . الفرات الحدود الشرقية لھا إلى ملتقى الحدود بالعربية السعيدة
و أما الحدود للغربية، فكانت تتبدل وتتغير كذلك، ويمكن إن يقال بصورة عامة إن حدودھا ھي المناطق . األوضاع السياسية

فما كان بعيدا عن إمكانيات الرومان واليونان ومتناول جيوشھم، عد . ي تصاقب األرضين الزراعية لبالد الشامالصحراوية الت
 .من العربية الصحراوية

، وقد يجعلون حدودھاعلى مقربة من بحيرة النجف، أي في حدود الحيرة "بادية السماوة"ويفھم من العربية الصحراوية أحيانا 
وعرفت عند بطليموس بإسم . التي كانت تشغل إذ ذاك مساحة واسعة من جنوب العراق" ح كلديةبطائ"القديمة، حيث بدا 

"Amardocaea" وھي تمتد حتى تتصل ببطائح ،"Maisanios Kolpos " الذي "خيلج ميسان" "خليج مسنيوس"أو ،
  .في العربية السعيدة وكل ما وقع جنوب ذلك الخط الوھمي، عد". Persikos Kolpos"يكون امتداد الخليج العربي 

المناطق الصحراوية التي تسكنھا القبائل المتبدية، وتقع في شمالھا وفي شمالھا " العربية الصحراوية"من " ديودورس"وقد فھم 
و أما حدھا الشمالي الغربي والغربي حتى ملتقاھا بالعربية الحجرية، فتدخل في جملة ". تدمر"الشرقي في نظره أرض مملكة 

وقد جعل من سكانھا اإلرميين . فأراد بھا البادية إذن. و أما حدودھا الشرقية، فتضرب في البادية إلى الفرات. مبالد الشا
 .والنبط

عند السريان " أربايه"عند البابليين، و " ماتو أربى"عند األشوريين، و " اربى"وتقابل العربية الصحراوية، ما يقال له 
   .والفرس

وليست لدينا . ، مأھولة بالقبائل العربية، سكنتھا قبل الميالد بمئات السنين"العربية الصحراوية"الشام، أو كانت البادية، بادية 
مع األسف، نصوص كتابية قديمة أقدم من النصوص األشورية التي كانت أول نصوص أشارت إلى العرب في ھذه المنطقة، 

وقد . م. ق 854لنصوص ھو النص الذي يعود تاريخه إلى سنة وأقدم ھذه ا. وذكرت انه كانت لديھم حكومات يحكمھا ملوك
ورد فيه اسم العرب في جملة من كان يعارض السياسة األشورية، و لما كان ھذا النص يشير إلى وجود مشيخة أو مملكة 

لى إن وجودھم فيھا عربية، سكنھا ملك فال يعقل إن يكون العرب قد نزلوا في ھذا العھد في ھذه البادية، بل تشير كل الدالئل إ
ولھد كانت ھذه القبائل تھاجم أرض ما بين النھرين وبالد . كان قبل ھذا العھد بأمد، وربما كان قبل األلف الثاني قبل الميالد

الشام، وتكون مصدر رعب للحكومات المسيطرة على الھالل الخصيب، وكانت ننتقل في ھذه البادية الواسعة، ال تعترف 
 .فتقيم حيث الكأل والماء والمحل الذي يالئم طبعھا بفواصل وال بحدود،

أما الروايات العربية، وھي ال تستند إلى وثائق أو نصوص جاھلية، فقد رجحت وجود العرب في ھذه األرضين إلى ما بعد 
  .وھو بالطبع حديث مغلوط فيه" بخت نصر"الميالد في الغالب، ولم يتجاوز بعض من تجاوز الميالد أيام 
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   ة الحجرية، العربية للصخريةالعربي

ويطلق ذلك االسم، . أما العربية الحجرية، فتشمل األرضين التي كان يسكن فيھا األنباط، وخضعت لنفوذ الرومان والبيزنطيين
وكانت حدود ھذه ". البتراء" "بترا" "بطرا"على شبه جزية سيناء على المملكة النبطية، و عاصمتھا . أي العربية الحجرية،

 9من سنة "المنطقة تتوسع وتتقلص بحسب الظروف السياسية و بحسب مقدرة العرب، ففي عھد الحارث الرابع ملك األنباط 
ولما ضعف أمر النبط، استولى االمبراطور . اتسعت حدودھا حتى بلغت نھايتھا الشمالية مدينة دمشق" م. ب 40م إلى سنة .ق
" المقاطعة العربية"مھا إلى المقاطعة التي كونھا الرومان و أطلقوا عليھا أسم على ھذه المقاطعة وض" م 106"عام " تراجان"
"Provincia Arabia ." ھذه المنطقة أنھا في شرق مصر وفي جنوب البحر الميت، " ديودورس"ويظھر من وصف

المرتفعات المتصلة بھا  وان األنباط يقيمون في األرضين الجبلية وفي. وجنوبه الغربي وفي شمال العربية السعيدة و غربھا
و أما األقسام ". خليج العقبة"التي في شرق البحر الميت، وفي شرق وادي العربة، وفي جنوب اليھودية حتى الخليج العربي، 

، وھي تسمية كانت تطلق عند الكتبة اليونان والرومان على أكثر القبائل "سبئية"الباقية، فكانت تسكنھا في قبائل عربية قيل لھا 
 .مجھولة أسماؤھا، التي تقطن وراء مناطق نفوذ األنباط والرومان، ويعنون بذاك قبائل جنوبية في الغالبال

  التقسيم للعربي

و يؤسفنا أننا ال نستطيع إن نتحدث عن وجھة نظر أحد من الجاھليين في أقسام بالد العرب، لعدم ورود شيء من ذلك في 
 .أھل األخبار، وكلھم مسلمون النصوص أو في الروايات التي يرويھا عنھم

أما اإلسالميون، فقد اكتفوا بجزيرة العرب، فأخرجوا بذلك البادية الواسعة منھا، واخرجوا القسم األكبر مما دعاه الكالسيكيون 
 عند اليونان والرومان، و ما يقال له أيضا ب" العربية السعيدة"وجزيرة العرب وحدھا، ھي . بالعربية الحجرية منھا كذلك

"Arabia Proper "في اإلنكليزية.   

ويرجع الرواة أقدم رواياتھم في ھذا . الحجاز، وتھامة، واليمن، والعروض، ونجد: وقد قسموا جزيرة العرب إلى خمسة أقسام
 .التقسيم إلى عبد هللا بن عباس

، وھو واد "الليث"العقبة إلى من تخوم الشام عند . أما الحجاز، فتمتد رقعته في رأي أكثر علماء الجغرافية المسلمين
ويقال . وفلسطين من أرض الحجاز" تبوك"وقد عد قسم من العلماء . السراة يدفع في البحر، فتبدأ عندئذ أرض تھامة.بأسفل

نسبة إلى السلسلة الجبلية المسماة بھذا االسم، التي تتجه من الشمال نحو . للقسم الشمالي من الحجاز أرض مدين وحسمى
وكانت . تتخلھا أودية محصورة بين التيه وأيلة من جھة، وأرض بني عذرة من ظھرة حرة نھيل من جھة أخرىالجنوب، و 

  .ويسكنھا في الزمن الحاضر عرب الحويطات، ويعتقد المستشرقون أنھم من بقايا النبط. تسكنھا في الجاھلية قبائل جذام
لمعمورة، وبھا آثار كثيرة ومن جبالھا جبل يعرف ب وكانت من المناطق ا. ، أرض خصبة كثيرة المياه"حسمى"وأرض 

الوارد ذكره في القرآن الكريم وفي كتب قصص " إرم"ويرى بعض المستشرقين إن لھذا الجبل عالقة بموضوع ". إرم"
على أنه أول موضع من مواضع " بطليموس"الذي ذكره " Aramaua"انه موضع " موريتس"ويرى . األنبياء والتواريخ

   .في الزمن الحاضر" رم"ويقال له . لسعيدة، وأنه ال يبعد كثيرا عن البحرالعربية ا

ووادي تخال، . وتتخلل الحجاز أودية عديدة، منھا وادي إضم الذي ورد ذكره في أشعار الجاھلية وفي أخبار سرايا الرسول
لزرع، في طريق الحاج، سلكه الرسول والصفراء واد من ناحية المدينة، كثير النمل وا. ويصب في الصفراء بين مكة والمدينة

ووادي . غير مرة، وعليه قرية الصفراء، وماؤھا عيون تجري إلى ينبع، وھي لجھينة واألنصار ولبني فھر ونھد ورضوى
ووادي القرى واد مھم يقع بين العال والمدينة، ويمر به طريق القوافل القديم الذي كان . قرب أيلة، يتصل بوادي القرى" بدا"

وادي جزل من : ، ويصب فيه واديان ھما"وادي الديدبان"نا من شرايين الحركة التجارية في العالم القديم، ويقال له شريا
وكان عامرا جدا، تكثر فيه . الشمال، ووادي الحمض من الجنوب، ويلتقي به واد آخر ھو وادي التبج، أي وادي السلسلة

وقد عثر فيه على كتابات كثيرة لحيانية وسبئية وسعين ية وغيرھا، سأتحدث . المياه، وتشاھد فيه اليوم آثار المدن والقرى
 .عنھا

. القديم" ددن" "ددان" "ديدان"ويقع في موضع . ، وقد نزله الرسول في طريقه إلى تبوك"العال"ومن أھم مواضع وادي القرى 
. قد زعم أنھا القرية التي كان بھا ھالك عاد، وكانت من أسواق العرب في الجاھلية، و"قرح"ومدينة . وبه واحة ونھير صغيره
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وھي ملتقى طريق . من القبائل العربية القديمة" بلي"وقد سكنتھا قبائل . بمسافة ثالثة كيلومترات" ديدان"وتبعد عن خرائب 
ب القاطنين األعرا" دوتي"ولما سأل . ، دعيت بھذا االسم فيما بعد"العال"أنھا ھي " موسل"ويرى . مصر القديم بطريق الشام

   .، لم يعرفوا من أمرھا شيئا"قرح"في ھذه األماكن عن 

في قرى وادي القرى وخرائبه عددا كبيرا من الحجارة المكتوبة بحرف المسند، وقد اتخذھا السكان أحجارا من " دوتي"ووجد 
وعلى ألواح من الحجر كان  .على كتابات بھذا القلم، وعلى آثار أبنية ومواطن حضارة" الخريبة"وعثر في . أحجار البناء

على قمة جبل شاھق " إسطبل عنتر"كما شاھد موضعا يقال له . يستعملھا الصيارفة لصف نقودھم عليھا، أو لذبح القرابين
 .يرنو إلى الوادي ولعله معبد أحد األصنام التي كانت تعبد ھناك

  تھامة

كون المنطقة الساحلية الضيقة الموازية المتداد البحر وتبدأ حدود تھامة، في رأي بعض الجغرافيين، من بحر القلزم، فت
، ويختلف عرضھا باختالف قرب السالسل الجبلية من للبحر وبعدھا "تھامة اليمن"ويقال لتھامة الواقعة في اليمن . األحمر

بي ما اتجھت وترتفع أرض تھامة الجنوبية الواقعة على البحر العر. عنه، وقد يبلغ عرضھا خمسين ميال في بعض األمكنة
نحو المشرق، وتتكون فيھا سالسل من التالل المؤلفة من حجارة كلسية ترجع إلى العھود الجيولوجية الحديثة أو من حجارة 

 .بركانية

في النصوص " تھمتم" "تھمت"وقد وردت لفظة تھامة على ھذا الشكل ". السافلة"و " الغور"والنخفاض أرض تھامة قيل لھا 
  .العربية الجنوبية

وعندي إن . العبرانية" Tehomتبھوم "وبكلمة . ، التي تعني البحر في البابلية"Tiamtu"ويظھر إن ھذه اللفظة عالقة بكلمة 
له عالقة بالمنخفضات الواقعة على البحر، والتي تكون لذلك شديدة الرطوبة والحرارة . ھذه الكلمة ترجع إلى أصل سامي قديم

ة بلھجة القرآن الكريم وباللھجات الجنوبية للسواحل المنخفضة الواقعة بين الجبال والبحر، ولھذا فإنھا في العربي. في الصيف
 .وھي حارة وخمه شديدة الرطوبة كأنھا من بقاع جھنم في الصيف

   اليمن

وما سامتھا إلى صنعاء وما قاربھا إلى حضرموت والشحر وعمان إلى " تثليث"حد اليمن في عرف بعض العلماء من وراء 
يفصل بين اليمن وباقي جزيرة العرب خط، يأخذ من حدود عمان ويرين إلى : أبين وما يلي ذلك من التھائم والنجود وقيل عدن

ما بين اليمن واليمامة فإلى حدود الھجيرة وتثليث وكثبة وجرش ومنحدرا في السراة إلى شعف عنز وشعف الجبل أعاله إلى 
أما . ل له كرمل بالقرب من حمضة، وذلك حد ما بين كنانة واليمن من بطن تھامةتھامة إلى أم جحدم إلى البحر إلى جبل يقا

، منطقة صغيرة ذكرت في نص "يمنات" "يمنت"ولكن اليمن فيھا وتسمى . النصوص العربية الجنوبية، فلم تثبت حدود اليمن
. في الترتيب" حضرموت"، بعد "شمر يرعش"، المعروف في الكتب اإلسالمية ب "شمر يھرعش"يعود عھده إلى أيام الملك 

 .م543ويعود عھده إلى سنة . نائب النجاشي على اليمن" أبرھة"وعلى ھذا الترتيب وردت أيضا في نص 

وتخترق السراة اليمن من الشمال إلى الجنوب حتى البحر، وتتخللھا األودية التي تنساب فيھا مياه األمطار،ويمتد بين الھضاب 
، وتقع بين مأرب "الصيھد"، وتظھر في أواسطھا "الغائط"دھناء من ناحية اليمامة والفلج يقال لھا والشعاب فالة تتفرع من ال

 .وحضرموت

وفي شمال منطقة عدن صحراء تتصل بالربع الخالي، يخترق الھضاب المھيمنة على عدن عدد من األودية الجافة يظھر أنھا 
، وھو من بقايا "وادي تبن"ي بعضھا المياه عند سقوط األمطار، ومنھا كانت مسايل مياه، وأنھا من بقايا أنھار جفت، وتسيل ف

 .نھر طويل، له فروع عديدة، وتمر به الطريق الرئيسية المؤدية إلى اليمن

ويخترق حضرموت واد، يوازي الساحل، يبلغ طوله بضع مئات من األميال و يتألف سطحه من ارضين متموجة تتخلھا أودية 
   .ياه، في باطن األرض، وبعض تالله مخصبةعميقة تكثر فيھا الم
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والظاھر إن دورھا لم ينته إال منذ عھد . وفي حضرموت حجارة بركانية ومناطق واسعة، يظھر أنھا كانت تحت تأثير البراكين
ھر يقال له ويزرع الناس في ھذه األودية حيث يحفرون آبارا في قيعانھا فتظھر المياه على أبعاد متفاوتة، وھنالك ن. ليس ببعيد
 .نھر حجره

في العربية الجنوبية " مھرة"ومعنى كلمة ". الشحر"، وتعرف عند الجغرافيين باسم "مھرة"ومن شرق سيحوت تبتدئ سواحل 
. ، وھي غير ظفار اليمن"ظفار"مدينة " قارة"وفي . على الميناء الغربي وحده" الشحر"ويطلق اليوم أسم ". ساحل"القديمة 

 .المشھور عند اليونان وللرومان" Syagro"موضع  وعند خليج ظفار كان

ويمتد اقليم ظفار من سيحوت إلى حدود عمان، وھو ھضبة يبلغ ارتفاعھا ثالثة آالف قدم، تجب عليھا الرياح الموسمية، وفوق 
األعشاب وتتخللھا وتشقھا طوال وعرضا أودية تكسوھا . جبالھا تنمو أشجار الكندر التي اشتھرت بھا بالد العرب قبل اإلسالم

، و منحدراتھا أرجوانية، وقد تفتتت الصخور الحمر فيھا، فأكسبت األودية والسھول الحمرة، وتوجد "قرا"وبھا جبال . األشجار
وال زال السكان يحتفظون بعاداتھم القديمة الموروثة مما قبل . نھيرات وعيون، ويمكن الحصول على المياه بحفر اآلبار

 .اإلسالم

من الشعوب العربية الجنوبية القديمة، وھناك قبيلة ال تزال حتى اليوم يقال لھا " القريين"ھذه المنطقة كانت أماكن  ويظھر إن
  .لعل لھا صلة بالقريين" بنو قرا"

 بلھجة" قرا"كما يتكلم أھل قارة . ، وھي متأثرة بالجعزية"األمھرية"أو " المھرية"بلھجة خاصة، يقال لھا " مھرة"ويتكلم أھل 
  .، ويظن إنھا من اللھجات العربية القديمة"أحكيليلة"يقال لھا 

واكثر حجارتھا كلسية و غرانيتية، و فيھا أيضا . وتتألف أرض عمان من أماكن جبلية، وھضاب متموجة، وسھول ساحلية
ري مياه معدنية عيون ومجا" جعالن"وفي مناطق التالل وفي . والظاھر إنھا كانت من مناطق البركانية. حجارة بركانية

وفي المناطق المجاورة للصحراء وفي األقسام الشرقية من " الباطنة"وتوجد آبار في . أكثرھا ذات درجات حرارة مرتفعة
 .عمان

وتتخلل ھضاب عمان وجبالھا أودية معظمھا جاف، وتكون طرق المواصالت بين الساحل واألرضين الباطنة، وجوھا حار 
لشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، وأعلى قمة فيھا ھي قمة الجبل األخضر، ويبلغ ارتفاعھا استوائي، وتتجه الجبال من ا

  .األرضون المحيطة بھذا الجبل، خصبة، وقابلة لالستثمار. تسعة آالف قدم

 ، وكانت من المدن المھمة في أيام الرسول، وھي عاصمة"سما"أو " دبا"و " نزوة"و " صحار"وفي عمان مدن قديمة، منھا 
والعمانيون من الشعوب للبحرية المحبة لركوب . عمان الشمالية، كما كانت سوقا من أسواق الجاھلية، وسكانھا من األزد

  .ونجد بينھم عددا كبيرا من الزنوج والھنود والفرس والبلوج. البحار، ولھم صالت وروابط بسواحل أفريقية والھند

 العروض

وأغلب األرضين فيه صحارى وسھول ساحلية، ترتفع في الجھات . وما واالھا و أما العروض، فيشمل اليمامة والبحرين
ومن اودية . ويمتد مرتفع الصمان الصخري موازيا لساحل الخليج، متوسطا بين األحساء والدھناء. الغربية عن ساحل البحر

 .األحساء، وادي فروق في الجنوب، وھو قسم من وادي المياه

التي يمتد من عمان إلى حدود األحساء، يشتغل سكانھا بصيد األسماك واستخراج " قطر"ة ومن أقسام العروض، شبه جزير
ومعظم أراضيھا صحارى، وفيھا واحات قليلة، ويزرع السكان في ". بلينيوس"عند " Cataraei"اللؤلؤ، وقد عرفت ب 

رية، كانت تصدر إلى الخارج، كما وقد عرفت قديما بأنواع من الثياب والمنسوجات القط. بعض األماكن على مياه اآلبار
  .عرفت بتصدير النجائب والنعام

والقسم األكبر من األحساء، سھل . والبحرين" ھجر"، وكان يقال لھذه المنطقة قديما "األحساء: "و يلي شبه جزيرة قطر
. ادي المياه وجبل الطفصحراوي، يرتفع في الجھة الغربية عن ساحل البحر ويتخلله كثير من التالل، يتجه بعضھا باتجاه و
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وأغلب مناطق األحساء، . والمنطقة الساحلية، سبخة في الغالب، وتكثر فيھا اآلبار التي ال تبعد مياھھا كثيرا عن سطح األرض
 .منطقة األحساء والقطيف في الجنوب حيث تكثر المياه من آبار وعيون

في السنة على حافات جبل " انج"ار أربع عقد أو خمس عقد وتظھر المياه الجوفية المنحدرة من األمطار التي تتساقط بمقد
، تظھر فيھا على شكل عيون، تبلع زھاء أربعين عينا، جعلت المنطقة من أھم الواحات في المملكة "الھفوف"في " طويق"

وعلى مقربة . ، وھي اآلن ميناء صغيره"العقير"وبحذاء ھجر في الجنوب الغربي من مدينة القطيف تقع . العربية السعودية
المدينة التجارية العظيمة التي اشتھر أمرھا، وبلغت شھرتھا " Gerrhaei"منھا خرائب عادية، يعتقد العلماء أنھا موضع 

وكانت محطة من المحطات التجارية العالمية، وملتقى طرق القوافل التي كانت ترد من جنوب بالد العرب . اليونان والرومان
، فكتبوا فيھا قصصا من "الكالسيكين"طامعين، فطمعوا في االستيالء طيھا، وأوحت إلى الكتبة وقد أغرت ال. قاصدة للعراق

 .؛ أي خليج جرھاء"Sinus Gerraicus" "الكالسيكيون"نسج الخيال، وتقع على خليج سماه 

سطحھا بضع أقدام عن وتعد المدينة البحرية الرئيسية في األحساء، يرتفع " تاروت"وتقع القطيف على خليج يشمل جزيرة 
وتشاھد عندھا خرائب عادية، يستدل منھا على إن ھذه المدينة كانت ذات تاريخ قديم، . سطح البحر، وتكثر بھا مياه العيون

   .ربما يعود إلى آخر عھد من عھود العصر النحاسي

". الجرھائيين"حدى مدن ، إ"Bilbana" "Bilaena" "Bilana" "بلبانا"وفي ھذه المنطقة، يجب إن يكون موقع مدينة 
خليح "أي " Sinus Gaulopeus" "بلينوس"على سواحل خليج سماه " Chateni"و " Gaulopeus"ومواطن قبيلتي 

، ويطلق في العربية على "الخط"باسم " Chateni" "p'dkd"ويذكرنا اسم ". خليج القطيف"أنه " شبرنكر"ويرى ". كيبيوس
الذي يشير بكل وضوح إلى اسم " Cateus"، التي سمي الخليج به، ھو تحريف "كيبيوس"وربما كان . سيف البحرين كله

 ".القطيف"

في جغرافية " Ithar"أو " Taro"أو " Tahar"الصغيرة التي في ھذا الخليج، فالظاھر إنھا جزيرة " تاروت"و أما جزيرة 
 ." عشتروت"ولعلھا كانت معبدا لإلله  ويظھر إنھا أقيمت على أنقاض أبنية قديمة،". دارين"، وفيھا مدينة "بطليموس"

  ".تاروت"اشتھرت به، ثم حذف المقطع األول من اسم اإلله اختصارا، وصارت تعرف بالمقطعين األخيرين، و ھما 
وفي المحال التي تتيسر . والقسم األكبر من أرض الكويت منبسط، وأكثر السواحل رملي، إال بعض الھضاب أو التالل البارزة

وليس في الكويت من األنھار الجارية غير مجرى واحد أو نھر يقال . ه تتوافر الزراعة، وأكثر ما بزرع ھناك النخيلفيھا الميا
ومشكلة ماء الشرب من أھم المشكالت في ھذه اإلمارة، ألن ماء أغلب اآلبار ملح أجاج،ولذلك . ، يصب في البحر"المقطع"له 

  .يضطر األغنياء إلى جلب المياه من شط العرب

، وفي في منطقة زراعية "جھرة"، وھي العاصمة، وھي على ساحل الخليج، و "الكويت"ومن أشھر مدن الكويت مدينة 
ليحمي السواد من " سابور ذو األكتاف"ويظن إن الخندق الذي أمر بحفره . خصبة، ذات أبار على مقربة من خليج الكويت

   .في شمال اإلمارة "خليج كاظمة"غزو األعراب، كان ينتھي في البحر عند 

أو " Abucaei"أو " Bukae"إن . وأرض الكويت، مثل سائر أرض العروض، كانت موطن شعوب قديمة، فيظھر
"Abukae" وعاصمتھم مدينة ،"Coromanis" ھم أسالف بني عبد القيس، وأن ،"Coromanis" المصدر اللغوي ،

 .، االسم القديم للكويت"القرين"الذي اشق منه 

من أخصب مناطق الكويت في الزمن " الجھرة"ھي " Jucara"من مواضع الكويت، وان " قارة"ھي " Idicare"ولعل 
  .الحاضر،وكانت من المواضع المأھولة قبل اإلسالم

البحرين بأنھا األرضون التي على ساحل بحر الھند بين البصرة وعمان، وذكر إن من الناس من يزعم إن " ياقوت"وقد عرف 
 .ة ھجر، و أن منھم من يرى العكس، أي إن ھجرا ھي قصبة البحرينالبحرين قصب

، وھي ديار القرامطة ولھا قرى كثيرة، وبالد البحرين ھي "شط بحر فارس"فذكر إن البحرين ھي ناحية على " أبو الفداء"أما 
ويظھر . ھو مدينة بعينھا وذكر أيضا إن من الناس من يرى إن ھجرا اسم يشتمل جميع البحرين كالشام والعراق، وليس. ھجر
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من دراسة ما ذكره العلماء عن البحرين إن رأيھم في حدودھا كان متباينا، وأنھم لم يكونوا على اتفاق في تحديدھا، فتارة 
  .يوسعونھا، وتارة يقلصونھا

حد وجھم لما كأن : بقوله" بشر بن أبي ختزم أالسدي"وبه نھر اشتھر بنخله، و إليه أشار " محلم"ومن مواضع البحرين 
 فيھا ينوع" محلم"استقلوا نخيل 

   اليمامة

وكانت عامرة ذات قرى ". حجر"من نجد، وقاعدتھا " ياقوت الحموي"أيضا، وقد عدھا " جو"وأما اليمامة، فكانت تعرف ب 
يمة، وبھا من المدن القد" سدوس"و ". األعشى"، وبھا قبر كان ينسب إلى الشاعر "منفوحة"ومدن عند ظھور اإلسالم، منھا 

، وعلى مقربة منھا بئر، قال "القرية"و . قدما 22اآلن آثار كثيرة، وقد عثر فيھا على تمثال يبلغ قطره ثالث أقدام، وارتفاعه 
فإن تيامنت شربت ماء عاديا، يسمى قرية، إلى جنبه آبار عادية وكنيسة منحوتة في الصخر، : "-وھو يتحدث عنھا-الھمداني 

كانت تسمى جوا "وذكر ياقوت وغيره إن اليمامة . ر إن ھذا الموضع كان من المواضع الكبيرة المعروفةوالظاھ". ثم ترد ثجر
 .وال يعقل تسمية اليمامة بالقرية لو لم يكن ھذا الموضع شھرة". والقرية

في موضع يقال وبعض رجال شركة النفط العربية السعودية صورا فوتوغرافية لكتابات ونقوش عثروا عليھا " فلبي"وقد نشر 
على الطريق الموصلة إلى نجران ويقع على مسافة سبعين كيلومترا من جنوب ملتقى وادي الدواسر بجبل " قرية الفأو"له 

  .في وادي الدواسر" السليل"، وعلى ثالثين ميال من جنوب غربي "نجران"كيلومترا من شرقي " 120"الطويق، وعلى مسافة 
ھر أنھا بقايا قصور كبيرة، ووجدوا كھفا منحوتا في الصخر مزدانا بالكتابات والتصاوير كما وجدوا آثار أبنية ضخمة، يظ

" ود"وعند ھذا الموضع عين ماء وآبار قديمة، وقد كتب اسم الصنم ". سردابا"أو " سردبا"، يقول له الناس ھناك .واسعا
الصحراوية في الزمن الحاضر، كان مدينة ذات وتدل كل الدالئل على إن الموضع الذي تتغلب عليه الطبيعة . بحروف بارزة

   .شأن

وفي قربھا أبنية قديمة يظن أنھا من آثار حمير وأبنية : "إلى سدوس وآثارھا فقال" تاريخ نجد"وقد أشار األلوسي في كتابه 
تابات كثيرة إن من جملة ھذه األبنية شاخصا كالمنارة، وعليھا ك: نقل لي بعض األصحاب الثقات من أھل نجد. "التبابعة

فلما رأى أھل قرية سدوس اختالف بعض السياحيين من اإلفرنج إليھا، ھدموھا . منحوتة في الحجر ومنقوشة في جدرانھا
بقيت، وأن المنبر الذي أشار " ياقوت الحموي"وفي ھذا الوصف داللة على إن الخرائب التي ذكرھا ". مالحظة التدخل معھم

 .شبه بالمنارة والذي أزيل على نحو ما ذكره األلوسيإليه، قد يكون ھذا الشاخص الذي 

ذات أھمية كبيرة، ألنھا أول كتابة باللھجات العربية الجنوبية عثر عليھا في ھذه " قرية الفأو"والكتابات التي عثر عليھا في 
فحصھا أنھا تعود إلى القرن وعثر فيھا على مقابر، وعلى أدوات وقطع فخارية ظھر من . المواضع، وتعود إلى ما قبل الميالد

والظاھر إن ھذا الموضع ھو بقايا مدينة قديمة كانت . ويرى من فحص ھذه اآلثار أنھا تعود إلى السبئيين . الثاني قبل الميالد
وفي ھذه . تتحكم في الطريق التجارية التي تخترقھا القوافل إلى تقصد الخليج الفارسي والعراق من اليمن عن طريق نجران

القريبة من " العويفرة"إن آبار " Bertram" "برترام توماس"ورأى . طقة بصورة عامة بقايا مدن تخربت قبل اإلسالمالمن
الوارد ذكره في التوراة والذي اشتھر بالذھب، والطواويس، وان االسم العربي القديم ھو " Ophir" "أوفير"القرية ھي موضع 

. وھذا الموضع قريب من مناجم الذھب". Ophir"نية واليونانية، فصار ، وقد تحرف بالنقل إلى العبرا"Ofar" "عفر"
وبالجملة إن ھذه األرضين ويبرين ووبار وغيرھا، ھي من المناطق التي تستحق االلتفات إليھا وتجريد البعثات العليمية 

رت في اليمامة وفي أواسط ويظھر إن ھنالك جملة عوامل أث  .للتنقيب فيھا ودراسة أحوالھا والتطورات التي طرأت عليھا
جزيرة العرب، فحولت أراضيھا إلى مناطق صحراوية، على حين أننا نجد في الكتب أنھا كانت غزيرة المياه، ذات عيون 

 .وآبار ومزارع ومراع

ت ولما كان من األودية الخصبة، كثر. الذي يخترق اليمامة من أعالھا إلى أسفلھا" العارض" "العرض"ومن أودية اليمامة 
، في طرف عارض اليمامة، تحيط به قرى "الفقي"وھو واد طويل، لعله من بقايا مجرى ماء قديم، و . فيھا القرى والزروع

، تخرج منه العيون "جبل شھوان"وفي اليمامة مرتفعات مثل ". عرض شمام"و " وادي حنيفة"و ". الوشم"عامرة،تسمى 
 .م، وتكون عند سفوحه اآلبار، ويبلغ طوله مسيرة أيا"عارض اليمامة"ومياه، و 
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من المناطق التي تكثر فيھا المياه، و تصب فيھا أودية العارض، و فيھا السيوح الجارية و الجداول التي تمدھا " االفالج"و تعد 
 ة نھرو يقال انه في أرض العرب بمنزل: قال". نھر محلم"و " األطلس"و " الرقادى"من سيوحة " الھمداني"و قد ذكر . العيون

وقد وصف الھمداني بعض . وطبيعي إن يكثر فيھا وجود الخرائب العادية التي إلى ما قبل اإلسالم. بلخ في أرض العجم
" فلبي"و يرجع . باألثل" القصر العادي"حصن مرغم و "التحصينات القوية، فقال عنھا أنھا من عاديات طسم و جديس، مثل 

 .ية، و منھا فيضان وادي حنيفةالخراب الذي حل باليمامة إلى العوامل الطبيع

   نجد

وحدھا ذات عرق من ". اسم لألرض العريقة التي اعالھا تھامة و اليمن، ة أسفلھا العراق و الشام"نجد في الكتب العربية 
و ليست لنجد في ھذه الكتب حدود . ناحية الحجاز، و ما ارتفع عن بطن الرمة، فھو نجد إلى أطراف العراق و بادية السماوة

 The Heart of: "واضحة دقيقة، وھي بصورة عامة الھضبة التي تكون قلب الجزيرة، وقد قيل لھا في اإلنكليزية
Arabia ." و تتخلل الھضبة أودية و تالل ترتفع عن سطح ھذه الھضبة بضع مئات من األقدام، و تتألف حجارتھا في الغالب

و أعلى أراضيھا ھي أرضو نجد الغربية المحاذية . اضعمن صخور كلسية ومن صخور رملية غرانيتية في بعض المو
 .للحجاز، ثم تأخذ في االنحدار كلما اتجھت نحو الشرق حتى تتصل بالعروض

 : و تتألف نجد من الوجھة الطبيعية من مناطق ثالث

ي وجه ، و تتألف أرضوھا من طبقات طباشيرية في الشمال وحجارة رملية في الجنوب، وتغطمنطقة وادي الرمة - 1
األرض في بعض أقسامھا طبقات مختلفة السمك من الرمال، وتتخللھا أرضون خصبة تتوافر فيھا المياه على أعماق مختلفة، 
ولكنھا ليست بعيدة في الجملة عن سطح األرض، وتتسرب إليھا المياه من المرتفعات التي تشرف عليھا وخاصة من جبل 

ويختلف عرض وادي الرمة، فيبلغ زھاء ميلين في بعض المحالت، . الوادي بالمياهشمر، ومن الحرار الغربية التي تجود على 
 .ياردة، وتصل مياه السيول إلى ارتفاع تسع أقدام في بعض األوقات" 500"وقد يضيق فيبلغ عرضه زھاء 

جبل "وبھا . الجنوب،وھي ھضبة تتألف من تربة طباشرية، متموجة، تتخللھا أودية تتجه من الشمال إلى المنطقة الوسطى - 2
وتتفرع من . قدم عن مستوى الھضبة" 650"، واألرض عنده مؤلفة من حجارة كلسية،وحجارة رملية، ويرتفع زھاء "طويق

ويمكن إصالح قسم كبير . جبل طويق عدة أودية تسيل فيھا المياه في مواسم األمطار، فتصل إلى الربع الخالي فتغور في رماله
   .ما األقسام الواقعة عند حافات وادي حنيفةمن ھذه المنطقة، وال سي

، وتتكون من المنحدرات الممتدة بالتسريح من جبل طويق ومرتفعات المنطقة الوسطى إلى الصحارى المنطقة الجنوبية - 3
ويرى الخبراء إن مصدر مياه ھذه ". الخرج"و " الحريق"وفيھا مناطق معشبة ذات عيون وآبار، مثل . في اتجاه الجنوب

،وفي جنوب ھذه "الدواسر"و " السليل"و ." األفالج"ومن مناطقھا المشھورة . منطقة من جبل طويق ومن وادي حنيفةال
 .المنطقة تقل المياه، وتظھر الرمال حيث تتصل عندئذ باألحقاف

و أما السافلة، فما ولي . أما العالية فما ولي الحجاز وتھامة. نجد العالية، ونجد السافلة: ويقسم علماء العرب نجدا إلى قسمين
و في " وادي الرمة"جنوب " الشربة"وكانت نجد حتى القرن السادس للميالد ذات أشجار وغابات، وال سيما في . العراق

 ".وجر ة"

وفي جزيرة العرب وبادية الشام أرضون يمكن إن تكون موردا عظيما للماشية بل وللحبوب أيضا، لو مسھا وابل وھطلت 
كما تساعد على . وفرت فيھا مياه، فإن أرضھا الكلسية تساعد كثيرا على تربية الماشية بجميع أنواعھاعليھا أمطار، وت

االستيطان فيھا، ولھذا يتول بعضھا إلى جنان تخلط األلباب وتسحر النفوس عند ھبوط األمطار عليھا، فتجلب إليھا اإلنسان 
ويا لالسف، طويالء، فيضطر أصحاب اإلبل إلى الذھاب إلى أرضين ولكن ھذه الجنان ال تعمر، . يسوق معه إبله لتشبع منھا

   .أخرى، والى التنقل من مكان إلى مكان، فصارت حياته حياة تنقل وھي حياة األعراب

أما وقد انتھيت من الحديث إجماال عن صفة جزيرة العرب وعن حدودھا ورسومھا العامة، فال بد لي من اإلشارة إلى جزيرة 
من الجزر التي تقابل الساحل العربي الجنوبي، وھي جزيرة كانت تعادل وزنھا ذھبا يوم كان البخور " طرهسوق" "سقطرى"

أما اليوم فما زال سكانھا يجمعون الصبر والبخور والند، ولكنھم ال يجدون لحاصلھم السوق القديمة . والصبر يعادالن بالذھب
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. وسكانھا منذ القدم، خليط من عرب وإفريقيين وھنود ويونان. ذرة والبتروللزوال دولة المعابد والملوك اآللھة، وحلول عھد ال
يتكلمون بلغة خاصة ھي من بقايا اختالط اللغات في ھذه الجزيرة، فيھا اللھجات العربية الجنوبية القديمة والمصرية 

وترى في الجزيرة آثار الماضي . وھم يعيشون في كھوف ومغاور في الغالب ينالون رزقھم من الطبيعة بغير جھد. واألفريقية
 .لتداخل الحكم في ھذه الجزيرة الثمينة التي ھي اليوم في قبضة اإلنكليز. وقد اختلط بعضه ببعض

واآلن وقد وقفت على صفة جزيرة العرب، وعرفت على سبيل اإلجمال معالم وجھھا، وكيف تغلبت الصحراوية، وظھر 
في سبب قلة نفوس جزيرة العرب في الماضي وفي الحاضر، وفي سبب عدم  الجفاف عليھا، فإن في وسعك إن تكون رأيا

نشوء مجتمعات حضرية وحكومات مركزية كبيرة فيھا، وفي سبب تفشي البداوة وغلبة الطبيعة األعرابية على أھلھا وبروز 
عتدادھم إياھا من حرف ونفرة أھلھا من الزراعة والحرف وا. الروح الفردية عند اھلھا، وتقاتل القبائل بعضھا مع بعض

إن بيئة تحكمت فيھا الطبيعة على ھذا النحو، ال يمكن إن يشاكل سكانھا سكان المناطق الباردة ذات . الوضعاء والرقيق
من ھنا . األمطار الغزيرة والخضرة الطبيعية الدائمة،أو سكان األرضين التي حباھا هللا الخصب واألنھار والماء الغزير

وللسبب المتقدم،أي سبب تحكم الطبيعة في مصير اإلنسان، انحصرت  .عن حياة غيرھم من الشعوب اختلفت حياة العرب
الحضارة في جزيرة العرب في األماكن الممطورة واألماكن التي، خرجت فيھا المياه الجوفية عيونا وينابيع، أو قاربت المياه 

ث الحضارة وأظھر العربي فيھا انه مثل عيره من البشر في ھذه المواضع نبع. فيھا سطح األرض، فأمكن حفر اآلبار فيھا
 .قارد على اإلبداع حين تتھيأ له األحوال المواتية، وتساعد الطبيعة، ومن ھذه األماكن نستقي علمنا في العادة عن الجاھليين

أرضھا صحراوية، ال  وعلى الرغم من سعة مساحة الجزيرة العرب واتساعھا، فإنھا لن تتسع لعدد كبير من السكان الن معظم
تجد الناس اليھا وال تساعد على ازدياد عدد سكانھا فيھا ازديادا كبيرا، غير إن ذلك ال يعني إنھا ال يمكن إن تتسع لعدد اكبر 
من سكانھا الحاليين، وان طاقاتھا ال يمكنھا إن تتحمل ھذا العدد أو ضعفه، بل الواقع ھو إن في استطاعة الجزيرة تحمل 

عاف ھذا العدد، لو تھيأت لھا حكومات حديثة رشيدة، تأخذ بأساليب العلم الحديث في استنباط مواردھا الطبيعية أضعفاف أض
لمصلحة أھلھا وفي تحسين الصحة العامة وإيجاد موارد رزق للناس وضمان األمن والسالمة لھم، واسكان األعراب ، وعمل 

   .حتما، ويبلون أضعاف أضعاف ما ھم علية اليومفان سكان الجزيرة سيزدادون . ما شاكل ذلك من امور

فأھل اعلي نجد ھم اقرب في المالمح إلى . ونجد بين سكان جزيرة العرب في الوقت الحاضر اختالفا في المالمح الجسمية
في وأھل الحجاز والسواحل، يختلفون بصورة عامة عن أھل البواطن، أي باطن الجزيرة، . قبائل األردن وعرب بادية الشام

وقد أجرى بعض الباحثين المحدثين . المالمح بسبب اختالط أھل السواحل بسكان السواحل المقابلة لھم، وامتزاج دمائھم
فحوصا علمية على السكان في مواضع متعددة من الجزيرة العرب لمعرفة المالمح البارزة عليھم واألصول التي يرجعون 

لسكان يظھر بصورة خاصة في السواحل، وھو امتزاج يرجع بعضة إلى ما قبل إليھا، فوجدوا إن ھناك امتزاجا واضحا بين ا
 .اإلسالم ويرجع بضع اخر إلى الزمن الحاضر

وقد استطعنا بفضل الكتابات الجاھلية إن . ولم يكن لسان عرب الجاھلية لسانا واحدا، ولكن كان كما سنرى ألسنة ولھجات
لغة القرآن الكريم ھي اللغة المتحكمة الموحدة لأللسنة، وھي لغة العلم واألدب لزمن الحاضر، فإن اأما في . نوقف على بعضھا

والحكومات، غير إن بعض القبائل ال تزال تحتفظ بلھجاتھا القديمة، وكذلك بعض أھل القرى واألرياف البعيدة عن الحضارة، 
ونجد . جنوبيةفي مواضع من اليمن وفي العربية ال فإنھا تتكلم بلھجات وألسنة متفرعة من اللھجات العربية الجاھلية، كما الحال

أھل "ة قبائل تتكلم لھجات غريبة عن عربيتنا مثل اللغة المھرية واللغة الشحرية، واللھجات المسماة بألسنة في العربية الجنوبي
  .وھي لھجات لھا صلة باللغات العربية الجنوبية الجاھلية وباللغات األفريقية". الھدرة

   طبيعة جزيرة العرب وثرواتھا وسكانھا:سالفصل الخام

لم تدرس طبيعة أرض جزيرة العرب دراسة علمية مستفيضة لشاملة، بالرغم من قيام الشركات األجنبية بالبحث، في أنحاء 
فأرض جزيرة العرب، أرض واسعة، تغطي . منھا، عن طبيعة تربتھا للتوصل بذاك إلى اكتشاف ما في باطنھا من ثروات

اكثر مساحاتھا، فليس من السھل البحث فيھا بحثا علميا عميقا عن تركيبھا وعن تطورھا في كل أنحائھا، لھذا كان الرمال 
  .مختصرا في الغالب" علمنا بھذه النواحي من البحث ضحال

رض يتألف ثلثا األقسام الشرقية من أرض المملكة العربية السعودية، من طبقات رسوبية يقال لھا في علم طبقات األ
"Sedimentry" تكون نوعا من الصخور يتأثر ببعض المؤثرات األرضية، فتكون من أحسن األماكن المالئمة للبترول ،
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وتتألف ھذه الطبقات الرسوبية في الدرجة األولى من الحجارة الكلسية وتتكون أرض منطقة أبار البترول عند . والفحم
ترول العربية السعودية األمريكية فيھا البترول، من ھذا النوع من والمناطق األخرى التي أصابت شركة الب" الظھران"

  .الصخور

" جيزان"و " فرسان"وتوجد آثار طبقات رسوبية في المناطق الغربية من جزيرة العرب المطلة على البحر األحمر عند جزر 
حجارة رملية في العال في القسم ، و"ضبا"الواقع على مقربة من راس خليج العقبة، و " المويلح"و " أملج"و " صعبيا"و 

وصخور تكونت بفعل الترسبات .الشمالي الغربي من الجزيرة بكميات واسعة، وحجارة بركانية وال سيما في مناطق الحرار
وقد وجدت . ، وتساعد على تكوين المعادن"Metamorpic Formation: "المتأثرة بالضغط والحرارة، وھي التي يقال لھا

خامات المعادن ولكنھا لم تستغل حتى أالن استغالال تجاريا، كما إن ھذه الخامات واألرضين لم تفحص في ھذه المنطقة، 
   .فحصا فنيا لمعرفة النسب المعدنية فيھا

وتوجد الصخور الرملية في عسير وفي وادي الدواسر، وتشاھد في منطقة ھذا الوادي تالل تتجه من الشمال إلى الجنوب، تقع 
" Aelian Sandstone" "األيولينية"قدم، يظھر أنھا تكونت من الصخور " 2200"وعلى ارتفاع " سينالخما"إلى جنوب 

ويتكون فتات . أعطت ھذه السلسلة لونا أحمر غامقا" اكاسيد الحديد"الضخمة، وقد حوت مقدارا من " الكوارتس"ومن حجارة 
من طبقات، ويمكن فصلھا على أشكال ألواح، وقد تكونت  ھذه الحجارة على ھيأة ألواح صلبة، وعند قطعھا يالحظ أنھا تتكون

من " قرية"وتتكون أرض . على حافات ھشه السلسلة وجوانبھا أشكال طبيعية مدھشة أخاذة بتأثر فعل الرياح والرمال فيھا
خللھا طبقات صخور كلسية، وھناك آبار قديمة تبلغ أعماقھا تسعين قدما، حفرت في طبقات أرضية مؤلفة من حجارة الكلس، تت

التي يبلغ ارتفاعھا زھاء أربعة آالف قدم فوق سطح البحر، " بئر حما"أما أرض . من الحجارة الرملية غير أنھا ليست ثخينة
ميال إلى " 35"وتقع على الحافات الغربية للربع الخالي، فإنھا مؤلفة من الحجارة الرملية األيولينية الحمراء، وعلى مسافة 

قدما، وقد حفرت في أرض فيھا طبقات " 129"فيه بئر يبلغ عمقھا " بئر الحسينية"موضع يقال له " حما"الجنوب الغربي من 
وتظھر الحجارة ". غرانيتية"و تتألف اكثر األرضين التي تمتد من ھذا الموضع إلى نجران من حجارة ". الغرانيت"ثخينة من 

قدم عن مستوى سطح الوادي الموصل إلى " 1500"ترتفع زھاء الرملية في القسم الجنوبي والغربي من ھذه المنطقة التي 
وتتألف مناطق واسعة من اليمن من حجارة رملية ومن . نجران، والذي يرتفع ھو نفسه زھاء أربعة آالف قدم عن سطح البحر

   ".Sediments"الطبقات المترسبة 

الصخور والطبقات األرضية، مالئمة للنفط إن ھنالك مناطق في الحجاز مكونة من طبقات مترسبة تعد من أحسن : قلت
وقد تكو ن أكرھا بعد تغييرات كبيرة وممليات طويلة من ضغط ھذه : والفحم، إن ھنالك مناطق فيھا صخور بركانية ونارية

قدم عن مستوى سطح " 11000 - 9000"وترتفع زھاء . السلسلة الجبلية الطويلة التي تكون العمود الفقري لجزيرة العرب
 .ر في اليمن على ما تحتھا من طبقاتالبح

ويشاھد في الزمن الحاضر . مبعثرة على طول ھذه السلسلة، منھا ما ھو حديث التكوين" الالبات"ونجد مناطق واسعة من 
يمتد حتى يتاخم حدود اليمن،كما نشاھد مناطق أخرى مؤلفة من ھذه الحجارة " أبي عريش"في شرقي " الالبة"لسان بارز من 

وكذلك في شمالي . إلى البحر األحمر فتدخل فيه" الالبة"مثال حيث تصل " خور البرك"و " شقيق"ع عديدة بين في مواض
 .حيث توجد بقايا بركان يكون جزيرة في البحر مقابل ھذا الموضع" جھمة"عند " شقيق"

كونة له، الستخراج النورة وعلى مسافة اثني عشر ميال من مكة جبل، يقال له جبل النورة، حيث تحرق حجارة الكلس الم
وھناك أماكن أخرى تكونت من ھذه . وھذه الحجارة الكلسية ھي من الطبقات المترسبة المتحولة. واستعمالھا في البناء

، الذي تستغل أالن مناجمه، الستخراج الذھب، وتتكون تالل مھد "مھد الذھب"الحجارة، يشاھدھا المار من جدة إلى موضع 
وفي ".Basalt" "البازلت"المترسبة التي تعرضت لتغيرات طبيعية عديدة، عليھا طبقات من حجارة الذھب من الحجارة 

، "الغرانيت"وتوجد في منطقة الطائف صور ". Quartz" "الكوارتس"حجارة المناجم خامات معادن متعددة، وتوجد حجارة 
الحرار وبقايا الحرار التي كانت تزعج اليمانيين، " البات"وفي نھاية ھذه السلسلة الجبلية الطويلة التي تنتھي في اليمن تشاھد 

   .إذ ھي قد تقذفھم حممھا في يوم من األيام فتسومھم سوء العذاب

ولھا البة استخرج " صنعاء"، وتقع شمالي "أرحب"وفي أرض، اليمن عدد كبير من الحرار، ذكر السياح بعضھا، مثل حرة 
وتوجد الحرار في القسم الشمالي من . تكون األرض بركانية" ذمار"على مقربة من و. منھا الناس حجارة سودا لبناء البيوت
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وقد حمل بعض المستشرقين وجود الحرار في اليمن بھذه الكرة وعلى ". مأرب"و " صرواح"، وفي الوادي بين "وادي أبرد"
 .بتأثير ھياج البراكين "شبوة"و " حقة"و " مأرب"مقربة من المدن القديمة، على تفسير ھالك بعض المدن كراب 

الجنوبية، في عدن وحضرموت و عمان وفي الربع الخالي، وقد استعمل القدماء حجارة . كذلك توجد مناطق حرار في العربية
البراكين في البناء، وال يزال الناس يستعملونھا في البناء حتى اليوم، وقد وجد بين الحجارة المكتوبة عدد من صخور 

إن أھل اليمن كانوا يستخرجون " نيبور"غل الجاھليون بعض الحوار الستخراج الكبريت منھا، وذكر وقد است. البراكين
 .الكبريت من جيل يقع في شرقي ذمار، ويظھر إن ھذا الجبل بركان قديم

ويرى العلماء أنھا كانت في األصل تحت . وتتكون بعض ھضاب اليمن من الصخور المتبلورة التي مرت في أدوار طويلة
وقد استعملھا الجاھليون وال تزال . طح البحر، ثم ترسبت عليھا طبقات ثخينة من المواد الرسوبية حتى تبلورت و تصخرتس

وھناك طبقة طباشيرية وطبقات من صخور رملية غذت المناطق المنخفضة، وھي . تستعمل في النوافذ، لتقوم مقام الزجاج
وتتكون التربة في تھامة وفي سھل صنعاء من المواد الصلصالية . ال لھا الرملهوكذلك المنطقة التي يق. تھائم اليمن، بالرمال

التي حصلت بتأثير فعل الرياح في الصخور " األيولينية"، المتأخرة، ومن المتكونات "الجيولوجية"التي تعود إلى األزمنة 
وتوجد الصخور والطبقات الرسوبية في  .ويكثر وجود الصخور المتبلورة في الحجاز وفي العربية الجنوبية كذلك. الرملية

   .اليمن وفي حضرموت وعمان، وقد وجدت في ھذه المناطق عالئم وجود البترول

والسواحل الشرقية لجزيرة العرب، أي السواحل الواقعة على الخليج، ھي سھول، ولكنھا سھول من الرمال في الغالب، ولھذا 
وھناك سباخ . تتوافر فيھا المياه الجوفية،وتتفجر عيونا،مثل األحساء والقطيفقلت فيھا الزراعة، إال في المواضع التي 

والبترول في القرن العشرين، ھو الذي أغاث أھل ھذه ا األرض، . ومستنقعات ناتجة من انخفاض األرض، جوھا غير صحي
اھية، وبعث فيھا الحياة بعد إن كانت وجلب لھم الثراء والمال الوافر والسيارات الفارھة وآالت التبريد ووسائل الترف والرف

 .خامدة خاملة

وقد كانت حال ھذه السواحل قبل اإلسالم أحسن بكثير من حالھا في القرن التاسع عشر إلى يوم استنباط البترول في القرن 
ل كانت تنزل العشرين، بدليل ما نقروه في الموارد التاريخية من أسماء مواضع كانت مأھولة، زالت واندثرت، وأسماء قبائ

  .بھا، اضطرتھا أحوال قاھرة متعددة متنوعة إلى ھجرھا، فقل عدد سكانھا بالتدريج

فان نسبة عدد سكانھا بالقياس إلى مساحة أرضھا عالية نسبيا قبل اإلسالم . وتعد البحرين من أكثف المناطق في جزيرة العرب
استخراج اللؤلؤ من البحر و على صيد السمك الذي يقدم  وسبب ذلك ھو توافر الماء فيھا، واعتمادھا على. وفي اإلسالم

و الماء غير عميق عن سطح األرض وقد مون عيونا في بعض األماكن و لھذه المميزات . لألھلين المادة األولى للمعيشة
 .صارت موطنا للحضر قبل اإلسالم بزمن طويل

الال اقتصاديا، و من ھذه المعادن الذھب، و قد ذكر وفي جزيرة العرب خامات معادن، و من الممكن استغالل بعضھا استغ
، و قد كان به معدن غزير "بيش"أو " بيشة"الجغرافيون العرب أسماء و مواضع عرفت بوجود خام الذھب بھا، مثل موضع 

   ".حلج)مرسي "و المنطقة التي بين القنفذة و . من التبر

، كانت معروفة بوجوج التبر فيھا، "عتود"المنطقة التي بين القنفذة و  و يظھر من المؤلفات اليونانية و من الكتب العربية أن
التي " Ophir" "أوفير"أن ھذه المنطقة ھي منطقة " موريتس"فكان الناس يشتغلون ھناك بأستحالص الذھب منه، و لھذا رأى 

 .ورد ذكرھا في التوراة على إنھا تصدر الذھب

ميال من نجران أثار التبر، ويظھر انه كان من  183و على مسافة " ةحمض"و يشاھد في وداي تثليث على مقربة من 
وقد اشتھرت ديار بني سليمبوجود المعادن فيھا، وفي جملتھا معدن . المواضع التي استغلت قديما الستخراج الذھب منھا

ج الذھب منه، وتقوم بذلك ، ويقع إلى الشمال من المدينة باستخرا"مھد الذھب"الذھب، ويستغل اليوم الموضع الذي يقال له 
شركة تستعمل الوسائل الحديثة، تحرت في مواضع عديدة من الحجاز الذھب والفضة ومعادن أخرى، فوجدت أماكن عديدة، 

منھا، ولكنھا تركتھا لعدم يمكنھا من الحصول على الذھب منھا بصورة تجارية، تأتيھا بأرياح " التبر"استغلت قديما الستخراج 
، ألنه من أغزر تلك األماكن بخام الذھب، وظلت تنقب به إلى إن تركت العمل "مھد الذھب"بتوسيع عملھا في حسنة، واكتفت 

 .فيه، وحلت نفسھا، وتركت كل شغل لھا بالتعدين
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وقد ذكر الكتبة اليونان إن الذھب يستخرج في مواضع من جزيرة العرب خالصا نقيأ، ال يعالج بالنار الستخالصه من الشوائب 
إلى إن العبرانيين أخذوا لفظة " شرنكر"وقد ذھب ". Apyron" "ابيرون"قالوا ولھذا قيل له . ريبة وال يصھر لتنقيتهالغ
   .من ھذه الكلمة" أوفير"

على أدوات استعملھا األولون قبل اإلسالم في استخراج الذھب " مھد الذھب"وقد عثرت الشركة في أثناء بحثھا عن الذھب في 
ائبه، مثل رحى وأدوات تنظيف ومدقات ومصابيح، وشاھدت آثار القوم في حفر العروق التي تكون واستخالصه من شو

الذھب، وأمثال ذلك مما يدل على إن ھذا المكان كان منجما للذھب قبل اإلسالم بزمن طويل، ولعله من المناجم التي أرسلت 
 .التوراة، فأضيف إلى كنوزه، على نحو ما ھو مذكور في "سليمان"الذھب إلى 

، وقد "مدن بني سليم: "ھو المنجم الذي كان لبني سليم، فعرف باسمھم وقيل له" مھد الذھب"ويظن بعض الباحثين إن منجم 
 .وھبه الرسول إلى بالل بن الحارث

واستخراج الناس له ھناك قبل . ، بوجود التبر فيھا"وادي الحمض"وما واالھا من األرضين في شمال " أرض مدين"وعرفت 
  .وتوجد آثار المناجم التي كانت تستغل مبعثرة في مواضع عديدة حتى اليوم. الجالد بمئات من السنين

وتوجد خامات معادن أخرى فيء الحجاز منھا الكبريت والنحاس والقصدير والحديد، وتستخرج األمالح من الصخور الملحية 
سحوقا الستعماله في عمل المفرقعات كما إن ھنالك مثل التي في الحجاز وفي عسير عند جيزان، ويستخرج األھلون منھا م

ويمكن االستفادة من ھذه األمالح فائدة كبيرة من الوجھة االقتصادية حيث تدخل . ھذه الصخور المحلية في السلف من اليمن
   .في كثير من الصناعات

نه من الممكن استخراج عشرة آالف طن ، وتدل البعوث األولية على أ"Barite" "البارايت"توجد رواسب " راج"وفي منطقة 
" الكالينه"كان يستغل الستخراج " رابغ"وتدل الدالئل على إن ھنالك منجما قديما في منطقة . في كل عام" البارايت"من 

"Galena"ويظھر إن ھناك كميات كبيرة من . ، غير إن النماذج التي فحصت فحصا أوليا دلت على إن ھذه الماسة قليلة فيھا
جنوب الطائف وفي " برم"كما شوھدت خامات المعادن في موضع " مھد الذھب"على مقربة من " العقيق"الحديد في  تراب

 Sedimentary"، وال يستبعد العثور على البترول في الحجاز في المواضع المتكونة من الطبقات المترسبة "نفى"موضع 
Formation"زجاج، وتوجد في الحجاز الرمال التي تصلح لصنع ال. 

، ويكثر وجود البترول في العروض حيث حفرت اآلبار في الكويت "البترول"وتستغل أرض األحساء في استخراج 
" شبوة"والبحرين، وتدل الدالئل على وجوده في قطر لوممان، كذلك دلت التحريات على وجوده في حضرموت في منطقة 

ويجري البحث عن البترول . ل العثور على مناجم للذھب كذلكوفي المناطق وراء شبوة إلى داخل جزيرة العرب، حيث يحتم
   .وفي اليمن" عدن"في محمية 

، وتوجد الصخور المحلية مترسبة في بطن طبقات "شبوة"ودلت التقارير األولية على وجود الفحم في حضرموت في منطقة 
ر الملحية في اليمن، وقد تكونت بفعل األرض يقتطعھا األھلون، وتستغل في األعمال التجارية، كذلك توجد ھذه الصخو

والضغط المتواصل، فتحجرت بمرور آالف السنين عليھا، وتكمن تحت سطح األرض في بعض األماكن " البيولوجية"العوامل 
، "الديناميت"حيث تحفر جوانب التالل للوصول إلى قلب مناجم الملح المتحجرة، وقد يفتت باستعمال المواد المتفجرة 

بمأرب، فإن ملحه كما " جبل الملح"مثل الملح المستخرج من .وره من بعض المناجم صافيه بيضاء كأنھا البلوروتستخرج صخ
وتوجد في . بوجود مناجم ملح فيھا، تقع على مسافة أربعين ميال إلى الشمال من الحديدة" السلف"وتشتھر . يقال صاف كالبلور

 ".اللحية"وكذلك في المقابلة ھذا الموضع مناجم ملح، " قمران"جزيرة 

وإلى وجود مثل ھذه الصخور الملحية في كثير من أنحاء جزيرة العرب، يجب أن يعزى ظھور قصص بناء القصور من 
 .الملح المنتشرة في كتب التأريخ و األدب

خبراء، فمن ولما كانت أرض اليمن وأكثر األنحاء األخرى من الجزيرة، لم تفحص حتى اآلن فحصا فنيا، ولم تطأھا أقدام ال
 .الصعب التحدث عن مواطن المعادن فيھا، وعن أنواع التربة، وأثرھا في الحضارة الجاھلية
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وقد وجدت مصنوعات حديد في اليمن، عثر عليھا في الخرائب واآلثار واألماكن العادية، كما اشتھرت اليمن بسيوفھا، في 
" نيبور"ي كانت تستغل الستخراج الحديد منھا، وقد ذكر الرحالة الجاھلية وفي اإلسالم، غير أننا ال نعرف اآلن المواطن الت

   .منجم، يستخرج منه الحديد، وأن أماكن أخرى كانت تستغل إلنتاج ھذه المادة" صعدة" انه كان في 

 وال نظير لفضه، والحديد، وكان" الرضواض"انه كان يستخرج من : من معادن اليمن الذھب والفضة، وقال" الھمداني"وذكر 
وادي "وتستخرج من " فصوص السعوانية"و . ، وتستخرج من جبل أنس"فصوص البقران"و " غمدان"و " نقم"يستخرج من 

جنب صنعاء، وھو فص أسود فيه عرق أبيض ومعدنه بشھارة وعيشان من بلد حاشد إلى جنب ھنوم وظليمة " سعوان
شار بالقرب من صنعاء، والبلور، والمسنى الذي ، وھو الحجر العشاري من ع"العشاري"والجمش من شرف ھمدان، وحجر 

تعمل منه أنصاب السكاكين والعقيق األحمر، والعقيق األصفر من الھان والجزع الموشى والمسر، والشزب تعمل منه ألواح 
و " عقيق يماني"وعرفت اليمن بعقيقھا الذي يقال له . وصفائح وقوائم سيوف وأنصاب سكاكين ومداھن وقحفة وغير ذلك

 ".Onyx" "الجزع"وھو " حجر يماني"

وقد بقيت بعض المواضع المذكورة تستغل معادنھا في اإلسالم، إال إن تغير الوضع في جزيرة العرب في اإلسالم وھجرة 
كثير من القبائل إلى البالد المفتوحة، ووجود صناعات فيھا ومعادن أثمانھا أرخص من أثمان معادن الجزيرة، ثم تقدم العالم 

لك وظھور الثورة الصناعية، كل ھذا وأمثاله أثر في وضع التعدين وفي صناعة المعادن في جزيرة العرب، فدثرھا، أو بعد ذ
   .تركھا مشلولة ال تعمل إال في حدود مرسومة ضيقة وفي مجال محلي

حيوان ولكل وليست دولة الحيوان في جزيرة العرب دولة ضخمة عظيمة، وكيف تكون ضخمة وأكثر أرض الجزيرة عدو لل
والجمل ھو الحيوان األليف الوحيد الذي استطاع بعناده وبصالبته على السير بجبروت و بتبختر فوق رمال  ؟ذي روح

الصحارى، غير عابىء بالرياح العاتية التي تذرو الرمال في األعين، وتنقل أكواما منھا معھا، تكفي لدفن الجمل ومن عليه أو 
لم يتوفق أيضا في تحطيم جبروت البوادي في كل مكان، فظل ت بعضھا . وان للصبور العنيدمن معه ومع ذلك فإن ھذا الحي

أرضا حراما عليه وعلى السابلة،تحطم من يريد التجاوز عليھا واالعتداء على استقاللھا، بأن تميته عطشا، فتفتح ذرات رملھا 
 .الناعم، وعندئذ تغوص قوائم الجمل فيھا فيبقى في مكانه حتى ينفق

وقد صور في النصوص االشورية، عند ذكر . والجمل، ھو أيضا من اقدم الحيوانات التي سمعنا بھا عند العرب، وأعزھا
و طبيعي إن يقرن الجمل بالبادية، وأن يجعل رمزا لھا، . ومعارك أخرى، وقعت بين العرب واآلشوربين" قرقر"معركة 

ثم انه مركب العرب، يحملھم، . اقھا ونحمل مشقاتھا وعطشھا مثل الجملفليسن لحيوان آخر القدرة على اجتياز البوادي واختر
ولبن . ومنه يصنعون أكسية عديدة" أھل الوبر"ومحمل تجارتھم وماءھم،وھو ممولھم بالوبر لصنع البيوت حتى قيل لألعراب 

  .دهاإلبل، ھو لبن أھل البادية، وإذا احتاجوا إلى لحم، ذبحوا الجمل، فأكلوه، وأفادوا من جل

وقد كان الجمل مقام . والجمل ثروة، والثري العربي ھو من يملك عددا كبيرا من اإلبل، وتقدر ثروته بقدر ما يملكه منھا
. ، أي مقام الدينار والدرھم في الغالب، فبعدد من اإلبل يقدر مھر الفتاة، وبعدد من اإلبل تفض الديات والخصومات"النقد"

   .اليوم بالنقودوھكذا يتعامل به كما نتعامل 

وقد ذھب بعضھم إلى إن العربية . ويرى العلماء إن اإلنسان ذلل الجمل حتى صيره أليفا مطيعا له في األلف الثانية قبل الميالد
الشرقية كانت الموطن الذي ذلل فيه ھذا الحيوان في الشرق األدنى، استدلوا على ذلك بإطالق العراقيين القدماء على الجمل 

إنما وردت من " األكادية"في " كملو" "جملو" "الجمل"الخليج، وأن لفظة " البحر"، وقالوا إن قصدھم من "البحرحمار "اسم 
بادية الشام، ومعظم سكان البادية ھم من العرب، وقد كانوا يستعملون الجمل استعمال الناس للسيارات ولوسائل الركوب في 

الميالد،فدخوله من البوادي إلى العراق ھو دليل على إن العرب كانوا قد  وقد استعملوه في األلف الثانية قبل. ھذا الزمن
 .استخدموه أوال ومنھم انتقل إلى العراق والبالد األخرى

إن البداوة الحقيقية على في ما نعرفھا اليوم من السكنى في البوادي والتنقل فيھا من مكان إلى مكان، لم تظھر " البريت"ويرى 
في أواخر النصف الثاني من األلف الثانية قبل الميالد، وذلك بتذليل اإلنسان للجمل وبترويضه له لخدمة  في جزيرة العرب إال

أما ما قبل الجمل، فقد . أغراضه، ففتح له بذلك أبواب البوادي، وتمكن من التوغل فيھا واجتيازھا بفضل جمله خادمه المطيع
ألن حماره الذي كان واسطة الركوب عنده، ال يتحمل ولوج البادية، وال كان العربي ال يستطيع اجتياز البوادي واختراقھا 

يستطيع إن يعيش فيھا، وأن يصبر عن شرب الماء أو األكل صبر الجمل، لذلك كان عرب الجزيرة في األلف الثانية، وقبل 
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توغلوا فيھا توغل العرب وقت تذليل الجمل رعاة في الغالب، وسائط ركوبھم الحمير، ولم يكونوا قد طرقوا البوادي أو 
   .أصحاب الوبر فيما بعد

فالجمل أذن ھو الذي فتح ألھل جزيرة العرب آفاق البوادي، ووسع البداوة عندھم، حتى جعلھا عالما خاصا يقابل عالم 
ضھا وھو الذي صار لھم واسطة لنقل األموال بالطرق البرية الطويلة التي تربط أجزاء الجزيرة بع. الحضارة في الجزيرة

و بفضل الجمل القادر على تحمل العطش و الصبر على الجوع، و على . ببعض، و تربط طرق الجزيرة مع الطرق الخارجية
فأستخدم العرب له ھو في . تحمل الصعاب صار في امكان العرب التنقل إلى مسافات بعيدة من الجزيرة و حمل أثقاله معه

و من حق العربي إذا ما . ى وسائط النقل و الحمل و في عالم التجارة و االقتصادالواقع ثورة كبيرة في ذلك العھد بالنسبة إل
 .عبر عن الغنى إن يعبر بكثرة ما عند اإلنسان من إبل

وقد عرف الجمل بوجود غزيرة االنتقام فيه، و بعدم نسيانه أذى من يؤذيه، لذلك زعم أنه يبقى حاقدا على المسيء إليه حتى 
و . أيضا" حمل"، أي انتقم، مع أنھا تعني "جامل" "كامل" "جمل" "كمل"و يظن بأنھا من فعل , زمن طويلينتقم من و لو بعد 

، الجمل بأنه "أربان"و " أرسطو"ومن ثم وصف . وقالوا إنه سمي بذاك ألنه حيوان منتقم" المنتقم" "الجمل" قالوا إن معنى 
ھما وألقوال غيرھما في الجمل دخل في تكون ھذه الفكرة عنه عند وقد يكون ألقوال. حيوان ال ينسى األذى، سريع االنتقام

  .الناس حتى اليوم

، وھو "الھجين"وھناك نوع من الجمال يقال للواحد منھا . الجمل المعروف في جزيرة العرب، ھو الجمل ذو السنام الواحد
وقد عد الجمل عند للعبرانين من . منهالجمل المضرب، ويكون أصغر حجما من الجمل العربي األصيل، إال أنه أسرع عدوا 

وھم " أھل مدين" "المديانيون"من أغنياء زمانه ألنه كان يملك ألفي جمل، وعد " أيوب"موارد الثروة والغنى كذاك، ولذلك عد 
   .من العرب، أغنياء، ألنھم كانوا يملكون عددا كبيرا من الجمال

ويقال للجمل . في اللغات السامية األخرى، فال نجد فيھا مثل ھد الكثرةأما في العبرانية و. للجمل في العربية أسماء كثرة
والجمل من أقدم الحيوانات المذكورة في التوراة، وذكر . فالجمل الصغر" بكرة"أما . الجمل" كمل"ويراد ب ".بكرة"و " كمل"

، وبتربيتھا ألحسن الخيل، وبتصديرھا وبالرغم من اشتھار جزيرة العرب بجمال خيلھا. أنه كان إلبراھيم عدد كبير من الجمال
فإن الخيل في جزيرة العرب إنما ھي من الحيوانات الھجينة الدخيلة الواردة عليھا من الخارج، وال ترتقي أيام وصولھا . لھا

ألصلي ومن بالد الشام، أو من مصر، وإن وطنھا ا. قيل إنھا وردت إليھا من العراق. إلى الجزيرة إلى ما قبل الميالد بكثير
، "الكالسيكية"أو في المؤلفات " للعھد القدم"وھذا ال تجد في الكتابات اآلشورية، أو في ". بحر قزوين"األول ھو منطقة 

   .إشارات إلى تربية الخيل في جزيرة العرب،أو استعمال العرب لھا في حلھم وترحالھم وفي حروبھم

وفي غزوات النبي ومعاركه مع . الم، ال يملكون عدسا كبيرا من الخيلوقد بقي العرب إلى ما بعد الميالد، بل إلى ظھور اإلس
المشركين، كان عدد الخيل التي اشتركت في المعارك محدودا معدودا، مع أنھا كانت مھمة جدا وعدة حاسمة في إحراز 

فقد كانت . في حال حسنةوذلك بسبب قلتھا إذ ذاك، وعدم تمكن كل الناس من اقتنائھا، إال من كان موسرا منھم، أو . النصر
تكاليف الخيل، كثيرة ال يتحملھا إال ذوو الدخل الحسن، فالخيل في حاجة إلى عناية ورعاية، وطعامھا للمحافظة على صحتھا 

فال بد من تقديم الحشائش والحبوب لھا ثم إن مجال استعمالھا في البادية محدود ألنھا ال تستطيع تحمل جوع . يكلف باھظا
شھا تحمل الجمل، كما أنھا ال تستطيع السير في رمال البوادي المھلكة المتعبة مسافات بعيدة ھذا لم يقبل الصحراء وعط

األعرابي العادي على شرائھا أو تربيتھا في تلك األيام، فصارت من نصيب أھل اليسر والحال الحسنة، يمتلكھا ويعتني بھا من 
  .ل عالمة على ثراء ووجاھته بين الناسكثرتھا عند الرج. يملك السيارات في ھذه األيام

ونظرا لسرعة الخيل وخفتھا في الكر والفر، صارت أھم سالح لنجاح الغرو وإلحاق األذى بالعدو، يغير عليھا المغير فيباغت 
خصمه بھجوم سريع خاطف، فيربكه، وھذا أخذت القبائل، وال سيما القبائل الساكنة في مضارب قريبة من األرياف ومن 

وعدت القبائل القوية، ھي التي تملك عددا كيرا . ر، تشتري الخيل وتعتني بھا للمحافظة على حياتھا في الدفاع والھجومالحض
في " الكومندو"من الخيل، وصار للفارس مقام خطير في ذلك الزمن، لشجاعته وصبره في الدفاع عن مواطنيه، فھو بمثابة 

  .ھذه األيام
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و واللعب، فتسابق على ظھورھا الفرسان في حلبات السباق، وتراھن الناس على السابق، ولعب واستعملت الخيل للتسلية واللھ
ألعاب الفروسية وخرجوا على ظھورھا للصيد، فالصياد للراكب، أقدر من الصياد الراجل على : الفرسان بعض األلعاب

   .مطاردة الصيد

سلمون أعداءھم ومصدر من مصادر الثروة، ومصدر من وفي القرآن ذكر للخيل كمصدر من مصادر القوة، يرھب بھا الم
وعدت الخيول من الحيوانات الشريفة الرفيعة في . وفي الحديث ذكر لھا كذلك وثناء عليھا. مصادر الزينة وبھجة الحياة الدنيا

  .التوراة، وصورت على شكل خيول من نار فيھا، تھبط على أعداء الرب لتنزل بھم الھالك والدمار

ال، فإنھا من الحيوانات المعروفة بتحملھا للمشقات، وقدرتھا على السير في المناطق الوعرة، مثل الھضاب واألرضين أما البغ
وقد استعملت في الحمل وفي الركوب،وھي تؤدي خدمات في ھذه المناطق يعسر على الجمل القيام بھا، . المتموجة والجبال
لعمل في البوادي ذات الرمال، كما أنھا ال تستطيع الصبر صبر الجمل على أما ھي، فإن من الصعب عليھا ا. وقد يعجز عنھا

  .تحمل الجوع والعطش أياما متوالية عديدة، لذلك لم يقبل عليھا آھل البادية، ولم يعتنوا بھا

ذ ذلك ، ومن"داوود"وقد حرم قدماء العبرانيين على أنفسھم تربية البغال، و أول من أباح ذلك وجوز لھم استعمالھا ھو 
ويظھر إن قدماء العبرانيين لم يكونوا يعرفون البغال، فلما . الحين،أقبلوا على تربيتھا واالستفادة منھا في أرض فلسطين

لفائدتھا ومنافعھا، فاستعملھا، " داوود"وجدوھا عند أمم وثنية غريبة عنھم، كرھوا استعمالھا فحرموھا على أنفسھم، حتى انتبه 
  .لعبرانيين بالتدريجثم قلده في ذلك بقية ا

، بغلة "دلدال"فقد ورد في كتب السھر إن . ويظھر إن البغال لم تكن كثيرة االستعمال في جزيرة العرب حتى ظھور اإلسالم
أھدي لرسول هللا : "وورد أيضا". أول بغلة رئيت في اإلسالم أھداھا له المقوقس، وأھدى معھا حمارا يقال له عفير"النبي، 

أھدي فروة بن عمرو إلى النبي، صلى هللا عليه : "وورد". وسلم، بغلة شھباء فھي أول شھباء كانت في اإلسالمصلى هللا عليه 
   ".وسلم، بغلة يقال لھا فضة

، مما يدل على إن من الناس من استعمل البغال للركوب .."والخيل والبغال والحمر لتركبوھا وزينة: "وورد في القرآن الكريم
أما من ھم دونھم في المنزلة، فكانوا . ن األشراف والوجھاء من يتخذ البغال للركوب في الطرق الوعرةقد كان م. وللزينة

  .يتخذون الحمير

ما يفيد إن البغال كانت معروفة في بعض المواضع، وأن أبولھا كانت تترك " بشر بن أبي خازم األسدي"وقد ورد في شعر ل 
د بعض األرضين الوعرة التي كان من الصعب على غير البغال السير بھا، والظاھر انه قص. وقيعا أي أثرا على األرض

  .وذلك مثل بالد اليمن التي كانت تستعمل البغال للركوب وترفع األثقال

والحمير ھي أول واسطة للركوب وللحل عند الحضر وأھمھا، ھي للحضري مثل الجمال للبدوي، وھي مركب مربح ال يسبب 
ھذا، إلى أنھا صبور تتحمل المشقات، ولعل صبرھا وتحملھا . ان اتانا، ألنھا أھدأ وآمن من العثارازعاجا، وال سيما إذا ك

فشبه البليد بالحمار، فإذا أريد تعبير شخص بالبالدة وعدم الفھم . وسكوتھا عند ضربھا، قد حمل كل الناس على وسمھا بالبالدة
رھم من الشعوب القريبة منھم مثل العبرانيين، والبعيدة عنھم فشھرة ليس ذلك عند العرب وحدھم، بل عند غي". حمار"قيل إنه 

" أتان"أي " Athon" "أتون"أما األنثى، فإنھا . في العبرانية" Hamor" "حامور"ويقال للحمار . الحمار بالبالدة شھرة عالية
  .في العبر انية" Ayir" "عير"، فإنه "الجحش"أو " الكر"و أما الحمار الصغير، وھو ما يقال له . في العربية

ويظھر من مالحظات بعض الباحثين إن الحمار في جزيرة العرب ھو اقدم عھدا من الجمل ومن الخيل والبغال، إذ كان 
فلما حل الجمل محله خفف من واجباته وأعماله، وصار عند . واسطة الركوب والتنقل في اوائل األلف الثانية قبل الميالد

   .نزلة الجمل بكثيرالعرب في منزلة ھي دون م

والبقر من الحيوانات القديمة في بالد العرب، وھي من الحيوانات المالزمة ألھل الحضر في الغالب، وال سيما ألھل الريف، 
أما األعراب فإن استفادتھم منھا غير ممكنة وتكاليفھا كثيرة بالنسبة إليھم، ثم إنھا ال تستطيع تحمل طبيعة البادية، لذلك لم يقبلوا 

و يستفاد من ألبانھا ومن لحومھا . تربيتھا، بل ربما نظروا إلى أصحابھا نظرة ازدراء وعدم احترامعليھا، ولم يعتنوا ب



 

73 
 

وقد عثر على ألواح مكتوبة . وجلودھا، كما يستفاد منھا في حرث األرض، وفي سحب الماء من اآلبار، وفي جر العربات
  .بالمسند وعليھا صور ثيران تقوم بحراثة التربة لتھيئتھا للزرع

. تربى في كل أنحاء جزيرة العرب، ويستفاد من ألبانھا كذلك. واألغنام، ھي المادة الرئيسية لتموين الناس باللحوم والصوف
ويستفاد منھا مادة للحوم . فيربى في المناطق المتموجة، أي ذات التالل، وفي األرضين الجبلية بصورة خاصة" المعز"أما 

ولكن ھذه األنواع من الماشية،ال . خيام السود المصنوعة من شعرھا في تلك األزمنةوللحليب وللجلود، ويستعمل شعرھا لل
أما أھل الوبر الضاريون في البادية فإن ماشيتھم الوحيدة . تستطيع العيش في البادية، لذلك كانت من نصيب أھل المدن وحدھم

  .اإلبل

ھر من كثرة أسمائه في اللغة ومن ورود اسمه في الشعر وعرفت جزيرة العرب األسد، الذي قل وجوده فيھا في اإلسالم، ويظ
ومن ھذه ". مأسدة"والواحدة " مآسد"الجاھلي، أنه كان كثيرا فيھا، وقد اشتھرت أماكن خاصة منھا يكثرة أسودھا حتى قيل لھا 

سد بشدة بطشه وقد عرف األ. وھي قرية نسبت إليھا األسود كذلك" عتود"، و "أسود عثر"، واليھا نسبت "عثر"األماكن 
  وبقوته وبسيادته على سائر مملكة الحيوان في القوة، ولھذا لقبوا الشجاع الذي ال يقھر أسدا

أما بقية الحيوانات المعروفة باسم الحيوانات الوحشية، أي التي لم تألف اإلنسان، فمنھا النمر والفھد والثعلب والذئب والقط 
لحمار الوحشي، وقد كان الجاھليون يصطادونه ويأكلونه عند الحاجة، حتى الوحشي والضبع والبقر الوحشي، أو الرئم وا

وال تزال . والورل والوزغ، واليربوع، والقنفد. حرمه اإلسالم، والنعامة والغزال والضب، وله ذنب معقد، و يأكله األعراب
ورة بأنھا من نسل تلك القرود مواضع من اليمن والحجاز وحضرموت تحتضن قردة تتيه وحدھا على الجبال والمرتفعات، فخ

  .التي عاشت قبل اإلسالم بأمد طويل

وعرف العقاب والبازي والنسر والصقر والبوم من بين الكواسر التي تنقض على الطيور الضعيفة والھوام فتعيش عليھا، 
ب األعجمية والغراب بأنواعه معروف في جزيرة العرب وله قصص في األساطير العربية،وھذا الطائر قصص في اآلدا

كذلك، لھا عالقة كما ھي عند العرب بالتفاؤل والتشاؤم بصورة خاصة وكان من الحيوانات التي تركت آثرا في أساطير 
والھدھد المذكور في القرآن الكريم، من الطيور الجميلة المحبوبة، وھناك . الشعوب القديمة وما برح الناس يتطيرون من نعيبه

عصافير والقطط والعنادل، وغيرھا من الطيور الجميلة ولبعضھا أصوات جميلة أخاذة ساحرة، كما أنواع عديدة من الحمام وال
  .إن لبعضھا ألوانا زاھية

بھم . والجراد، وان كان طعاما شھيا لكثير من البدو، بالء على أھل الحضر يأكل زرعھم ويأتي على ما غرسوه فتحل
ولذلك عد نقمة توجھھا اآللھة على البشر، وتعبيرا عن الغضب اإللھي على . المجاعة، ويزيد في قساوة الطبيعة على اإلنسان

  .الخارجين على طاعة اآللھة، ولما كان يحدثه من أضرار بالزرع واألثمار و األشجار

 يضرب. والعقارب ذات أحجام وألوان، وھي تلغ من تصيبه فتؤذيه وتؤلمه إيالما شديدا، وھي مثال الحقد واللؤم عند العرب
والسبب في ذلك أنھا أكبر حجما من . المثل بطبيعتھا، على عكس األفاعي والحيات، مع أنھا مؤذية كذلك، وقد تميت من تلدغه

العقرب، وفي استطاعة اإلنسان رؤيتھا وتجنبھا، ثم إنھا ال تقدم على اإلنسان وال تلدغه إال إذا شعرت أنھا في وضع حرج 
، وزعم إن العقرب عمياء مع أنھا "نحو العقرب ال تقرب، نحو الحية افرش ونم : "األمثال ولھذا ورد في. مخيف بالنسبة إليھا

ولكن صغر حجمھا ولونھا الذي يقرب من لون التراب، وكثرة وجودھا في البيوت، ھي عوامل . ترى مثل سائر الحيوانات
فتلدغه عندئذ دفاعا عن نفسھا، كما يفعل أي حيوان تجعل اإلنسان ال يميزھا بسھولة، وال يشعر بھا إال وقدمه عندھا أو فوقھا، 

  .آخر باستعمال ما عنده من وسائل الدفاع عن النفس

وقد تركت األفاعي والحيات أثرا كبيرا في القصص العربي ولما كان بعضھا كبير الحجم، يقفز على من يھاجمه بسرعة 
جعلھم يربطون بين الحيات واألفاعي . قية ال تنسىخاطفه، أفزع الناس في البوادي واألودية، وترك في مخيالتھم با

  .، بأن جعلت فصائل منھا"الجان"والعفاريت، وبين الجن 

وتعيش في الرمال وفى الغابات وبين الصخور، فصائل من الحيات مختلفة األحجام، بعضھا صغير، يقفز قفز بعض السمك 
وقد .  يشعر المار إال وأمامه حية قافزة تفزعه وترعبهفال. فوق سطح البحر، أو الھوام وبعض الحشرات فوق سطح األرض

طار صيتھا وانتشر خبرھا خارج حدود جزيرة العرب، فوصفت بالد العرب بكثرة الحيات الطائرة، حتى زعم إن لبعضھا 
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كره أجنحة، وأنھا ذات ألوان متعددة، وكون وجودھا قصصا في مخيلة اآلشوريين واليونان والرومان، نرى أثره فيما ذ
   .عن تلك الحيات" سترابو"و " ھيرودتس"

في أثناء اختراقه البادية من كثرة الثعابين والحيات التي كانت تثور عليھم وتقفز أمامھم كما يقول " أسرحدون"وقد فزع جيش 
" بوزو"ولما مر الجيش بأرض . وذكر إن من بينھا ثعابين ذات رأسين، وأن من بينھا ما له جناح فيطير". أسرحدون"نص 

والظاھر إن . ، وجد األرض مغطاة بالثعابين والعقارب، وھي في كثرتھا مثل الذباب والبعوض"Bozu" "Bazu" "بازو"
وفزعوا منھا عندما كانوا يقطعون البوادي " الثعابين الطائرة"وقد تذمر االسرائيليون من . البوادي كانت منازل طيبة للثعابين
الذي ھاله ما رأى من كثرة " لورنس"وقد أفزعت السياح المحدثين والمستشرقين، ومنھم  .والفيافي في طريقھم إلى فلسطين

  ".وادي السرحان"الثعابين في األماكن التي نزل بھا وفي جملتھا 

العيش لسكان سواحل الجزيرة، يعيشون عليه ويبيعونه لحما جافا ويصدرونه إلى األماكن البعيدة . والسمك ھو من أھم مواد
ويجفف ويدق ليكون طعاما عند الحاجة إليه، كما يكون . الطري منه إلى األماكن التي ال تبعد كثيرا عن الساحل ويحملون

. وال يزال سكان السواحل يصيدون السمك بالطرق التي تعود آھل الجاھلية استعمالھا في السمك. صعاما لحيواناتھم كذلك
وطالما . لشتاء إلى السواحل بكثرة، فيصاد بسھولة وتغذى به الحيواناتأي السمك الصغير في مواسم ا" السردين"ويأتي سمك 

تنبعث الروائح الكريھة ويتراكم الذباب بدرجة منفرة من تكدس األسماك المعرضة للشمس لتجفيفھا، فتكون من شر األماكن 
  .لمن لم يتعود دخولھا

، يحتاج صيده إلى "القرش"عربي و الخليج، نوع يقال له ومن أنواع السمك الكبر الذي يوجد في البحر األحمر و في البحر ال
  .مھارة و براعة ، و يحمل لبيع لحمه مقطعا في األسواق

و قد اشتھرت اليمن و الطائف في الحجاز و مواضع أھل الخضر األخرى بدباغة الجلود و معالجتھا لتحويلھا إلى مادة نافعة 
   .و قد تصدر الجلود مدبوغة، إلى العراق أو إلى بالد الشام لبيعھا ھناك. لكلصنع األحذية أو الدالء أو القرب و ما شابه ذ

و ليست لدينا في الزمن الحاضر دراسات علمية دقيقة عن أنواع الحيوانات التي عاشت في جزيرة العرب في العصور 
ال يكفي إلعطاء أحكام علمية عن  فما عثر عليه من بقايا عظام قديم، أو أصداف و محار، ھو قليل. السحيقة لما قبل اإلسالم

فليس لنا إال االنتظار، . حيوانات جزيرة العرب في العصور البرنزية و الحديدية و الحجرية، أو ما قبل ھذه العصور التأريخية
حتى تأتي الفرص المالئمة التي يقوم فيھا العلماء المتخصصون بالتجوال في مختلف المناطق بحثا عن آثار عظام وھياكل، 

  .تكشف القناع عن ذلك العالم الحي، الذي عاش في ھذه البقاع قبل آالف السنين

وإذا كان الجمل، ھو رمز جزيرة العرب، اللتصاقه بھا، فإن النخيل ھي رمز آخر لھا، وكناية عن أھم حاصل و منتوج 
من أھم ما يتناولونه في شھر ، عند كثير من المسلمين "التمر"وصار . زراعي تصدره تلك البالد، ولھذا صارت رمزا لھا

  .رمضان، لإلفطار به، ألنه رمز اإلسالم ورمز المدينة التي عاش وتوفي فيھا الرسول

وكما أفاد الجمل أھله الفوائد المذكورة المعلومة، من ناحية حمله ولحمه وجلده ووبره، كذلك أفادت النخلة سكان جزيرة العرب 
ومادة . قديم ثمرة صارت إداما للعرب، وطبا يستطبون بھا لمعالجة عدد من األمراضفوائد عديدة، حية وميتة، أفادتھم في ت

فھي إذن . استخرجوا منھا دبسا وخمرا وشرابا، وأفادھم كل جزء من أجزائھا، حتى أنھم لم يتركوا شيئا من النخلة يذھب عبثا
   .أي نوع من أنواع النباتات النامية في ھذه البالدرمز الخير والبركة بكل جدارة وحق ألھل جزيرة العرب، ال يدانيھا في ذلك 

وھذا صارت النخلة سيدة . وكائن له ھذه الفوائد والمنفعة، ينمو ويثمر بسھولة ويسر، ال بد إن يثمن ويقدر، ويميز على غيره
وزخرفت معابدھم  .الشجر، ال عند العرب وحدھم بل عند قدماء الساميين أيضا، وأحيطت عندھم بھالة من التقديس والتعظيم

بصورھا واستعمل سعفھا األخضر في استقبال األعياد واألبطال والملوك وكبار الضيوف، ألنه عالمة اليمن والبركة والسعادة 
وقد عثر على صورھا وصور . وال يزال السعف زينة تزين بھا الشوارع في المناسبات العامة المھمة حتى اليوم. والفرح

مة وفي جملتھا نقود العبرانيين الدين يحترمون النخلة احتراما ال يقل عن احترام العرب لھا، وھذا ورد سعفھا على النقود القدي
  .ذكرھا في مواضع عديدة من، التوراة والتلمود
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وقد ربح . ومن كان له نخل وافر كان غنيا ثريا. والنخيل، ھي مثل الجمال ثروة ورأس مال يسر على صاحبه ربحا وافرا
فالتمر ھو مادة ضرورية لألعرابي يعيش عليھا ويأتدم بھا، و إذ . أرباحا طائلة من اشتغالھم بزراعة النخيل ھناك يھود الحجاز

ھو لم يكن يفلح وال يزرع، كان يشتريه مقايضة في الغالب من تجار التمور، فيكسب أصحاب النخيل أرباحا طائلة من بيعھم 
ماء، إال والنخلة ھي سيدة المزروعات فيه، بل تكاد تكون النبات المتفرد وال يوجد مكان في جزيرة العرب فيه . التمور

  .ال يزاحمھا نبات آخر من النبات. بالزرع في أكثر تلك األمكنة

، ھي التي حملتھم .والنخلة ھي من أقدم األشجار التي احتضنھا الساميون، وللفوائد التي حصل الساميون عليھا من ھذه الشجرة
عند قدماء السامين وعدوا ثمرھا وھو التمر من الثمار المقدسة . ھا من إالشجار المقدسة، فنجد النخلة مقدسةعلى تقديسھا وعد
   .التي تنفع الناس

و أما األشجار المثمرة األخرى . أما الكروم، فقد غرست في مناطق من الجزيرة اشتھرت وعرفت بھا مثل الطائف واليمن
لھا، فقد غرست في مناطق عرفت بالخصب، وبتوافر الماء فيھا، ويميل أھلھا إلى الزراعة مثل الرمان والتفاح والمشمش وأمثا

وقد ذكر إن الكروم دخلت إلى بعض المناطق حديثا، . مصيف أھل مكة منذ الجاھلية، واليمن" الطائف"واالستقرار، مثل مدينة 
أيدي البرتغاليين، ودخلت إلى الحجاز في القرن مثال في القرن السادس عشر للميالد، على " مسقط"فورد أنھا دخلت إلى 

ويرى بعض الباحثين إن النبط واليھود كانوا الوسطاء في نقل األشجار المثمرة إلى . الرابع بعد الميالد غريبة من بالد الشام
  .الحجاز

ال نجد فيھا مثل تلك الھند أو في إفريقية، فلجفاف الجزيرة . ما أشجار ضخمة تمد الناس بالخشب على نحو ما تجده فيظ
لذلك استورد العرب خشب سفنھم ومعابدھم وبيوتھم من الخارج في الغالب، من إفريقية ومن الھند، خال األمكنة . األشجار

القريبة من الجبال والمرتفعات التي يصيبھا المطر، وتصطدم بھا الرطوبة، فقد نبتت فيھا أشجار كونت غابات وأيكات، أفادت 
و أعالي " حسمى"وقد كانت منطقة . إذ أمدتھم بما احتاجوا إليه من خشب الستعماله في مختلف األغراضمن في جوارھا، 

، إله الغابات، كما كست األحراج الطبيعية والغابات جبال اليمن "ذو غابة"الحجاز ذات غابات، وقد تعبد أھلھا إلله اسمه 
  .وجبال حضرموت وعمان

الخط، يستوردون أخشاب سفنھم من الھند، لعدم وجود الخشب الصالح لبناء السفن  وما زال أھل العروض وال سيما سكان
وھم في ذلك على سنة أجدادھم الذين عاشوا قبل اإلسالم بل قبل الميالد، يذھبون بسفنھم . عندھم أو في أماكن قريبة منھم

لعراق وتعود بھم محملة بحاصالت الھند الشراعية إلى سواحل الھند وسيالن تحمل إليھا التمور وحاصالت جزيرة العرب وا
   .ومنھا الخشب الثمين لالستفادة منه في بناء السفن والستعماله في المعابد الضخمة المھمة وفي قصور الملوك

والسدر من األشجار المعروفة في جزيرة العرب، وترتفع شجرته أمتارا عن سطح األرض، وتكون ظال يقي من يجلس تحته 
وھو ال يحتاج إلى سقي دائم، ألن جذوره تمتد عميقة في باطن . وتكون له ساق قوية متينة. ھا المحرقلھيب الشمس ووھج

  .، ويستعمل ورقه استعمال الصابون في تنظيف الجسم"النبق"األرض، فتمتص الرطوبة، ويعطي ثمرا ھو 

غلب عليھا طبيعة الجفاف، ال يمكن إن وأشجار مثل السدر ذات ارتفاع وظل، وھي أشجار ذات نفع كبير ألھل البالد التي ت
يقدر أھميتھا وفائدتھا إال من ركب الصحراء في يوم حار، ثم جاء فجأة فجلس تحت ظل شجرة تقيه وتقي حيوانه من لھب 

فال عجب إذا ما عبد بعض العرب وبعض الساميين مثل ھذه األشجار، وتقربوا إليھا . الشمس، سيرى نفسه في جنة وسط جھنم
والقرابين، وتوسلوا إليھا، أو عدوھا من األشجار المقدسة، من األشجار المباركة، من أشجار طوبى، األشجار التي  بالنذور

  .وعد بھا المتقون في الجنة

وقد . وقد عبد قدماء العبرانيين بعض األشجار المثمرة، وعدوھا إالھة أنثى، ال إلھا ذكرا، وذلك لخاصية الحمل التي فيھا
  .مر أثرا في حمل تلك األشجار، أي في إعطاء الثمرةتصوروا إن للق

وقد ذكرت أسماء بعض الفواكه واألثمار واألشجار في القرآن الكريم، ويدل ذلك على وجودھا في الحجاز، واستعمال الناس 
قبل اإلسالم  لھا، ووقوفھم عليھا، مثل التين والزيتون واألعناب والطلح والسدر والرمان وعلى وجودھا وزرعھا في الحجاز،

ولم يكن الحجاز مثل اليمن وحضرموت في كثرة األشجار والفواكه، وذلك لجفافه بالقياس إلى جو العربية الجنوبية الذي . بأمد
   .ساعد على نمو األشجار
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من ، وأمثالھا، ھي "الصعتر"، والسمح، و "السنط"واألثل واألدراك والغضى الذي يستخرج منه الفحم، والمعروف بجمره، و 
األشجار التي ال تزال تنمو وتعيش في مواضع متعددة من الجزيرة، وبعضھا في األقسام الغربية والجنوبية حيث تنمو وتنبت 
  .على المرتفعات، يستخرج منھا الناس وقودا، أو ثمرا بريا يأكلونه، وقد يستفيدون من ورقه فيجففونه ويسحقونه فيبيعونه

حتاج كلھا إلى سقي، لھذا انحصرت زراعتھا في األماكن التي تتوافر فيھا المياه أو تتساقط و أما الحبوب والخضر والبقول، فت
لذلك نجدھا في الحجاز وفي اليمن وفي العربية الجنوبية وفي مواضع المياه من نجد . عليھا األمطار في المواسم المناسبة

وبعض . وعن بقيتھا في باب الزراعة عند الجاھليينوالحبوب ھي الحنطة والشعر والذرة واألرز،وسأتحدث عنھا . والعروض
" الخربز"الخضر، مستورد من الخارج، أدخل من العراق أو من بالد الشام أو من إفريقية والھند، فالبطيخ مثال المعروف بع 

ل من أسماء ويمكن االستدال. استورد قبل اإلسالم بأمد: عند أھل المدينة مستورد كما يدل عليه اسمه الفارسي من العراق
  .األثمار والخضر، ومن دراسة توزيعھا وأماكن وجودھا،على األماكن التي جاءت منھا، فدخلت جزيرة العرب قبل اإلسالم

والصموغ والمر والمنتوجات الزراعية األخرى التي اشتھرت بھا  - بترول العالم في ذلك الزمان  - واللبان " البخور"أما 
رخائھا، ومصدر تنافس الدول الكبرى عليھا في ذلك الزمان، فقد زالت أھميتھا بالتدريج،  العربية الجنوبية، وكانت مصدر
وان كانت ال تزال ترى أشجار البخور تنبت على الفطرة حتى " والمناطق األخرى" ظفار"و . وذھب أثر سحرھا بتبدل األيام

ير ذوق العالم، وتبدلت تجارته، وصار يفتش عن الذھب اليوم، قد زالت دولتھا اآلن، فال تأتي للسكان بالذھب والفضة، فقد تغ
   .األسود، منتوج الطبيعة في باطن األرض

وفي ھذه المواضيع من العربية الجنوبية وفي األودية وحافات الھضاب والجبال التي كانت تنبت بھا تلك المواد الثمينة، والتي 
ار وكتابات جاھلية بالمسند، وآثار مقابر تتحدث كلھا عن قوم ال تزال تنبت على الطبيعة، تشاھد كھوف ومغاور غريبة وآب
أما االن، فھي خرائب، ترجو من األحياء توجيه نظرھم إليھا . كانوا قد استوطنوا ھذه األماكن قبل اإلسالم بزمان طويل

  .إلحيائھا والستنطاق آثارھا وكنوزھا لتحدثھم عن ماضيھا القديم

لتھا تحتضن كل النباتات المذكورة، وتنبت اكثر أنواع المزروعات، وذلك بانعامھا عليھا وقد حبت الطبيعة اليمن بمزية جع
منتوج المناخ : بجبال وبمرتفعات وبمنخفضات حارة رطبة، ھيأت لھا ثالثة جواء، تنتج محصوالت ثالثة أنواع من المناخ

  .المرتفع البارد، ومنتوج المناطق المعتدلة، ومنتوج المناطق الحارة

عرف أھل اليمن األذكياء كيف يستغلون تربتھم، فعملوا مدارج على سفوح جبالھم وعلى المرتفعات، أصلحوا تربتھا، وقد 
وذلك لحصر مياه المطر عند نزوله، ضمانا لدخوله التربة وإروائھا، وزرعوا تلك المدارج أو الساللم العريضة بمختلف 

ذلك خيرا وافرا لھم، جعل اليمن من أسعد بالد جزيرة العرب، فھي العربية المزروعات وذلك قبل اإلسالم بأمد طويل، فأمنوا ب
  .السعيدة والعربية الخضراء بكل جدارة، وھي موطن الحضارة وأرقى مكان نعرفه في الجزيرة في أيام ما قبل اإلسالم

. نه باسمه األعجمي القديمومن النبات ما ھو دخبل استورد من الخارج، من العراق أو من بالد الشام، وقد احتفظ قسم م
وقد يكون من المفيد دراسة نبات جزيرة العرب قبل اإلسالم، لمعرفة الدخيل منه وكيفية . ويظھر إن بعضه قد دخل بعد الميالد

   .وصوله إلى الجزيرة، كما يستحسن دراسة الكتابات الجاھلية الستخراج ما ورد فيھا من أسماء النبات

لخصب و النماء فيھا محدودة، تركزت في مواضع المياه و في األماكن الرطبة التي تكون المياه و أما البوادي فإن ظروف ا
الجوفية فيھا على حافة القشرة، و في أعقاب األمطار، حيث تخضر األرض و تلبس حلة سندسية جميلة، لكن لبسھا ال يدوم 

عليھا وتظھر حقيقة ما تحتھا من تربة جافة عبوس، ال  طويال، فسرعان ما تمزقھا الرياح الجافة و االھوية الحارة ، فتقضي
  .مكان للنبات فيھا وال مجال لزرع فيھا في مثل ھذه الظروف

فالواحة في البادية، لؤلؤة وكنز . والواحات ومواضع اآلبار والمياه في البوادي، ھي رحمة لإلنسان حما، ومنظر تقر به العين
رف قدرھا إال من اضطر إلى ركوب البوادي وتعرض لرياح السموم ووھج الشمس وجنة وسط جحيم، ال يدرك جمالھا وال يع

وعواصف الرمال تستقبل األوجه بذرات الرمل الناعمة، تھاجم العيون واألنوف واألفواه، وتضطر حتى الجمل إلى البطء في 
ع حملھا للوصول إلى مكانه سيره والى التوقف، ثم تأتي على ما لدى اإلنسان من ماء حرص على حمل أكبر كمية يستطي

ولوال اآلبار والواحات في ھذه . المقصود لضمان حياته في ھذه البادية وحياة حيوانه الذي ھو فيھا جزء من حياته أيضا
  .البوادي، لما كان من الممكن طرقھا وسلوكھا، وإال كان الدمار والھالك

ستعيد المسافر نشاطه ويتجدد أمله، ويسترد قواه، يعطيه ماؤھا ي" إكسير الحياة"وفي ھذه المواضع التي حبت مما الطبيعة ب 
قوة تعيد إليه كبرياءه وعظمته وجبروته، ثم تنسيه كل ما تعرض له من مصاعب ومشقات، وما أبداه من عجز وضعف تجاه 
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شعر ببحر الماء وي(. وجعلنا من الماء كل شيء حي: )وعندئذ يتذكر حكمة. القوى الخفية القادرة المھيمنة على الصحراء
ومھما كان اإلنسان في ". إكسير الحياة"والخضراء، يسحر ھذه األشجار والشجيرات واألعشاب النامية في ھذه التربة بفضل 

   .ھذا المكان من السذاجة والبالدة والجھل، فال بد إن يستولي عليه شعور من حيث ال يشعر بعظمة سحر ھذا المكان

تقاتل العرب فيما بينھم على موضع صغير فيه بئر أو بركة ماء أو عشب، فإنھم سيدركون سر  أما الغرباء الذين يعجبون من
عندئذ فقط، يدركون إن ذلك القتال . ھذا التقاتل في حياة أھل البادية لو كلفوا أنفسھم يوما اجتياز تلك البوادي الواسعة العابسة

ببه فردية وأنانية، وإنما غريزة إنسانية تغلبت في كل إنسان متى الذي وسم أھل البادية بسمة حب الغزو والغارات لم يكن س
  .إنھا غريزة المحافظة على الحياة. عاش في ھذه الظروف القاسية العابسة الفقيرة

بمواضع المياه والبادية بعد نزول الغيث عليھا، و إذا ما أظھر الحنين إليھا، وتوجع في . وال غرابة بعد إذا ما تغنى العربي
وفي غنائه على الليالي المقمرة يقضيھا في باديته يناجي سماءه الصافية ونور قمره الساطع يغازله وبوحي إليه، ويرسل  شعره

يذكر حسه ھذا في شعره وفي غنائه وفي موسيقاه، حتى ليبدو للغريب، وكأن ما . أليه النسمات العليلة، والى جانبه حبيببته
ولكن حسه ھذا حس الصحراء، وليس . ذجه مكررة تعاد وتعاد من غير معنى وال سببيقوله العربي ويحس به نغمة واحدة سا

في الصحراء غير نغم واحد، تترنم به الطبيعة، فإما ھدوء شامل، و أما نسمة واحدة عليلة مشمرة، و أما عواصف رملية، إذا 
  .ھدأت عاد إلى الصحراء ھدوؤھا المعھود

ر شديد الحرارة، جاف، إال على السواحل، وال سيما في التھائم، فإن الرطوبة تكون حا -على الھموم  - ومناخ جزيرة العرب 
عالية فيھا، ولھذا يتضايق الناس من أثر الحر فيھم، مع إن الحرارة ذاتھا فيھا ال تكون عالية كثيرا، و إنما مبعث ھذا التضايق 

  .من شر األمكنة على وجه ھذه األرضھو من الرطوبة المصحوبة بالحرارة، ولھذا صار بعض مواضع التھائم 

فانتشرت األمراض في األماكن التي تكثر فيھا السباخ . ولھذا الجو الرطب الحار أثر في حالة الناس، في صحتھم وفي نشاطھم
   .والمستنقعات، وفتكت بالناس، وتكدس فيھا الذباب وتجمعت الحشرات لمالءمة مثل ھذه األجواء لمعيشة ھذه المخلوقات

ا السبب المذكور، عاشت في ھذه األرضين ونمت النباتات التي تألف المناطق الحارة الرطبة، واألعشاب التي تعيش على ولھذ
  .المستنقعات وفي األرض الرطبة، من حشائش وقصب وأعشاب

تلطف الجو في وي. أما في الداخل، فإن الحرارة فيھا تكون جافة، ولھذا فإنھا ال تكون حديدة الطبع، على نحو حر السواحل
الليالي في النجاد، فيكون الليل رحمة للناس ينسيھم قسوة النھار وشدة حرارته، وفقر الحياة، ال، سيما إذا كمل القمر، وصار 

فإن سحره يكون عاما، يشمل الغني والفقير، ويبعث في النفوس الرقة والحنان، ويثير فيھا عواطف . قرصا يسحر الناظرين
سوة الحياة وشحھا وفقر األرض، فتأخذ النفوس الرقيقة في مناجاته بقيثارة بسيطة ذات ثقوب، ينفخ فيھا الشجن المنبعثة من ق

لتخرج منھا أصواتا تسع القمر فعل سحره في نفس اإلنسان المعذب في النھار المحروم من طيب الحياة التي ينعم بھا أھل 
لتعبر أناملھم وأوتار آالتھم الساذجة عن إحساسھم الحزين،ثم ال األرضين اآلخرون، أو بآالت بسيطة أخرى صنعوھا بأيديھم 

يكتفي أصحاب ھذه النفوس الرقيقة في الغالب بإرسال نغمات الحس العميق من آلة، بل يقرنون تلك النغمات الحزينة بنغمات 
العليل، وسحر القمر وتأللؤ بشرية تنطق بما في قلب اإلنسان من حس وألم دفين، يوحيه إليه ألم الحرمان، ودغدغة النسيم 

فتخرج نغمات شجية حزينة، تعاد وتكرر، لتسبح السماء على ھذا الجمال الساحر، ولتفسر للسامع نوع الحياة . مصابيح السماء
ه في ھذه البقاع التي وھبتھا الطبيعة عاطفة عميقة، وسحرا فاتنا في الليل، وحرمتھا خيرات الدنيا في أثناء النھار، ولتخبره بھذ

   .النغمات المعادة إن الحياة ھنا بسيطة ال تعقيد فيھا وال التواء وأنبا معدودة محدودة، وعودة وتكرار

، ومن مسحھم لھا إلى حد يبلغ اإلفراط، فليس في أشعار العالم، وال في "ريح الصبا"وقد يعجب الغريب من تغزل العرب ب 
وقد ال يفھم الغريب أي تعليل يقدم إليه وال يقبله، وخير جواب . من الرياحنثرھم، شعر أو نثر فيه ھذا القدر من التغزل بريح 

في ليلة مقمرة من ليالي الجزيرة، وسيعرف عندئذ " الصبا"يقدم إليه ھو حضوره بنفسه إلى جزيرة العرب لالستمتاع بلذة 
مي العيون، فتجعل الشعراء ، التي تشوي الوجوه، وتع"السموم"وسحر تغزل العرب بھا، على عكس " الصبا"سحر دالل 

  .يلعنونھا، والناس يتذاكرون ثقلھا وشدتھا عليھم وما ألحقته بھم من مھالك وأضرار

والمطر ھو غوث ورحمة لسكان جزيرة العرب، يبعث الحياة لألرض، فتنبت العشب والكال والكمأة واألزھار، ويحول وجھھا 
فرح معھم ماشيتھم، ويخرج أھل الحضر إلى البادية للتمتع برؤية العابس الكئيب إلى وجه مشرق ضحوك، فيفرح الناس وت
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البساط األخضر المطرز باألزھار، ولالستمتاع بالمنظر الساحر الذي كسا الربيع به وجوه البوادي، ولصيد الغزالن 
وتفرح . وعطشوالحيوانات األخرى التي جاءت ھي أيضا من مآويھا لتشارك الطبيعة في فرحتھا، ولتشبع نفسھا بعد جوع 

اإلبل، ويدر لبنھا، ويكثر نسلھا، وتتضاعف بذلك ثروة أصحابھا، ويسير الجمل متبخترا فخورا بنفسه معتزا، بطرا ال يقضم 
منھا إال ما يعتقد أنه طعام لذيذ له، يقضم من موضع ثم يتركه بطرا إلى موضع آخر، وقد كان قبل ذلك من جوعه يأكل كل ما 

وأن تفزع وتتوجع من انحباسه، وأن تفزع إلى  ؟" غيثا"أفليس من حق العرب أذن إن تسمي المطر . يقع بصره عليه ويراه
، لترسل إليھا غيثا "االستمطار"و " االستسقاء"آلھتھا تتوسل إليھا إلرسال سحب المطر إليھا، وتتقرب إليھا بالدعاء وبصلوات 

عنه العرب كارثة يتألم منھا " الغيث"لذلك كان انحباس  ؟المطر يغيثھا ويفرج كربتھا يدرأ عنھا مصيبة تنزل بھا إن انحبس 
   .النإس، ويكابد من فداحتھا الحيوان

والجفاف ھو الصفة الغالبة على جو جزيرة العرب، فاألمطار قليلة والرطوبة منخفضة في الداخل إال التھاثم والسواحل، فإنھا 
المناطق، فجعلت لھا مواسم تنزل فيھا الغيث، إلغاثة كل حي، وأھمھا  ولكن الطبيعة رأفت بحال بعض. تنتفع فيھا كما ذكرنا

و أما باقي األقسام، فإن أكثرھا حظوة . أما عمان، فينزل فيھا مقدار منه، ينفع الناس ويعينھم على تصريف أمورھم. اليمن
و أما الصحارى . أعشاب الربيع ونصيبا من المطر، ھي النفوذ الشمالي، وجبل شمر، فتنزل بھا األمطار في الشتاء، فتنبت

  .الجنوبية فال يصبھا من المطر إال رذاذ، وقد تبخل الطبيعة عليھا حتى بھذا الرذاذ

وينھمر المطر أحيانا من السماء وكأنه أفواه قرب قد تفتحت، فيكون سيوال عارمة جارفة تكتسح كل ما تراه أمامھا، وتسبل 
من السيول مصاعب كثيرة، وكذلك المدينة والمواضع " مكة"وقد القت . جريانإلى األودية فتحولھا إلى أنھار سريعة ال

األخرى وقد يھلك فيھا خلق من الناس، وتسيل مياه السيول إلى مسافات ھي تصب في البحر، وقد تبتلعھا الرمال فتغوص فيھا 
ھا أو بعدھا منھا، وعلى وتجري في باطن األرض مكونة مجاري جوفية، تقترب وتبتعد عن قشرة األرض على حسب قرب

. وقد تبلغ البحر فتدفق عيونا في قاعه، كالذي نشاھده في الخليد بين الساحل والبحرين. حسب قرارة المكان الذي تسيل عليه
وقد استفاد أھل اليمن بصورة خاصة وأھل حضرموت والحجاز من السيول بأن بنوا سدودا للسيطرة عليھا، ولحبسھا إلى حين 

وقد . الشھر ھو خير تلك السدود شھرة وصيتا، وقد غذى بإكسير الحياة مساحات واسعة من أرض سبأ" مأرب"وسد . الحاجة
وجد السياح آثار سدود قديمة في نواحي من الحجاز وتجد والعربية الجنوبية تعود إلى ما قبل اإلسالم، بنيت في مواضع 

مھندسين المحدثين رأوا انشاء سدود جديدة في ھذه االمكنة ممتازة تصلح جيدا لمنع السيول من الذھاب عبثا، حتى إن ال
   .لالستفادة من مياه السيول إلحياء ارضين موات في الزمان الحاضر، يمكن قلبھا إلى زارع وجنان حضر

تھا إن ارض اليمن التي صادقتھا الطبيعة قأحسنت اليھا ووھبتھا تحسدھا المناطق االخرى عليھا، وھبتھا امطارا موسمية ووھب
جوا حارا رطبا في تھامة اليمن، معتدال في المرتفعات، وجوا لطيفا في الجبال، ووھبتھا نباتات كثيرة تنايب تنوع ھوائھا 

أرض ذات حظ كذلك بعدد سكانھا، فإنھا حتى اليوم من أكثف مناطق جزيرة % وحيوانات عديدة كثيرة، ومعادن متنوعة، ھي 
مھجة ومصنع غذى بالد العرب والبالد اإلسالمية بموجات من القبائل، نشرت اإلسالم  وسكانھا ثروة. العرب وأكثرھا سكانا

والثقافة العربية في البالد المفتوحة، كما أنه مون العراق وبالد الشام في الجاھلية بقبائل، استوطنت ھناك، فكونت حكومات 
وال تزال اليمن تقذف باأللوف من . جع إلى اليمنمثل حكومة الحيرة وحكومة الغساسنة، ونسب المناذرة ونسب الغساسنة ير

أبنائھا كل عام، تقذف بھم في شتى األنحاء إلى سواحل إفريقية المقابلة، حتى بلغ بعضھم الواليات المتحدة وإنكلترة، فكونوا 
جال للبحث فيھا في ويعيش اليوم زھاء مليون يماني خارج اليمن، ھاجروا من بالدھم لظروف مختلفة ال م. فيھا جاليات يمانية

   .وقد سبقھم أجدادھم قبل اإلسالم، فطفروا حدود جزيرة العرب وذھبوا إلى مصر والى بعض جزر اليونان. ھذا المكان

سعداء حقا بالقياس إلى سكان جزيرة العرب الساكنين في العربية الشرقية أو في البوادي الواقعة " الجبل األخضر"ويعد سكان 
ربية السعودية، فإن الغيوم المثقلة باألبخرة تصطدم بمرتفعات ھذا الجبل فتضطر إلى تفريغ شحنتھا في جنوب المملكة الع

وصارت األودية من مواطن الحضارة القديمة التي تعود إلى . وھذا توافرت المياه فيھا، فاستغلھا السكان وزرعوا عليھا. عليه
مرتفعات موارد رزق للزراع، يستھلكون من الحاصل ما يحتاجون ما قبل اإلسالم بزمان طويل، كما صارت سفوح الجبال وال

وما زال أھل البالد يزرعون على سنة آبائھم وأجدادھم . إليه، ويصدرون الباقي لمن يحتاج إليه من أھل بقبة جزيرة العرب
  .تسقط بغزارة وتجري سيوالوقد شاھد السياح آثار سدود في ھذه المناطق شيدھا األقدمون للتحكم في األمطار التي . األقدمين

وفي مثل ھشه األمكنة نجد كتابات دونھا أصحابھا شكرا آللھتھم على إنعامھا عليھم بالغلة الوافرة وبالحصاد الغزير،أو 
النعامھا عليھم بأرض حصبة ولمساعدتھا أباھم على حفر بئر زودتھم بماء للسقي وللزرع، ووجود ھذه الكتابات دليل ناطق 

   .ضارة فيھا في تلك األيامعلى وجود الح
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وزعتھا عليھا توزيعھا للنبات والمعادن . أما مواطن الحضارة، فقد وزعتھا الطبيعة بيدھا، وما برح ھذا التوزيع معترفا به
ففي المحالت ذوات الحظ للتي أحبھا الماء، فطھر فيھا واحات وعيونا واحساء أو رطوبات أو نھيرات أو مطرا . والماء

االستقرار، وتولدت الحضارة على قدر إسعاف الماء ومقدار استعداده لوضع نفسه في خدمة األھلين وفي خدمة  موسميا، ظھر
حيواناتھم وزراعتھم ال فرق بين إن يكون الماء في باطن الجزيرة أو في األودية أو في السواحل، ولو إن لموقعه دخال في 

رج، فتنفتح عندئذ لھم أبواب العالم، كأن يكون الموضع على طريق، أو ازدياد ثروة أصحابه وفي تمكينھم من االتصال بالخا
أما إذا كان واحة . على مفترق طرق، أو على ساحل أو مرفأ بحري، أو على مقربة من بلد متحضر مثل العراق أو بالد الشام

   .كورةمنعزلة ومحال نائي ا، فإن الحضارة ال يمكن إن تظھر بالطبع فيه ظھورھا في األماكن المذ

ومن ھنا نرى الحضارة واالستقرار والميل إلى االستقرار في بالد اليمن وحضرموت أظھر وابرز من أي مكان آخر، نرى 
فيھا حكومات بارز المفھوم من الحكومة قبل الميالد بأمد طويل، ونرى فيھا مدنا عامرة مسورة لھا حصون وقالع وتنظيمات 

دينية ترعى المسائل الروحية والروابط التي تربط بين البشر وخالقھم، ونرى أنظمة وتشكيالت حكومية، ونرى فيھا مؤسسات 
ثم نرى مثل ذلك أو . وقوانين مكتوبة وسدودا وأبنية عالية مرتفعة وفنا ما زالت جذوره ومظاھره خالدة باقية في دم الناس

اما الواحات والعيون واآلبار، . ة األردنية الھاشميةقريبا منه في أعالي الحجاز وفي األرضين الداخلة في ھذا اليوم في المملك
فقد صارت مستوطنات لتموين المستقر والقادم بالماء والتمر وبشيء من الحبوب والخضر، واذا كانت على طريق صارت 

كبيرة بھا، مأوى للقوافل، ولھذا لم يكن من الممكن قيام حكومات كبيرة بھا، لعدم توفر الشروط الالزمة إلنشاء الحكومات ال
واضطرت إلى توثيق عالقاتھا بأھل البادية، وإلى االرتباط بھم بروابط العھود والمواثيق ودفع اإلتاوة لمنعھم من التعرض لھم 

   .بسوء

فالحياة في جزيرة العرب، ھي ھبة الماء، ولھذا انحصرت في ھذه األماكن المذكورة، وصار فرضا على رجال القوافل 
رور بھا، وھو أي الماء، الذي رسم ألصحاب الجمال خطوط سيرھم إلى المواضع التي يربدون السير وأصحاب التجارات الم

وأقام لھم أماكن الراحة، وما زال األعراب والتجار يسلكون تلك الطرق، للوصول إلى األماكن . إليھا، وحدد لھم معالم الطرق
ولكن . اإلسالم، وبالمركب القديم، بطوله وبعرضه وھو الجمل النائبة بالوسائل القديمة التي استعملھا سكان الجزيرة قبل

وسائط النقل الحديثة التي نافسته وأحلته مكرما على التقاعد واضطرته إلى االنسحاب من بعض الطرق، ال تزال تطارده 
لقديم الذي أخلص وتنافسه في الطرق األخرى، وعندئذ ال بد من حدوث مشكالت بالنسبة إلى تربية ھذا الحيوان الصحراوي ا

للبادية، وبقي على إخالصه لھا، ولكن األمر ليس بيد البادية، وإنما ھو بأيدي قاھر البوادي واألرضين والجواء، السيد 
   .اإلنسان

أما السواحل، فخلقت من سكانھا رجال بحر، يحبون ركوب البحر واستخراج ما فيه للتعيش به ولبيعه وتصريفه في األسواق، 
أصحاب ضيافة، يقدمون الماء وما عندھم من طعام إلى السفن القادمة إليھم، ويعرضون ما عندھم من سلع فائضة كما جعلتھم 

لبيعھا لھم، ويشترون من أصحاب تك السفن ما عندھم من بضاعة نافعة، فتحولت إلى أسواق للبيع والشراء، المعاملون بھا 
فدين األجانب القادمين إليھا من الخارج، وقد اجتذبت ھذه األمكنة إليھا مزيج من القادمين إليھا من أنحاء الجزيرة ومن الوا

الغرباء، فسكنوا بھا، واختلطوا بسكانھا، وتولدت بھا أجيال مختلطة ممتزجة السماء، كلما كانت قريبة من ساحل مقابل، كان 
وبية عددا كبيرا من اإلفريقيين، ھاجروا مظھر االختالط واالمتزاج أظھر وأكثر، وھذا احتضنت تھامة والسواحل العربية الجن

أما سواحل عمان والخليج، فقد . إليھا من السواحل اإلفريقية المقابلة واستقروا فيھا بكثرة، واختلطوا بأصحاب البالد األصليين
لھنود اجتذبت إليھا الھنود والفرس، وقد عثر في مواضع من سواحل عمان على بقايا عظام بشرية اتضح إنھا من بقايا ا

ولم بنس البحارة وأصحاب السفن اليونان سواحل جزيرة العرب، فأقاموا مستعمرات . ، سكان الھند القدماء"الدراوديين"
  .يونانية في مواضع متعددة منھا سيأتي الكالم عليھا فيما بعد

لغالبة علھم، أنھم ال والصفة ا. وقذفت الطبيعة باألعراب في كل مكان من أمكنة الجزيرة، حتى زاد عددھم على الحضر
يرتبطون باألرض ارتباط المزارع بأرضه، وال يستقرون في مكان أال إذا وجدوا فيه الكأل والماء، فإذا جف الكأل وقل الماء، 

وھكذا حياتھم حياة تنقل وعدم استقرار، ال يحترفون الحرف على شاكلة أھل الحضر، ولذلك . ارتحلوا إلى مواضع جديدة
   .فالقبيلة ھي الحكومة والقومية في نظر البدوي. ة قاسية، يتمثل مجتمعھم في القبيلةصارت حياتھم حيا

وإن حياة على ھذا الشكل والطراز، حياة ال تعرف الراحة واالستقرار، وال تعترف إال بمنطق القوة، حياة جلبت المشقة 
فيما بينھم، ثم ھم في نزاع مع الحضر، وھذا  فھم في نزاع دائم. ألصحابھا،والمشتقة لمن يقيم على مقربة منھم من الحضر

كان خطر البداوة على العرب، يوازي خطر الغرباء البعداء عليھم، وصارت البداوة مشكلة عويصة لكل حكومة، وال تزال 
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سائل ال ولن تحل إال باقناع األعراب بان حياة االستقرار خير لھم وأفضل من حياتھم التي يحيونھا، وذلك بو. مشكلة حتى اليوم
  .يدخل الكالم عليھا في حيز ھذا الكتاب

   للطرق للبرية

من نتائج غلبة الطبيعة الصحراوية على أرض جزيرة العرب، إن انحصر امتداد شرايين المواصالت فيھا في أماكن خططتھا 
الوحيدة التي يستطيع المسافر الطبيعة نفسھا لإلنسان، فجعلتھا تسير بمحاذاة األودية ومواضع المياه واآلبار، وھي السبل 

وتنتھي رؤوس ھذه الطرق بالعراق وببالد الشام في الشمال . ورجال القوافل إن يستريحوا في مواضع منھا ويحملوا منھا الماء
وبالعربية الجنوبية وبموانئھا في الجنوب، وھناك طرق أخرى امتدت من العربية الشرقية إلى العربية الغربية، ولھا مراكز 

وقد أقيمت في مواضع من ھذه الطرق مواضع سكنى ذات . ال بالطرق الطولية الممتدة من الشمال إلى الجنوب في الغالباتص
مياه من عيون أو آبار، عاشت ونمت بفضل منة مائھا عليھا، فصارت منازل مريحة لرجال القوافل يحمدون آلھتھم عليھا، 

   .بإعطائھم ذلك الكنز العظيم الذي أعانھم على العيش وجلب لھم كرم التجار ويحمد أصحاب ذلك الماء آلھتھم على منتھا عليھم

وفي العقد الحساسة من ھذه الطرق نشأت المستوطنات، ومواطن السكنى القديمة انتشرت في أماكن متباعد بعضھا عن بعض 
وما الطرق الحالية التي . عسكرية، وال شكفي الغالب، فكان لھذا التوزيع آثر كبير في الحياة االجتماعية والحياة السياسية وال

يسلكھا الناس اليوم إال بقية من بقايا تلك الطرق القديمة التي ربطت أجزاء الجزيرة بعضھا ببعض، كما ربطت الجزيرة بالعالم 
يقطع  ونجد في مخلفات تلك المستوطنات مواد مستوردة من مواضع بعيدة، ھي دليل بالطبع على إن اإلنسان كان. الخارجي

الطرق قبل الميالد بمئات من السنين ليتاجر ويبيع ويشتري دون إن يبالي ببعد المسافة وطول الشقة وصعوبة الحصول على 
  .وسائل النقل وما يتعرض له، وھو في طريقه إلى ھدفه، من محاطر وأھوال

سالم، ففيھا تلتقي طرق المواصالت من أھم المواضع المھمة الحساسة في شبكة المواصالت البرية قبل اإل" نجران"وتعد 
الممتدة في الجنوب، وفيھا يتصل الطريق البري التجاري المھم الممتد إلى بالد الشام، فيلتقي بطريق العربية الجنوبية ومنھا 

  .فاألفالج فاليمامة أو ساحل الخليج ومنه إلى العراق" الدواسر"يسير الطريق المار إلى 

العراق بتجارة جزيرة العرب وبالمواد المستوردة إليھا من " ساحل الخليج"رة بالعربية الشرقية أي ولم تمون الطرق البرية الما
فقد كانت القبائل العربية النازحة من الجنوب ألسباب متعددة . الھند، بل مونتھا بموجات من البشر منذ آالف السنين قبل الميالد

وقد سلكت أكثر القبائل العربية . ة ترحل خاللھا إلى العراق لتستقر فيهتحط رحالھا على ھذا الساحل، انتھازا لفرصة مالئم
  .التي استوطنت العراق ھذا السبيل حينما ھاجرت إليه قبل الميالد وبعده أيضا

   صالت الحرب بالساميين: الفصل السادس

والعبرانية والفينيقية واألرمية والعربية وجود اوجه شبه ظاھرة بين البابلية والكنعانية " الشرق األدنى"الحظ المعنيون بلغات 
واللھجات العربية الجنوبية والحبشية والنبطية وامثالھا، فھي تشترك أو تتقارب في أمور أصلية وأساسية من جوھر اللغة، 

 التام والناقص، أو: وذلك في مثل جذور األفعال، وأصول التصريف، تصريف األفعال، وفي زمني الفعل الرئيسيين، وھما
الماضي والمستقبل، وفي أصول المفردات والضمائر واألسماء الدالة على القرابة الدموية واألعداد، وبعض أسماء أعضاء 
الجسم الرئيسية، وفي تغير الحركات في وسط الكلمات الذي يحدث تغيرا في المعنى، وفي التعابير التي تدل على منظمات 

ة أخرى، فقالوا بوجوب وجود وحدة مشتركة كانت تجمع شمل ھذه الشعوب، للدولة، والمجتمع والدين، وفي أمور مشابھ
 "Aemites"السامية، "، أو "األصل السامي"، أو "الجنس السامي"أو " الرس السامي"وأطلقوا على ذلك األصل، أو الوحدة 

"Ahemites" "Semitic Race " يةاللغات السام"وعلى اللغات التي تكلمت وتتكلم بھا ھذه الشعوب" ،"Semitic 
Languaues."  

، جد ھذه الشعوب األكبر، كما ھو وارد "سام بن نوح"أخذھا من اسم . وقد أخذ من أطلق ھذه التسمية، تسميته ھذه من التوراة
 August" أوغست لودويك شلوتسر"وأول من أطلقھا وأذاعھا بين العلماء علما على ھذه الشعوب، عالم نمساوي اسمه . فيھا

Ludeig Schlostzer  فشاعت منذ ذلك الحين، وأصبحت عند العلماء والباحثين في موضوع لغات " م 1781"أطلقھا عام
ھذه التسمية، " Joh. Cotte. Eichhorn" "آيشھورن"الشرق األدنى علما للمجموعة المذكورة من الشعوب وقد أخذ 

   .وسعى لتعميمھا بين العلماء علما على الشعوب المذكورة
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المجموعة السامية الشمالية، والمجموعة السامية الجنوبية : قسم العلماء اللغات السامية إلى مجموعتين" م 1869"وفي عام 
و أما المجموعة الجنوبية، فتتألف . وتتألف المجموعة الشمالية من العبرانية والفينيقية واألرمية واآلشورية والبابلية والكنعانية

من الدراسات الخاصة عند " الساميات"وعمم استعمال ھذا االصطالح بينھم وأصبح موضوع . من العربية بلھجاتھا والحبشية
وفحوص علمية أخرى، فضال عن الدراسات التاريخية " بيولوجية"و " أنتولوجية"المستشرقين، تقوم على مقارنات وفحوص 

  .واللغوية والدينية

فيھا للبشر، ال يستندان إلى أسس علمية أو عنصرية صحيحة، بل بنيت وھذه القرابة الواردة في التوراة، وذلك التقسيم المذكور 
تلك القرابة، ووضع ذلك التقسيم على اعتبارات سياسية عاطفية وعلى اآلراء التي كانت شائعة عند شعوب العالم في ذلك 

لشعوب السامية، مثل فحشرت التوراة في السامية شعوبا ال يمكن عدھا من ا. الزمان عن النسب واألنساب وتوزع البشر
، وأقصت منھا جماعة من الواجب عدھا من الساميين، مثل "Ludim" "Lud" "اللودبين"و " Elam" "العيالميين"
  ".الكنعانين"و " الفينيقيين"

إن العبرانيين كانوا قد تعمدوا إقصاء الكنعانيين من جدول أنساب سام، ألسباب سياسية ودينية، مع أنھم " بروكلمن"ويرى 
  .انوا يعلمون حق العلم ما بينھم وبين الكنعانيين من صالت عنصرية ولغويةك

وقد رجع اإلصحاح العاشر من التكوين نسب الفينيقين و السبئين إلى حام جد الكوشيين، ذوي البشرة السوداء، مع أنھم لم 
   .فعد كتبة التوراة ھؤالء من الحاميينيكونوا من الحاميين، وقد يكون ذلك بسبب وجود جاليات فينيقية وسبئية في افريقية، 

لما لذلك من عالقة بما جاء عن " نوح"، وقد كان ال بد لھم من البحث عن أوالد "سام بن نوح"وقد عرف المسلمون اسم 
سام أبو العرب، و يأفث أبو الروم، و حام أبو : "و قد روي أن رسول هللا قال. وعن الطوفان في القرآن الكريم" نوح"

" سعيد بن أبي عروبة"و قد الحظت كلھا وردت من طريق . جملة أحاديث عنه في ھذا المعنى" الطبري"، وقد روى "الحبش
، و ھي في الواقع حديث واحد، و ال يختلف إال اختالفا يسيرا في ترتيب "سمرة بن جندب"عن " الحسن"عن " قتادة"عن 

الحديث و كل األحاديث المنسوبة إلى الرسول في ھذا الباب دراسة ومن ھنا يجب إن يدرس ھذا . األسماء أو في لفظ أو لفظين
وافية،لنرى مدى صحة نسبتھا إلى الرسول، كما يجب دراسة ما نسب إلى عبد هللا بن عباس أو غيره في ھذا الشأن، فإن مثل 

  .نسبتھم إلى سام بن نوحھذه الدراسات تحيطنا علما برأي المسلمين أيام الرسول و بعد انتقاله إلى الرفيق األعلى في 
المجموعة السامية الشرقية ومنھا البابلية : وقد قسم بعض علماء الساميات المحدثين اللغات السامية إلى أربع مجموعات ھي

واآلشورية،والمجموعة الشمالية ومنھا األمورية واألرمية، والمجموعة الغربية ومنھا الكنعانية والعبرانية والموابية والفينيقية، 
ويالحظ إن واضعي ھذا التقسيم لم يراعوا في . والمجموعة الجنوبية ومنھا المعينية والسبئية واالثيوبية والعربية واألمھرية

   .وضعه التطورات التاريخية التي مرت بھا ھذه اللغات بل وضحوا تقسيمھم ھذا على أسس المواقع الجغرافية لتلك الشعوب

لمعنى المفھوم من الرس عند علماء األحياء، أي جنس له خصائص جسمية ومالمح با" Race"والسامية بعد، ليست رسا 
فبين السامين تمايز وتباين في المالمح وفي العالمات الفارقة يجعل اطالق . خاصة يميزه عن األجناس البشرية األخرى

األخرى نوعا من اإلسراف واللغو، كما ، أو الفروع للعلمية "علم األجناس"عليھم بالمعنى العلمي الحديث المفھوم من " الرس"
أننا نرى تباينا في داخل الشعب للواحد من ھذه الشعوب السامية في المالمح والمظاھر الجسمية، وفي ھذا التمايز والتباين 
داللة على وجود اختالط وامتزاج في الدماء، سأتحدث عنه في الفصل الخاص باألنساب وبانقسام العرب إلى قحطانيين 

  .انيينوعدن

مثال إن بين اليھود تباينا في الصفات وفي الخصائص التي وضعھا ھذا العلم للجنس، " االنثروبولوجي"ولقد وجد بعض علماء 
وكذلك وجد العلماء الذين درسوا العرب . مع ما عرف عن اليھود من التقيد بالزواج وباالبتعاد عن الزواج من غير اليھود

وجود ھذا التباين عند الجاھليين أيضا، كما دلت . وقد اتضح. العرب تباينا في المالمح الجسميةإن بين " انثروبولوجية"دراسة 
من " األنثروبولوجي"كذلك وجد علماء . على ذلك الفحوص التي أجريت على بقايا العظام التي عثر عليھا في مقابر جاھلية

صحابھا يختلفون أيضا فيما بينھم في المالمح التي تعد أساسا فحص العظام التي عثر عليھا في اآلثار اآلشورية والبابلية إن أ
  .في تكوين جنس من األجناس
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، بل أتحدث "األنثروبولوجي"ولھذا، فإني حين أتحدث عن السامية ال أتحدث عنھا على أنھا جنس، أي رس صاف بالمعنى 
جموعة لتمييزھا عن بقية األجناس البشرية، فأنا عنھا على أنھا مجموعة ثقافية وعلى أنھا مصطلح أطلقه العلماء على ھذه الم

   .أجاريھم لذلك في ھذه التسمية، ليس غير

إن بحوث العلماء في موضوع السالالت البشرية وفي األجناس البشرية وفي توزع الشعوب وخصائص ومميزات األجناس ال 
وفي صفات األجناس وفي المسائل األخرى المتعلقة ولھذا تجد نتائج بحوثھم في تعريف الجنس . تزال بحوثا قلقة غير مستقرة

وللنواحي . بھذا الموضوع مختلفة، وال سيما إن ھنالك عدة أمور تؤثر في حياة اإلنسان وفي خصائصه الروحية والجسمية
 اللغوية وبعض الخصائص الروحية األخرى، وان كانت مھمة وضرورية لدراسة الناحية العقلية لإلنسان، إال إنھا ليست

  .األسس للوحيدة لتكوين رأي في األجناس البشرية

فالسامية إذن، بھذا المعنى ھي مجرد اصطالح، قصد به للتعبير عن ھذه للروابط أو الظواھر التي نراھا بين الشعوب 
نظري المذكورة،أما البحث على إن الساميين جنس من األجناس بالتعبير الذي بعنيه أھل العلوم من لفظة جنس، فإن ذلك في 

موضوع ال يسع علماء للساميات أو علماء التاريخ إن يبتوا فيه ويصدروا حكما في شأنه، ألنه بحث يجب إن يستند إلى 
تجارب وبحوث مختبرية، والى دراسات للشعوب الباقية من السامية، بان ندرس جماجم قدماء للساميين وعظامھم في جزيرة 

ھا للساميون، وعند اكمال مثل ھذه الدراسات ووصولھا إلى درجات كافية ناضجة العرب وفي المواطن األخرى التي انتشر في
  .يمكن للعلماء حينئذ إن يتحدثوا عن السامية من حيث إنھا جنس بالمعنى العلمي، أو جنس بالمعنى االصطالحي

عيين أوصافھا وخصائصھا ھذا وقد عني بعض الباحثين المحدثين بدراسة ما عثر عليه في بعض القبور العادية من عظام، لت
والجنس الذي تعود لليه، كما قام بعضھم بدراسة أجسام األحياء وإجراء فحوص عليھا وتسجيل قياسات الرؤوس ومالمح 

، وإذا ما استمر العلماء على ھذه الدراسة وتوسعوا فيھا، "األجناس البشرية"األجسام وما إلى ذلك مما يتعلق بموضوع 
   .وضع نظريات علمية عن تاريخ أجناس الشرق األدنى وفي جملتھم الساميين فسيكون لھا شان خطير في

، وقد وضع مؤلفا قيما في دراسة شعوب "Ariens Kapperesكبرس "الشرق األدنى " أنثروبولوجية"وممن بحث في 
" وبولوجيةأنثر"الذي عني بدراسة " W .Shanklinشنكلن "، و "Dr. Seligman" "الدكتور سلكمن"و . الشرق األدنى

الذي قام بدراسات علمية عديدة من " برترام توماس"، و "A. Mochi"سكان شرقي األردن وتقسيماتھم وحاالت أعصابھم، و 
بشيكاغو لدراسة " فيلد"ھذه الناحية لنماذج من أفراد القبائل العربية الجنوبية، والبعثة األمريكية التي أرسلھا متحف 

  .، عدا دراسات أخرى عديدة قام بھا علماء آخرون"كيش"قية النازلة على مقربة من القبائل العرا" أنثروبولوجية"

وقد أجريت أكثر ھذه البحوث في مناطق عرفت باتصالھا منذ القديم بالعالم الخارجي، وفي أرضين استضافت الغرباء، فھي 
بد من القيام بدراسات دقيقة في قلب  ساحل جزيرة العرب، فال" أنثروبولوجية"لذلك ال يمكن إن تعطينا فكرة علمية عن 

  .الجزيرة لتكوين رأي علمي عن عرب ھذه األماكن

وقد الحظ الفاحصون للعظام التي عثر عليھا في األقسام الجنوبية الشرقية من جزيرة العرب وجود تشابه كبير بين جماجم أھل 
تشابھا كبيرا في المالمح الجسمية بين العرب الجنوبيين  عمان وجماجم سكان السواحل الھندية المقابلة ھذه البقاع، كما الحظوا
  .أھل عدن وبقبة العربية الجنوبية الغربية وتھامة وسكان إفريقية الشرقية

   .وقد اتخذ القائلون إن أصل العرب الجنوبيين من إفريقية ھذا التشابه حجة، تذرعوا بھا في إثبات نظرياتھم ھذه

أخرى إلى حقيقة تخالف النظرية اإلفريقية، إذ بينت إن أشكال جماجم العرب الجنوبيين  غير إن ھذه الفحوص أشارت من جھة
أما أشكال جماجم سكان إفريقية الشرقية ورؤوسھم، فمن ". Brachycephaly: "ورؤوسھم ھي من النوع الذي يقال له

وقد تبين من ھذه . حدة األصلوھذا التباين ال يشير إلى و. في الغالب" Dolichocephaly"النوع الذي يعرف باسم 
كذلك، أي أنھا نوع مشابه " Dolichocephaly"الفحوص إن أشكال جماجم العرب الشماليين ورؤوسھم، ھي من نوع 

  .ألشكال جماجم اإلفريقيين الشرقيين ورؤوسھم

اطن التي تكثر فيھا وقد حملت ھذه النتائج بعض الباحثين على التفتي في إن العرب الجنوبيين كانوا في األصل في المو
الرؤوس المستديرة، وأن ھذه المواطن ھي من آسية الصغرى إلى األفغان، فزعموا أنھم كانوا ھناك ثم ھاجروا منھا إلى 
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" الدراويدينية"قد تاثروا تأثرا كبيرا بالدماء " عمان"مواطنھم الجديدة في العربية الجنوبية، كما زعموا إن سكان 
"Dravidian "ذا تجد أنھم يختلفون بعض االختالف عن بقية العرب الجنوبيينالھندية، لھ.  

األنثروبولوجية في مواضع أخرى من جزيرة العرب وال سيما في باطن الجزيرة، و إذا ما "وإذا قامت بعثات علمية بالبحوث 
ي إجراء فحوصھم على استمر العلماء والسياح في البحث عن العظام واألحداث، وفي دراستھا دراسة مختبرية، واستمروا ف

األحياء، وقورنت نتائج فحوصھا بنتائج فحوص العلماء في بقية أنحاء الشرق األدنى، فإن البحث في الساميات وفي عالقات 
  .الشعوب القديمة بعضھا ببعض، سيتقدم كثيرا،وسيأتي وال شك بنتائج علمية مقبولة في موضوع السامية والجنس السامي

   وطن الساميين

وأين كان موطنھم األول  ؟من أين جاء الساميون األول، آباء الشعوب السامية: العلماء الباحثون في األجناس البشريةوتساءل 
أما أجوبتھم، فجاءت متباينة غير متفقة لعدم  ؟وبيتھم القديم، الذي ضاق بھم في الدھر األول، فغادروه إلى بيوت أخرى

ذلك الوطن، أو يؤيد نظرية وجود مثل ھذا الوطن، فقامت آراؤھم على نظريات  اھتدائھم حتى اآلن إلى دليل مادي يشير إلى
وفرضيات، وبحوث لغوية وعلى آراء مستمدة من الروايات الواردة في التوراة عن أصل البشر، وعن أبناء نوح، واألماكن 

فرأى نفر منھم إن . يلة العبرانيينالتي حل بھا ھؤالء األبناء وأحفادھم ثم أحفاد أحفادھم، وھكذا على نحو ما تصورته مخ
أرض بابل، كانت المھد األول للساميين، ورأى آخرون إن جزيرة العرب ھي المھد األول ألبناء سام، وخصص فريق آخر 
موطنا معينا من جزيرة العرب، ليكون وطن سام وأبنائه األول، وذھب قسم إلى إفريقية فاختارھا لتكون ذلك للوطن، لما 

الوطن الصالح آلن يكون أرض أبي " األموريين"ود صلة بين اللغات السامية والحامية، ورأى قوم في أرض الحظه من وج
وھكذا انقسموا وتشعبوا في . على تلك األوطان المذكورة" أرمينية"الساميين، على حين ذھب قوم آخرون إلى تفضيل أرض 

   .موضوع اختيار الوطن السامي، ولكل حجج وبراھين

ئلون بنظرية من ھذه النظريات في برأي من ھذه اآلراء، ھم قلقون غير مستقرين في نظرياتھم ھذه، فتراھم يغيرون وحتى القا
يفترضون وطنا أصليا لجد الساميين، ثم يفترضون وطنا ثانيا يزعمون إن قدماء الساميين كانوا قد تحولوا من . فيھا ويبدلون

ھو موطن " بابل"مثال، وھو عالم ألماني إلى إن إقليم " فون كريمر"فقد ذھب . الوطن األول إليه، فصار الموطن األقدم لھم
أخرى تشترك فيھا أكثر اللغات السامية " حياتية"الساميين األول، وذلك لوجود ألفاظ عديدة لمسميات زراعية وحيوية 

لھذا الحيوان " الجمل"جد إن لفظة المعروفة، وھي مسميات ألمور ھي من صميم حياة ھذا اإلقليم، إال أنه عاد فذكر أنه و
المعروف ھي لفظة واردة في جميع اللغات السامية وفي ورود ھذه التسمية في جميع ھذه اللغات دالة على أنھا من بقايا اللغة 

ولكن الجمل حيوان أصله و موطنه األول الھضبة المركزية التي في آسية على مقربة من نھر سيحون . األولى" السامية"
جيحون، ولما كان قد الزم الساميين من فجر تاريخھم واقترن اسمه بأسمھم، وجب إن يكون موطن الساميين األقدم اذن  ونھر

ھو تلك الھضبة، إال إن أجداد الساميين غادروھا في الدھر األول، وارتحلوا عنھا فانحازوا إلى الغرب مجتازين إيران 
، فنزلوا فيه، فصار ھذا اإلقليم الوطن األقدم أو "بابل"حتى وصلوا إلى إقليم " الھند أوروبية"واألرضين المأھولة بالشعوب 

  .األول للساميين

في ھذه النظرية، دراسة أسماء النبات والحيوان في اللغات السامية وتصنيفھا وتبويبھا الممكن بذلك من " فون كريمر"وطريقة 
غلب تلك اللغات والتوصل بھذه الطريقة إلى الوقوف على أقدم معرفة المسميات المشتركة والمسميات التي ترد بكثرة في ا

الحيوان والنبات عند تلك الشعوب، فإذا اھتدينا إليھا صار من السھل على رأيه التوصل إلى معرفة الوطن األصل الذي جمع 
   .في يوم ما شمل أجداد الساميين

نفسه " فون كريمر"األول للسامين، فقد سار على نفس أسلوب  ، وھو من القائلين أيضا إن إقليم بابل ھو الموطن"كويدي"أمما 
درس الكلمات المألوفة في جميع اللغات السامية عن العمران والحيوان والنبات ونواحي . وطريقته، ولكن بصورة مستقلة عنه

الوطن األول، حيث رأى في " فون كريمر"الحياة األخرى، وقارن بينھا وتتبع أصولھا قال قوله المذكور، إال انه اختلف عن 
إن مواطن الساميين األول كانت األرضين في جنوب بحر قزوين وفي جنوب شرقيه إال انھم غادروھا بعد ذلك وارتحلوا عنھا 

  .إلى إقليم بابل
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، وھو من العلماء األلمان الحاذقين في الدراسات اللغوية، فقد ذھب أوال إلى إن موطن الساميين ھو شمال "ھومل"وأما 
العراق، ثم عاد فقرر إن إقليم بابل ھو الوطن األصل،وذھب أيضا إلى إن قدماء المصريين ھم فرع من فروع الشجرة التي 

  .أثمرت الثمرة السامية، وھم الذين نقلوا على رأيه الحضارة إلى مصر نقلوھا من البابليين

بالت والموازنات اللغوية، وعارضھا معارضة شديدة، آراء ھؤالء العلماء المذكورين القائمة على المقا" نولدكه"وقد ناقش 
مبينا إن من الخطأ االعتماد في وضع نظريات مھمة كھذه على مجرد دراسة كلمات و إجراء موازنات بين ألفاظ لم يثبت ثبوتا 

ني بأن يكون لھا لفظ قطعيا إن جميع الساميين أخذوھا من العراق، وأورد جملة أمثلة اختلف فيھا الساميون، مع انھا أجدر المعا
  .مشترك في جميع اللغات السامية

ومن أوجه النقد التي وجھت إلى نظرية القائلين إن العراق، أو إقليم بابل منه بصورة خاصة، ھو موطن الساميين، ھو إن 
ة زراعية القول بذلك يستدعي تصور انتقال للساميين من أرض زراعية خصبة ذات مياه إلى بواد قفرة جرد، و إبدال حيا

   .بحياة خشنة بدوية، ومثل ھذا التصور يخالف المنطق والمعقول والنطم االجتماعية

فقد رأى إن أواسط جزيرة ". شبرنكر"و أما القائلون إن الموطن األصلي لجميع الساميين ھو جزيرة العرب، فكان من أولھم 
ومن . لساميين،وذلك ألسباب وعوامل شرحھا وذكرھاللعرب، وال سيما نجد، ھو المكان للذي بجب إن يكون الوطن األول ل

  .ھذا الوطن خرج الساميون في رأيه إلى الھالل الخصيب فطبعوه بالطابع السامي، ومن ھذا الھالل انتشروا إلى أماكن أخرى

" دي كويه"، و "أبرھرد شرادر"و " سايس"وقد أيد ھذه النظرية جماعة من المستشرقين الباحثين في ھذا الموضوع من أمثال 
  .،وآخرين" كوك"و " جول ماير"و " كينغ"و " كارل بروكلمن"و " ھوبرت كرمه"و 

". ھوكو ونكلر"وكذلك . ، وھو من الباحثين في التاريخ العربي قبل اإلسالم"دتف نلسن"وقد مال إلى تأييدھا وترجيحھا 
  .الذي يرى إن موطن جميع الساميين الغربيين ھو جزيرة العرب" ھومل"و

. ذھب نفر من القائلين بھذه النظرية إلى إن العروض وال سيما البحرين والسواحل المقابلة لھا، ھي الوطن السامي القديم وقد
ويستشھد ھذا النفر على صحة نظريته ببعض الروايات والدراسات التي قام بھا العلماء فكشفت عن ھجرة بعض األقوام 

   .كالفينيقين و غيرھم من ھذه األماكن

، فذھب في دراساته المسھبة ألحوال جزيرة العرب إلى إن األقسام الجنوبية من جزيرة العرب ھي الموطن األصلي "فلبي"أما 
وفي ھذه األرضين نبتت السامية، ومنھا ھاجرت بعد اضطرارھا إلى ترك مواطنھا القديمة لحلول الجفاف بھا التي . للساميين

ھاجرت في رأيه، في موجات متعاقبة سلكت الطرق البرية " Palaeolithic" "البالئوليتيك"ظھرت بوادره منذ عصر 
ھاجرت وقد حملت معھا كل ما نملكه من أشياء ثمينة، حملت معھا . والبحرية حتى وصلت إلى المناطق التي استقرت فيھا

القلم الفينيقي، وطبعت تلك  ، وحملت معھا ثقافتھا وخطھا الذي اشتقت منه سائر األقالم، ومنه"القمر"آلھتھا، وأولھا اإلله 
رأيه ھذا من دراسات " فلبي"وقد أخذ . األرضين الواسعة التي حلت فيھا بھذا الطابع السامي الشي ما زال باقيا حتى اليوم

  .العلماء ألحوال جزيرة العرب ومن الحوادث التاريخية التي تشير إلى ھجرة القبائل من اليمن نحو الشمال

ومھد الساميين، منھا انطلقت الموجات البشرية إلى " مھد العرب"وجماعة آخرين من المستشرقين، ھي  "فلبي"فاليمن في رأي 
، وذلك ألن بقعتھا أمدت الجزيرة بعد كبير من القبائل، "مصنع العرب"وھي في نظر بعض المستشرقين أيضا . سائر األنحاء

  .وكذلك جميع الساميين "نمرود"ومن اليمن كان . قبل اإلسالم بأمد طويل وفي اإلسالم

والذين يقولون إن نجدا ھي موطن الساميين األول، يفرضون إن موجات ھجرة الساميين اتجھت نحو الشمال كما اتجھت نحو 
   .الجنوب والشرق والغرب، فكأن نجدا معين ماء يفيض فيسيل ماؤه إلى أطرافه

ن الموطن األول للسامين، وذلك ألن شروط الحياة الالزمة لم غير إن ھنالك جماعة من الباحثين ترى إن نجدا ال يمكن إن تكو
" الباليوثية"تكن تتوفر بھا، اللھم إال في المواضع التي توجد بھا أبار أو واحات، وھي قليلة متناثرة، وذلك حتى في العصور 

"Palaeolithic" 0 انت مع المواسم ولھذا فان أما المراعي التي كانت بھا في تلك األوقات فلم تكن دائمة الخضرة، بل ك
السكن فيھا ال يمكن إن يكون سكنا دائميا مستمرا، ثم إن السكن في نجد يقتضي وجود الجمل فيھا ولم يكن الجمل موجودا عند 



 

85 
 

ولما كان الحمار ال يتحمل العيش في البوادي . الساميين في العھود القديمة بل كان الحمار ھو واسطة الركوب والنقل عندھم
عة الفسيحة، لذلك لم يتمكن الساميون إذ ذاك من التوغل في الصحراء والسكن بعيدا عن مواضع الماء، فانحصر سكنھم الواس

في أسياف البوادي أي في مناطق قريبة من الحضر، ولھذا السبب رفض العلماء رأي من يقول إن نجدا ھي الموطن األول 
  .للساميين

  :د إليھا ھؤالء العلماء إلثبات نظريتھم في األمور اآلتيةويمكن تلخيص الحجج والبينات التي استن

ولما كانت . ال يعقل إن ينتقل سكان الجبال والمزارعون من حياة الحضارة واالستقرار إلى البداوة، بل يحدث العكس - 1
وجزيرة العرب  الشعوب السامية قد قضت في أطوارھا األولى حياة بدوية، فال بد إن يكون وطنھا األول وطنا صحراويا،

  .تصلح إن تكون ذلك الوطن أكثر من أي مكان آخر

ثبت إن معظم المدن والقرى التي تكونت في العراق أو الشام إنما كونتھا عناصر بدوية استقرت في مواضعھا، واشتغلت  -  2
ھذه العناصر البدوية قد  ولما كانت أكر. بإصالح أراضيھا و عمرانھا، واشتغلت بالتجارة، فنشأت من ذلك تلك المدن والقرى

جاءت من جزيرة العرب، فتكون الجزيرة قياسا على ذلك الموطن الذي غذى العراق وبادية الشام وبالد الشام بالساميين، 
   .وأرسل عليھا موجات متوالية منھا

  .ووطن الساميين ھناك أدلة دينية ولغوية، وتاريخية وجغرافية، تشير بوضوح إلى إن جزيرة العرب ھي مھد السامية -  3

إننا نرى إن جزيرة العرب قد أمد ت العراق وبالد الشام بالسكان، وأن القبائل الضاربة في الھالل الخصيب قد جاءت من  - 4
  .جزيرة العرب، فليس يستبعد إذن إن يكون الساميون قد ھاجروا منھا إلى الھالل الخصيب

إن كل ما قيل وذكر من حجج وبينات، ال يدل يقينا على إن : حجتھموقد عارض ھذه النظرية طائفة من علماء الساميات، و
جزيرة العرب كانت ھي المھد األصلي لألمم السامية، ونظرت إلى إفريقية على إنھا المكان المناسب ألن يكون الوطن األول 

لمالمح، وفي الخصائص ، وقد كون رأيه من وجود تشابه في ا"بلكريف"ومن ھذه الطائفة من علماء الساميات . للساميين
الجنسية، وصالت وقد كون رأيه من وجود تشابه في المالمح، وفي الخصائص الجنسية، وصالت لغوية يين األحباش والبربر 

  .والعرب دفعته إلى القول بأن الوطن األول للساميين ھو إفريقية

وقد . مثل تكوين الجماجم، والبحوث اللغوية" ةالفيزيولوجي"، مستندا إلى الدراسات "Gerlandجيرلند "وذھب إلى ھذا الرأي 
زعم ان شمال إفريقية ھو الموطن األصلي للساميين، وادعى ان الساميين والحاميين من ساللة واحدة ودوحة تفرعت منھا 

  .جملة فروع، منھا ھذا الفرع السامي الذي اختار الشرق األدنى موطنا له

و " موريس جسترو"و " نولدكه"و " Brtinبرتن "ودافعوا عنھا أو استحسنوھا، مثل وھناك نفر من العلماء أيدوا ھذه النظرية 
ولكنھم اختلفوا أيضا في تعيين المكان الذي نبت فيه الساميون أول مرة في القارة اإلفريقية، . وغيرھم" ربلي"و " كين"

شمال غربي إفريقية، وال سيما Brinton" برنتن"واختلفوا كذلك في الطريق الذي أوصل السامين إلى جزيرة العرب ، فاختار 
   .فجعلھا الموطن األصلي للساميين" األطلس"منطقة جبال 

الظاھرة التي تالحظ على سكان ھذه المنطقة " األثنولوجية"واختار نفر آخر إفريقية الشرقية موطنا أول للساميين، للعالقات 
إما طريق سيناء حيث ھبطوا في العربية الحجرية : أحد طريقينوزعم أن الساميين سلكوا في عبورھم إلى آسية . والساميين

وأناخوا فيھا مدة ثم انتشروا منھا، وإما طريق المندب حيث دخلوا العربية السعيدة من مواضع مختلفة من الحبشة ومن أرض 
سمات اقتضتھا طبيعة وقد أكسبتھم أقامتھم في بالد العرب خصائص جديدة، ووسمتھم ب. وھي الصومال الحديثة". Puntفنط "

الوطن الثاني، ولكنھا لم تتمكن من القضاء على الخصائص األولى التي تشير إلى الوطن األول قضاء تاما، وال على الصلة 
  .بين اللغات الحامية والسامية التي تسير إلى األصل المشترك كذلك

ال تخلو من ضعف، ومن مواطن ضعفھا أنھا وھذه النظرية، بالرغم من دفاع بعض كبار علماء اللغات واألجناس عنھا 
غضت الطرف عن االعتبارات التاريخية،واستسلمت لدراسات لم تنضج بعد، فمن الممكن مثال إرجاع ما الحظه علماء اللغات 
السامية واللغة المصرية القديمة إلى عوامل الھجرات السامية من جزيرة للعرب وعن طريق سيناء إلى إفريقية، مثل ھجرة 
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وقد ثبت أيضا من تحقيقات العلماء أن كثيرا من األسماء . وھم من أصل سامي جاؤوا مصر من بالد العرب" لھكسوسا"
وإذا سوغ علماء النظرية . المصرية القديمة التي كانت تطلق على األقسام الشرقية من الديار المصرية ھي أسماء سامية

ن من وجود القرابة اللغوية بين اللغة المصرية واللغات السامية مثال، فإن من اإلفريقية ألنفسھم االستدالل على إفريقية الساميي
   .الممكن إرجاع ھذه القرابة إلى أثر الھجرات السامية في اللغة المصرية

 وأما تقارب الحبشية من اللھجات العربية الجنوبية وكتابة األحباش حتى اليوم بقلم شبيه بالمسند، فال يكون دليال قاطعا على
ھجرة السامين من إفريقية عن طريق الحبشة إلى جزيرة العرب، إذ يجوز العكس، وقديمة ھاجر الساميون من العربية 

، وھي لغة سامية، كما أن "الجعزية"التي كانت تتكلم باللغة " أكسوم"والساميون ھم الذين كونوا دولة . الجنوبية إلى الحبشة
المكتوبة بالمسند، في حد ذاتھا دليل على أثر " محا" "يھا"وكتابات . قلم العربي الجنوبيقلمھا الذي يشبه قلم المسند ھو وليد ال

، وھذه الكتابات حديثة عھد بالنسبة إلى كتابات السبئيين، كما يمتھن اعتبار تشابه "الكوشيين"العرب الجنوبيين في اإلفريقيين 
إله سبا العظيم، " المقة"ن ووجود معبد في الحبشة خص باإلله أسماء بعض األماكن القديمة في الحبشة مع نظائر لم في اليم

، وأن "سليمان الحكيم"من " ماقدة" "بلقيس"وأمور أخرى دينية ولغوية وأثرية، واعتراف األحباش بأنھم من نسل ملكة سبأ 
في رأي أكثر العلماء، وأن التي لم أخذ األحباش منھا اسمھم في اللغة العربية ھي مقاطعة تقع في العربية الجنوبية " حبشت"
أصحاب اللغة الجعزية ھم اقدم ممن ھاجر من اليمن إلى الحبشة، ووجود صالت قديمة ببن الساحلين اإلفريقي " األجاعز"

دقيقة، تجد أنھا تجعل أمام القائلين إن أصل الساميين من إفريقية . والعربي، إذا نظرنا إلى كل ھذه األمور نظرة علمية
السھل التغلب عليھا، وال سيما إذا أضفنا اليھا األثر الذي تركته اليھودية والنصرانية في األحباش وفي  صعوبات ليس من

الشعوب الكوشية األخرى، فقرب ثقافتھا من الثقافة السامية وأثر في لغتھا، وھو أثر يجب أن يقام له وزن عند بحث ھذا 
   .الموضوع

أما تأثيرھا في دماء أھل الشرق األدنى . ون أن إفريقية تأثرت بالسماء األسيويةير" األنثروبولوجي"ثم ان كثيرا من علماء 
وفي سماء سكان جزيرة العرب، فقد كان قليال لقد دخلت اليھا دماء شعوب الشرق األدنى من البحر المتوسط ومن طور سيناء 

فريقية الشمالية، وما زال ھذا التأثر واضحا ويظھر أثر ھذا االختالط واضحا في إفريقية الشرقية وإ. ومن مضيق باب المندب
ولھذا فإن من الصعب تصور ھجرة السامين من أفريقية إلى جزيرة العرب وبالد الشام والعراق على وفق نظرية . حتى اليوم

  .ھؤالء العلماء

ل ھو أنسب مكان يتفق ، وحجته في ذلك أن ھذا المح"جون بيترس"ومن القائلين إن المھد األصلي للساميين ھو أرض إرمينية 
ثم إن األنف الحثي يشبه كل الشبه األنف العبراني، . مع رواية التوراة في الطوفان، وھو المحل األصلي لألمم السامية واآلرية

  .وفي ھذه التسمية داللة على المكان، وقد نسي أن العرب وھم من الساميين لم يرزقوا ھذا األنف

أن أصل الساميين من أوروبة، وقد تركوھا وھاجروا منھا إلى آسية الصغرى، ثم إلى " Ungnad" "أنكناد"وقد ذھب 
  .، وذھب قسم منھم في األلف الرابعة قبل الميالد إلى بابل وبقية أنحاء العراق"Amurru" "أمورو"ھاجروا منھا إلى أرض 

تشمل ھذه األرض، في رأيه، و" األمريين" "Amurru" "أمورو"إلى ان الوطن األصلي للسامين ھو أرض " كلي"وذھب 
من ھذه المنطقة ھاجر الساميون، وھو قد توصل إلى نظريته ھذه من الدراسات اللغوية، ولكنھا ال . بالد الشام ومنطقة الفرات

   .واألموريون من الشعوب السامية القديمة التي سكنت في فلسطين والشام وإقليم بابل. تستند في الواقع إلى أدلة قوية

الجنس : ، إذ كان البشر من ثالثة أجناس أساسية، ھي"قفقاسية"آخرون إلى أن الوطن األول األصل للساميين ھو أرض وذھب 
وقد قصدوا ". Negroids"، والجنس الزنجي "اآلسيويين" "Mongoloids"والجنس المنغولي " Caucassids"القفقاسي 

على " قفقاسية"فوطن ھذين الجنسين األول ھو . اآلريين والساميينبالجنس القفقاسي أصحاب البشرتين البيضاء والسمراء، أي 
، ثم "الھالل الخصيب"منه انتقل الساميون إلى أوطانھم الجديدة، بھجرتھم إلى الجنوب واستقرارھم فيما يقال له . ھذا الرأي

لقفقاسية وإلى الغرب والشمال، أي  فيما وراءه إلى السواحل الجنوبية لجزيرة العرب، ومنه انتقل اآلريون إلى الجنوب الشرقي
  .إلى آسية وأوروبة ثم إلى أماكن أخرى فيما بعد

وقد بحث القائلون . وھجرات على ھذا النحو، ال بد أن تكون لھا أسباب ومسببات، اذ ال يعقل ترك إنسان لوطنه من غير سبب
  .ة فرضياتبھذا الرأي عن األسباب التي أدت إلى وقوع تلك الھجرات، فوضعوا لھم جمل
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ظھر الساميون على مسرح الوجود في األلف الثالثة قبل الميالد، واستقروا في ھذه األرضين التي اصطبغت بالصبغة السامية، 
  .وھي الھالل الخصيب وشبه جزيرة سيناء وجزيرة العرب، حيث تعد اليوم المواطن الرئيسية للساميين

عن الوطن األول للجنس السامي، فذھب إلى أن الھالل الخصيب وأطراف وقد توسط بعض الباحثين بين اآلراء المتباينة، 
جزيرة العرب ھي الموطن األول للساميين والميدان الذي وجسوا فيه منذ أقسم أيامھم، وقد كان ھذا الميدان موضع صراع بين 

ميين، وكثير من الحضر كانوا من البداوة والحضارة، فقد كان البدو يھاجمون الحضر سكان القرى والمدن، والبدو ھم من السا
الساميين أيضا، ومن ھذا التنازع على الحياة تكون تاريخ الساميين في ھذه المنطقة الواسعة من الھالل الخصيب التي تھدھا 

  .من الشرق والشمال والغرب الجبال والتي تمتد فتشمل كل جزيرة العرب

   الھجرات السامية

أصل الوطن السامي، بھجرات الساميين من ذلك الوطن األم إلى أوطان أخرى في أزمان  تقول كل النظريات التي رأيناھا عن
ضيق أرض الوطن من تحمل عدد كبير من الناس، وتزاحم الناس كل الرزق، مما : مختلفة متباينة، وذلك ألسباب عديدة منھا

  .ذلك اإلقليم، إلى عوامل أخرىدعاھم إلى التحاسد والتباغض والتفتيش عن وطن جديد، وظھور تغيرات في طبيعة 

وقد تصور القائلون ان جزيرة العرب ھي مھد الجنس السامي، بالد العرب كخزان ھائل يفيض في حقب متعاقبة، تبلغ الحقبة 
  ".الموجات السامية"منھا زھاء ألف عام، بما يزيد على طاقته من البشر إلى الخارج، يقذف بھم موجات أطلقوا عليھا 

ئلون بنظرية أن جزيرة العرب ھي مھد الجنس السامي، سبب ھذه الھجرات بعدم استطاعة جزيرة العرب تبول وقد علل القا
وقد . عدد كبير من السكان يزيد على طاقتھا، فال يبقى أمامھم غير سلوك طريق الھجرات إلى األماكن الخصبة في الشمال

  .ن إلى أھدافھمكانت الطرق الساحلية من أھم المسالك التي أوصلت المھاجري

وفي جملة أسباب ضيق جزيرة العرب عن استيعاب العدد الكبير من السكان تغير مستمر طرأ عليھا، أدى إلى انحباس 
األمطار عنھا وشيوع الجفاف فيھا مما أثر على قشرنھا وعلى أحيائھا، فھلك من ھلك وھاجر من ھاجر من جزيرة العرب، 

السنين حتى حول بالد العرب أرضين غلبت عليھا الطبيعة الصحراوية، وقلت فيھا الرطوبة، وقد استمر ھذا التغير آالفا من 
   .وغلب على أكر بقاعھا الجفاف

حصبة جدا كثيرة المياه، تتساقط " Pleistocene" "الباليستوسين"وقد رأى بعض العلماء أن جزيرة العرب كانت في عصر 
وذات غابات كبيرة وأشجار ضخمة، كاألشجار التي نجدھا في الزمان الحاضر  عليھا األمطار بغزارة في جميع فصول السنة،

في الھند وإفريقية، وأن جوھا كان خيرا من جو أوروبة في العصور الجليدية التي كانت تغطي الثلوج معظم تلك القارة، ثم 
نيوليتتك "حدث ھذا التغير في عصر ال أخذ الجو يتغير في العالم، فذابت الثلوج بالتدريج، وتغير جو بالد العرب بالطبع، 

Neolithic " كالكوليتك"أو في عصر ال" "Chalcolithic" ولم يكن ھذا التغير في مصلحة جزيرة العرب، ألنه صار ،
يقلل من الرطوبة ويزيد في الجفاف، ويحول رطوبة التربة إلى يبوسة فيميت الزرع بالتدريج، ويھيج سطح القشرة فيحولھا 

  .با ثم صحارى ال تصلح لإلنبات وال لحياة األحياءرماال وترا

فاضطر سكان الجزيرة الذين كانوا من الصيادين إلى أن يكيفوا أنفسھم بحسب الوضع الجديد، فأخذ ناس منھم يھاجرون إلى 
تفاء مناطق أخرى مالئمة توائم حياتھم ومزاجھم، وأخذ ناس آخرون يعتمدون على الزرع وتدجين الحيوانات، وعلى االك

وھكذا تعرضت حياة األجسام . بصيد ما يرونه من حيوانات تحملت الجو الجديد متنقلين من مكان إلى مكان حيث الكأل والماء
  .الحية من نبات وحيوان لتغيرات تدريجية مستمرة، فرضھا عليھا تغير الجو

ح األرض، وھبوط مستوى الماء وقد أسى انحباس المطر وازدياد الجفاف ويبوسة الجو إلى انخفاض الرطوبة من سط
بالتدريج عن قشرة األرض، وظھور األمالح في اآلبار، وجفاف بعض اآلبار، فأدى ذلك إلى ترك الناس ھذه األماكن، إذ 

حدث ذلك . صعب عليھم استغاللھا بالزراعة، وإصالحھا بحفر آبار ال تساعد مياھھا الملحة على نمو النبات، ومعيشة الحيوان
   .ور اإلسالمية حيث نسمع شكاوى مريرة من ھذه العوارض الطبيعيةحتى في العص
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م في الخرج، كما تحدث غيره من السياح عن  1917عن ھبوط مستوى مياه بعض اآلبار التي زارھا عام " فلي"وقد تحدث 
  .حوادث مشابھة حدثت في تھامة والحجاز وأماكن أخرى

اء في جزيرة العرب إلى عوامل أخرى، إضافة إلى الجفاف مثل ويعزو علماء طبقات األرض انخفاض مستوى سطح الم
، أن الماء قد انخفض زھاء سبع "Twitchell" "تويجل"وقد رأى الخبر األمريكي . ھبوط درجات الضغط على قشرة األرض

األحمر وفي ومن العلماء من يرى أن مستوى سطح الماء في البحر . وعشرين قدما عن مستواه الذي كان عليه قبل ألفي عام
الخليج العربي قد انخفض كذلك، فذھب بعض علماء دراسة التوراة إلى أن مستوى سطح الماء في خليج السويس قد انخفض 

وذھبت جماعة منھم إلى أن ھذا الھبوط لم يكن كبرا، وإنما بلغ ". Exodus - أيام الخروج "قدما عما كان عليه في " 25"
اما مستوى سطح الخليج العربي، فقد ھبط على راي بعضھم زھاء . الل ثالثة آالف سنةزھاء ست أقدام أو أقل من ذلك في خ

عشر أقدام أو خمس أقدام خالل ألفي عام، وان ماء البحر قد تراجع في ھذه المدة، ويستدلون على ذلك بوجود السباخ في 
يه بعضھم من أن الربع الخالي، وقد عثر فيه األحساء والقطيف، وھي، في رأيھم، من بقايا تأثر البحر في األرض وبما ذھب ال

. ومھما يكن من شيء، فإن ھبوط. على بقايا بحر واسع في السھل المنخفض الذي يقال له أبو بحر، كان متصال بالبحر العربي
  .مستوى سطح الماء مھما كان مقداره قد أثر في سطع األرض

لعذبة، وأدوات من للصوان ترجع إلى ما قبل التاريخ والعصور وقد وجد السياح محارا من النوع الذي يكون في المياه ا
الحجرية، وبقايا عظام ترجع إلى ھذه العصور في مناطق صحراوية، ويدل وجودھا فيھا على أنھا كانت مأھولة، وأنھا لم 

ن السنين إلى نھمل إال لعوارض طبيعية قاھرة لم يكن من الممكن التغلب عليھا، حولت تلك المناطق الخصبة في ألوف م
   .مناطق ال تتوفر فيھا شروط الحياة، فھجرت

كما أننا نجد في الكتب العربية ذكر أشجار ضخمة كانت تنمو في مناطق ال تنبت شيئا ما في الزمان الحاضر، وذكر مناطق 
األرضين، ال  وقد جف معظمھا، وعاد أرضين قفرة جردء، فھالك ھذه النباتات وجفاف ھذه" الحمى"كانت تحمي، يقال لھا 

يمكن أن يعزى إلى سوء األوضاع السياسية وھجرة القبائل والمزارعين إلى أماكن أخرى لفساد اإلدارة في األماكن البعيدة 
إن ھذا التغير الذي حدث في جو جزيرة العرب، فساعد على . حسب، بل ال بد ان يكون للطبيعة يد في ھذا التحول ونصيب

طار، قد أباد النباتات، وقاوم نمو المزروعات، وعفى على األشجار الضخمة التي كانت تعيش من ازدياد الجفاف وانحباس األم
امتصاص جذورھا العميقة للرطوبة من أعماق األرض، كما أثر في حياة الحيوان كاألسد الذي قل وجوده، وقد كان كثير 

وحمار الوحش وقد كان من . ت في كتب اللغةالوجود، ويدل على كثرة وجوده ھذه األسماع الكثيرة التي وضعت له وحفظ
   .والرئم أو بقر الوحش، والفھد، والنسر. الحيوانات التي يخرج الناس لصيدھا في الحجاز وفي نجد، والنعامة

ومن العلماء الذين نسبوا ھجرة الساميين من جزيرة العرب إلى خارجھا، إلى عامل الجفاف والتغير الذي وقع في جو جزيرة 
بالد العرب في الدورة الجليدية جنة، بقيت محافظة " كيتاني"لقد تصور ". L.Caetani" "كيتاني"العالم االيطالي العرب، 

وجنة ". جنة عدن"على بھجتھا ونضارنھا مدة طويلة وكانت سببا في رسم تلك الصورة البديعة في مخيلة كتاب التوراة عن 
في جزيرة العرب، غير أن الطبيعة قست عليھا، " كيتاني"ي كانت في نظر عدن المذكورة في العھد القديم ھي ھذه الجنة الت

فأبدلتھا صحارى ورماأل، حتى اضطر أصحابھا إلى االرتحال عنھا إلى أماكن تتوافر فيھا ضروريات الحياة على األقل فكانت 
ما يقول قوية وعنيفة بين سنة وكانت ھذه الھجرات ك. الھجرات إلى العراق وبالد الشام ومصر والمواطن السامية األخرى

قبل الميالد، فدخل الھكسوس أرض مصر، وھاجر العبرانيون إلى فلسطين، ثم ولي ذلك عدد من  1500وسنة  2500
  .الھجرات

أن ھذا التغير الذي طرأ على جو جزيرة العرب، إنما ظھر قبل ميالد المسيح بنحو عشرة آالف سنة، غير أن " كيتاني"ويرى 
وعندئذ صار سكان بالد العرب، . ولم يؤثر تأثيرا محسوسا ملموسا إال قبل ميالد المسيح بنحو خمسة آالف سنة أثره لم يبرز

وھم الساميون، ينزحون عنھا أمواجا، للبحث عن مواطن أخرى يتوفر فيھا الخصب والخير، وحياة أفضل من ھذه الحياة التي 
  .أخنف تضيق منذ ھذا الزمن

ة جزيرة العرب، مثل وادي الحمض ووادي السرحان ووادي الرمة ووادي الدواسر، أنھارا كانت أودي" كيتاني"وقد تصور 
ذات مياه غزيرة تنساب أليھا من المرتفعات والجبال في الدھور الغابرة، أثرت فيھا التغيرات الطبيعية المذكورة، فقلت من 

   .إذ تسيل فيھا السيول بعد ھطول األمطار مياھھا حتى جفت، فصارت أودية، ال تجري فيھا المياه إال أحيانا،
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أيضا، فرأى أن األنھر المذكورة في التوراة على أنھا أنھر جنة " فرتز ھومل"وقد ذھب إلى ھذا الرأي المستشرق األلماني 
ووادي ، ھي أنھر تقع في بالد العرب، وأن األنھر المشار أليھا، ھي وادي الدواسر، و وادي الرمة، ووادي السرحان، "عدن"

األربعة في رواية التوراة، " جنة عدن"، وھما من أنھر "فيشون"و " جيحون"، فذھب إلى أن نھري "كالسر"وأما . حوران
  .ھما في جزيرة العرب

أن الفيلة والحيوانات الضخمة التي يندر وجودھا اليوم في بالد العرب، كانت موجودة فيھا بكثرة، وال سيما " كيتاني"ويعتقد 
  ".الكالسيكيين"وقد جاء بأمثلة لتأييد رأيه من كتب . وكان الصيادون يخرجون الصطيادھا ألكل لحومھا". دينم"في أرض 

أما القسم الغربي، فھو الذي على ساحل البحر األحمر الشرقي، . غربي وشرقي: جزيرة العرب إلى قسمين" كيتاني"وقد قسم 
وھي عند السفوح الشرقية . األرضون التي تأخذ في االنحدار والميلو أما القسم الشرقي، ف. وفيه سالسل جبلية ومرتفعات

في مستوى راق من المدنية، وكان لھم سلطان كبير  - في رأيه - وقد كان سكان المناطق الغربية . للجبال، وتمتد نحو الخليج
وأسرع في األرضين الشرقية وقد كان فعل الجفاف أشد . على المناطق الشرقية، وعلى سكانھا الذين كان يغلب عليھم الفقر

منه في األقسام الغربية، لذلك بدأت الھجرات من ھذه المناطق قبل المناطق الغربية، وظھرت فيھا البداوة بصورة أوضح من 
ولما توسعت منطقة الجفاف وأخذت . ظھورھا في األرضين التي على ساحل البحر األحمر والمتصلة باليمن وبالد الشام

و بالد العرب الغربي، ظھرت أعراض الصحراوية في تلك األرضين كنللك، واضطر السكان إلى الھجرة الرطوبة تقل في ج
   .منھا إلى مناطق أخر ى

من أھم النظريات التي " السير توماس أرنولد"ھذه رواجا بين عدد كبير من المستشرقين، واعتدھا " كيتاني"وقد القت نظرية 
، يرى أنھا ال تستند إلى أسس "الويس موسل"غير أن المستشرق . إلى التاريخ العربي اكتشفھا المؤرخون الحديثون بالنسبة

الجيولوجية التي قام "تاريخية، وال إلى أدلة علمية، وأن القائلين بھا قد بالغوا فيھا مبالغة كبيرة، ويرى أنه ما دامت البحوث 
فحص أكثر مناطق جزيرة العرب فحصا علميا فنيا، حتى بھا العلماء في مراحلھا األولى، قد جرت في مناطق محدودة فلم ت
التي استشھد بھا " الجيولوجية"ولھذا فھو يرى أن األدلة . اآلن، فال يصح االعتماد على فرضيات، تبنى عليھا آراء ثابتة

   .ضعيفة وغير كافية، فھي ال تستحق مناقشة، واكتفى بمناقشة األدلة التأريخية" كيتاني"

ضعف الحكومات، وتحول الطرق : الھجرات، وتحول األرضين الخصبة صحارى، إلى عاملين ھما سبب" موسل"يرجع 
فضعف الحكومات ينشأ عنه تزعم سادات القبائل و الرؤساء، و انشقاقھم على الحكومات المركزية، ونشوب الفتن . التجارية

العمرانية، وتلف المزارع والمدن، وتوقف  واالضطرابات واشتعال نيران الحروب، وانصراف الحكومة والشعب عن األعمال
األعمال التجارية وحصول الكساد، وانتشار األمراض والمجاعة، والھجرة إلى مواطن أخرى يأمن فيھا اإلنسان على نفسه و 

 ، بل بعود إلى"كيتاني"مثال ال يعود إلى فعل الجفاف الذي أثر على السد كما تصور ذلك " مأرب"فخراب سد . أھله وماله
فيھا، وتدخل الحكومات األخرى " األذواء"و " األقيال"عامل آخر ال صلة له بالجفاف، ھو ضعف الحكومة في اليمن، وتزعم 

في شؤون العربية الجنوبية كالحبشة والفرس، مما أدى إلى اضطراب األمن في اليمن، وظھور ثورات داخلية وحروب، 
لثاني من القرن للسادس للميالد، فألھى ذلك الحكومة عن القيام بإصالح كالذي يظھر من الكتابات التي تعود إلى النصف ا

السد، فتصدعت جوانبه، فحدث االنفجار، فخسرت منطقة واسعة من أرض اليمن مورد عيشھا األول، وھو الماء، ويبست 
وتصدع . ى مواطن جديدةالمزارع التي كانت ترتوي منه، واضطرت القبائل وأھل القرى والمدن الواقعة فيھا إلى الھجرة إل

   .السد بسبب ضغط الماء على جوانبه،ھو في حد ذاته دليل على فساد نظرية الجفاف

، فقد "كيتاني"أن التقدم الذي حدث في البالد العربية بعد القرن التاسع عشر دليل آخر على فساد نظرية " موسل"ويرى 
اإلنسان والحيوان والنبات في مناطق من العراق  ظھرت مدن حديثة، وعمرت قرى، وشقت ترع، وحفرت آبار، وعاش
فليس الجفاف ھو المانع من عمارة ھذه المناطق، . وسورية ولبنان وفلسطين واألردن كانت تعد من األرضين الصحراوية

والسبب في تكون ھذه الصحارى، بل السبب شيء آخر، ھو ضعف الحكومات وانصرافھا عن العمارة وعن المحافظة على 
الطبيعية وضبط األمن، ووقوفھا موقف المتفرج تجاه قطع الناس لألشجار واستئصالھا الستخراج الفحم منھا، أو  الثروة

الستعمال خشبھا في أغراض أخرى، وقتال القبائل بعضھا ببعض، ھذا وان من الممكن إعادة قسم من األرضن الجرد إلى ما 
رف إلى حفر اآلبار، و إقامة السدود، وغرس الجبال، وإنشاء الغابات، كانت عليه، إذا ما تھيأت لھا حكومة قوية رشيدة تنص

  .واالستفادة من مياه العيون
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عن األنھار في جزيرة العرب مسالة ال يمكن البت فيه أالن، لقلة الدراسات " كيتاني"أيضا أن ما ذكره " موسل"وبرى 
رده إلى الجفاف وعدم احتمال تلك الحيوانات الجو الجديد، العلمية، كما ان ما ذكره عن انعدام أجناس من الحيوانات، ليس م

ودليله على ذلك أن . فھلكت، أو ھاجرت إلى مواطن جديدة، بل مرده في نظره إلى اعتداء اإلنسان عليھا، وقتله اياھا
كذلك . لكنھا بقلةال تزال تعيش في المناطق التي عينھا أولئك الكتاب، و" الكالسيكيين"الحيوانات التي ورد ذكرھا في كتب 

نجد الھمداني وغيره ينكر وجود األسد و حيوانات أخرى في مواضع قل فيھا وجودھا األن، وھذا مما يشير إلى أن ھذه 
الحيوانات لم تنقرض أو تقل بفعل تبدل الجو، بل بفعل اعتداء البشر عليھا، وان اعتداء البشر على الحيوان شر من اعتداء 

   .الطبيعة عليه

وقد . في ھجرة القبائل العربية من الجنوب إلى الشمال، أو من الشرق إلى الشمال" كيتاني"على نطرية " موسل"يوافق وال 
قسم غربي وھو الممتد من فلسطين إلى اليمن، وينتھي : كما سبق أن ذكرنا تقسيم جزيرة العرب إلى قسمين" كيتاني"رأى 

وقسم شرقي، وھو ما وقع . والغربية البحر األحمر ومضيق باب المندب "السراة"بالبحر العربي، وتكون حدوده الشرقية 
  .إلى الخليج والبحر العربي" السراة"شرقي 

في القسم الشرقي قبل الغربي، وھذا صار سكانه يھاجرون منه بالتدريج إلى مواطن " كيتاني"وقد ظھر الجفاف في رأي 
سببا لظھور الصحارى الشاسعة في ھذا القسم بصورة ال نعھدھا في  جديدة صالحة لالستيطان مثل العراق والشام، كما صار

، أو علماء "الكالسيكين"أن ھذا التقسيم ال يستند إلى أسس طبيعية و جغرافية، وال إلى أراء " موسل"و يرى . القسم الغربي
   .الجغرافية العرب، أو غيرھم و انه مجرد رأي ال يكون حجة إلثبات ھذا الرأي

و غيره عن الھجرات من جزيرة العرب، من اليمن أو من نجد إلى " كيتاني"في الھجرات، يرى أن ما قاله  و لموسل رأي
أن أصل  - على حد قول موسل - فليست لدينا حتى أالن براھين كافية تثبت . الشمال، قول ال يستند إلى دليل تاريخي قوي

عن استمرار الھجرات من األلف الثالث أو قبل " كيتاني"ادعاه  كما إن ما. مثال من جزيرة العرب" العبرانيي"أو " الھكسوس"
فلم ضلت ھذه الھجرات مستمرة إلى أن توقفت بعد . ذلك قبل الميالد إلى القرن السابع بعد الميالد قول ال ينطبق مع المنطق

قبائل صغيرة و عشائر و أفخاذ، أم أن القبائل الكبيرة قد تجزأت إلى  ؟أزدادت الرطوبة و تحسن الجو ؟القرن السابع للميالد
فلم تدفعھا  ؟فأصبح في إمكانھا العيش بعض الشيء في محال صغيرة، ال تحتاج إلى مراعي شاسعة ، و ال إلى مياه غزيرة

الحاجة منذ ھذا العھد إلى الھجرة في شكل موجات كبيرة و ھل كان الجفاف ھو المانع من مھاجمة حدود اإلمبراطورتين 
و يرى إن ما ادعاه  ؟ساسانية كانتا قد سدتا أبواب جزيرة العرب على اھلھا، فلم تسمحا بتخطي ھذه الحدودالبيزنطية و ال

من أن الجفاف والجوع حمال قبائل اليمن على الھجرة إلى الھالل الخصيب حيث نزلت في أرضين كانت خالية " كيتاني"
" الكالسيكية"، قول ال يؤيده ما جاء في الكتب "الغساسنة"و  "المناذرة"مھجورة على أطراف الفرات والشام، فألفت حكومتي 

" موسل"ويرى . من أن تلك األرضين كانت عامرة، آھلة بالسكان، تمر بھا الطرق التجارية العالمية" السريانية"وفي المصادر 
من أھل الھالل الخصيب،ولم  مشايخ"وقد أسس الدولتين " تدمر"إنما ظھرتا بعد سقوط " الغسانية"و " اللخمية"أن الحكومتين 

   .يكونوا مھاجرين وردوا من الجنوب، أو من العروض على نحو ما تزعمه بعض الروايات

تصديقه الرواية العربية عن ھجرة القبائل ونظريتھا في األنساب، واعتدادھا من جملة األدلة " كيتاني"على " موسل"و يأخذ 
تنطبق على الوضع الذي كان في القرن السابع للميالد وفي  -تسليم بصحتھا مع ال -ويرى أنھا . التي تثبت نظرية الجفاف

  .الجاھلية القريبة من اإلسالم، وأنھا رواية تستند إلى خبر مسوغ ال يصح أن يكون سندا في إثبات الھجرات لما قبل الميالد
نوبيين كانوا قد ھيمنوا في الجاھلية بصورة أخرى، ھو ان العرب الج - على حد قول موسل  -ويمكن تفسير انتساب القبائل 

وقبل اإلسالم بقرون على الطريق التجارية التي تصل الشام باليمن وعلى الطرق التجارية األخرى، وكانت لھم حاميات فيھا 
لحماية القوافل من غارات األعراب، فلما ضعف أمر حكومات اليمن، استقلت ھذه الحاميات، وكان كثيرا من أفرادھا قد 

ولما كان لليمن مقام عظيم وشر ف بين القبائل، انتسب ھؤالء إلى . جوا مع من كان يجاورھم من القبائل، واتصلوا بھمتزاو
أسطورة األنساب ثم " موسل"ومن ھنا نشأت، في رأي . اليمن، وصاروا يعدون أنفسھم مھاجرين، يتصل نسبھم بنسب اليمن

جلوھا على أنھا حقيقة واقعة، ومنھم انتقلت إلى كتب التأريخ، فتوسعت فس" الكوفة"و " المدينة"جاء علماء األنساب في 
  .وتضخمت في اإلسالم

أنه لو كانت ھنالك ھجرات حقا، لرأينا أثرھا في لغة القبائل النازحة إلى الشمال وفي عقيدتھا الدينية وفي " موسل"ويدعي 
ال إشارة في الكتابات العربية الجنوبية التي تعود إلى ما ثقافتھا وفي أساطيرھا وفي قصصھا الشعبي، ولوجدنا في أقل األحو
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ولكننا ال نجد في شيئا من ذلك، وھذا مما يفند رأي القائلين بالھجرات، وبان أصل كثير من القبائل التي كانت تقيم . قبل اإلسالم
   .في شمال جزيرة العرب، ومن ھؤالء الغساسنة والمناذرة، ھم من اليمن

وغيره من المستشرقين ممن زعموا أن الفتح اإلسالمي ھو آخر ھجرة سامية " كيتاني"ضا على دعوى أي" موسل"ويعترض 
قذفت بھا جزيرة العرب إلى الخارج، وأنھا كانت بسبب الجفاف والجوع، ويرى أن ما جاء في ھذه الدعوى ال يتفق مع 

لجيوش التي اشتركت في فتح العراق والشام وفلسطين عن عدد نفوس الحجاز مبالغ فيه، وأن ا" كيتاني"الحقيقة، وأن ما ذكوه 
لم تكن حجازية أو نجدية حسب، بل كانت فيھا قبائل عراقية وشامية نصرانية، ساعدت أبناء جنسھا العرب مع اختالفھا مع 

ج على المسلمين في الدين، وحاربت الروم والفرس، ولذلك فليست الفتوحات اإلسالمية ھجرة من جزيرة العرب إلى الخار
  .بدافع الفقر والجوع" كيتاني"نحو ما تصوره 

والرأي عندي أن ما يسمى بموضوع تغير الجو في جزيرة العرب وبالھجرات للسامية واالستشھاد بآثار السكنى عند حافات 
ج بعد، األودية وفي أماكن مھجورة نائية، ألتخاذ ذلك دليال على الوطن السامي وعلى ھجرة الساميين، ھو موضوع لم ينض

والعلوم األخرى، ليقولوا كلمتھم في ھذا " الجيولوجيا"وھو ال يزال بعد يحتاج إلى دراسات علمية وإلى نتائج أبحاث علماء 
أما الحدس والتخمين، وأما االعتماد على . فعلى بحث ھؤالء يتوقف الحكم في موضوع تطور الجو وتغير اإلقليم. الموضوع

ت ومطابقات في أمور دينية ثقافية أخرى، فأنھا ال تكفي في نظري للبت في قضايا يجب حوادث وعلى بحوث لغوية ومقابال
ھذا ھو رأيي اآلن في ھذا الموضوع، وفي كل اآلراء . أن يكون فيھا الحكم والكلمة لمعلوم ال للحدس والتصور والتخمين

   .الواردة عن مواطن الساميين

تقاد أصحابھا بما ورد في التوراة، فجاءت بكل ما عندھا من حجج وأدلة إلثبات فقد رأينا أن بعض تلك اآلراء إنما قيلت الع
رأيھا ھذا، ورأينا لن في بعض األدلة متناقضات و استشھادات ضعيفة، ورأينا أن االستشھاد باشتراك اللغات في األلفاظ ال 

للنبات والحيوان ولظھور األلفاظ حتى نستشھد  يمكن أن يكون دليال قاطعا على األصل المشترك، ثم إننا ال نملك سجال تاريخيا
والرأي ال يكون رأيا علميا إال بحجة . به في إثبات نظرية من النظريات، كل ما لدينا من ھذا النوع إنما ھو مجرد رأي وحدس

أستعجل العلماء قاطعة وبدليل علمي دامغ وبحوث مختبرية وآثار تثبت ذلك للعيان، فمن حقي إذن أن ألتزم التريث واالنتظار و
   .المتخصصين في دراسة طبقات األرض، لنرى نتائج بحوثھم لنستنير بھا في إعطاء أحكام في ھذه اآلراء

أما بعض األمثلة التي استشھد بھا إلثبات تغير جو جزيرة العرب، فھي أمثلة ال يمكن أن تكون دليال للتغير، وإنما ترجع إلى 
وتغير اتجاھات السفن البحرية، وإلى الفتن والحروب وغارات القبائل المتوالية التي  عوامل أخرى مثل تغير طريق القوافل،

ھي من شر األوبئة التي فتكت بالمجتمع العربي، فسببت ھرب الحضر من أماكن إقامتھم إلى أماكن أخرى، لعدم وجود قوات 
في اليمن بين الحبش وأھل اليمن وأمثال ذلك  نظامية وحكومة ترد اعتداءات األعراب عليھم، ثم الحروب األھلية التي وقعت

أما في اإلسالم، فقد كان للفتوحات دخل كبير في ھجرة القبائل لنشر اإلسالم ولالستمتاع . مما وقع بين الفرس والعرب
 بخيرات بقاع جديدة في العراق وفي بالد الشام وفي أمكنة أخرى ال يوجد لھا مثيل في جزيرة العرب، فتخربت لذلك بعض

أضف إلى ذلك الحروب والفتن التي وقعت في اليمن وفي . القرى والسدود القديمة التي كانت في اإلسالم، وھي اليوم خراب
باقي العربية الجنوبية والعروض في أيام األمويين والعباسين وفي األيام التي تلتھم، فنشرت في تلك الديار الخراب، ثم إھمال 

اء وملوك وحكام شأن جزيرة العرب، لفقرھا وعدم وجود موارد غنية فيھا، وانتقال أصحابھا األمويين ومن جاء بعدھم من خلف
أصحاب الجاه والنفوذ إلى البالد الغنية، ولم يبق من يدافع عنھا ويتحدث بلسانھا باعتبارھا مھد العرب األول ومھد اإلسالم، 

   .مستوطنات حتى وصلت إلى ما وصلت أليه اليومفتقوى الخراب بذلك على العمار، وأخذ يبتلع ما يجده أمامه من 

والدليل على ذلك، ورود أسماء مواضع عديدة في اليمامة وفي الحجاز وفي نجد واليمن وفي كل أنحاء جزيرة العرب األخرى 
في الموارد العربية اإلسالمية، كانت مأھولة مزروعة في صدر اإلسالم، خربت وھجرت وصارت أثرا، وقد ذھب عن 

بل نجد في كتب الجغرافيين أسماء مواضع نزلوا . فلما كتب عنھا الجغرافيون لم يجدوا من عمرانھا شيئا. ا حتى االسمأكثرھ
أما اليوم فلم يبق من أكثرھا شيئا، فھل نرجع فعل ھالكھا إلى الجفاف وتغير الجو . بھا وأقاموا فيھا، وكانت معمورة مسكونة

إن الجغرافيين المذكورين لم يشيروا إلى وجود واحات وبحيرات وأنھار حتى نقول  ؟نھاروإلى اندثار الواحات والبحيرات واأل
بفعل الجو فيھا، بل ھنالك عوامل أخرى عديدة اضطرت الناس إلى ترك مواطنھم تلك التي ذكرتھا، وفي مقدمتھا الفتن والغزو 

   .وتغير الطريق وعدم قيام حكومة قوية تحمي األمن
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اد بالھجرات، فإنه موضوع غامض محتاج إلى دراسة علمية عميقة، فالذين يرون أن جزيرة العرب وأما موضوع االستشھ
كانت مھد الجنس السامي،وضعوا نظريتھم ھذه قياسا على روايات أھل األخبار من أمر ھجرة العرب إلى تلك األرضين، 

العراق وبالد الشام وإلى ما وراء ھذه األرضين، ومن الفتح اإلسالمي الذي جرف قبائل عدنانية وقحطانية فساقھا إلى بالد 
ومن ھجرة قبائل من جزيرة العرب إلى تلك البالد حتى الزمن القريب،ومن أخبار عن ھجرة الفينيقيين من البحرين إلى بالد 

ة الغربية من ولكننا تجد من ناحية أخرى ان التوراة تذكر آن االسماعيليين ھم سكان أرضين تقع في األقسام الشمالي. الشام
جزيرة العرب وفي شرق فلسطين في البادية وفي طور سيناء، واألخباريون يذكرون أن العدنانيين ھم من ساللة اسماعيل أي 
أنھم اسماعيليون، ويذكرون أنھم جاؤوا من الشمال فسكنوا الحجاز، وأن جدھم رفع قواعد البيت الحرام، ونرى أن اليھود 

وان قبائل عراقية . ز، وأن أقواما من سكان العراق زحفوا نحو الجنوب فسكنوھا في العروضزحفوا من فلسطين نحو الحجا
كالقبائل العبرانية ھاجرت من العراق إلى بالد الشام ثم إلى مصر ثم عادت إلى بالد الشمام، فمثل ھذه الھجرات تلفت النظر 

وھي تجعله يشعر أن الھجرات لم تكن دائما في . ا أيضاوتجعل الباحث يبحث عن أمثلة أخرى من ھذا القبيل، لعله يجد غيرھ
اتجاه واحد، بل كانت حركة دائمة نتجه مختلف االتجاھات، لعوامل سياسية واقتصادية وحربية ساحتھا من شمال بلدية الشام 

ت بالمعنى إلى سواحل البحر العربي في الجنوب، ومن سواحل البحر األحمر إلى سواحل الخليج العربي، فھي ليست ھجرا
الذي نفھمه من الھجرات في لغة علماء الساميات، ذات أزمان معينة لھا أمد محدود كألف عام أو أكثر من ذلك أو أقل، و 
بمقياس ضخم كبير، بل ھي حركة دائمة لقبائل أو لجماعات تتنقل من مكان إلى مكان طلبا للمعاش أو ألحوال سياسية 

العرب والعراق إلى حدود الجبال وكل  فھذه األرضون التي تشمل كل جزيرة. ليس غيروحربية، فھي ھجرة بھذا المعنى إذن 
البادية الواسعة حتى سواحل البحر األبيض فطور سيناء إلى نھر النيل، ھي مواطن الساميين، ومسارحھم التي كانوا وما زالوا 

الميالد وبعده، بل حتى في زمن االسالم، ولكنھا  وقد درجت عليھا أقوام أخرى أيضا ليست بأقوام سامية، قبل. يدرجون عليھا
فقد بقي من ھؤالء خلق . غلبت على أمرھا، وصھرت في بوتقة الساميين، أمثال الفرس واليونان والرومان والصليبيين

ن بدماء اندمجوا بھم وتخلقوا بأخالقھم وتكلموا بألسنتھم بمر السنين، حتى صاروا مثلھم ومنھم، وبذلك امتزجت دماء الساميي
غريبة عنھم فدمھم من ھنا ليس بدم صاف نقي، وليس في األجناس البشرية جنس يستطيع أن يفخر فخرا مطلقا بكونه الجنس 

  .النقي الخالص الذي لم يختلط قط بأي دم غريب

فمنھم من بالغ، . أضف إلى ما تقدم أن العلماء القائلين بتبدل الجو وبتغيره، ھم على خالف بينھم في األزمنة وفي األسباب
ومنھم من . ومنھم من أفرط حتى قال إن الجو في جزيرة العرب كان يختلف في أيام اليونان والرومان عنه في األيام الحديثة

قال إن الجو لم يتبدل تبدال محسوسا مؤثرا فيھا منذ حوالي ألفي عام، و منھم من عزا أسباب انخفاض مستوى الماء االرضي 
عوامل ليست لھا صلة بتبدل الجو، وعزا خراب القرى و المدن و اندثار السدود إلى عوامل أخرى ال  في جزيرة العرب إلى
ومع كل ذلك، فأن ھذه الدراسات لم تنضج بعد، ودراسة جزيرة العرب و جوھا لم تتم بصورة علمية . عالقة لھا بتبدل الجو

علميين، على نحو من الحدس و التخمين، و ال يمكن بناء مختبرية بعد، و أكثر ما ذكرته ھو مالحظات مؤرخين أو باحثين 
   .نظريات معقولة على مثل ھذه اآلراء

إن ھذه المالحظات تدفعني إلى التريث في البت في وطن الجنس السامي،حتى تتھيأ دراسات أخرى علمية دقيقة عنه، ألن 
ال علميا مقنعا في تثبيت الوطن األول الذي ظھر فيه األخذ بالقياس، و بمجرد المالحظات والمشاھدات، ال يمكن أن يكون دلي

وان كنت أجد أن جزيرة العرب قد أمدت األقسام العليا منھا، وھي بالد العراق والبادية . ھدا النسل الذي نسميه بالنسل السامي
لم تأخذ من تلك وبالد الشام بفيض من الناس، بصورة دائمة مستمرة، وذلك ألسباب عديدة عسكرية واقتصادية، و إنھا 

  .األرضين مثل ھذا الفيض

إن نظرية موطن الجنس السامي، ھي في نظري جزء من مسالة كبرى معقدة، ھي مسالة موطن الجنس البشري بكامله، ھل 
وكيف ظھرت ھذه األجناس  ؟ھو موطن واحد في األصل، أو جملة مواطن، وإذا كان ذلك الموطن موطنا واحدا، فأين كان

وكل بحوثنا اآلن ! إن ھذه بحوث، على البشرية أن تضني نفسھا في البحث عنھا ؟نھا المتعددة وبسحنھا المختلفةالبشرية بألوا
  .حدس وتخمين، حتى يترقى العلم البشري إلى درجات فدرجات

  ألمالسامية االلغة 

مجموعة اللغات السابة، وعن اشتراكھا  تدفعنا ھذه النظريات التي قالھا العلماء عن السامية وعن القرابة اللغوية التي نراھا في
في كثير من أسس النحو والصرف، لد التفكر في أن جميع ھذه اللغات تفرعت من لغة واحدة ھي أم اللغات للسامية، 

"Uresmitisch "ويدفعنا ذلك إلى البحث عن أقدم النصوص المدونة في اللغات السامية، وعن . كما يعير عنھا باأللمانية



 

93 
 

ساسية المشتركة بين كل ھذه اللغات، للوقوف على اللغة السامية األولى التي انقرضت، وبقيت آثارھا في ھذه الخصائص األ
   .الجذور التي غذت اللغات السامية القديمة منھا والحديثة بالخصائص السامية، وعن اقرب الفروع التي انفصلت من األم

حثون فيه، فمنھم من وجد أن العبرانية أقدم اللغات السامية، وأقربھا لقد بحث المستشرقون في ھذا الموضوع وال يزالون يب
عھدا باألم، ومنھم من رأى إن العربية على حداثة عھدھا جديرة بالدراسة والعناية، ألنھا نحمل جرثومة السامية، ومنھم من 

العلماء أنه توصل إلى تشخيص لغة وبالجملة، بر يدع أحد من . رأى القدم لآلشورية أو البابلية، وھناك من رأى غير ذلك
  .أو مع أبنائه الذين نسلوا ھذه السالالت السامية" نوح"، وتمكن من معرفة اللغة التي تحدث بھا مع أبيه "سام"

وكان من جملة العوامل التي ألھبت نار الحماسة في نفوس علماء التوراة والساميات للبحث عن اللغة السامية األولى أو أقرب 
ة أليھا، القصص الوارد في التوراة عن سام وعن لغات البشر، وبابل ولغاتھا والطوفان وما شاكل ذلك، ثم وجد لغة سامي

المستشرقون المعاصرون أن البحث في ھذا الموضوع ضرب من العبث، ألن ھذه اللغات السامية الباقية حتى اآلن ھي 
وصلت إلى مرحلتھا الحاضرة، كما أنھا حاصل لغات  محصول سلسلة من التطورات وللتقلبات ال تحصى، مرت بھا حتى

ومن الجائز أن يھتدي . واللغة السامية القديمة لم تكن إال لغة محكية زالت من الوجود، دون أن تترك أثرا. ولھجات منقرضة
ا وبين اللغات العلماء في المستقبل إلى لغات أخرى، كانت عقدا بين اللغات السامية القديمة التي ال نعرف من أمرھا شيئ

. واألفضل أن ننصرف أالن إلى دراسة اللغات السامية والموازنة بينھا، لنستخلص المشتركات واألصول. السامية المعروفة
ومتى تتكون ھذه الثروة اللغوية، يسھل ابحث في اللغة السامية األم، كما تستحسن الموازنة بين ھذه اللغات واللغات التي 

قية، مثل المصرية القديمة والبربرية والھررية وبقية اللھجات الحبشية، لتكوين فكرة علمية عن ظھرت في القارة اإلفري
الصالت التي تربط بن الحاميين والساميين وكانت من جملة العوامل التي دفعت بعض العلماء إلى القول بأن أصل الجنسين 

   .واحد، كان يقيم في قارة إفريقية

المستشرقين ترى ان اللغة العربية على حداثة عھدھا بالنسبة إلى اللغات السامية األخرى، ھي وبالجملة إن ھناك جماعة من 
أنسب اللغات السامية الباقية للدراسة وأكثرھا مالءمة للبحث، ألنھا لغة لم تختلط كثيرا باللغات األخرى، ولم تتصل باللغات 

أو أصفى من غيرھا في أقل األحوال، ثم أنھا حافظت على  األعجمية قبل اإلسالم، فبقيت في مواطنھا المعزولة صافية،
خواص السامية القديمة مثل المحافظة على اإلعراب على حين فقدت ھذه الخاصة المھمة أكثر تلك اللغات، ولھذه األسباب 

  .وغيرھا رأوا أن دراستھا تفيد كثيرا في الوقوف على خصائص السامية القديمة ومزاياھا

عرب أنفسھم بموضوع اللغة السامية أو لغة سام بن نوح بتعبير أصج، بل ذھبوا إلى أبعد من ذلك، ذھبوا إلى وقد شغل علماء ال
وقد سبق لليھود والنصارى أن بحثوا في ھذا الموضوع أيضا، في موضوع . البحث في لغة آدم أبي البشر وفي لغة أھل الجنة

وقد ذھب بعض علماء العربية إلى أن العربية ھي . غات البشر حتى اليوملغة آدم أي لغة البشر األولى، التي تفرعت منھا كل ل
: قالوا. اللسان األول، ھي لسان آدم، إال أنھا حرفت ومسخت بتطاول الزمن عليھا، فظھرت منھا السريانية، و سائر اللغات

وھو يشاكل اللسان . صار سريانياوطال، فحرف و. كان اللسان األول الذي نزل به آدم من الجنة عربيا، إلى أن بعد العھد"
: وقد أدركوا ما أدركه غيرھم من وجود قرابة وصلة بين العربية وبين السريانية، فقال المسعودي". العربي إال أنه محرف

وقد أخذ علماء العربية نظريتھم ". من السريانيين اختالفا يسيرا" أي شعوب جزيرة العرب"وإنما تختلف لغات ھذه الشعوب "
ولما كانت السريانية ھي لغة الثقافة والمثقفين، ولغة يھود العراق وأكثر أھل الكتاب في جزيرة العرب . ن أھل الكتابھذه م

  .في ذلك العھد، فال يستغرب إذن قول من قال إن السريانية ھي أصل اللغات وإنھا لسان أدم ولسان سام بن نوح

   العقلية السامية

، كما "العقلية السامية"عن عقلية خاصة بالشعوب السامية، دعوھا " علم األجناس"الثقافي و وتحدث المشتغلون بالتاريخ 
وعن عقليات أخرى، وحاولوا وضع حدود ألوصاف العقلية السامية، ورسم صورة خاصة بھا " آرية"تحدثوا عن عقلية 

  .تميزھا عن صور العقليات البشرية األخرى

العقلية السامية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، ووجدت لھا رواجا كبيرا، وقد شاعت ھذه النظرية نظرية خصائص 
لظھور بعض اآلراء والمذاھب التي مجدت العقلية األوروبة، وسبحت محمدھا، وقالت بتفوق العقل الغربي الخالق المبدع 

ومن أشھر مروجي . ك عقل ساذج بسيطورمز العقل الشرقي ھو العقل السامي، فھو لذل! على العقل الشرقي الساذج البسيط
 Graf Arthur" "كراف كوبينو"، و "م Ernest Renan" "1823 - 1892" "رينان"ھذه النظرية الفيلسوف الفر نسي 
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Gobineau" "1816 - 1882 وھو من القائلين بتمايز العنصريات البشرية وبتفوق بعضھا على بعض وبسيادة العقلية "م ،
" م Housten Stewart Chamberlain" "1855-1927ھوستن ستيوارت شامبر لن "ليات، و اآلرية على سائر العق

   ".أسس القرن التاسع عشر"صاحب كتاب 

خاصة " الجرماني"نظريتھا في تفوق العرق اآلري على سائر أعراق البشر، وتفوق الجنس " النازية"ومن ھذه الموارد أخذت 
لحماية الدم اآلري من " قوانين نورنبرك" "ھتلر"ومن ھنا وضع . راق البشريةمن العرق اآلري على سائر األجناس واألع

ولترسيخ ھذه النظرية في نفوس الناس ولترويجھا بين األلمان . االختالط بالدماء األخرى، ولصيانته ولبقائه دما نقما صافيا
ساتذة إلجراء بحوث ودراسات فيه، ، وحشد عددا كبيرا من األ"األجناس البشرية"واألوروبيين، شجع البحث في موضوع 

وأوحى إلى أساتذة التأريخ كتابة التأريخ بطريقة تظھر دائما أن الحضارة البشرية ھي حاصل عمل الشعوب اآلرية وحدھا، 
وقرر أن ما يقال عن حضارات الشرق األدنى القديمة ھو لغو وھراء، . وناتج من نتاجھا، بتلك الشعوب بدأت وبھا تستمر

  .ب كتابة تأريخ ھذه الشعوب على نحو جديد، وعلى أساس ھذه الفلسفةوھذا أوج

وبحوث مثل ھذه تقوم في ظروف كھذه أو في ظروف مشابھة لھا، ال يمكن أن تكون إال دراسات فجة مغرضة، مبعثھا عاطفة 
اس وفي مميزاته وسماته والبحث في خصائص جنس من األجن. وقصد مبيت، لذلك ال يمكن االطمئنان أليھا وال االعتماد عليھا

الطاھرة والباطنة، يضفي تقصي مالمح الجنس في الحاضر والماضي، وذلك بدراسة مالمح الباقين وبفحص أجسامھم 
وخصائصھم بطرق علمية حديثة، وبدراسة عظام الماضين وما تخلف من أجسامھم في باطن األرض باألساليب العلمية 

اضي والحاضر، ومثل ھذه البحوث لم تجر حتى اآلن، ال على العرب، وال على غير الحديثة أيضا، ليكون بحثنا شامال للم
   ".الشعوب السامية"العرب من ھذه الشعوب التي نسميھا 

ثم إن البحوث العلمية على قلتھا وضآلتھا تدل على وجود فروق بارزة بين الساميين في المالمح الجسمية، في مثل شكل 
" الجنس"بالمعنى العلمي المفھوم من " جنس"ھذه الفروق، ال يمكن أن يكون عالقة على وجود ووجود مثل . الجمجمة واألنف

  .وعلى وجود عالقة خاصة بالساميين ذات حدود ورسوم تختلف عن عقليات األجناس البشرية األخرى. يضم شمل الساميين
ن الحركة والتنقل والھجرة من مكان إلى مكان على والصفة العامة التي يراھا علماء الساميات في الساميين، أن الساميين يحبو

طريقته األعراب، وأنھم ميالون إلى الغزو واألخذ بالثأر، وعاطفيون تتحكم العواطف في حياتھم، ويغضبون لتافه األمور 
ويرضون بسرعة، يحبون فيسرفون في حبھم، ويظھرون الوجد فيه، ويبغضون فيبالغون في بغضھم حتى ليصلوا إلى حد 

لقساوة والعنف ألسباب تافھة ال تستوجب كراھية و ال بغضا، فرديون في طباعھم تتغلب علھم الفردية، لذلك تراھم في ا
األصل قبائل، إذا اتحدت و كونت حكومة قوي ة كبيرة، ال تلبث أن تتعرض لالنفصال و التفتت، الحياة عندھم على وتيرة 

قضاؤھم . الشعر و الغناء و كل سائر التعبير عنه، حزن و نغم معدود مكررموسيقاھم و شعورھم العام بما في ذلك . واحدة
قضاء قبلي، يقوم على القصاص بالمثل، و على أساس السن بالسن و العين بالعين و القتل بالقتل، و نظام الحكم عندھم نظام 

و تتغلب , لمخيلة و قوة الشعور الفردي و القسوةأسسه الفكرة القبلية، و ديانتھم متشابھة، تتجلى عندھم الغريزة الدينية و أتقاد ا
   .عليھم السطحية في التفكير، فال يميلون إلى التعمق في درس األشياء للوصول إلى كنھھا و جوھرھا، كما فعل اليونان

تفكير ساذج وليست لھم قابلية في فھم األمور المعقدة، ولھذا صارت أحكامھم عامة شاملة ساذجة ال تعقيد فيھا، ألن تفكيرھم 
أديانا معقدة تعتقد  -على حد قولھم-وتفكيرھم ھذا ھو الذي جعلھم يبشرون بالتوحيد على حين كانت األديان اآلرية . غير معقد

ويرى ھؤالء العلماء أن البدوي ھو خير ممثل للعقلية السامية، فقد عاش الساميون بدوا أمدا طويال، ! ! بوجود أكثر من إله 
بحياة البداوة ولھذا صارت عقليتھم عقلية بداوة، تجمع بينھم صفات مشتركة نتجت من اشتراكھم في تلك ومروا في حياتھم 

  .الحياة

وقد وضع المتعصبون للنظرية العنصرية كتبا في موضوعات متعددة، تعالج الجسم والروح ضد الساميين واآلريين، وعنوا 
الجنسين، فبحثوا في الناحية القانونية والتشريعات المختلفة عند الساميين عناية خاصة بدراسة الحياة الروحية ومظاھرھا عند 

كذلك عالجوا مختلف النواحي األخرى من الحياة، حتى إن بعضھم ألف كتابا . واآلريين، وقارنوا بين التشريع عند الجماعتين
   .ريين، وعد ذلك من مميزات الجنسمع انه من اللحوم الشھية عند اآل. في موضوع حرمة أكل لحم الخنزير عند الساميين

وھناك جماعة من العلماء، ردت على ھذه النظرية التي تحدد العقليات، وترسم لھا حدودا وتضع لھا معالم، رأت أن ما يذھب 
إليه أصحابھا من وجود عقليات صافية خالصة لألجناس البشرية المذكورة، يستوجب وجود أجناس بشرية صافية خالصة ذات 

قية، لم تمتزج بھا دماء غريبة، ويقتضي ذلك افتراضنا اعتزال األجناس بعضھا عن بعض عزلة تامة، وھو افتراض دماء ن
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محال، ألن البشرية لم تعرف العزلة منذ القدم، ولم تبن حولھا أسوارا مرتفعة تحول بينھا وبين االختالط ببقية األجناس، 
تشير إلى العكس، تشير إلى االختالط واالمتزاج، كما ذكرنا آنفا، فما يقال عن  والشواھد التاريخية والبحوث العلمية المختبرية

أما ما نشاھده من اختالف في أساليب الفكر وفي فھم األمور،فليس . اختالف العقليات، ھو حديث، أوحته العواطف والنزوات
وعلى الباحث . التي أثرت و كونت ھذه الفروقمرجعه ومرده إلى الدم، بل إلى البيئات الطبيعة واالجتماعية والثقافية، فھي 

دراسة كل ما يؤثر على اإلنسان من محيط ومن مؤثرات طبيعية مثل الضغوط الجوية والحرارة والبرودة والرطوبة، ومن 
وألوان الشعر والبشرة والعين وبنية الجسم بصورة عامة، ومن أنواع األغذية التي يتناولھا . تركيب األجسام وأشكالھا

لمحيطات الثقافية التي يعيش فيھا إلى غير ذلك من مؤثرات يدرسھا علماء األجناس اليوم، وذلك إلصدار أحكام معقولة عن وا
  .أجناس البشر

  طبيعة العقلية العربية: الفصل السابع

ما أن لكل أمة لكل أمة عقلية خاصة بھا، تظھر في تعامل أفرادھا بعضھم مع بعض وفي تعامل تلك األمة مع األمم األخرى، ك
نفسية تميزھا عن نفسيات األمم األخرى، وشخصية تمثل تلك األمة،ومالمح تكون غالبة على أكثر أفرادھا، تجلھا سمة لتلك 

   .األمة تجزھا عن سمات األمم األخرى

روا بھا بين ولھم شمائل عرفوا واشتھ. والعرب مثل غيرھم من الناس لھم مالمح امتازوا بھا عن غيرھم، وعقلية خاصة بھم
أمم العالم، ونحن ھنا نحاول التعرف على عقلية العربي وعلى مالمحه قبل اإلسالم، أي قبل اندماجه واختالطه اختالطا شديدا 

  .باألمم األخرى، وھو ما وقع وحدث في اإلسالم

. ة وحضرية، جاھلية وإسالميةوقد بحث بعض للعلماء والكتاب المحدثين في العقلية العربية، فتكلموا عليھا بصورة عامة، بدوي
وقد كان عليھم التمييز بين العرب الجاھلين والعرب . فجاء تعميمھم ھذا مغلوطا وجاءت أحكامھم في الغالب خاطئة

اإلسالميين، وبين األعراب والعرب، والتفريق بين سكان البواطن آي بواطن البوادي وسكان األرياف وسكان أسياف بالد 
أھل الوبر وأھل الحضر، تلك الجبلة، : ھم البحث عن العوامل واألسباب التي جعلت العرب من النوعينثم كان علي. الحضارة

  .من عوامل إقليمية وعوامل طبيعية أثرت فيھم، فطبعتھم بطابع خاص، ميزھم عن غيرھم من الناس

، كون من عالقات اإلسرائيليين بھم، بل إن الحديث عن العقلية العربية، حديث قديم، ففي التوراة شيء عن صفاتھم و أوصافھم
أنھم : ومن أوصافھم فيھا. ومن تعاملھم واختالطھم بالعرب النازلين في فلسطين وطور سيناء أو في البوادي المتصلة بفلسطين

 يغيرون". يده على الكل، ويد الكل عليه"متنابذون يغزون بعضھم بعضا، مقاتلون يقاتلون غيرھم كما يقاتلون بعضھم بعضا 
على القوافل فيسلبونھا ويأخذون أصحابھا اسرى، يبيعونھم في أسواق النخاسة، أو يسترقونھم فيتخذونھم خدما ورقيقا يقومون 

  .بما يؤمرون به من أعمال، إلى غير ذلك من نعوت وصفات

لعرب البادية، أي والعرب في التوراة، ھم األعراب، أي سكان البوادي، لذلك فإن النعوت الواردة فيھا عنھم، ھي نعوت 
   .لالعراب، ولم تكن صالتھم حسنة بالعبرانيين

وفي كتب اليونان والرومان واألناجيل، نعوت أيضا نعت بھا العرب وأوصاف وصفوا بھا، ولكننا إذا درسناھا وقرأنا 
الرومان . براطوريتيالمواضع التي وردت فيھا، نرى أنھا مثل التوراة، قصدت بھا األعراب، وقد كانوا يغيرون على حدود إم

  .واليونان، ويسلبون القوافل، ويأخذون اإلتاوات من التجار والمسافرين وأصحاب القوافل للسماح لھم بالمرور

وقد اختاروا اإلقامة في أرضين ال أنھار فيھا . العرب بأنھم يعشقون الحرية، فيلتحفون السماء" ديودورس الصقلي"وقد وصف 
انھم ال يزرعون حبا، وال يغرسون . العدو المغامر الذي يريد اإليقاع بھم أن يجد له فيھا مأوىوال عيون ماء، فال يستطيع 

وھو يشارك . وھم يعتقدون باإلرادة الحرة، وبالحرية. ومن يخالف العرف يقتل. شجرا، وال يشربون خمرا، وال يبنون بيوتا
. ليھا ومقاومتھم ألية قوة تحاول استرقاقھم واستذالھمالذي أشاد بحب العرب للحرية وحفاظھم ع" ھيرودوتس"في ذلك رأي 

  .فالحرية عند العرب ھي من أھم الصفات التي يتصف بھا العرب في نظر الكتبة اليونان والالتين

ملك الفرس في شأن " كسرى"ملك الحيرة وبين " النعمان بن المنذر"وفي كتب األدب وصف مناظرة، قيل إنھا وقعت بين 
لمناظرته " النعمان"ھذا وبين وفد أرسله " كسرى"وأخالقھم وعقولھم، ثم وصف مناظرة أخرى جرت بين صفاتھم : العرب
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في العرب، وحججھم في تصغير " الشعوبين"وفي ھذه الكتب أيضا رأي . ومحاجته فيما جرى الحديث عليه سابقا بين الملكين
   .تقرن بالعرب في بعض الكتب وھي حجج ال تزال. شأن العرب وازدرائھم لھم، ورد الكتاب عليھم

من مآخذ زعم انه أخذھا على العرب، ھو أنه نظر فوجد أن لكل أمة من األمم ميزة وصفة، " كسرى"ومجل ما نسب إلى 
فوجد للروم حظا في اجتماع األلفة وعظم السلطان وكثرة المدائن ووثيق البنيان، وأن لھم دينا يبين حاللھم وحرامھم ويرد 

جاھلھم، ورأى للھند، نحوا من ذلك في حكمتھا وطبھا مع كثرة أنھار بالدھا وثمارھا، وعجيب صناعاتھا ودقيق سفيھھم ويقيم 
ووجد للصين كثرة صناعات أيديھا وفروسيتھا وھمتھا في آلة الحرب وصناعة الحديد، وان لھا ملكا . حسابھا وكثرة عددھا

في المعاش وقلة الريف والثمار والحصون ملوك تضم قواصيھم  يجمعھا، وأن للترك والخزر، على ما بھم من سوء الحال
ھمتھم ضعيفة بدليل سكنھم في بوادي قفراء، ورضائھم بالعيش البسيط، . ولم ير للعرب دينا وال حزما وال قوة. وتدبر أمرھم

ل التي يعافھا كثير من أفصل طعامھم لحوم اإلب. والقوت الشحيح، يقتلون أوالدھم من الفاقة ويأكل بعضھم بعضا من الحاجة
وإن أطعم أكلة عدھا غنيمة تنطق بذلك . وإن قرى أحدھم ضيفا عدھا مكرمة. "السباع لثقلھا وسوء طعمھا وخوف دائھا

ثم إنھم مع قلتھم وفاقتھم وبؤس حالھم، يفتخرون بأنفسھم، ويتطاولون على غيرھم وينزلون ". أشعارھم، وتفتخر بذلك رجالھم
  .، وأبوا اإلنقياد لرجل واحد منھم يسوسھم ويجمعھم"حتى لقد حاولوا أن يكونوا ملوكا أجمعين. "لناسأنفسھم فوق مراتب ا
ليس لھم ميل إلى صنعة أو عمل وال فن، ال صبر . سالحھم كالمھم، به يتفننون، وبكالمھم يتالعبون. إذا عاھدوا فغير وافين

غلب عليھا، أما إذا وجسوھا قوة منظمة ھربوا مشتتين متبعثرين شراذم، لھم، إذا حاربوا ووجدوا قوة أمامھم، حاولوا جھدھم الت
يخضعون الغريب ويھابونه ويأخذون برأيه فيھم، ما دام قويا، ويقبلون بمن ينصبه عليھم، وال يقبلون بحكم واحد منھم، إذا 

   .أراد أن يفرض سلطانه عليھم

لم تزل األمم كلھا من األعاجم في كل شق من "، جاء فيه "العزيز عمر ين عبد"وقد ذكر أن أحد ملوك الھند كتب كتابا إلى 
األرض لھا ملوك تجمعھا ومدائن تضمھا وأحكام تدين بھا وفلسفة تنتجھا وبدائع تفتقھا في األدوات والصناعات، مثل صنعة 

د ومائة رطل، ومثل الديباج وھي أبدع صنعة، ولعب الشطرنج وھي أشرف لعبة، ورمانة القبان التي يوزن بھا رطل واح
فلسفة الروم في ذات الخلق والقانون واالصطرالب الذي يعدل به النجوم ويدرك به األبعاد ودوران األفالك وعلم الكسوف 
وغير ذلك من اآلثار المتقنة، ولم يكن للعرب ملك يجمع سوادھا ويضم قواصيھا، ويقمع ظلمھا وينھى سفيھھا، وال كان لھا قط 

و قد شاركتھا في العجم، وذلك إن للروم أشعارا عجيبة قائمة . ال أثر في فلسفة إال ما كان من الشعر نتيجة في صناعة و
الوزن و العروض فما الذي تفتخر به العرب على العجم فإنما ھي كالذئاب العادية، و الوحوش النافرة، يأكل بعضھا يعضا 

نساؤھا سبايا مردفات على حقائب اإلبل، فإذا أدركھن و . فرجالھا موثوقون في حلق األسر. ويغير بعضھا على بعض
  .إلى آخر ذلك من كالم". الصريخ أتستنقذن بالعشي، و قد وطئن كما توطأ الطريق المھيع

أبن "، لھذا الموضوع، فجاء بما اقتبسه منه، ثم جاء برأي "بلوغ األرب"في كتابه " السيد محمود شكري األلوسي"وقد تعرض 
  .عليھا" أبن قتيبة"، م أنھاه ببيان رأيه في ھذه اآلراء و في رد "كتاب تفضيل العرب: "بية، في كتابهعلى الشعو" قتيبة

إن العربي متوحش نھاب سالب إذا أخضع مملكة أسرع أليھا الخراب، "والبن خلدون رأي معروف في العرب، خالصته 
". داد لإلجادة فيھما، سليم الطباع، مستعد للخير شجاعيصعب انقياده لرئيس، ال يجيد صناعة وال يحسن علما وال عنده استع

   .وتجد آراءه ھذه مدونة في مقدمته الشھيرة لكتابه العام في التاريخ

إن العربي الذي يعد مثال أو نموذجا، مادي، ": " أوليري"وقد رمى بعض المستشرقين العرب بالمادية وبصفات أخرى، فقال 
عة، وال يقومھا إال بحسب ما تنتج من نفع، يتملك الطمع مشاعره، وليس لديه مجال للخيال ينظر إلى األشياء نظرة مادية وضي

وال للعواطف، ال يميل كثيرا إلى دين، وال يكترث بشيء إال بقدر ما ينتجه من فائدة عملية، يملؤه الشعور بكرامته الشخصية 
يلته و قائده في الحروب الحسد والبغض والخيانة من حتى ليثور على كل شكل من أشكال السلطة، وحتى ليتوقع منه سيد قب

أحسن أليه كان موضع نقمته، ألن اإلحسان يثير فيه شعورا . أول يوم اختير للسيادة عليه ولو كان صديقا حميم له من قبل، من
ا ديمقراطية ، ولكنھ"إن العربي نموذج الديمقراطية"يقول المانس . بالخضوع وضعف المنزلة وأن عليه واجبا لمن أحسن

مبالغ فيھا إلى حد بعيد، وإن ثورته على كل سلطة تحاول أن تحدد من حريته ولو كانت في مصلحته ھي السر الذي يفسر لنا 
سلسلة الجرائم والخيانات التي شغلت أكبر جزء في تأريخ العرب، وجھل ھذا السر ھو الذي قاد األوروبيين في أيامنا ھذه إلى 

لھم كثيرا من الضحايا كان يمكنھم االستغناء عنھا، وصعوبة قيادة العرب وعدم خضوعھم للسلطة ھي كثير من األخطاء، وحم
التي تحول بينھم وبين سيرھم في سبيل الحضارة الغربية، ويبلغ حب العربي لحريته مبلغا كبيرا، حتى إذا حاولت ان تحدھا أو 

ولكن العربي من ناحية . لتحطيم أغالله والعودة إلى حريته تنقص من أطرافھا ھاج كأنه وحش في قفص، وثار ثورة جنونية
أخرى مخلص، مطيع لتقاليد قبيلته، كريم يؤدي واجبات الضيافة والمحالفة في الحروب كما يؤدي واجبات الصداقة مخلصا 
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صفات وعلى العموم، فالذي يظھر لي أن ھذه الصفات والخصائص أقرب أن تعد ... في أدائھا بحسب ما رسمه العرف
وخصائص لھذا الطور من النشوء االجتماعي عامة من أن تعد صفات خاصة لشعب معين، حتى إذا قر العرب وعاشوا عيشة 

" أوليري"ورماھم . في رمي العرب بالمادية المفرطة" أولري براون"ويوافق المستشرق ". زرعية مثال، تعدلت ھذه العقلية
  .أيضا بضعف الخيال وجمود العواطف

  .فقد رأى أن بين العرب اختالفا في العقلية وفي النفسية، وأن القحطانيين يختلفون في النفسية عن نفسية العدنانيين" زيدو"أما 
ابن "للعقلية العربية، وأورد رأي الشعوبيين في العرب، ثم رأي " فجر االسالم"في الجزء األول من " أحمد أمين"وقد تعرض 

لتلك العقلية، ثم ناقش تلك اآلراء، وأبان رأيه فيھا وذلك في الفصل " أوليري"شرق فيھم، وتكلم على وصف المست" خلدون
وخصص الفصل الخامس ب ". الحياة العقلية للعرب في الجاھلية"الثالث من ھذا الجزء، وتحدث في الفصل الرابع عن 

في بداية الفصل الثالث آراء " د أمنأحم"أوجز . اللغة والشعر والمثل والقصص: ، وتتجلى عنده في"مظاھر الحياة العقلية"
لسنا نعتقد تقديس العرب، وال نعبا بمثل ھذا النوع : "المذكورين في العرب،وبعد أن انتھى من عرضھا وتلخيصھا ناقشھا بقوله

من القول الذي يمجدھم ويصفھم بكل كمال، وينزھھم عن كل نقص، ألن ھذا النمط من القول ليس نمط البحث العلمي، إنما 
عتقد أن العرب شعب ككل الشعوب، له ميزاته وفيه عيوبه، وھو خاضع لكل نقد علمي في عقليته ونفسيته وآدابه وتاريخه ن

جدال،كذلك يخطىء الشعوبية أصحاب القول األول . ككل أمة أخرى، فالقول الذي يمثله الرأي الخاص ال يستحق مناقشة وال
اليونان، وقانونا كقانون للرومان، أو أن يمھروا في الصناعات كصناعة الديباج،  الذين كانوا يتطلبون من العرب فلسفة كفلسفة

أو في المخترعات كاالصطرالب، فإنه إن كان يقارن ھذه األمم بالعرب في جاھليتھا كانت مقارنة خطا، ألن المقارنة إنما 
ل ھذه المقارنة كمقارنة بين عقل في تصح بين أمم في طور واحد من الحصارة، ال بين أمة متبدية وأخرى متحضرة، ومث

أما إن . طفولته وعقل في كھولته، كل أمة من ھذه األمم كالفرس والروم مرت بدور بداوة لم يكن لھا فيه فلسفة وال مخترعات
: قال ثم استمر يناقش تلك اآلراء إلى أن.." قليال كان يقارن العرب بعد حضارتھا، فقد كان لھا قانون وكان لھا علم وان كان

العربي عصبي المزاج، سريع الغضب، يھيج للشيء : "فلنقتصر أالن على وصف العربي الجاھلي، فوصفه بھذا الوصف
وإذا اھتاج، أسرع إلى . التافه، ثم ال يقف في ھياجه عند حد، وھو أشد ھياجا إذا جرحت كرامته، أو انتھكت حرمة قبيلته

والمزاج ." "ى صارت الحرب نظامھم المألوف وحياتھم اليومية المعتادةالسيف، واحكم أليه، حتى أفنتھم الحروب، وحت
العصبي يستتبع عادة ذكاء، وفي الحق أن العربي ذكي، يظھر ذكاؤه في لغته، فكثيرا ما يعتمد على اللمحة الدالة واإلشارة 

ولكن ليس ذكاؤه من النوع الخالق البعيدة، كما يظھر في حضور بديھته، فما ھو إال أن يفجأ باألمر فيفجؤك بحسن الجواب، 
المبتكر، فھو يقلب المعنى الواحد على أشكال متعددة، فيبھرك تفننه في القول أكثر مما يبھرك ابتكاره للمعنى، وان شئت فقل 

  .إن لسانه أمھر من عقله

عى وراءھا، لذلك لم يعرف خياله محسود وغير متنوع، فقلما يرسم له خياله عيشة خيرا من عيشته، وحياة خيرا من حياته يس"
، ألنه وليد الخيال، ولم يضع له في لغته لفظة واحدة دالة عليه، ولم يشر أليه فما نعرف من قوله،وقلما يسبح "المثل األعلى"

أما ناحيتھم ." "خياله الشعري في عالم جديد يستقي منه معنى جديدا ولكنه في دائرته الضيقة استطاع أن يذھب كل مذھب
فميل إلى حرية قل أن يحدھا حد، ولكن الذي فھموه من الحرية ھي الحرية الشخصية ال اإلجتماجمة، فھم ال يدينون  الخلقية،

وعھد عمر بن الخطاب كان " سلسلة حروب داخلية - حتى وفي اإلسالم  -بالطاعة لرئيس وال حاكم، تأريخھم في الجاھلية 
روب خارجية، وألنه، رضي هللا عنه، منح فھما عميقا ممتازا لنفسية عصرھم الذھبي، ألنه شغلھم عن حروبھم الداخلية بح

  .العرب

والعربي سب المساواة، ولكنھا مساواة في حدود القبيلة، وھو مع حبه للمساواة كبير االعتداد بقبيلته ثم بجنسه، يشعر في "
جدب وخصب وفقر وغنى وبداوة وحضارة، أعماق نفسه بأنه من دم ممتاز، لم يؤمن بعظمة الفرس والروم مع ما له ولھم من 

  ".حتى إذا فتح بالدھم نظر إليھم نظرة السيد إلى المسود

ثم خلص إلى أن العرب في جاھليتھم كان أكثرھم بدوا، وان طور البداوة طور اجتماعي طبيعي تمر به األمم في أثناء سيرھا 
إلى الحضارة، وان لھذا الطور مظاھر عقلية طبيعية، تتجلى في ضعف التعليل، وعنى بذلك عدم القدرة على فھم االرتباط بين 

يمرض أحدھم ويألم من مرضه، فيصفون له عالجا، فيفھم نوعا ما من االرتباط "ا تاما، العلة والمعلول والسبب والمسبب فھم
بين الدواء والداء، ولكن ال يفھمه فھم العقل الدقيق الذي يتفلسف، يفھم إن عادة القبيلة أن تتناول ھذا الدواء عند ھذا الداء، وھذا 

دم الرئيس يشفي من الكلب، أو ان سبب المرض روح شرير حل كل شيء في نظره، لھذا ال يرى عقله باسا من أن يعتقد إن 
فيه فيداويه بما يطرد ھذه األرواح، أو انه إذا خيف على الرجل الجنون نجسوه بتعليق األقذار وعظام الموتى إلى كثير من 



 

98 
 

رة على بحث المرض و أسبابه أمثال ذلك، وال يستنكر شيئا من ذلك ما دامت القبيلة تفعله، ألن منشأ اإلستنكار دقة النظر والقد
  ".وعوارضه، وما يزيل ھذه العوارض،وھذه درجة ال يصل أليھا العقل في طوره األول

ثم أورد أمثلة لالستدالل بھا على ضعف التعليل، مثل قولھم بخراب سد مأرب بسبب جرذان حمر، و مثل قصة قتل النعمان 
   .ق، لو زالت سقط القصرلسنمار بسبب آجرة و ضعھا سنمار في أساس قصر الخورن

إن طبيعة العقل العربي : ثم تحدث عن مظھر عن آخر من مظاھر العربية، الحظه بعض المستشرقين و وافقھم ھو عليه، ھو
فالعربي لم ينظر إلى العلم نظرة عامة شاملة كما فعل . ال تنظر إلى االشياء نظرة عامة شاملة، وليس في استطاعتھا ذلك

ف فيما حوله؛ فإذا رأى منظرا خاصا أعجبه تحرك له، و جاس بالبيت أو األبيات من الشعر أو الحكمة أو اليوناني، كان يطو
وفوق ھذا ھو إذا نظر إلى الشيء . فأما نظرة شاملة وتحليل دقيق ألسسه وعوارضه فذلك ما ال يتفق والعقل العربي. "المثل

تستثير عجبه، فھو إذا وقف أمام شجرة، ال ينظر إليھا ككل، إنما الواحد ال يستغرقه بفكره، بل يقف فيه على مواطن خاصة 
يستوقف نظره شيء خاص فيھا، كاستواء ساقھا أو جمال أغصانھا، و إذا كان أمام بستان، ال يحيطه بنظره، وال يلتقطه ذھنه 

ھذه الخاصة : "إلى أن قال". ة، إنما يكون كالنحلة، يطير من زھرة إلى زھرة، فيرتشف من كل رشف"الفوتوغرافيا"كما تلتقطه 
من نقص وما ترى فيه من  -حتى في العصور اإلسالمية  - في العقل العربي ھي السر الذي يكشف ما ترى في أدب العرب 

  ".جمال

وقد خلص من بحثه، إلى أن ھذا النوع من النظر الذي نجده عند العربي، ھو طور طبيعي تمر به األمم جميعا في أثناء سيرھا 
ولو كانت "لكمال، نشا من البيئات الطبيعية واالجتماعية التي عاش فيھا العرب، وھو ليس إال وراثة لنتائج ھذه البيئات، إلى ا

ھنالك أية أمة أخرى في مثل بيئتھم، لكان لھا مثل عقليتھم، و أكبر دليل على ذلك ما يقرره الباحثون من الشبه القوي في 
تعيش في بيئات متشابھة أو متقاربة، وإذ كان العرب سكان صحارى، كان لھم شبه كبير  األخالق والعقليات بين األمم التي

   ".بسكان الصحارى في البقاع األخرى من حيث العقل والخلق

البيئة الطبيعية، : ھما. أما العوامل التي عملت في تكوين العقلية العربية وفي تكييفھا بالشكل الذي ذكره، فھي عامالن قويان
ا ما يحيط بالشعب طبيعيا من جبال وانھار وصحراء وغير ذلك، والبيئة االجتماعية، وأراد بھا ما يحيط باألمة من وعنى بھ

  .وليس أحد العاملين وحده ھو المؤثر في العقلية. نظم اجتماعية كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك

وتكلم على كل . اللغة والشعر واألمثال والقصص: اليةوحصر أحمد امين مظاھر الحياة العقلية في الجاھلية في األمور الت
  .مظھر من ھذه المظاھر وجاء بأمثلة استدل بھا ما ذھب إليه

والحدود التي وضعھا أحمد أمين للعقلية العربية الجاھلية، ھي حدود عامة، جعلھا تنطبق على عقلية أھل الوبر وعقلية أھل 
وقد كونھا ورسمھا من دراساته لما ورد في المؤلفات اإلسالمية من أمور . لجماعتينالمدر، لم يفرق فيھا بين عقلية من عقلية ا

وأمثالھما عن العقلية العربية، ومن آرائه ومالحظاته " وبراون" "أوليري"لھا صلة بالحياة العقلية ومن مطالعاته لما أورده 
رة ھي صورة متقاربة مع الصورة التي يرسمھا والحدود المذكو. لمشكالت العالم العربي ولوضع العرب في الزمن الحاضر

العلماء المشتغلون بالسامية عادة عن العقلية السامية، وھي مثلھا أيضا مستمدة من آراء ومالحظات وأوصاف عامة شاملة، 
لية السامية، ولم تستند إلى بحوث علمية ودراسات مختبرية، لذا فأنني ال أستطيع أن أقول أكر مما قلته بالنسبة إلى تحديد العق

   .من وجوب التريث واالستمرار في البحث ومن ضرورة تجنب التعميم واالستعجال في إعطاء األحكام

وتقوم نظرية أحمد أمين في العقلية العربية على أساس إنھا حاصل شيئين وخالصة عاملين، أثرا مجتمعين في العرب وكونا 
. البيئة الطبيعية والبيئة االجتماعية: والعامالن في رأيه ھما. لنعوت المذكورةفيھما ھذه العقلية التي حددھا ورسم معالمھا في ا

وعنى بالبيئة الطبيعية ما يحيط بالشعب طبيعيا من جبال وأنھار وصحراء ونحو ذلك، وبالبيئة االجتماعية ما يحيط باألمة من 
ولھذا رفض أن . منفصلين، أثرا في تلك العقليةوھما معا مجتمعين غير . نظم اجتماعية كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك

وخطا من أنكر أثر البيئة الطبيعية في . تكون تلك العقلية حاصل البيئة الطبيعية وحدھا، أو حاصل البيئة االجتماعية وحدھا
، ألنه أنكر ما للبيئة الطبيعية من أثر في تكوين العقلي اليوناني، وحجة "Heagel" "ھيكل"تكوين العقلية ومن ھنا انتقد 

أنه لو كان للبيئة الطبيعية أثر في تكوين العقليات، لبان ذلك في عقلية األتراك الذين احتلوا أرض اليونان وعاشوا في " ھيكل"
ذلك يكون صحيحا "عليه ھو أن " أحمد أمين"ورد . فتھمبالدھم، ولكنھم لم يكتسبوا مع ذلك عقلھم ولم تكن لھم قابلياتھم وال ثقا
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لو كانت البيئة الطبيعية ھي المؤثر الوحيد، إذن لكان مثل العقل اليوناني يوجد حيث يوجد إقليمه، و ينعدم حيث ينعدم، أما 
   ".والعقل اليوناني نتيجة عاملين، فوجود جزء العلة ال يستلزم وجود المعلول

في العرب، أنھا جعلت بالدھم بقعة صحراوية تصھرھا الشمس، ويقل فيھا الماء، ويجف الھواء، وھي  وأثر البيئة الطبيعية
أمور لم تسمح للنبات أن يكثر، وال للمزروعات أن تنمو، آال كأل مبعثرا ھنا وھناك، وأنواعا من األشجار والنبات مفرقة 

تھم، وتحلت أجسامھم، وھي كذلك أضعفت فيھا حركة استطاعت أن تتحمل الصيف القائظ، والجو الجاف، فھزلت حيوانا
المرور، فلم يستطع السير فيھا إال الجمل، فصعب على المدنيات المجاورة من فرس وروم أن تستعمر الجزيرة، وتفيض عليھا 

  ".من ثقافتھا، اللھم إال ما تسرب منھا في مجار ضيقة معوجة عن طرق مختلفة

ية في العرب، ھو أنھا أثرت في النفوس فجعلتھا تشعر أنھا وحدھا تجاه طبيعة قاسية، تقابلھا وأثر آخر كان لھذه البيئة الطبيع
وجھا لوجه، ال حول لھا وال قوة، ال مزوعات واسعة وال أشجار باسقة، تطلع الشمس فال ظل لھا، ويطلع القمر والنجوم فال 

ويسطع القمر فيرسل أشعته الفضية الوادعة فتبر لبه، حائل، تبعث الشمس أشعتھا المحرقة القاسية فتصيب أعماق نخاعه، 
أمام ھذه الطبيعة القوية، والطبيعة . وتتألق النجوم في السماء فتمتلك عليه نفسه، وتعطف الرياح العاتية فتدمر كل ما أتت عليه

ولعل . - إلى هللا - غيثالجميلة، والطبيعة القاسية، تھرع النفوس الحساسة إلى رحمن رحيم، والى بارئ مصور والى حفيظ م
ھذا ھو السر في الديانات الثالث التي يدين بھا أكثر العالم، وھي اليھوديه والنصرانية واإلسالم نبعث من صحراء سيناء 

   .وفلسطين وصحراء العرب

ه ذات نغمة في طبع العربي فجعلته كثيبا صارما يغلب عليه الوجد، موسيقا-على رأيه-والبيئة الطبيعية أيضا، ھي التي أثرت
واحدة متكررة عابسة حزينة، ولغته غنية باأللفاظ، إذا كانت تلك األلفاظ من ضروريات الحياة في المعيشة البدوية، وشعره ذو 
حدود معينة مرسومة، وقوانيه تقاليد القبيلة وعرف الناس، وھي التي جعلته كريما على فقره، يبذل نفسه في سبيل الدفاع عن 

ه وأمثالھا من صفات ذكرھا وشرحھا ھي في رأيه من خلق ھذه البيئة الطبيعية التي جعلت لجزيرة العرب كل ھذ. حمى قبيلته
  .وضعا خاصا ومن أھلھا جماعة امتازت عن بقية الناس بالمميزات المذكورة

ا كما ذكرت في ، في شرح أثر البيئة الطبيعية في عقلية العرب وفي مظاھر تلك العقلية التي حصرھ"أحمد أمين"وقد استمر 
اللغة والشعر واألمثال والقصص، حتى انتھى من الفصول التي خصصھا في تلك العقلية، أما أثر البيئة االجتماعية التي ھي 
في نظره شريكة للبيئة الطبيعية في عملھا وفعلھا في العقلية الجاھلية وفي كل عقلية من العقليات، فلم يتحدث عنه ولم يشر إلى 

ما يحيط باألمة من نظم اجتماعية : "لم على أنواع تلك البيئة ومقوماتھا التي ذكرھا في أثناء تعريفه لھا، وھيفعله، ولم يتك
، ثم خلص من بحثه عن العقلية العربية وعن مظاھرھا وكأنه نسي ما نسبه إلى العامل "كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك

على حد  - ما كتبه انه أرجع ما يجب إرجاعه إلى عامل البيئة االجتماعية الثاني من فعل، بل الذي رأيته وفھمته من خالل 
وھكذا صارت البيئة الطبيعية ھي العامل األول الفعال . إلى فعل عامل البيئة الطبيعية وأثرھا في عقلية العرب الجاھليين -قوله 

   .ئة االجتماعية في تكوين عقلية الجاھليينفي تكوين تلك العقلية، وحرمنا بذلك من الوقوف على أمثلته لتأثر عامل البي

لو كان قد وقف على ما كتب في األلمانية أو الفرنسية أو اإلنكليزية عن تأريخ اليمن القديم المستمد من " أحمد أمين"وأعتقد إن 
ن قد أھمل اإلشارة إلى المسند، ولو كان قد وقف على ترجمات كتابات المسند أو الكتابات الثمودية والصفوية واللحيانية، لما كا

أصحاب تلك الكتابات، ولعدل حتما في حدود تعريفه للعقلية العربية، وألفرز صفحة أو أكثر إلى أثر طبيعة أرض اليمن 
وحضرموت في عقلية أھل اليمن وفي تكوين حضارتھم وثقافتھم، فإن فيما ذكره في فصوله عن العقلية العربية الجاھلية ما 

  .نسبة إلى أھل اليمن وأعالي الحجازبحب رفعه وحذفه بال

، وردت فيه مالحظات كيسة عن "السكان"فصال بعنوان " لحافظ وھبة" جزيرة العرب في القرن العشرين"ونجد في كتاب 
وھذه . عقلية الحضر وعقلية البدو في المملكة العربية السعودية وفي بعض المناطق المجاورة لھا في الزمان الحاضر

كانت تتعلق بعرب ھذا اليوم، إال أنھا مع ذلك ذات فائدة ومنفعة لفھم العقلية الجاھلية، فالزمان وان تباعد بين المالحظات وان 
عرب الجاھلية وعرب القرن العشرين،إال إن الخصائص العقلية ألكثر أھل البادية المنعزلين عن عالمھم الخارجي ال تزال ھي 

أو العرب المستقرين في جزيرة العرب، فإن البعيدين منھم " الحضر"ن نسميھم ھي، لم تتغير في كثير من األمور، بل خذ م
عن األماكن التي لھا اتصال بالعالم الخارجي وباألجانب ال يزالون يحتفظون بكثير من خصائص عقلية حضر اليمن أو 

ذكياء العرب والسياح ھذه ومالحظات غيره من أ" حافظ وھبة"ومن ھنا تفيدنا مالحظات . الحجاز عند ظھور اإلسالم
   .فائدة كبيرة في التعرف على أسس تفكير العرب قبل اإلسالم" والخبراء األجانب
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والحضر تختلف طباعھم : " عن طباع الحضر أشار إلى اختالف طباعھم باختالف أماكنھم، فقال" حافط وھبة"وفي حديث 
وأھل مكة والمدينة . م فأھل حايل أقرب مظھرا إلى البداوةباختالف المناطق التي يعيشون فيھا، وظروف الحياة التي تحيط بھ

واليمن العالية أبعد مظھرا عن البداوة من البالد األخرى العربية، وأھل القصيم ألين عريكة من أھل العارض، ألنھم كثرو 
ين بالمقابالت االختالط والتعامل مع البالد األخرى كالشام وفلسطين ومصر، ولذا فترى موظفي ديوان الملك المكلف

  .والتشريفات من أھل القصيم أو حايل

  .وأھل الرياض أرقى بكثير من أھل الدواسر الذين لم يفارقوا بالدھم، ولم يرفوا شيئا عن أحوال العالم الخارجي

  .وأشار إلى تنافس الحضر وإلى تفاخرھم وتفضيل أنفسھم بعضھم على بعض في الشمائل والعادات وحتى في اللھجات

فأھل القصيم "، وھم يتباينون فى ذلك أيضا بتباين أماكنھم، "الخلق التجاري" "حافظ وھبة"باع الحضري، كما يقول ومن ط
فقوافلھم تقصد سائر الجھات العربية، وتجارھم كثيرا ما يسافرون إلى الھند . والزلفى وشقرا، أنشط من أھل نجد في التجارة

أما أھل الكويت، " 0" المعروفون في الھند ومصر والعراق من أھل ھذه البالدومصر في سبيل التجارة، والتجار النجديون 
التعاون التجاري سواء بين  -وعلى األخص أھل خليج فارس  -ويغلب على حضر الجزيرة ... فنشاطھم في التجارة البحرية

   ".األھالي بعضھم مع بعض أو بين األمراء واألھالي

أما البدو، فھم القبائل الرحل المتنقلون من جھة : "عن طباع أھل المدن فقد وصفھا بقولهأما طباع البداوة،وھي طباع تختلف 
إلى أخرى طلبا للمرعى أو للماء، والطبيعة ھي التي تجبر البدوي على المحافظة على ھذه الحياة، وحياة البدوي حياة شاقة 

ھذه الحياة الخشنة ھي التي جعلت القبائل . مدنية أخرىمضنية، ولكنه وھو متمتع بأكبر قسط من الحرية يفضلھا على أي حياة 
يتقاتلون في سبيل المرعى والماء، وھي التي جعلت سوء الظن يغلب على طباعھم، فالبدوي ينظر إلى غيره نظرة العدو الذي 

الحقيقية انحباس  إن البدوي في الصحراء ال يھمه إال المطر والمرعى، فأزمته." "يحاول أخذ ما بيده أو حرمانه من المرعى
المطر وقلة المرعى وال يبالي بما يصيب العالم في الخارج ما دامت أرضه مخضرة، وبعيره سمينا وغنمه قد اكتنزت لحما 

أما إذا نما السكان وضاقت بھم األرض أو لم تجد أراضيھم بالمرعى، فليس ھناك سبيل إال الزحف ." "وقد طبقت شحما
ناك سبيل أليھا، وكذلك القبيلة التي غلبت على أمرھا وحرمت من مراعيھا وأراضيھا ليس أمامھا والقتال، أو الھجرة إن كان ھ

  .سبيل آخر سوى الھجرة

لقد كان البدو قبل ثالثين سنة في غارات وحروب مستمرة، كل قبيلة تنتھز الفرص لإلغارة على جارتھا لنھب مالھا، وتعدد "
   .يشجع البدويأالمارات وتشاحن األمراء وتخاصمھم مما 

ولھذا كان للقبيلة في قيمتھا في بالد العرب، فاإلنسان يقوى بأبنائه وأبناء عمومته األقربين واألبعدين، وإذا كانت العصبية "
وقد جرى العرف ." "ضعيفة أمكن تقوية القبيلة بالتحالف مع سواھا حتى يقوى الفريقان ويأمنا شر غيرھما من القبائل القوية

تعتبر األرض التي اعتادت رعيھا، و المياه التي اعتادت أن تردھا ملكا لھا، ال تسمح لغيرھا من القبائل األخرى أن القبائل 
بالدنو منھا إال بإذنھا ورضاھا، وكثيرا ما تأنس إحدى القبائل من نفسھا القوة فتھجم بال سابق إنذار على قبيلة أخرى و تنتزع 

العرب ليسوا كلھم سواء في الشر و التعدي على السابلة و القوافل، فبعضھا قد اشتھر أمره إن قبائل ." "منھا مراعيھا و مياھھا
." بالكرم و السماحة و الترفع عن الدنايا، كما اشتھر بعضھا بالتعدي و سفك الدماء بال سبب سوى الطمع فيما في ايدي الناس

حضر، فھم الذين يصمدون للقتال و يصبرون على بالئه ليس للبدوي قيمة حربية تذكر، و لذا كان اعتماد االمراء على ال
و كثيرا ما كان البدو شرا على األمير المصاحبين له، فإن ذلك األمير إذا ما بدت الھزيمة كانوا ھم البادئين بالنھب . وبلوائه

على يده يرى من حقه البدوي إذا لم يجد سلطة تردعه أو تضرب " "والسلب و يحتجون بأنھم ھم أولى من األعداء المحاربين
على أن بھؤالء قواعد للبادية معتبرة عندھم . نھب الغادي و الرائح، فالحق عنده القوة التي يخضع لھا، و يخضع غيره بھا

كقوانين يجب احترامھا، فالقوافل التي تمر بأرض قبيلة و ليس معھا من يحميھا من أفراد ھذه القبيلة معرضة للنھب، ولذا فقد 
  .افل قديما إن يصحبھا عدد غير قليل من القبائل التي ستمر بأرضھا و يسمون ھذا رفيقااعتادت القو

و البدوي يحتقر الحضري مھما أكرمه، كما إن الحضري يحتقر البدوي، فإذا و صف البدوي الحضري، فأنه في الغالب يقول 
   .حضيري تصغيرا لشأنه
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يراه مخالفا لذوقه أو لعادته بكل صراحة، فإذا مررت بالبدوي في  ومن عادة البدوي االستفھام عن كل شيء، و انتقاد ما
أسعار  ؟و عن المياه التي مررت بھا ؟و عمن وراءك من المشايخ و الحكام ؟الصحراء استوقفك و سألك من أين أنت قادم

  .و عن العالقات السياسية بين الحكام بعضھم و بعض ؟وعمن في البلد من القبائل ؟األغذية و القھوة

ومع إن البدوي قد اعتاد النھب و السلب، فإنھم كثيرا ما يعفون عن أھل العلم خوفا من غضب هللا عليھم، و بعض البدو ال 
و البدوي ينكر إذا وجد مجاال لإلنكار، و يفلت بمھارة من اإلجابة عما يسأل، و لكن إذا وجه . يحلف كاذبا مھما كانت النتيجة
وليس أعدل من البدوي في تقسيم الغنيمة حتى قد " "عترف بجرمه إذا كان مذنبا، و ال يحلف كذباله اليمين و كان ال مفر له ا

يتلفون الشيء تحريا للعدل، و يقسمون السجادة بينھم كما يقسمون القميص لو السروال، كل ھذا إرضاء لضمائرھم دفعا 
يھا، و مع ذلك فھم يقسمونھا مراعاة للعدل، أما اإلبل و للضلم، إنھم يعرفون الخيام حق المعرفة ألنھا بيوتھم التي يعيشون ف

  ".الغنم فأنھم يقسمونھا إذا أمكن القسمة أو يقومونھا بثمن إذا لم يكن ھناك سبيل للقسمة

و البدو ال يفھمون الحياة حق الفھم كما يفھمھا الحضري، ال يفھمون البيوت و ھندستھا، وال يفھمون فائدة األبواب والنوافذ "
الخشبية، حتى إن البدو الذين كانوا في جيش الملك حسين في الثورة العربية كان عملھم بعد االستيالء على الطائف نزع خشب 
النوافذ واألبواب، ال لبيعھا واالنتفاع بثمنھا بل الستعمالھا وقودا أما للقھوة أو الطبخ أو التدفئة، وبدو نجد قد فعلوا مثل ذلك 

الحكومة بعض القبائل في ثكنة جرول، اكتشفت الحكومة إن النوافذ الخشبية واألبواب تنقص بالتدريج، تمامأ، فعندما أسكنت 
وأنھا استعملت للطبخ وتحضير القھوة، فأخرجھم جاللة الملك توا من الثكنة، وأسكن الحضر فيھا، والحضر بطبيعتھم 

   .يصفمون ما ال يفھمه جھلة البدو عن النوافذ واألبواب

مھارة فائقة في اقتفاء األثر، وكثيرا ما كانت ھذه المعرفة سببا في اكتشاف كثير من الجرائم وال تكاد تخلو قبيلة من وللبدو "
  .طائفة منھم

والقبائل العريقة المشھورة من حضر وبادية تحافط على أنسابھا تمام المحافظة وتحرص عليھا كل الحرص، فال تصاھر إال "
  .قبائل المشكوك في نسبھا ال يصاھرھا أحد من القبائل المعروفةمن يساويھا في النسسب، وال

ما ھم فيتزوجون من يشاءون، . أما حكام العرب، فيترفعون عن سائر الناس حضرھم وبدوھم،ال يزوجون بناتھم إال لقرباھم"
أنفسھم أرفع من األشراف يرون أنفسھم أرفع الخلق بنسبھم، وآل سعود يرون : وطبقات الحكام يترفع بعضھا على بعض

  ".األشراف، وأرفع من سواھم من حكام العرب اآلخرين

وھنا ترى الروح الصحيحة البدوية التي ال تملك شروى نقير ترفض الزواج من غني، ألنه ابن صانع، أو انه من ساللة "
وجود ھذه الروح األرستقراطية ومع . العبيد، أو ألن نسبه القبلي يحيط به شيء من الشك، فسلطان المال ال قيمة له عند العرب

  ".التي تتجلى فقط في الزواج ورياسة القبيلة والحكم،فإنه ال يكاد يوجد فارق في طرق المعيشة األخرى

ومن عادة القسم األكبر من سكان الجزيرة، وال سيما البدو، مخاطبة رؤسائھم بأسمائھم أو بألقابھم، ألنھم ال يعرفون األلقاب 
  .تفخيم، فيقولون يا فالن ويا أبا فالن ويا طويل العمروألفاظ التعظيم وال

  .وال يزال العربي الصريح ينظر إلى الحرف والمھن نظرة ازدراء، وإلى المشتغل بھا نظره احتقار وعدم تقدير

ظم حقده والبدوي، ال ينسى المعروف، ولكنه ال ينسى اإلساءة كذلك، فإذا أسيء اليه، ولم يتمكن من رد اإلساءة في الحال، ك
   .فذاكرة البدوي، ذاكرة قوية حافظة ال تنسى األشياء. في نفسه، وتربص بالمسيء حتى يجد فرصته فينتقم مه

فترى من ھذه المالحظات إن كثيرا من الطباع التي تطبع بھا عرب الجاھلية ما زالت باقية، وبينھا طباع نھى عنھا اإلسالم 
لك احتفظ بھا البدوي وحافظ عليھا حتى اليوم، وسبب ذلك أن من الصعب عليه نبذ وحرمھا، ألنھا من خالل الجاھلية، و مع ذ

وقانون . فالتقاليد والعرف وما تعارفت عليه القبيلة ھي عنده قانون البداوة. مما كان عليه آباؤه وأجداده من عادات وتقاليد
داوة حرية ال حد لھا، وفوضى ال يردعھا رادع، البداوة دستور ال يمكن تخطيه وال مخالفته، ومن ھنا يخطئ من يظن أن الب

انھم في الواقع خاضعون . وان األعراب فرديون ال يخضعون لنظام وال لقانون على نحو ما يتراءى ذلك للحضري أو للغريب
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لعرفھم القبلي خضوعا صارما لشديدا، وكل من يحرج على ذلك العرف يطرد من أھله ويتبرأ قومه منه، ويضطر أن يعيش 
  ".صعاليك"مع بقية " صعلوكا"أو " طريدا"

العرب والعربي رجل جاد صارم، ال يميل إلى ھزل وال دعابة، فليس من طبع الرجل أن يكون صاحب ھزل و دعابة، ألنھما 
. ولھذا حذر في كالمه وتشدد في مجلسه، وقل في تجمعه اإلسفاف. من مظاھر الخفة والحمق، وال يليق بالرجل أن يكون خفيفا

ذا كان مجلس عام، أو مجلس سيد قبيلة، روعي فيه اإلحتشام، واالبتعاد عن قول السخف، واالستھزاء باآلخرين، وإلقاء وإ
  .النكات والمضحكات، حرمة آلداب المجالس ومكانة الرجال

وعبارة مثل وإذا وجدوا في رجل دعابة أو ميال إلى ضحك أو إضحاك، عابوا ذلك الرجل وانتقصوا من شأنه كائنا من كان، 
، ھي من العبارات التي تعبر عن االنتقاص والھمز "ال عيب فيه إال أن فيه دعابة "ال عيب فيه غير أن فيه دعابة ال أو "

   .واللمز

ومن ھذه الروح . والبدوي محافظ متمسك بحياته وبما قدر له، معتز بما كتب له وان كانت حياته خشونة وصعوبة ومشقة
و ھو، ال يريد تجديدا وتطويرا، إال إذا أكره على التجديد والتغير والتبديل، فھنا فقط يخضع لقانون المسيطرة عليه، بقي ھ

فيتقبل اآلمر الواق مستسلما، . ، وھو ال يسلم له إال بعد مقاومة،و إال بعد شعوره بضعفه وبعدم قابليته على المقاومة"القوة"
وفي القرآن الكريم آيات بينات فيھا تقريع . التمسك به، ولو بإلباسه ثوبا جديدا ومع ذلك يبقى متعلقا بما فيه، يحاول جھد إمكانه
فيھا أن األعرابي محافظ ال يقبل تجديدا، وال يرضى بأي تغيير كان ال يتفق . و تعنيف لألعراب، ووصف لحياتھم النفسية

  ".ا وجدنا إباءنا على أمة، و إنا على آثارھم مقتدونإن"، "حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا : "ومنطقه في ذلك. وسنة اإلباء واألجداد

فالبدوي يعيش أبدا كما عاش آباؤه وأجداده، مساكنه بيوت الشعر، . ولھذا ال نجد البدو يؤمنون بصفة التقدم والنشوء واألرتقاء
ھا بيتا آخر، وال يفكر وھي ال تحميه وال تقيه من اثر أشعة الشمس المحرقة وال من العواصف واألمطار، ومع ذلك اليستبدل

وليس من الممكن أن تقوم في ھذه ". إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارھم مقتدون : "في تحسين وضعه وتغيير حاله
البادية ثقافة غير ھذه الثقافة الصحراوية الساذجة، ما دام البدوي مستسلما مسلما نفسه للطبيعة ولحكم القدر، وھو استسالم 

  .الخضوع له واإليمان بحكمه، بحكم عمل الطبيعة القاسية فيه منذ آالف السنيناضطر إلى 

وكيف يغير حاله، وليس في البادية ما يساعده على تغيير الحال، ليس فيھا ماء كاف وال شجر نام وال أمطار وخضرة، فھو 
طرت إلى التنقل إلى مكان آخر، أحسن أما إذا تكاثر عدده، وزاد عدد خيام القبيلة، اض. يعيش غلى كرم الطبيعة ورحمتھا

   .وھكذا صار دائما في تنقل من مكان إلى مكان. وأنسب من المكان القديم

وتحمس األعراب وأشباه الحضر في دفاعھم عن العرف، ليس عن بالدة وغباء وشعور بضعف في الكفايات، كال فللبدوي 
لتبدل والتجدد، ال يقاومه عن غباء وبالدة وعن شعور بضعف تجاه ذكاء وقاد وفطنة وكفاية وموھبة، وھو إذ يقاوم التغير وا

تقبل الحياة الجديدة، وإنما يقاومه ألنه يشعر عن غريزة فيه أن حياته أفضل وأن البداوة حرية وانطالق وعدم تقيد، وأن 
وأجداده، فھو إن انحرف عن  التطور إن لم يأت منه، فھو شر و بالء، وان كيانه مرتبط بتقاليده، وان وجوده من وجود آبائه

عرفه عرض نفسه وأھله وقبيلته وكل وجود قومه للھالك، فھو لذلك يرفض كل تجديد وتغير وإن بدا لنا أو له أنه لمصلحته، 
لغريزة طبيعية فيه وفي كل إنسان، ھي غريزة المحافظة على البقاء، فخوفه من تعرض تقاليده وكيانه للخطر، ھو الذي جعله 

أما إذا شعر ھو أو أشعر من طريق غير مباشر بفائدة التطور والتغير وبما سيأتيه من . يد التمسك بالعرف والعادةمحافظا شد
نفع وربح، و ال سيما إذا لم يكن في التغيير ما يعارض عرفه وال يناقض تقاليده، فإنه يتقبله ويأخذه، ويظھر مقدرة ومھارة 

ويروي خبراء شركات البترول كثيرا من القصص عن مقدار براعة البدو وحذقھم . فيه، حتى في األمور الحديثة الغريبة عنه
ولو تھيا لھؤالء البدو . وھناك شھادات أخرى مماثلة وردت من جھات فنية أخرى. في إدارة اآلالت واألعمال التي وكلت إليھم

قلياتھم و مشكالتھم، لكان في اإلمكان مرشدون وخبراء عقالء كيسون لھم علم بنفسياتھم، ولو عرفت الحكومات العربية ع
   .تحويلھم إلى ثروة نافعة ال تقدر بثمن، ولتجنبت بذلك المشكالت التي تواجھھا منھم

وال يطمئن . في الطب" العارفة"حتى الطب، ھو في البادية طب بدوي متوارث ال يتغير وال يتبدل، يقوم على المداواة بتجارب 
ھما فتكت به األمراض وأنزلت نجه من آالم، ذلك ألن طب أھل الحضر ھو طب غريب األعرابي إلى طب أھل الحضر، م

اللھم إال إذا أقبل عليه رؤساؤه و ساداته، أو أقنع بمنطقه و بطريقة إدراكه ھو لألمور . عليه بعيد عنه، فھو لذلك ال يطمئن إليه
إقباله عليه، حتى يكون مألوفا عنده، بل يقوم في مثل  أن في الدواء الذي يداوى به شفاء لمرضه، وعندئذ يقبل عليه ثم يزيد
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ھذه الحاالت باختزان ما يمكن اختزانه من الدواء للمستقبل من غير أن يفكر في كيفية خزنه، أو في المدة المقدرة لعمل ذلك 
   .الدواء، وتلفه بعد انقضائھا

: بالنفاق وبالتظاھر في اللسان بما يخالف ما في الجنانووصف األعراب في القرآن الكريم بالغلظة والجفاوة وبعدم اإلدراك و
أسلمنا، ولما يدخل األيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا هللا ورسوله، ال يلتكم من : آمنا، قل، لم تؤمنوا، ولكن قولوا: قالت األعراب(

دوا على النفاق، ال تعلمھم، نحن وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أھل المدينة مر(. )أعمالكم شيئا، إن هللا غفور رحيم
إنسان ال يعتمد عليه، مسلم ومع ذلك يتربص " البدوي"فاألعرابي .  )نعلمھم، سنعذبھم مرتين، ثم يردون إلى عذاب عظيم

بالمسلمين الدوائر، فإذا خذل المسلمون في معركة، أو شعر بضعف موقفھم خذلھم وانقلب عليھم، أو اشترط شروطا ثقيلة 
فال يكلف نفسه، وال يخشى من . ث يجد فيھا مخرجا له ليخلص نفسه من الوضع الحرج الذي أصاب المسلمينعليھم، بحي

األعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل هللا على رسوله، و هللا (. مصير سيئ ينتظره إن غلب المسلمون
، واألعرابي لم )بكم الدوائر علھم دائرة السوء وهللا سميع عليم ومن األعراب من يتخذه ما ينفق مغرما ويتربص. عليم حكيم

وقد دخلت . يسلم في الغالب عن عقيدة وعن فھم، إنما أسلم ألن رئيسه قد أسلم فسيد القبيلة إذا آمن وأسلم، أسلمت قبيلته معه
قالت (: في وصف بعض األعراب وقد وردت في سورة الحجرات ھذه اآليات. قبائل برمتھا في النصرانية لدخول سيدھا فيھا

وإن تطيعوا هللا ورسوله ال يلتكم من أعمالكم . أسلمنا، ولما يدخل اإليمان في قلوبكم: لم تؤمنوا، ولكن قولوا: األعراب آمنا، قل
ي سبيل هللا، إنما المؤمنون، الذين آمنوا با ورسوله ثم لم يرتابوا وجاھدوا بأموالھم وأنفسھم ف. إن هللا غفور رحيم. في شيئا

يمنون عليك أن . وهللا بكل شيء عليم. قل أتعلمون هللا بدينكم ؛ وهللا يعلم ما في السموات وما في األرض. أولئك ھم الصادقون
   .)قل ال تمنوا علي إسالمكم، بل هللا يمن عليكم، أن ھداكم لإليمان إن كنتم صادقين. أسلموا

: وقد استثنى القرآن الكريم بعض األعراب مما وصمھم به من الكفر والنفاق والتربص وانتھاز الفرص فنزل الوحي فيھم
ومن األعراب من يؤمن با واليوم اآلخر، ويتخذ ما ينفق قربات عند هللا وصلوات الرسول، أال إنھا قربة لھم، سيدخلھم هللا (

  .)في رحمته، إن هللا غفور رحيم

، أي "من بدا جفا"وفي الحديث . وصف األعراب بالغلظة والخشونة، فقيل، أعرابي قح ، وأعرابي جلف، وما شاكل ذلك وقد
  .من نزك البادية صار فيه جفاء األعراب

عيينة بن "وأنه نعت ". وان كان أعرابيا بواال عد عقبيه: "بقوله" بني مدلج"وھو من أعراب " سراقة"وذكر أن الرسول وصفه 
وكان دخل على النبي صلى هللا عليه وسلم، بغير اذن، فلما قال له ". "األحمق المطاع"يوم األحزاب ب " غطفان"قائد " حصن

: فقال. ھي عائشة بنت أبي يكر: فقال ؟ما ھذه الحميراء معك يا محمد: وقال. قال ما استأذنت على مضربي قبلك ؟أين اإلذن
أسلم ثم ارتد وآمن بطليحة حين تنبأ وأخذ أسيرا فأتي به أبو . كثيرة تذكر من جفائهفي أمور . طلقھا وانزل لك عن أم البنين

  ".بكر، رضي هللا عنه، أسيرا فمن عليه ولم يزل مظھرا لإلسالم على جفوته وعنجھيته ولوثة اعرابيته حتى مات

وذلك الزدراء العرب ". بي غضباألعرابي إذا قيل له يا عربي فرح بذلك وھش، والعربي إذا قيل له يا أعرا"و ذكر إن 
   .األعراب، و الرتفاعھم عنھم في العقل وفي الثقافة والمنزلة االجتماعية

أي " التبدي"وھذه الصفات التي ال تالئم الحضارة وال توائم سنن التقدم في ھذه الحياة، ھي التي حملت اإلسالم على اعتبار 
أبو "فلما خرج . النھي عن الرجوع إلى البادية والعيش بھا عيشة أعرابيةبعد الھجرة ردة على بعض األقوال وعلى " التعرب"
في يختلف من الربذة إلى المدينة مخافة "فكان ". تعاھد المدينة حتى ال ترتد أعرابيا: "إلى الربذة قال له عثمان بن عفان" ذر

: ئرة وكان والدھا قد فارق الحياة لتوه، سألھاالربذة، ورأى ابنة أبي ذر وھي حا" عبد هللا بن مسعود"ولما وصل ". األعرابية
وھو أن يعود إلى البادية ويقم مع ". ثالث عن الكبائر منھا التعرب بعد الھجرة: "وفي الحديث". ما دعاه إلى االعراب"

وذلك بسبب جفاء . وكان من رجع بعد الھجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد. األعراب بعد أن كان مھاجرا
ال تجوز شھادة بدوي على صاحب "ألعراب والجھالة، ومن ھنا كرھت شھادة البدوي على الحضري فورد في الحديث ا

  .ألنھم في الغالب ال يضبطون الشھادة على وجھھا ولما في البدوي من جفاء وجھالة بأحكام الشرع". قرية

ل األمصار، وفيھا، أن كل صانع عند العرب ، أي الذي ال ينتجع ويكون من أھ"القراري"وقد عرف العربي الحضري ب 
وھذه النظرية ھي نظرة أھل البداوة بالنسبة ألھل الحاضرة، فالصانع عندھم إنسان مزدرى الشتغاله بصنعة من ھذه . قراري

   .الصنائع التي يأنف منھا العربي الحر
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ھم يختلفون مثل أھل الحضر، باختالف ف. والحق أن النعوت المذكورة ال تالزم جميع األعراب وال تنطبق عليھم كلھم
كما أن بعض . مواضعھم، من قرب عن حضارة ومن بعد عنھا، ومن وجود ماء ونصب، أو جدب أو فقر،وما شاكل ذلك

يطلقھا عليھم، ولكن ال على سبيل التعميم بل . ولھذا نجد القرآن الكريم. النعوت المذكورة تنطبق على بعض أھل المدر أيضا
خصيص، فھي نتائج ظروف خاصة وأحوال معينة، ال بد وأن تؤثر فئ أصحابھا فتكسبھم تلك الصفات على سبيل الت
كما أن العرب، أي الحضر، لم يكونوا كلھم في التحضر على درجة واحدة سواء، فبينھم اختالف وتباين، وبھذا . والمؤثرات

  .التباين تباينت خصائصھم النفسية بعضھم عن بعض

أو غيره من الحكام من ضبطه بعض الضبط ومن الحد من غاراته على الحضر أو على " ابن سعود" والبدوي الذي تمكن
يده على الكل و يد : "البدو أآلخرين، ھو البدوي نفسه الذي عاش قبل الميالد وفي عھد إسماعيل، والذي قالت في حقه التوراة

راء، ينتھز الفرص كلما وجد وھنا في الحكومات وقوة في و ھو سيبقى كذلك ما دام بدويا ترتبط حياته بالصح". الكل عليه
نفسه على أخذ ما يجده عند اآلخرين، وھو إن ھدأ و سكن، فألنه يجد نفسه ضعيفا تجاه سلطة الحكومة، ليس في استطاعته 

   .مقاومتھا لضعف سالحه، فإذا شعر بقوته لم يخش عندئذ أحد

أشباه الحضر وفي اكثر الحضر، حتى صارت أنانية مفرطة، عاقت  وقد تأصلت الفردية في انفس األعراب وفي أنفس
المجتمع العربي في الجاھلية وفي اإلسالم عن التقدم و عن التوثق و االتحاد، وفي األدبين الجاھلي و اإلسالمي أمثلة عديدة 

قام رسول هللا، صلى هللا :"لورد في الحديث عن أبي ھريرة أنه قا. سارت بين الناس تمثل ھذه النظرية الضيقة إلى الحياة
فقدم نفسه على ". اللھم ارحمني و محمدا، و ال ترحم معنا أحدا: عليه وسلم، إلى الصالة، و قمنا معه، فقال أعرابي في الصالة

أدب اإلسالم على تقديم الرسول عليه، ثم انه لم يخصص أحدا بالرحمة غير الرسول : الرسول، مع انه مسلم يحمله دينه و أدبه
  ".إذا مت ظمآنا فال نزل القطر: "وكثيرا ما تسمع الناس يتمثلون بقول أبي فراس. و غير نفسه مدفوعا بھذه األنانية القبيحة

يتمثل به الحضر تعبيرا عن فلسفة و وجھة نظر قديمة إلى ھذه الحياة، مبعثھا الوضع السيئ العام القلق الذي عم المجتمع وما 
   .يشعر بعدم وجود من يحميه و يساعده ، فتحول غضبه إلى عقيدة مؤذية مضرة و يل لألسفزال يعمه، والذي جعل الفرد 

البدواة عالم خاص قائم بذاته، تكونت طباعھا و خصائصھا من الظروف التي نشأت فيھا، لھا مقاييسھا و موازينھا الخاصة، و
دين عن البادية و عن أحوال البدواة و لذلك وھي مقاييس و موازين تختلف عن مقاييس الحضر و موازينھم، الحضر البعي

اختلفت افھام الجماعتين و تباعدت عقليتھما، ومن ھنا يظھر خطأ من يحكم على البداوة بمقاييس أھل الحضارة و يفسر ما يقع 
وال من األعراب تفسيره لما يقع من أھل المدر من أعمال، ومن ھنا أيضا نجد أن البدواة ال تستطيع فھم منطق الحضر 

تستسيغ أسلوب حياتھم، وال تأمنھم، ألن عالمھا يختلف عن عالم الحضر، وألنھا تجد من قيود الريف والمدن ما يصعب عليھا 
ومكر فال تأمنھم، وال تستطيع أن تطمئن اليھم، مھما أظھر الحضر نحوھا . تحمله، وألنھا ترى في الحضر جماعة حيل وشر

كثيرا كما كابدت الحضارة كثيرا أيضا من جراء سوء الفھم ھذا الناجم من اختالف  وقد كابدت البداوة. من عطف و إحسان
  .العقليتين

فھو محارب يحارب . ويظھر البدوي في عين الحضري الحديث، وكأنه إنسان مزدوج الشخصية جامع للنقيضين، له وجھان
ك، فيمعن عندئذ في سلبك ما معك ونھبه، ال معك وفي صفوفك، أما إذا شعر أن الھزيمة ستحل بك، فإنه أول من ينقلب علي

وھو كريم جواد . شريفا من أسرة عريقة أم قائدا محترفا. فرق عنده أن يكون الذي حارب معه وفي صفوفه عربيا أو أعجميا
ما يقدم لضيفه آخر شيء عنده ليأكله ويحبيه بكل وسائل االكرام، ولكنه ال يمتنع من سلب غريب يجده في طريقه، ومن أخذ 

   .وھو رجل متدين ال يحلف كاذبا مھا رأى النتيجة، ولكن تدينه تدين بدوي سطحي إلى غير ذلك من متناقضات. عنده

أما األعرابي، فيسخر من اتھام الحضري له بھذه التھم، ويعجب من سذاجة منطقه وحكمه، فمنطقه في نظره منطق رجل 
 فكيف يسمع عقل إنسان سليم إلنسان مثال أن يترك أموال صاحبه وإال. ساذج مريض معلول، وحكمه حكم إنسان ضعيف ذليل

أو أصحابه تقع في أيدي غيره أو أعدائه، يأخذونھا لينعموا بھا وليفتخروا بحصولھم عليھا، ثم ال يمد ھو يده إليھا يأخذ منھا ما 
أن المحارب في نظر األعرابي أولى من غيرة  ؟أال يدل ھذا العمل على السخف والضعف وفساد الرأي  ؟يحتاج أليه ويريد

بأموال زميله المحارب، وھو أحق بھا من أي إنسان آخر للحصول عليھا إن داھمه خطر، وشعر أن تلك األموال ستقع في 
 أيدي عدوه، فھو زميله وصديقه، وھو فوق ذلك به حاجة أليھا، فمن حقه الطبيعي إذن أن يأخذھا ولو عنوة ويولي بھا ليحرم

ثم إنه إن لم يباشر أخذ ما يجده أمامه في الوقت . عدوه الحصول عليھا والحصول على أي مكسب كان من ھذه الحرب
ولما كانت النفس مقدمة على غيرھا، كان من العقل : المالئم، فإن غيره سيأخذه حتما، وقد يكون غيره ھو خصمه وعدوه
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ومن ھنا اختلف منطقه عن منطق الحضري وباين حكمه على . فلت منهوالحكمة أن يأخذ حقه بنفسه، وإال ضاع حقه عليه وأ
   .األمور حكم الحضري

وحكم األعراب على األمور،حكم صادر عن عقلية خاصة بھم، كونتھا عندھم األحوال التي يعيشون فيھا والمحيط الذي يتحكم 
ألمطار وفقر محالف ألغلب األرضين فيھم من جفاف وحرارة وضوء ساطع واختالف في درجات الضغط الجوي وانحباس ا

ومن فقر وتقتير وبساطة في المأكل وأمثال ذلك من مؤثرات كونت عندھم عقلية خاصة وثقافة خاصة، فھمت األمور بمنطقھا 
ومن ھنا اختلفت أيضا عقليات األعراب وتباينت بعض التباين باختالف األحوال التي تحيط باألمكنة التي . ال بمنطق اآلخرين

وبمقدار تأثرھا بالمؤثرات الخارجية وبالثقافات الواردة من . لون بھا ويقرب تلك األمكنة وبعدھا من الحضر ومن،الحضارةينز
الخارج، كالذي نلحظه من وجود شيء من التباين بين عقليات القبائل المتنصرة وأعمالھا وعقليات القبائل الوثنية وأعمالھا، 

ل لم تكن نصرانية عميقة صميمة، ولم تكن صافية خالصة، وذلك ألن ھذه القبائل المتنصرة بالرغم من أن نصرانية تلك القبائ
على سطحية تنصرھا، كانت مواطنھا مالصقة للحضر وللحضارة وذات اتصال بالحضر وباألعاجم وبالثقافات األجنبية 

وا بين العرب المتنصرة بآراء غريبة عنھم، وبالبيئات الثقافية الغربية، وعاش بينھا رجال دين غرفوا من ثقافات غريبة وبشر
كما تأثر رؤساء تلك القبائل بمؤثرات الحضر الذين احتكوا بھم وبرجال السياسة والدين الذين كانوا على اتصال بھم، وقد 

   .تزوج بعضھا من نساء نصرانيات، أثرن في بيئة ذلك الزوج

باللين والسھولة، وعرف بعضھا بالشدة والخشونة والغلظة، وقد نص األقدمون على اختالف طباع القبائل،فعرف بعضھا 
وعرف آخرون بالشجاعة والصبر على المكاره والميل إلى الغزو والحروب، وعرف غيرھم بالميل إلى االستقرار وبقابليتھا 

لجاھلية وفي اإلسالم ولوجود ھذه الصفات في القبائل كان الحكام في ا. على االستيطان واستغالل األرض وااللتئام مع الجيران
إذا أرادوا أمرا وكلوه إلى القبيلة التي تتناسب صفتھا التي اشتھرت بھا مع العمل الذي يراد القيام يه، وصار اعتماد الحكام 

وما زال ھذا التباين في كنايات القبائل معروفا حتى اليوم، فقد اشتھرت بعض قبائل نجد بأمور لم . على ھذه الفراسة في الغالب
تھر بھا القبائل األخرى، أو أنھا فاقت بھا سائر قبائل نجد، فاشتھرت بعضھا بالقتال، واشتھرت بعضھا بالصرامة والصبر، تش

وما إلى ذلك، ويراعي حكام جزيرة العرب اليوم ھذه الصفات في ضبط األمور في حكوماتھم وفي حفظ التوازن في حكم 
وفي تقارير السياسيين الوطنين واألجانب وفي كتب السياح والبعثات . ةالبوادي واألعراب وفى السياسة العامة للحكوم

  .األجنبية على اختالف أنواعھا كالم على تباين طباع األعراب في جزيرة العرب وطباع الحضر في ھذا اليوم

مجتمعھم  فترى أذن أن لألعراب رأيا في الحضر يشبه رأي الحضر فيھم، أي رأي فيه ازدراء و حط من شأن الحضر ومن
الذي يعيشون فيه، ومن قيمھم في ھذه الحياة، وھو رأي تكون عندھم من بيئاتھم التي يعيشون فيھا ومن ثقافتھم الخاصة بھم، 
التي تفسر األمور بمقاييسھا وأوزانھا، وھي مقاييس وأوزان بعيدة عن مقاييس الحضر والحضارة وال أقصد بالحضر ھنا 

يھم حتى الحضر العرب، كالذي يتبين من استھجان األعراب بشأن أھل المدر في كل مكان حضر األعاجم وحدھم، بل ادخل ف
فالبداوة ثقافة خاصة بھذا العالم، عالم البداوة، والحضارة . من أمكنة جزيرة العرب ومن ازدرائھم ألحالمھم ومثلھم في الحياة

   .ثقافة أخرى خاصة بالحضر، وبين الثقافتين بون وخالف

الطباع وراثة تنتقل من اآلباء إلى األبناء ابدأ في الدم، فال تتبدل وال تتغير، بل ھي حاصل أحوال وبيئة، إذا وليست ھذه 
تغيرت ا األحوال والبيئة وقع تغير يتوقف على مقدار فعل البيئة الجديدة في اإلنسان وعلى الزمان الذي يقضيه فيه وعلى 

جديدة والثقافة الجديدة التي دخل فيھا، ولحذا بركون فعل التغير في الجل القديم أقل مقدار استعداد ذلك اإلنسان لتقبل البيئة ال
ودليلنا على ذلك أن من . وعلى ذلك يخطئ من يصف العرب بصفات يلصقھا بھم يجعلھا عامة عليھم أبدية. من الجيل الجديد

، حتى إذا انقرض الجيل القديم ونبع الجيل عاش من األعاجم بين العرب وفي بيئة عربية، تطبع بطباع العرب وصار مثلھم
الجديد تحول إلى جبل عربي في كل شيء، ال نستثتي من ذلك حتى االنتساب إلى العرب إلى عدنان وقحطان وحتى التعصب 

واإلسالم الذي صھر األعاجم في بوتقته، وجعلھم جنودا يحاربون في الصفوف األمامية لنشره وإعالء كلمته، لم . والعصبيات
  .يلبث أن أنساھم أصولھم ولغاتھم، فحولھم بذلك إلى عرب من حيث لم يشعر العرب وال األعاجم أنفسھم به

واألعرابي واقعي، تتأثر أحكامه بالواقع الذي يراه، وبمقياس المادية التي تتمثل عنده، يؤمن بالروح، ولكنه يحولھا إلى ما يشبه 
كان في الجاھلية ولكنه حول تلك اآللھة إلى أوثان وأصنام، يلمسھا ويحسھا بيديه، يؤمن بإله أو بآلھة، كما . المادة الملموسة

فيتقرب أليھا ويتوسل بھا، وخاف من األرواح مثل الجن واألرواح الخبيثة التي صورھا عقله، أكثر من خوفه من آلھته، فإذا 
ألرواح، واحتال عليھا بمختلف الحيل التي ابتكرھا نزل مكانا قفرا، أو محال موحشا، أو دخل مكانا مظلما أو كھفا، تعوذ من ا
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. فھو يخافھا اكثر من خوفه من اآللھة، ألنه جعلھا تعيش معه في كل مكان، فھي تحيط به. عقله، ليتغلب عليھا وليتخلص منھا
   .أما االلھة، فإنھا بعيدة عنه، ثم إنھا ال تؤذي، ومن طبع اإلنسان التخوف من المؤذين

ولھذا لم يتصوره كتصور غيره من األمم . بعد الموت، ألن ھذا العالم الثاني عالم غير محسوس بالقياس إليه وھو ال سفل بما
األخرى، بل ھو لم يتعب نفسه بالتفكر فيه، ولھذا كانت مراسيم دفن الميت بسيطة جدا، ال تكلف فيھا وال تعقيد، على نحو ما 

ولھذا كاد عجبھم شديدا إذ سمعوا بالبعث . ھيل التراب عليه، انتھى كل شيءنجده عند الحضري أو العجم، متى دفن في قبره و
حياة، ثم موت، : وكان قائلھم يقول(. أ إذا امتنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا األولون. )وبالقيامة والحشر والنشر

  !حديث خرافة، يا أم عمرو: ثم نشر

وكيف حياة أصداء وھام =يحدثنا الرسول بأن سنحيا: ن مالك، يرثي قتلى قريش يوم بدروقال شداد بن األسود بن عبد شمس ب
، ورد "أعشى نھشل"، في باب شعر "الصبح المنير في شعر أبي بصير"وقد ورد البيت المذكور في صورة أخرى في كتاب 

  : في ھذا الشكل

  وكائن بالقليب قليب بدر من الفتيان والعرب الكرام

  ؟بشة إلى سنحيا وكيف حياة أصداء وھام أيوعدني ابن ك

  أيعجز أن يرد الموت عني وينشرني إذا بليت عظامي

  أال من مبلغ الرحمن عني بأني تارك شھر الصيام

  فقل  يمنعني شرابي وقل  يمنعني طعامي

ي الثقافة وفي العقلية، ھم والحضر الذين نظروا إلى األعراب، نظرة استصغار وازدراء، لما بينھم وبين األعراب من تفاوت ف
أنفسھم وفي الواقع أشباه حضر، وأخص من ھؤالء الحضر حضر الحجاز، فخصائص التعرب غالبة عليھم، غلية تزيد على 

فقد قامت قراھم مثال وأعظمھا مكة ويثرب على الفكرة األعرابية القائمة على أساس النسب، فكل . خصائص الحياة الحضرية
كل شعب لفخذ أو عائلة أو ما أشبه ذلك من أسماء تدخل في أسماء أجزاء القبيلة، تتعصب وتتحزب من مكة ويثرب شعاب، 

ثم إنھم كانوا يأنفون من االشتغال بالحرف، تماما كما يفعل البدو، . وتتقاتل فيما بينھا وتتحالف، كما يتقاتل أو يتحالف األعراب
النخيل، ألن الزراعة في نظرھم من أعمال النبط والرقيق،والروح ويعافون الزراعة في الغالب، ال استثني منھا زراعة 

الفردية سائدة بينھم، موجودة عندھم، إال في أوقات الشدة والضيق، والفردية الجامحة من طبائع البادية ومن خصائصھا، إلى 
قرى كانت وسطا بين البداوة وسبب ذلك أن ھذه المستوطنات التي سموھا . أمور أخرى عديدة تعد من صميم الحياة األعرابية

والحضارة، وكانت كالجزر الصغيرة وسط المحيطات الواسعة، محيطات من األعراب،، تستمد غذاءھا الروحي والمادي من 
أضف إلى ذلك عامل الطبيعة الذي يلعب دورا خطرا في تكون المجتمعات وفي تكييفھا . البداوة أكثر مما تستمده من الحضارة

ولذلك لم تتكون في يثرب أو في مكة أو في غبرھا حياة مشابھة لحياة الحضر العجم في األماكن األخرى مثل  .بالشكل المالئم
   .مدن وقرى العراق وبالد الشام ومصر، بل وحتى حضر مدن اليمن وھم من العرب بالطبع

عربية الشرقية، في كثير من ومن ھنا نجد حضر اليمن، بل وأعرب اليمن أيضا يختلفون عن حضر وأعراب الحجاز ونجد وال
فحضر اليمن، حضر ال يأنفون من العمل وال يستصغرون شان . مع أنھم كلھم عرب ومن أصل واحد. الخصائص والصفات

بينھم الحائك والنساج والمشتغل باألرض، والصانع والحداد والنجار وعامل البناء، وقالع . وال يأنفون من الزراعة. الحرف
والغنم والبقر، وزارع الخضر والبقول، ودابغ الجلود، مع أنھا حرف يراھا العربي في بقية مواضع  الحجر ومربي الماعز

  .جزيرة العرب من حرف اليد والطبقات الدنيا من الناس

عليھم، ألنھم لم يكونوا في مستواھم " اعرب"و أعراب اليمن، الذين ميزھم حضر اليمن عن أنفسھم في الجاھلية بإطالق لفظة 
لقد وطنوا أنفسھم . ھم مع ذلك وبوجه عام أرقى مستوى وأكثر إدراكا من أعراب الحجاز ونجد. درجتھم في الحضارةوفي 

. في أطراف الحواضر وعند مواضع الماء والخصب، وزرعوا ورعوا ماشية وأنعاما، واستقروا في بيوت من مدر أو حجارة
ثم انھم لم يكونوا رحال على شاكلة أعراب الحجاز أو نجد أو . ت البداوةوال يراھا من مقوما. وھي حياة ال يألفھا البدوي القح
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وإذا كنا نرى بعض قبائل اليمن، وھي ترحل من مواضعھا، فرحيلھا ھذا ھو عن سبب قاھر، مثل حروب أو . بادية الشمام
. تھا غير الرحيل إلى مكان آخركوارث طبيعية تجعل من الصعب عليھا البقاء في منازلھا، فال يكون أمامھا للمحافظة على حيا

   .انھم بالقياس إلى عرب الحجاز أو نجد رعاة أو شبه أعراب

فطبيعة أرض اليمن مثال طبيعة لطيفة خفيفة، الحرارة فيھا معتدلة بوجه عام، . ومرجع ھذه الفروق ھو في التباين في الطبيعة
والضغوط الجوية فيھا . لنھار ليست كبيرة متناقضة متعاكسةوالفروق في درجات الحرارة بين الصيف والشتاء،أو بين الليل وا

معتدلة غير قلقة متغيرة بكثرة في اليوم أو في الشھر أوفي السنة، واألمطار متوفرة بوجه عام، تزور اليمن في مواسم معينة، 
، حتى تضطرھا على وجبال اليمن العالية جبال تقف شامخة عنيدة وفي وضع مناسب أمام األبخرة المتصاعدة من البحار

ثم أن اليمن ھضاب وأودية وتھائم، ومسايل طبيعية تقود السيول إلى أحواض حفرتھا . الھبوط غيثا على اليمن يغيث الناس
الطبيعة، وعلمت ھذه الطبيعة اإلنسان على رفع حافاتھا لتحبس الماء في األحواض، وعلى عمل فتحات فيھا لخروج الماء 

ية بالمعادن وبالحجر الصالح للبناء وباألشجار التي غرزتھا الطبيعة بيدھا، وأرض على ھذا النحو وھي غن. منھا وقت الحاجة
وعلى ھذه الشاكلة ال بد وأن تؤثر على أجسام وعلى عقول أصحابھا، فجعلتھم من ثم من أنشط شعوب جزيرة العرب في 

رة، وفوقتھم بذلك بوجه عام على سائر عرب جزيرة ميدان العمل والحيلة في كسب العيش وفي إقامة المجتمعات وإنشاء حضا
ولو كانت أرضھم على شاكلة أرض . العرب، وصيرتھم قوما ال يرون األشغال بالحرف عيبا، وال امتھان المھن العملية نقصا

سبب، ولھذا ال. الحجاز أو نجد، ولو كانت طبيعتھا ذات طبيعة صحراوية قاسية، لما صار أھل اليمن بالشكل الذي ذكرته
اختلفت طبائع من يسميھم أھل األخبار بالقحطانيين الساكنين خارج اليمن في نجد أو في بادية الشام عن طبائع أھل اليمن، 
فصاروا أعرابا أقحاحا يأنفون من االشتغال بالحرف، وال يعيشون إال على تربية اإلبل، إلى غير ذلك من سمات وسم بھا البدو 

ولو كانت طبيعة أرض البادية على نحو آخر، على نحو يؤمن العيش والراحة لمن . أھل األخبارمع انھم يمانيون كما يذكر 
فإن الطبيعة تصقلھم إذ ذاك صقال آخر، قد تجعلھم مستقرين مقيمين  يقيم بھا، لما وجدنا ما وصففاه من أوصاف عند األعراب،

السماء، سنين متوالية، إذ يبقون في أماكنھم، ويقيمون فيھا،وال  على األقل، ودليل ذلك أثر األمطار والربيع فيھم، عندما تغيثھم
  .يخطر ببالھم عندئذ خاطر االرتحال والتنقل من ھذه األرض

عن طبائع أھل مكة مع أنھا أقرب إلى مكة من اليمن، " الطائف"وألثر الطبيعة المذكور في طباع الناس، اختلفت طبائع أھل 
ذات جو معتدل، بھا مياه وفيرة، وبھا أشجار وھبتھا الطبيعة ألرضھا منذ القدم، أرضھا وسبب ذلك أن الطائف أرض مرتفعة 

نصبة فرحة، ال تسودھا كآبة البادية وال يخيم عليھا عبوس البيداء، فصارت أخالق أھلھا من ثم أقرب إلى أخالق أھل اليمن، 
ف مثل الدباغة، واستغلوا األرض، إذ زرعوھا حبا وصاروا أذكياء، عقولھم متفتحة نيرة، استغلوا أيديھم، فزاولوا الحر

مع أنھم عرب ما في أصلھم العربي أدنى . وأشجارا مثمرة، وربوا الماشية، وصارت مدينتھم حتى اليوم مصيف أھل مكة
   .شك، وھم وعرب مكة أو يثرب أو نجد من طينة واحدة، ال شك في ذلك وال شبھة

ي الضغوط الجوية ومن أشعة شمس محرقة منھكة ومن إشعاع أرضي ومن أمطار فالطبيعة إذن من حر وبرد ومن اختالف ف
و أھوية ورياح ومن طبيعة أرض وموقع، ومن ھبة الطبيعة إلى السكان من طعام غني أو فقير، من حبوب وأثمار وخضر 

ف االقتصادية والثقافية وحيوان، أثر بالع في تكون الطباع وفي خلق التمايز بين األجناس البشرية، تضاف إلى ذلك الظرو
ومن ھنا نجد العربي األصيل الذي ال شك وال شبھة في أصله . واالجتماعية التي تحيط بالناس ثم التكون الجسماني ومظھره

العربي، إذا أقام وحده مدة في مجتمع غربي مثل انكلترة أو اسكاندينافية أو أميركا الشمالية، حيث الطبيعة مختلفة عن طبيعة 
حيث الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية متباينة عن الظروف المذكورة في بالده، تغير وتبدل واضطر مختارا بالده و

ويتوقف ھذا التحول بالطبع على . أو كرھا عن غريزة تطور كامنة فيه إلى التأقلم واالنسجام مع القوم الذين صار يعيش بينھم
ولو أقام ذلك العربي طيلة حياته كلھا في ذلك الوطن الجديد، وصار . ه في المكانعمر الشخص وعلى قابليته وعلى مدة إقامت

له نسل من زوجته العربية التي قدمت معه أيضا، فإن النسل الجديد سيكتسب صفات الموطن الذي نشا فيه ويتخلق بأخالقه، 
ومن ھنا نجد الجيل الثالث من أجيال  .أما نسل نسله، فإنه سيتحول إلى شخص آخر غريب عن جده، غريب عنه حتى في لغته

المھاجرين العرب الذين ھاجروا إلى أميركا، وتجنسوا بھا، جيال أمريكيا في كل شيء، حتى في لغته وثقافته وشعوره وھواه، 
د وق. مع أنه من أصل عربي أبا وأما. يشعر أن حنجرته ال تطاوعه على تعلم العربية وأن أوتارھا ال تساعد على النطق بھا

برز من ھذا الجيل الجديد اليوم قوم في ميادين العلم والتجارة والمال والصناعة والسياسة والعمل، ودخل نفر منھم مجلس 
النواب في واشنطن، وسيزيد ھذا العدد وال شك، لم يعقھم عن ذلك عائق الرس والعنصر والجنس وخصائص الدم ولو كان 

  .ليومفي ھذا ا رين ما نراه عملياالدم عائقا إلى األبد، لما حدث في المذكو
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، أي بالخيال، وبعسم الصبر "الرومانطيقية"والعربي بعد، إن وصف في الجاھلية أو في اإلسالم بالخمول والكسل، وب 
وباألنانية والفردية وبما شاكل ذلك من صفات، فصفاته ھذه ليست حاصل خصائص دم ونتيجة سمات عرق، وإنما ھي 

أجبرته على ذلك، ولو أطعم ذلك العربي طعاما صحيا فيه المواد الغذائية الضرورية لنمو الجسم ظروف وأحوال وأوضاع 
وما كان األوروبي ليتفوق على الشرقي لو أن طبيعة إقليمه وأرضه . والعقل،ولو تغيرت ظروفه، فھو كما ذكرت سيتغير حتما

نكليزي بالد العرب، وصار له نسل، فإن نسله ال ينشا كانت كطبيعة جزيرة العرب، ولو سكن األلماني أو السويسري أو اإل
وما كانت أوروبا خضراء ھذه الخضرة ونشطة ھذا النشاط . كما لو نشا في وطن والده أو جده، الختالف الظروف واألجواء

ألھلھا  بسبب دم أھلھا وحده،بل ألن طبيعتھا ساعدت الناس وعاونتھم،فأنبتت الرطوبة واألمطار األشجار بنفسھا وكونت
الغابات، ودفع البرد الناس إلى العمل دفعا، ولھذا تجد الناس عندنا في الشتاء يندفعون إلى العمل اندفاعا بعامل البرد الذي يدفع 

  .الجسم إلى الحركة

أضف إلى كل ذلك عوامل أخرى تؤثر في جسم اإلنسان وفي تصرفاته واتجاھاته من تركيب جسم ومن مالمح، مثل لون شعر 
يبه ولون بشرة أو لون عين وشكل جمجمة وأمور أخرى يدرسھا ويبحث فيھا علماء األجناس البشرية، تؤثر أيضا في وترك

   .خصائص اإلنسان وفي أجناسه وفصائله، مما ال مجال للبحث عنھا في ھذا المكان

علمية حديثة، وإلى  والبحث في موضوع نفسيات الشعوب وأصول تفكيرھا وميزات عقلھا، بحث يجب أن يستند إلى أسس
تجارب دقيقة عامة،لذلك ال يمكن التعميم ما دمنا ال نملك بحوثا ودراسات علمية منسقة، قام بھا علماء متخصصون في 
البوادي وفي الحواضر وفي كل مكان من جزيرة العرب، روعي عند إجرائھا الظروف الطبيعية المؤثرة في ذلك المكان، 

فبين أھل . يه، ودرجة تأثر ذلك المكان بالمؤثرات الخارجية، أي بمؤثرات المناطق المجاورة لهوالظروف الثقافية السائدة عل
جزيرة العرب بون كبير في العقليات، وبين أھل البوادي في الجاھلية وفي ھذا اليوم فروق في النفسيات وفي التعامل، حتى 

بسمات، ووسمت " ثقيف"ذكاء وبالغلظة والخشونة، ووسمت مثال ة بالحيلة و الكيد وال" معد"وسمت القبائل بسمات، فوسمت 
  .عن أھل نجد من حضر وبدو" حافظ وھبة"وقد رأينا ما ذكره . بسميات" كندة"

بل إننا نرى أن األعاجم المتعربين أي الذين ينزلون بين العرب وينسلون بينھم ويتخذون العربية لسانا لھم، سرعان ما 
بناؤھم إلى جيل عربي خالص، حتى ليصب عليك التفريق بينھم وبين العرب في الرسوم يتعربرون كل التعرب، ويتحول أ

وقد تعرب آراميون في العراق . والعادات والتفكير، وذلك بتأثير المحيط الذي حلوا به، والظروف الطبيعية المؤثرة بالمكان
د وجدت البعثة األمريكية التي جاءت إلى وفي بالد الشام، وصاروا عربا في كل شيء حتى في الصفات التي ذكرناھا، وق

العراق للبحث عن السالالت البشرية إن في دماء القبائل العربية التي ترى نفسھا إنھا قبائل عربية خالصة نسبا مختلفة من 
عالمھا، الدماء الغربية، وإذا أدركنا ھذه المالحظة وقيمة أمثال ھذه الدراسات في موضوع تكون العقلية وفي حدودھا ورسم م

   .علمنا انه ليس من السھل في الواقع البحث عن عقلية عربية خالصة تعبر عن عقلية جميع العرب وفي كل مكان

وبھذا االعتقاد . إن الذين بحثوا في العقلية العربية بصورة عامة، تصوروا العرب وكأنھم جنس واحد انحدر من عرق واحد
وعلماء اآلثار وعلماء الحياة لبقايا " األنثروبولوجي"ى نتائج فحوص بعض علماء أما إذا نظرنا إل. وضعوا حدود تلك العقلية

الجماجم والعظام التي عثروا عليھا من عھود ما قبل اإلسالم، وإلى فحوصھم لمالمح العرب األحياء وأجسامھم، فإنھا على 
حياء، الجاھليين واإلسالميين، وإلى وجود قلتھا، تشير إلى وجود أعراق متعددة بين سكان جزيرة العرب، األموات منھم واأل
عن عقليات عرب المملكة " حافظ وھبة"اختالف في نفسياتھم وفي قابلياتھم العقلية، وقد تحدثت قبل قليل عن مالحظات 

العربية السعودية، وتحدثت عن رأي علماء الحياة واألجناس في تعدد األعراق وتسرب دماء غريبة إلى جزيرة العرب يجعل 
الصعب على الباحث الحذر أن يعتقد بإمكان وضع صورة دقيقة يمثل وجود عقلية واحدة لجميع أولئك الناس وفي كل  من

  .العصور والعھود

  طبقات العرب: الفصل الثامن

عرب بائدة، وعرب عاربة، وعرب : اتفق الرواة وأھل األخبار، أو كادوا يتفقون على تقسيم العرب من حيث القدم إلى طبقات
واتفقوا أو . أو عرب عاربة وعرباء وھم الخلص، والمتعربة. أو عرب عاربة، وعرب متعربة، وعرب مستعربة. تعربةمس

وعدنانية، منازلھم األولى في . قحطانية، منازلھم األولى في اليمن: كادوا يتفقون على تقسيم العرب من حيث النسب إلى قسمين
  .الحجاز
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القحطانيين ھم عرب منذ خلقھم هللا، وعلى ھذا النحو من العربية التي نفھمھا ويفقھھا من واتفقوا، أو كادوا يتفقون على أن 
فھم األصل، والعدنانية الفرع، منھم أخذوا العربية، وبلسانھم تكلم أبناء إسماعيل بعد ھجرتھم إلى الحجاز، . يسمع ھذه الكلمة

كلم بلغة أبيه التي كانت اإلرمية، أو الكلدانية، أو العبرانية على شرح هللا صدر جدھم إسماعيل، فتكلم بالعربية، بعد أن كان يت
   .بعض األقوال

ويدخلون في العرب العاربة . عرب عاربة، وعرب مستعربة: وتجد األخباريين والمؤرخين يقسمون العرب أحيانا إلى طبقتين
بني "، و "لوذان بن إرم"طسم وأميم بني ، وعمليق و"جاثر بن إرم"، وثمود وجديس ابني "عوص بن إرم"عادا وعبيل ابني 

جرھم، وحضرموت، والسلف، وجاسم بن عمان بن سبا بن يقشان بن : ، وھم"يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام
والقبائل المذكورة . من العرب العاربة" عبس األولى"وآخرھا " جاسم"، فقد عد كل القبائل التي أولھا "الھمداني"أما . إبراھيم

الذين نزلوا بعمان والبحرين، وبنو ھيف، وسعد، وھزان األولى، وبنو مطر، وبنو األزرق، وبنو بديل، وراجل، " جاسم"ي ھ
  .وغفار، وتيماء، وبنو أثابر، وبنو عبد ضخم

أن وال حاجة بنا إلى . وظل الرواة يتوارثون ھذا التقسيم كلما بحثوا في تاريخ العرب قبل اإلسالم، وفي موضوع األنساب
إن كل ما روي من ھذا التقسيم وما رواه الرواة من أخبار تلك الطبقات، لم يرد ألينا من النصوص الجاھلية، : نعود، فنقول

إن ھذا التقسيم، وضعه الجاھليون، : وإنما ورد ألينا متواترا من الكتب المدونة في اإلسالم، لذلك ال نستطيع أن نجرؤ فنقول
  .ى وصل إلى صدر اإلسالم، م منه وصل أليناوتوارثوه كابرا عن كابر، حت

ھو تقسيم ال نجد له ذكرا ال في التوراة أو الموارد  -وذلك من ناحية القدم والتقدم في العربية  -وتقسيم العرب إلى طبقات 
ن الجمع بين ويظھر أنه تقسيم عربي خالص، نشأ م. اليھودية األخرى وال في الموارد اليونانية أو الالتينية، أو السريانية

العرب الذين ذكر أنھم بادوا قبل اإلسالم، فلم تبق منھم غير ذكريات، وبين العرب الباقين، وھم إما من عدنان، وإما من 
  .قحطان

عاد، وثمود، وطميم، وجديس، وأميم، وجاسم، وعبيل، وعبد ضخم، : وجماع العرب البائدة في عرف أكر أھل األخبار، ھم
ھؤالء ھم مادة العرب البائدة و خامھا، وھم أقدم طبقات العرب على اإلطالق في نظر . قة، وحضوراوجرھم األولى، والعمال

   .أھل األخبار

طسم "، فمن نسل "طسم"وأما ". ثمود بن غاثر بن إرم"وأما ثمود فمن نسل ". عاد بن عوص بن إرم"أما عاد، فإنھم من نسل 
على رواية " جديس بن الوذ بن سام"، في رواية أو من نسل "بن إرم جديس بن غاثر"، فمن نسل "جديس"وأما ". بن الوذ
، "عمليق"، وھو من العماليق أبناء "جاسم"، فمن نسل "جاسم"وأما ". أميم بن الوذ بن سام"فإنھم من نسل " أميم"وأما . أخرى

عبد "، فمن نسل "عبد ضخم"ا ، وأم"عبيل بن عوص بن إرم"، فإنھم من نسل "عبيل"وأما ". الوذ بن سام"فھم اذن من نسل 
، وھم "عابر"، فمن نسل "جرھم األولى"وأما . في رواية أخرى" أبناء إرم"، وقد جعلوا من صلب "الوذ"من نسل " ضخم

، فإنھم كانوا بالرس، "حضورا"، وأما "عمليق بن الوذ"وأما العمالقة، فإنھم أبناء . غير جرھم الثانية، الذين ھم من القحطانيين
  .وھلكوا

الذين " جرھم األولى"، باستثناء "الوذ"، وإما إلى "إرم"نرى مما تقدم أن أھل األخبار قد رجعوا نسب العرب البائدة إما إلى 
وھذه األسماء ھي أسماء توراتية، وردت في التوراة، وأخذھا أھل األخبار من منابع ". عابر"ألحق بعض النسابين نسبھم ب 

  .ينھا وبين القبائل المذكورة، وكونوا منھا الطبقة األولى من طبقات العربترجع إلى أھل الكتاب، وربطوا ب
و  Asshur" آشور"ھذا من األوالد " سام"، وقد ترك "سام بن نوح"في التوراة، وأبوھما ھو " الوذ"، ھو شقيق "إرم"و 
بعض التحوير والتغيير في ھذه وقد أجرى أصحاب األخبار . كما ورد في التوراة". عيالم"و " إرم"و " لود"و " أرفكشاد"

، "إرم"أما  0"عويلم" "عيالم"، و "الوذ" "لود"، و "أرفخشذ" "أرفكشاد"و " انشور"و ( أشوذ" )آشور"األسماء، بأن صيروا 
   .فقد أبقوه ولم يغيروا في شكله

" آرام"، وھو "إرم"أما . مت أليهفأوالده المذكورون ھم ھدية من أھل األخبار قد. ولدا في التوراة" الوذ"أي " لود"وال نجد ل 
ولم تذكر التوراة ولدا لھؤالء األبناء األربعة، فاألوالد ". كيثر"و " ماش"و " حول"و " عوص"في التوراة، فإن له من األوالد 

،ھم ھبة من األخباريين قدموھا إلى ھذين "كاثر" "غاثر" "كيثر"و " عوص"الذين ذكرھم أھل األخبار، على انھم ولد 
  .ويناألخ
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وقد ظن بعضھم أنه جد . ، عند أھل األخبار، فإن آراء الباحثين في التوراة مختلفة في المراد منه"الوذ"الذي صار " لود"وأما 
" مصرايم"أبوھم، فإنه ابن " لود"وأما ". فوط"و " فارس"، و بين "فوط"و " كوش"مع " اللوديين"، وذكر ھؤالء "اللوديين"

من انه ابن " لود"ولكن ھذا الرأي يخالف ما جاء عن . لتفكير في أنھم شعب من شعوب إفريقيةويحملنا ھذا على ا. أي مصر
، وانه شقيق ألخوته المذكورين الذين تقع أمالكھم في الھالل الخصيب، ومقياسا على ھذه المواضع يجب أن يكون ملكه "سام"

نة في مواضع نسله، ولم ينوه أحد منھم أنھا في جزيرة ومھما يكن من شيء، فإن آراء العلماء متباي. في ھذه األرضين أيضا
  .العرب

يجب أن تكون " عوص"وأما عوص، فإن آراء العلماء متباينة كذلك في المكان المنسوب أليه، فذھب بعضھم إلى أن أرض 
ذھب بعضھم إلى أو تخوم العربية الشمالية، وذھب بعض آخر إلى أنھا المناطق التي على نھر الفرات، و" ايدوم"على تخوم 

، وذھب آخرون إلى أنھا في الحجاز "اللجاء" "اللجاة"و " دمثسق"وذھب بعض آخر إلى أنھا أرض " حوران"أنھا في منطقة 
  ".األحقاف"ھو " عوص"ورأى بعض أھل األخبار أن منزل . أو في نجد

القرآن الكريم، وضرب به  الشھير صاحب السفر المعروف باسمه والذي ورد ذكره في" أيوب"ھي موطن " عوص"وأرض 
  .المثل في الصبر

في الھالل الخصيب، أو في بادية " الكاثريين"، فال يعلم من أمره شيء، ويحب أن تكون مواطن "Gether" "جاثر"وأكاثر 
   ".ماش"و " عوص"الشام، أو في التخوم الشمالية لجزيرة العرب، وذلك نظرا لوروده مع 

أما النبط في . كذلك" ماش"، وجعلوا أھل الجزيرة والعال من ولد "نبيط بن ماش"نسل  من" النبط"وقد جعل أھل األخبار 
عالقة به " ماش"عند أھل األخبار وليس ل " نابت"إسماعيل المسمى ب "نسبة إلى االبن األكبر ألبناء " نبيوت"التوراة، فانھم 

المذكورة في " صحراء ماش" "بادية ماش"السم، لعله ، فانه كناية عن موضع سكنه جماعة عرفوا بھذا ا"ماش"وأما . وبالنبط
  ".بادية الشام"الكتابات اآلشورية، وھي في البادية الكبيرة المسماة 

  العرب البائدة

ونحن جريا مع عادة أھل األخبار في تقسيم العرب إلى الطبقات الثالث المذكورة، نبدأ بذكر الطبقة األولى من طبقات العرب، 
  .لبائدةوھي طبقة العرب ا

وقد شك كثير من المستشرقين في حقيقة وجود أكثر األقوام المؤلفة ھذه الطبقة، فعدھا بعضھم من األقوام الخرافية التي 
ابتدعتھا مخيلة الرواة، وخاصة حين عجزوا عن العثور على أسماء مشابھة لھا أو قريبة منھا في اللغات القديمة أو في الكتب 

ن أن في ھذه األحكام شيئا من التسرع، إذ تمكن العلماء من العثور على أسماء بعض ھذه األقوام، الكالسيكية، وقد اتضح اآل
وقد اتضح أن بعض ھذه . ومن الحصول على بعض المعلومات عنھا، ومن حل رموز بعض كتاباتھم مثل الكتابات الثمودية

ولعل ھذا كان السبب في . على نحو ما تصور الرواة األقوام أو أكثرھا قد عاشوا بعد المسيح ولم يكونوا ممعنين في القدم
   .رسوخ أسمائھم في مخيلة اإلخباريين

و إذا جارينا األخباربين، وسرنا على طريقتھم في ترتيب الشعوب العربية، وجب علينا : عاد": عاد"وأبدأ اآلن بالتحدث عن 
إرم بن "، وعاد وثمود من حفدة "إرم"شقيق " الوذ بن سام"تقديم طسم وعمليق وأميم وأمثالھم على عاد وثمود؛ ألنھم من أبناء 

. ولكن األخباريين يقدمون عادا على غيرھم، و يبدأون بھم، وھم عندھم أقدم ھذه األقوام، ويضربون بھم المثل في القدم". سام
ونت عند الجاھليين من قدم ولعل ھذه النظرية تك. ومثلھم في ذلك مثل أخباريي العبرانيين الذين عدوا العمالقة أول الشعوب

" عادا"ولھذا صاروا إذا ذكروا . بعد ذلك" ثمود"عاد، أو من ورود اسم عاد في القرآن الكريم في سورة الفجر ثم مجيء اسم 
  .فلورودھما في القرآن الكريم قدما على بقية األقوام. بعدھا في الترتيب" ثمودا"ذكروا 

فأما أھل التوراة، فإنھم يزعمون أن : "وعن رأي أھل الكتاب فيھم، إذ قال" عاد"مالحظة مھمة عن قوم " الطبري"وقد أورد 
ال ذكر لعاد وال ثمود وال لھود وصالح في التوراة، وأمرھم عند العرب في الشھرة في الجاھلية، واإلسالم كشھرة إبراھيم 

عاد وأمثالھم، أخروھم بعدم وجود ذكرھم في ويظھر من ذلك أن المسلمين حينما راجعوا اليھود يسألونھم علمھم عن ". وقومه
فأحادث عاد وثمود وھود وصالح إنما ھي أحاديث عربية، تحدث بھا الجاھليون، . والواقع أن التوراة ال علم لھا فيھم. التوراة
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سماء أعيان األخبار ربطوا مع ذلك بينھا وبين التوراة، وأوجدوا لھا صلة ونسبا بأ. وليس لھا ذكر في كتب يھود، ولكن أھل
   .ولكن عملھم ھذا ال يخفى بالطبع على من له وقوف على التوراة. وردت في التوراة

وأكثر ھذه األقوام أقوام متأخرة عاشت بعد االنتھاء من تدوين التوراة، عاشت بعد الميالد في الغالب، ولعل منھا من عاش إلى 
ة األخرى لم تھتم إال بالشؤون التي لھا عالقة بالعبرانيين، وھي ليست ثم إن التوراة والكتب اليھودي. عھد غير بعيد عن اإلسالم

أما بقاء أخبار قوم عاد ومن كان على شاكلتھم من . كتبا في التواريخ العامة للعالم حتى تكتب عنھم وعن أمثالھم من قبائل
د عن اإلسالم، ومع ذلك، فقد أخذت العرب البائدة في ذاكرة أھل األخبار، فألنھم عاشوا بعد الميالد، وفي عھد غير بعي

  .أخبارھم طابع القصص واألساطير

ودليلھم على ذلك اقتران عاد بإرم في الكتب العربية، . في التوراة" ھدورام"وقد ذھب بعض أھل األخبار إلى أن عادا ھي 
على اإلضافة، أو مفتوحتين، " العمادألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات : )في اآلية" بعاد إرم"وبعض القراءات التي قرأت 

   .تشابه كبير في النطق" ھدورام"و " عاد إرم"وبين . أو بسكون الراء على التخفيف، أو بإضافة إرم إلى ذات العماد

ويرد . ، أي قحطان في الكتب العربية، وھذا ال يستقيم مع الروايات"يقطان"من نسل " ھدورام"ولكن التوراة تشير إلى أن 
ولعل كاتب سفر الخليقة رأى مقر تلك القبيلة في بالد اليمن، فقال أنھا من نسل : "على ھذا االعتراض بقوله" زيدانجرجي "

كثيرا ما التبس علماء التوراة في ھدورام أو ھادرام ومقر نسله، . قحطان، ألن مقام عاد في األحقاف بين حضرموت واليمن
في " ھدورام"لى أماكن أكثر أبناء قحطان، وكلھا بحوار األحقاف، فعاد ھي ولم يھتدوا إلى شيء عنه، مع انھم اھتدوا إ

وإما أن يكون كاتب سفر الخليقة أراد بيان القبائل التي سكنت اليمن، وكلھا ينسب إلى قحطان، فرأى عاد إرم في . التوراة
وإما أن يكون بالحقيقة من نسل . نمن القبائل المتفرعة عن قبيلة قحطا: جملتھا، فجعله من أوالد قحطان وبعبارة أخرى

، "عاد"، وبن "المك"، وھو اسم زوجة "عادة"وجود صلة بين " فورستر"، ورأى "قحطان،وھم العرب في نسبته إلى آرام
وذھب . وقوم عاد من األعراب كذلك. الذي كان أبا لسكان الخيام ورعاة المواشي، ونسلھا من األعراب" يابال"وھي والدة 

على انھم كانوا يقيمون في األرضين الشمالية الغربية "" بطليموس"قوم ذكرھم "وھو اسم  Oaditaeھؤالء ھم أيضا إلى أن 
على مقربة من  )حسمى(،وھي من اآلبار القديمة في منطقة "بئر إرم"من جزيرة العرب، ولعلھم كانوا يقيمون عند موضع 

وال يبعد ھذا الموضع عن أماكن ثمود الذين ارتبط اسمھم . رائيلجبل يعرف بھذا االسم في ديلر جذام بين أيلة وتيه بني إس
   .وجماعة من المستشرقين، وھو أقرب اآلراء إلى الصواب( شبرنكر)وقد أيد ھذا الرأي . باسم عاد

من  عاد األولى، وعاد الثانية، وكانت عاد األولى، في زعم أھل األخبار،: وذھب األخباريون إلى وجود طبقتين لقوم عاد ھما
والظاھر أن فكرة . رفد، ورمل، وصد،والعبود: أعظم األمم بطشا وقوة، وكانت مؤلفة من عدة بطون تزيد على األلف، منھم

، فتصوروا وجود عاد ثانية، (وأنه أھلك عادا األولى، وثمود فما أبقى: )وجود طبقتين لعاد قد نشأت عند األخباربين من اآلية
  .األولىقالوا أنھا ظھرت بعد ھالك عاد 

، الذين أھلكھم هللا، وأوردوا في ذلك بيت "عاد بن عاديا ابن سام بن نوح"، ھو "عادا األولى"وقد ذھب بعض العلماء إلى أن 
وذھب الطبري إلى أن عادا األولى، ھم . وينزلون برمال عالج" بنو تميم"وأما عاد اآلخرة، فھم . 1"زھر"شعر ينسب إلى 

بن نوح، وأن عادا اآلخرة ھم رھط قيل بن عتر، ولقيم بن ھزال ابن ھزيل بن عتيل بن صد نسل بن عوص بن إرم بن سام ا
بن عاد األكبر، ومرشد بن سد بن عفير، وعمرو بن لقيم بن ھزال، وعامر بن لقيم، وسرو بن لقيم بن ھزال، وكانوا في أيام 

بنو لقيم بن ھزال ابن "، وھم "بني اللوذية"ا جميعا اال وقد ھلكو. ، وھما قينتان له تغنيان"الجرادتين"صاحب " بكر بن معاوية"
، ولم يكونوا مع عاد بأرضھم فھم عاد "آل بكر ابن معاوية"، وكانوا سكانا بمكة مع أخوالھم "ھزيل بن ھزيلة ابنة بكر

  .األخيرة، ومن كان من نسلھم الذين بقوا من عاد

  ".العبود"و " صد"و " زمل"و " رفد: "، ذكروا منھاوجعل بعض أھل األخبار عدد قبائل عاد ثالث عشرة قبيلة

العبود، والخلود، وھم رھط ھود النبي المرسل، وفيھم بنو عاد وشرفھم، وھم بنو : أحد عشر قبيلة وھي" الھمداني"وجعلھا 
   .بنو مخلد، وبنو معبد، ورفد، وزمر وزمل، وضد وضود، وجاھد، ومناف، وسود، و ھوجد: وقيل. خالد

فذھب ( ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد: )في اآلية" إرم ذات العماد"علماء مذاھب في تفسير المراد من وقد ذھب ال
. بين عدن وحضرموت، وذھب آخرون إلى أنھا دمشق أو اإلسكندرية" تيه أبين"مدينة في " إرم ذات العماد"بعضھم إلى أن 
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كثرة وجود المباني ذوات العماد في ھاتين المدينتين وما عرف عنھما من ھو  -على ما أرى  - والذي دعاھم إلى ھذا الرأي 
من أبواب دمشق قصة " باب جيرون"وقد خلقت . القدم، فوجد األخباريون فيھما وصفا ينطبق على وصف إرم ذات العماد

، وجمع عمد الرخام والمرمر الذي قالوا فيه إنه كان ملكا من ملوكھم، وإنه الذي اختط مدينة دمشق" جيرون بن سعد ابن عاد"
  ".إرم"إليھا، وسماھا 

كما ھو  - ، فقد كانت دمشق "إرم ذات العماد"أو " إرم"وھناك مناسبة أخرى جعلت بعض العلماء يذھبون إلى أن دمشق ھي 
إن وھذا السبب أيضا قال نفر من الباحثين . ، وكانت عاصمة من عواصمھم"اآلراميين"من أھم مراكز اإلرمين  - معروف 

، فالتبس األمر على المؤرخين وظنوا أن "عاد أرام"انما تعني " عاد إرم"، وأن "اآلراميين"، وأن عادا من "أرام"تعني " إرم"
". ارام"في ھذا الموضع تعتي " إرم"غير أنه قول ال يؤيده دليل يثبت أن . ذات العماد صفة، فزعموا أنھا مدينة بناھا عاده

، لتشابه اسم "عوص بن ارم"من نسل " عاد"ھي التي أوحت إلى النسابين فكرة جعل " ات العمادإرم ذ"ومن الجائز أن تكون 
  .فأصبحت عاد من اإلرميين" آرآم"عند العرب التي ھي " ارم"و " ارام"

، ھو أثر قصص "ارم ذات العماد"ھي " اإلسكندرية"ويرى بعض المستشرقين أن الذي حمل األخبارين على القول إن 
المنسوب " التيجان"في األساطير العربية الجنوبية ذلك األثر الذي نجده في كتب القصاص اليمانيين، في مثل كتاب  اإلسكندر

بانيا لإلسكندرية، " شداد بن عاد"وقد حاول اإلسكندر كما نعرف احتالل اليمن، فغدا . إلى وھب بن منبه، وفي الرواية اليمانية
   .مكتشفا لھا" اإلسكندر"وأصبح 

  إرمي بمثله جالت الجن فآبت لخصمھا األجالء: الواردة في بيت الحارث بن حلزة البشكري" إرمي"فسر العلماء لفظة وقد 
  .في قدم ملكه، وقيل في حلمه" إرم عاد"بأنھا نسبة إلى 

ء مدينة تفوقھا إنه كان قويا جبارا، سمع بوصف الجنة، فأراد بنا: قالوا" شدادا"ولدا، دعوه " عاد"ونسب بعض أھل األخبار ل 
، إلى اآلفاق، ليجمعوا له "الوليد بن الريان"، و "الضحاك بن علوان"، و "غانم بن علوان: "حسنا وجماال، فأرسل عماله، وھم

باليمن، بين حضرموت وصنعاء، ولكنه لم " إرم"جميع ما في أرضھم من ذھب وفضة ودر وياقوت، فابتنى بھا مدينته، مدينة 
  ".شديد"وتولى من بعده ابنه . ، فھلك"ھود"، ولم يصدق بنبوة ينعم بھا إذ كفر با

، فأبعدوه بذلك "شداد ابن عمليق بن عوفي بن عامر بن إرم: "ھو على ھذه الصورة" شداد"وزعم بعض، النسابين أن نسب 
  .وقيل في نسبه غير ذلك". عاد"عن 

الرمل بين اليمن : واألحقاف(. عاد، إذ أنذر قومه باألحقافواذكر أخا )باألحقاف، " عاد"ويفھم من القرآن الكريم أن مساكن 
وقد اندنع . وديارھم بالدو والدھناء وعالج ويبرين ووبار إلى عمان إلى حضرموت إلى اليمن. وعمان إلى حضرموت والشجر

ا من أجل ذلك أكثر األخبارين يلتمسون مواضعھم في الصحارى، ألنھا أنسب المواضع التي تالئم مفھوم األحقاف، فوضعو
قصصا كثيرا في البحث عن مواطن عاد وتبور عاد، ورووا في ذلك كثيرا من قصص المغامرات التي تشبه قصص مغامرات 

   .لصوص البحر

. بالشحر" مھرة"فلحقتھم بعد ". مغيث"لحقت برالشحر، فسكنت به، وعليه ھلكوا بواد يقال له " عادا"أن : وفي بعض األخبار
، وإنھم كانوا يسكنون في األرضين الشمالية الغربية "عاد"ھم قوم " بطلميوس"الذي ذكرھم  Oaditaeن إ: وقد سبق أن قلت

وھو أقرب إلى الصواب، اذ . ، أي في أعالي الحجاز، وعلى مقربة من مناطق ثمود"حسمى"من جزيرة العرب في منطقة 
ولم يعين . أقرب إلى ھذا الوصف من الرمال" حسمى"(. ثمود الذين جابوا الصخر بالواد)اقترن ذكر عاد في القرآن بذكر 

" وبار"القرآن موضع األحقاف، و إنما عينه المفسرون، وال يحتم تفسيرھم تخصيص األحقاف بھذا المكان، حيث جعلوا رمال 
  .في جملة المناطق التي كانت لعاد

ويقال له ". إرم ذات العماد"، أو "رمإ"، وھو "بطلميوس"الذي ورد عند " Aramaua"إلى ان موضع " موريتس"وقد ذھب 
وقد أظھرت الحفريات التي قام ". إرم"غير أنه لم يذھب إلى ما ذھب أليه من أنه " موريتس"رأي " موسل"وقد أيد ". رم"اآلن 
ف في التي عثر عليھا في خرائب معبد اكتش" النبطية"في القدس، صحة ھذا الرأي، إذ ورد في الكتابات " المعھد الفرنسي"بھا 

" رم"فيتضح من ذلك أن ھذا الموضع حافظ على اسمه القديم،غير أنه صار يعرف أخرا ب ". إرم"أن اسم الموضع ھو " رم"
  ".إرم"بدال من 
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، "رم"من دائرة اآلثار في المملكة األردنية الھاشمية حفريات في موضع جبل  Horsfield" ھورسفيلد"قام  1932وفي سنة 
، ووجد "عين ماء"ميال إلى الشرق من العقبة، ويقع المكان الذي بحث فيه عند واد، وعلى مقربة منه " 25"ويقع على مسافة 

" كليدن"واكتشافات  Savignac" ياكسافين"وقد حملت اكتشافاته ھذه و اكتشافات . في جانب الجبل آثارا جاھلية قديمة
H.W. Glidden الوارد ذكره في القرآن، والذي كان قد حل به الخراب قبل " إرم"إن ھذا المكان ھو موضع : على القول

 - اإلسالم، فلم يبق منه عند ظھور اإلسالم غير عين ماء كان ينزل عليھا التجار وأصحاب القوافل الذين يمرون بطريق الشام 
   .الحجاز -مصر 

طيء، أملس األعلى، سھل . أحد جبلي" أجأ"إنه اسم جبل عند : ،قال عنه"جش إرم"اسم مكان سماه " ياقوت الحموي"وذكر 
ھنا بين عاد وإرم، وجعلھما " ياقوت"ففرق . ترعاه اإلبل، وفي ذروته مساكن لعاد وإرم، فيه صور منحوتة من الصخر

. او بين الكلمتين زيادة من الناسخ، فيبطل حينئذ االستدالل على تفريق ياقوت بينھماقوم عاد وقوم إرم، وقد تكون الو: قومين
  .وفي الكتب العربية أسماء محالت أخرى قديمة عثر فيھا على نقوش وتماثيل، وصفت أنھا من مساكن قوم عاد

الشعر الجاھلي كذلك في شعر طرفة  في القرآن الكريم، فقد أشر إليھم في" عاد"وباإلضافة إلى المواضع التي أشير فيھا إلى 
شقيق " متمم بن نويرة"وفي شعر النابغة وفي شعر زھير وفي شعر الھذليين، وفي شعر طفيل بن عوف الغنوي، وفي شعر 

أمية بن أبي "، وھو من الشعراء المخضرمين الذين عاشوا في الجاھلية وأدركوا اإلسالم، وفي شعر "مالك بن نويرة"
  .عاش في أيام الرسول كذلك، وفي شعر غيرھم من الشعراء الجاھلين المخضرمين، وھو ممن "الصلت

وجعل الشاعر . أشأم من أحمر عاد: ، وضرب المثل بشؤم أحمر عاد، فقيل"أحمر عاد"وورد في شعر لزھير بن أبي سلمى 
ابن قتيبة "وقد نص . بكر وتغلبكأحمر عاد في الشؤم، وذلك بسبب الحرب التي ھاجت بين " كليب وائل" "أبو خداش الھذلي"

   .الذي عقر الناقة" أحمر ثمود" "أحمر عاد"على أن المراد من " الدينوري

في القرآن الكريم وفي الشعر الجاھلي على أن القصة كانت شائعة بين عرب الجاھلية معروفة عندھم، " عاد"ويدل ورود خبر 
قوام، ولذلك ضرب بقدمھم المثل حتى إنھم كانوا ينسبون الشيء الذي كانوا من أقدم األ" عاد"وأنھم كانوا يتصورون أن قوم 

وإذا رأوا أثرا قديما أو أطالال قديمة عليھا نقوش ال يعرفون ". عادي"يريدون أن يبالغوا بقدمه، إلى عاد، فيقولون إنه 
وقد تحدث . الوا إنه بناء عاديوإذا رأوا بناء قديما ال يعرفون صاحبه، ق. صاحبھا، قالوا إنھا عادية، أي من أيام عاد

لم تكن اسم علم في األصل، بل " عاد"أن كلمة " ولھوزن"ولھذا السبب رأى . عن أشجار عادية، أي قديمة جدا" المسعودي"
وان ". عھد عاد"، أو من "من العاد"أو " من عاد"تعنى منذ عھد قديم جدا، وكذلك كلمة " عادي"كان يراد بھا القدم، وأن كلمة 

  ".عاد"نى ھو الذي حمل الناس على وضع تلك األساطير عن أيام المع

؛ بمعنى "إرمي"وجعل بعض آخر لفظة " نوح"من أوليات الزمان، التي جاءت بعد " عاد"وقد جعل بعض الشعراء أيام 
  .، أي قديم كأنه من عھد إرم وعاد، أو كأنه في الحكم من عاد"عادي"

: حتى إن أخبارھم خفيت عن الناس فال يعلمھا إال هللا" عاد وثمود"وقوم " قوم نوح" وقد ضرب المثل في القرآن الكريم بقدم
، وفي ذلك داللة على أن الناس في أيام (ألم يأتھم نبأ الذين من قبلھم قوم نوح وعاد وثمود، والذين من بعدھم ال يعلمھم إال هللا)

  .، ولھذا ذكروا بھم لالتعاظالرسول كانوا يرون أن األقوام المذكورة ھي من أقدم األقوام

، "عاد وثمود"إلى أھل المدينة يھددھم فيه بمصير يشبه مصير " يزيد بن معاوية"وقد ورد ذكر عاد في الكتاب الذي وجھه 
" سبيع"وقال ". واترككم أحاديث تنسخ بھا أخباركم مع أخبار عاد وثمود"حيث ينزل بھم عقابا شديدا ويصيرھم حديثا للناس، 

   ".يا بني حنيفة بعدا كما بعدت عاد وثمود: "مامةألھل الي

، زعموا أنه كان من عاد، وكان تاجرا مكثرا عقر ناقة له على ثنية، فسد بھا "ابن بيض"اسمه " عاد"وضرب المثل برجل من 
  .الطريق على السابلة، فضرب به المثل

كا بالتوحيد، فسافر بنوه، فأصابتھم صاعقة فأھلكتھم، كان متمس" حمار"اسمه " عاد"وزعم أھل األخبار أن رجال غنيا من بقية 
" امرأ القيس"ويزعمون أن . فأشرك با وكفر بعد التوحيد، فاحرق هللا أمواله وواديه الذي كان يسكن فيه فلم ينبت بعده شيء

  .الشاعر ذكر ذلك الوادي في شعر له
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، وھو موضع في ديار عاد، وقد نسب اليه، فقبل "جوف"و المذكور ھ" حمار"ويذكر أھل األخبار أن المكان الذي كان فيه 
، فلما أشرك با وكفر، أرسل هللا نارا عليه فأحرقته وأحرقت الجوف أيضا، "حمار بن مويلع"، نسبة إلى "جوف حمار"

  ".أخلى من جوف حمار: "فصار ملعبا للجن ال يستجرئ أحد أن يمر به، والعرب تضرب به المثل، فتقول

  ھود

يا : وإلى عاد أخوھم ھودا، قال(": أخي عاد"، وقد نعت في القرآن الكريم ب "ھود"ذكر نبي منھم، ھو " عاد"مع قوم ويرد 
قوم نوح أو قوم ھود أو . ")أال، إن عادا كفروا ربھم،أال بعدا لعاد قوم ھود(: كما نعت القرآن عادا بقوم ھود. )قوم، اعبدوا هللا

، "عبد هللا بن رباح ابن جاوب بن عاد بن عوص بن إرم"، وإلى "الخلود بن معيد بن عاد"إلى وقد نسبه الناسبون ". قوم صالح
عابر بن شالخ ابن أرفخشذ "، ومن أھل األنساب من زعم انه "عبد هللا بن رباح بن الخلود ابن عاد بن عوص بن إرم"وإلى 

   .، إلى غير ذلك من روايات"بن سام بن نوح

وقد ضرب المثل بكفر رجل من عاد، اسمه . نھيه لھم عن عبادة األصنام في القرآن الكريموقد وردت قصته مع قومه و
ھو رجل من عاد، مات له أوالد، فكفر كفرا عظيما، فال يمر بأرضه أحد إال دعاه إلى : "، قالوا"أكفر من حمار:"، فقيل"حمار"

وھي قصة واحدة، رويت بطرق متعددة، تختلف في . يلوذلك على نحو ما ذكرته عنه قبل قل". الكفر، فإن أجابه، وإال قتله
وقد ذكر أصحاب األخبار أن . التفاصيل، لكنھا متفقة من حيث الفكرة والجوھر، وعليھا طابع قصص الوعاظ وأھل األخبار

واتبعه وسار  "ھود"ولم ينج منھم إال من آمن ب . ، ولم تؤمن به، لھذا أصابھا العذاب والھالك"ھود"كفرت بنبوة " عاد"غالبية 
  .قوم عاد: معه حين ترك قومه

وقالوا كونوا ھودا، أو (": يھود"الواردة في القرآن أيضا بمعنى " ھود"وقد نبه المستشرقون إلى وجود شبه بين ھود و 
ن ھودا تعني التھود، أي الدخول في اليھودية، كما الحظوا أن بعض النسابين قالوا إ" ھودا"وأشاروا إلى أن . )نصارى، تھتدوا

جد اليھود، فذھبوا إلى أن ھودا لم يكن اسم رجل، و إنما ھو اسم جماعة من اليھود ھاجرت " عابر بن شالح بن أرفكشاد"ھو 
، و أنھا استعملت "ھود"إلى بالد العرب، وأقامت في األحقاف، وحاولت تھويد الوثنيين، وعرفوا بيھوذا، ومنھا جاءت كلمة 

  .من باب التجوز علما لشخص

فلما . عم الرواة أن ھودا ارتحل ھو ومن معه من المؤمنين بعد النكبة التي حلت بقومه الكافرين من أرض عاد إلى الشحروز
التي تقع في " بئر برھوت"غير بعيد عن " وادي برھوت"ويدعي الرواة انه قبر في واد يقال له . مات دفن بأرض حضرموت

بار القديمة التي اشتھرت في الجاھلية بكونھا شر بئر في األرض، ماؤھا أسود وھي من اآل. الوادي الرئيسي للسبعة األودية
منتن، تتصاعد من جوفھا صيحات مزعجة، وتخرج منھا روائح كريھة، ولذلك تصور الناس أنھا موضع تتعذب أرواح الكفار 

   .فيه

ويؤيد ھذا . نه انفجر، فاھلك من كان حولهويذھب السياح الذين زاروا ھذا المكان ودرسوه إلى انه موضع بركان قديم، يظھر أ
الرأي ما ورد في الكتب العربية من أنه كان يسمع لھذا المكان أصوات كالرعد من مسافات، وانه كان يقذف ألوانا من الحمم 

  ".فون كريمر"ومن ھنا نشأت قصة قبر ھود، وعذاب عاد في ھذا الموضع، على رأي المستشرق . يسمع لھا أزيز راعب

، يزار حتى اآلن، يقصده الناس من أماكن بعيدة في اليوم الحادي عشر من "قبر ھود"يزال ھذا الموضع الذي يقال له وال 
  .شعبان للزيارة، وربما كان من األماكن التي كان يقدسھا الجاھليون

ت وصور منقوشة على وفي ھذه المناطق آثار مدن بائدة، وقرى جاھلية، وتشاھد كھوف ومغاور على حافتي الوادي، وكتابا
  .الصخور تسل كلھا على أنھا كانت من المناطق المأھولة، وأنھا تركت لسبب آفات وكوارث طبيعية نزلت بھذه الديار

،  Stygisأو  Styxھو الموضع الذي سماه الكتاب اليونان " ھود"ورأى نفر من المستشرقين أن ھذا المكان الذي فيه قبر 
" رودومانتس"و  Minosوھما قبيلة " كريت" "اقريطش"ين من قبائل جزيرة والذي زعم الرومان أن قبيلت

Rhodomantys تركتا موطنھما األصلي، وارتحلتا إلى ھذا المكان الذي ضم مئات من القبائل العربية، فكانتا من أقواھا .
   .Stygis Aguniae Fossa" بلينيوس"وقد سكنتا في رأيھم، على مقربة من موضع سماه 
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اعتزل قومه بعد يأسه من قبول دعوته، وأنه ذھب مع من آمن به إلى مكة، فقد ذھبوا " ھودا"خباريون الذين زعموا أن أما األ
وذكر جماعة أنه بدمشق في . إلى أنه عاش فيھا أمدا، ثم مات ھناك، فقبره بمكة مع قبور ثمانية وتسعين نبيا من األنبياء

إلى ھؤالء فكرة جعل قبر . ھو الذي أوحى" إرم ذات العماد"، وأنھا "مشقد"ولعل القصص الوارد عن . المسجد األموي
ومھما يكن من شيء فإن ھناك جماعة من أھل األخبار قبرت بعض األنبياء في ھذه المدينة، واختارت المسجد . بدمشق" ھود"

دمشق قبل دخولھم في اإلسالم، ولعل ذلك بسبب أن ھذا المسجد كان كنيسة معظمة قديمة عند أھل . األموي نفسه مقبرة لھم
وكان قد قبر فيھا جماعة من قديسيھم ورجال دينھم، فلما تحولت الكنيسة إلى جامع تحولت قبور ھؤالء بعواطف الناس القديمة 

بمكة، " ابن الزبير"وقد ظھر مثل ھذه الروايات التي تمجد الجامع األموي في الوقت الذي تحصن فيه . إلى قبور أنبياء
  .ھل الحجاز على األموبينوتحزب أ

فعلوا ذلك بدافع العصبية والمفاخرة على . وقد اتخذ القحطانيون ھودا جدا من أجدادھم، وألحقوا نسبھم به، وتفاخروا به
العدنانيين الذين كانوا يقولون إن فيھم األنبياء، ولم يكن في قحطان نبي، فأوجد نسابوھم نسبا يوصلھم إلى األنبياء، كما أوجدوا 

   .ھم نسبا احتكر لھم العروبة، وجعلھم األصل والعدنانيون من الطارئين عليھم، كما سيأتي الحديث عن ذلكل

" قحطان"، وبأن قومه وھم من "ھود بن عابر"وإذا صح أن الشعر المنسوب إلى حسان بن ثابت الذي افتخر فيه بانتسابه إلى 
، "يثرب"وأن أھل . أن ھذا االنتساب كان معروفا عند ظھور اإلسالم منھم، ھو ھذا الشاعر حقا، يكون لدينا أول دليل يثبت

أخذوا ذلك من اليھود . وھم من األوس والخزرج، وھم من قحطان في عرف النسابين، كانوا قد انتسبوا أليه قبل اإلسالم
، وھو جد "عايرا"ين الناس أن فأشاعوا ب. النازلين بينھم، الذين كانوا يحاولون التقرب إلى أھل يثرب، للعيش مھم عيشة طيبة

كان جدھم وجد أھل يثرب، ألن أصلھم من يقطان، وأن عالقتھم لذلك بھم ھي " يقطان"و " فالغ"العبرانيين، ووالد ولدين ھما 
، وتفاخر المكيون على أھل يثرب باإلسالم، استعار أھل يثر ب "ھود"ولما نزل الوحي بخبر . عالقة أبناء عم بأبناء عم

، أو ابنا له، وانتسبوا اليه، ليظھروا بذلك انھم كانوا أيضا من نسل نبي، وان نبوءة قديمة كانت "قحطانا"وصيروه ، "ھودا"
من المتعصبين لألزد قوم أھل يثرب، واألزد من قحطان بر وكان من المتباھين بيمن " حسان بن ثابت"فيھم، وقد كان 

  .وقحطان

  لقمان

وقد ضرب به . الذي ورد ذكره في القرآن الكريم وفي الشعر الجاھلي وفي القصص" لقمان"ومن قبائل عاد قبيلة كان فيھا 
وقد كان . ثاني المعمرين في العالم بعد الخضر" أبو حاتم السجستاني"المثل بطول العمر، فعد في طليعة المعمرين، وعده 

ولقد آتينا لقمان (: وقد وصف في القرآن الكريم بھذه الصفة. ا يصفونه بالحكمة، وكانو"لقمان"عرب الجاھلية يعرفون قصص 
حكيما عالما بعلم األبدان "وذكر عنه انه كان ". لقمان الحكيم"ولھذا السبب عرف بين الناس وفي الكتب ب . )الحكمة

كر األخباريون أن آخر نسي أدركه، و عمر عمر سبعة أنسر، وذ: وانه طلب من هللا أن يعمر طويال فأعطاه طلبه" واألزمان
  : بقوله" النابغة"قالوا واليه يشير ". لبد"وھلك بھالكه اسمه 

   أضحت خالء وأضحى أھلھا احتملوا أخنى عليھا الذي أحنى على لبد

وذكروا في ذلك شعرا، منه . وبلبد، وبصحة بدن الغراب. وقد أكثرت العرب في صفة طول عمر النسر، وضربت به األمثال
  : ، مولى القعقاع بن حكيم"معاذ بن مسلم بن رجاء"في طول عمر " الخارجي"ما نسب إلى 

  ؟يا نسر لقمان، كم تعيش، كم تلبس ثوب الحياة يا لبد 

  ت وأنت فيھا كأنك الوتدقد أصبحت دار حمير خرب

  ؟تسأل غربانھا إذا حجلت كيف يكون الصداع والرمد 

وذكر بعض، أھل األخبار انه . ، ألنه عمر عمر سبعة نسور"لقمان النسور"قد عرف لذلك ب " لقمان"ويذكر أھل األخبار إن 
تناسب مع ما يذكره أھل األخبار وھو عمر ال ي. عمر مائة وخمسين سنة، وانه لما مات قبر بحضرموت، أو بالحجر من مكة

وھو عمر أخذه من عمر . ، فجعل عمره خمسمائة سنة وستين"السجستاني"أما . من طوله، ومن انه يعادل عمر سبعة نسور
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غير إن من األخباريين . النسور المذكورة، اذ عاش كل نسر ثمانين عاما، والعدد المذكور ھو مجموع عمر تلك النسور السبعة
  .وھو عمر يؤھله وال شك ألن يكون في عداد المعمرين. مرا قدره بثالثة آالف وخمسمائة سنةمن أعطاه ع

  : وقد ورد اسم لقمان على انه اسم خمار في شعر منسوب للنابغة حيث يقول

  كأن مشعشعا من خمر بصرى نمته البخت مشدود الخيام

  حملن قالله من بين رأس إلى لقمان في سوق مقام

بل : وقال بعضھم". إبراھيم"أبو " آزر"، وھو "لقمان بن ناحور بن تارخ"، وصيروه "لقمان بن عاد"نسبا ھو وجعلوا للقمان 
، وصره آخرون قاضيا من قضاة "لقمان الحميري: "، أو ابن خالته، وجعله آخرون من حمير، فقالوا له"أيوب"ھو ابن أخت 

إنه كان قاضيا في بني : أن ھذا السبب ھو الذي جعل الواقدي يقول وقد اشتھر عند المسلمين بالقضاء، ويظھر". بني إسرائيل"
ولم يفطن األخباريون إلى ھذه األخبار المتناقضة التي تخالف رواياتھم في عاد، وأنھا من أمم العرب البائدة، إال إذا . إسرائيل

   .جعلناه من الطارئين على قوم عاد الداخلين فيھم، فھو غريب بين قوم عاد

فقد زعموا أنه كان في . ن روايات أھل األخبار، أن األخباربين كانوا يرون وجود لقمان اخر، ھو غير لقمان عادويظھر م
، "المسعودي"، وقد زعم "لقمان بن عنقاد: "وقد نسبه بعضھم على ھذا النحو". لقمان الحكيم"لقمان، عرف ب " داوود"عھد 

لد على عشر سنين من ملك داوود، وكان عبدا صالحا، من هللا عليه بالحكمة، أنه كان نوبيا، وأنه كان مولى للقين ابن جسر، و
  .ولم يزل باقيا في األرض مظھرا للحكمة في ھذا العالم إلى أيام يونس بن متي حين أرسل إلى أرض نينوى في بالد الموصل

وكانت العرب تعظم شأن لقمان بن عاد ": المذكور في القرآن، قال الجاحظ" لقمان"وبين " لقمان بن عاد"وھنالك من فرق بين 
األكبر واألصغر، ولقيم بن لقمان في النباھة والقدر وفي العلم والحكم، في اللسان وفي الحلم، وھذان غير لقمان الحكيم 

  .وقد أورد الجاحظ جملة أبيات للنمر بن تولب في لقمان ولقيم". المذكور في القرآن على ما يقوله المفسرون
احظ أنه كانت للقمان أخت محمقة ؛ تلد أوالدا حمقى، فذھبت إلى زوجة لقمان، وطلبت منھا أن تنام في فراشھا وقد ذكر الج

الذي أشرت إليه، فھو ابن لقمان أذن من " لقيم"حتى يتصل بھا لقمان، فتلد منه ولدا كيسا على شاكلته، فوقع عليھا فأحبلھا ب 
، زعم أنه نظمه في ھذه "النمر بن تولب: "على لسان الشاعر المذكور، أي وقد أورد الجاحظ في ذلك شعرا جاء به. أخته
، وذلك أنه كان قد تزوج عدة نساء كلھن خنه في "لقيم"أخت " صحرا"وزعم الجاحظ أيضا أن لقمان قتل ابنته . القصة

". وأنت أيضا امرأة: "ا، وقالابنته فوثب عليھا فقتلھ" صحرا"أنفسھن، فلما قتل أخراھن ونزل من الجبل، كان أول من تلقاه 
وضربت العرب في ذلك المثل بقتل لقمان ابنته صحرا، وقد أشير . وكان قد ابتلي بأخته على نحو ما ذكرت، فاستاء من النساء

   ".خفاف بن ندبة"إلى ذلك في شعر ل 

وفي ". لبيد بن ربيعة الجعفري"في شعر ألبي الطحان القيني، كما أشير أليه في شعر ينسب إلى " حي لقمان"وقد أشير إلى 
  .شعر للفرزدق، وفي شعر لبنت وثيمة بن عثمان ترثي به أباھا

ونسب أليه بعض األخباريين الميل . أمثاال كثيرة نسبت أليه في اإلسالم، ولم تكن معروفة في الجاھلية" لقمان"وأضافوا إلى 
  ".آكل من لقمان: "ل، فقالواإلى إنشاء المدن والبناء، وضربوا به أيضا المثل في كثرة األك

نحوا من عشرة آالف باب، وزعم الرواة إن عرب الجاھلية كانت عندھم " لقمان"انه قرأ من حكمة " وھبه بن منبه"وزعم 
سويد بن "، وفيھا الحكمة والعلم واألمثلة، وان جماعة منھم كانوا قد قرأوھا وامتلكوھا، ذكروا من جملتھم "مجلة لقمان"

وقد جمع الناس، فيما بعد، حكمته وأمثاله والقصص . رووا انه كان يقرأھا، وانه أخبر الرسول بھا لما قدم عليه وقد". الصامت
صاحب األساطير والحكم واألمثال الموضوعة على لسان  Aesop" ايسوب"المروي عنه، ويشبه ما نسب أليه المنسوب إلى 

  .الحيوانات عند اليونان

وضرب المثل في .. حتى زعم انه كان يدرك من األشياء ما يعجز عن إدراكه اإلنسان السويوبالغوا في حكمته وفي علمه 
إذا شرف األيسار، وعظم : "، وورد في األخبار"طرفة"، كالذي ورد في شعر "أيسار لقمان"أيساره، وعظم أمره، حتى قيل 

  : ت طرفةواستشھدوا على ذلك ببي". يعنون لقمان بن عاد. ھم أيسار لقمان: أمرھم قيل
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  ھم أيسار لقمان، إذا أغلت الشتوة أبداء الجزرو

، التي اشتھرت بحدة بصرھا وقوة رؤيتھا حتى أنھا كانت ترى من مسرة ثالثة أيام، كانت امرأة "زرقاء اليمامة"وقد زعم أن 
نابغة الذبياني أشار إليھا وقد زعم أن ال. من بنات لقمان بن عاد، وكانت ملكة اليمامة واليمامة أسمھا، فسيمت األرض باسمھا

  .في شعره

  : إذ جاء" لقمان بن عاد"وقد ورد في بعض األشعار 

  تراه يطوف اآلفاق حرصا ليأكل رأس لقمان بن عاد

، ووردت على لسانھا وعلى لسان لقمان وعلى لسان فتى اسمه "احدى حظيات لقمان"وھناك أمثلة عديدة ينسبھا الرواة إلى 
  .عمرو

األخبار إن لقمان بن عاد، ھو الذي بنى سد مأرب، وأن مأرب اسم قبيلة من عاد، وقد سمي باسمھا ھذا  وقد زعم بعض أھل
  .الموضع

لم يبق بعد ھالك عاد األولى، على رأي أھل األخبار إال ھود ونفر ممن آمن به والوفد الذي سار إلى مكة لالستسقاء، وفيھم 
. ملك عاد األولى، الذي خالف ھودا، فھلك" الخلجان"عادا الثانية، وخالف لقمان فأنشأ ھؤالء . لقمان وكان من أكابر العاديين

قرب مأرب، وبقيت عاد الثانية " العرم"وخاف العاديون انحباس المطر والجفاف، فارتحلوا إلى أرض سبأ، وبنى لقمان سد 
  .قائمة، إلى أن تغلبت عليھا قبائل قحطان، ثم انقرضت وبادت

إن عادا لما رأوا انحباس المطر عنھم، أرسلوا وفدا، بلغ سبعين رجال في قول بعض الرواة، إلى مكة ويذكر أھل األخبار 
يشربون : ، فأكرمھم وأضافھم، وأقاموا عنده شھرا"معاوية بن بكر"يستسقون، وكان أصحابھا ھم العمالقة يومئذ، ورئيسھم 

ونسوا أنفسھم ھناك، ولم يفطنوا لما جاؤوا . الوفد المذكور لقمان وما قينتان لمعاوية بن بكر، وفي" الجرادتان"الخمر وتغنيھم 
بما جاؤوا به إليھا، فاستسقوا، فأرسل هللا عليھم ريحا عاتية، أھلكت عادا في ديارھا، " الجرادتان"أليه، إال بعد أن ذكرتھم 

يم بن ھزال بن ھزيل بن ھزيلة آل لق"ودمرت كل شيء، فھلكت، ولم يبق من عاد إال من كان خارج أرضھم بمكة، وھم من 
  .، فھم عاد اآلخرة، ومن كان من نسلھم الذين بقوا من عاد"ابنة بكر

. صداء، ولآلخر صمود، وللثالث الھباء: تعبدوا ألصنام ثالثة، يقال ألحدھا" عادا"وقد ذكر المؤرخون وأصحاب األخبار أن 
   .ولم نعثر على أسماء ھذه األصنام حتى اآلن في الكتابات

سبع ليال (واندثارھم بسبب انحباس المطر عنھم سنين ثالثا، أعقبه ھبوب رياح عاتية شديدة استمرت " عاد"وكان ھالك 
فترى القوم فيھا (. )كأنھم أعجاز نخل منقعر(فھلك الناس واقتلعتھم الرياح وصارت ترميھم من شدتھا،  )وثمانية أيام حسوما

  .وخلت ديارھم منھم، وصارت أماكنھم أثرا )صرعى، كأنھم أعجاز نخل خاوية

ويجمع أھل األخبار على أن ھالك عاد، إنما كان بفعل عوارض طبيعية نزلت بھم فأھلكتھم، وھي على اختالف رواياتھم في 
وقد تحدث المفسرون عنھا لورود ذكرھا في . وصفھا وفي شرحھا، انحباس األمطار عنھم، وھبوب رياح شديدة عاتية عليھم

  .وروي أن النبي أشار إلى أن ھالكھم وھالك ثمود كان بالصواعق، والصواعق من العوارض الطبيعية بالطبع. رآن الكريمالق
إلى الجاھليين، فھو من القصص الشعبي القديم الموروث عنھم، ويعود قسط آخر منه إلى " عاد"ويرجع قسط من أخبار 

و " الحارث بن حسان البكري"جزا في القرآن الكريم، ويرجع بعضه إلى اإلسالميين، وھو القسط الذي جاء شرحا لما جاء مو
، ويرجع "عاد"، وتزعم رواية وردت في تأريخ الطبري أنه قص على الرسول قصصا عن أمر "الحارث بن يزيد البكري"

خرين تجد ، وإلى أشخاص آ"السدى"، وھما من مسلمة يھود، وإلى "وھب بن منبه"وإلى " كعب األحبار"بعض آخر إلى 
صاحب السيرة، وعند الطبري وعند آخرين من أھل األخبار " محمد بن اسحاق"ذكرھم في سند الروايات المذكورة عند 

  .والتواريخ ممن ساروا على طريقة ذكر المسند مع الروايات
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ع في قصره جماعة الذي كان له ولع خاص بأخبار الماضين، فجم" معاوية"وضعت في أيام " عاد"ويظھر أن كثيرا من أخبار 
   ".كعب األحبار"و " عبيد بن شرية الجرھمي"اشتھرت بروايتھا ھذا النوع من القصص، وفي مقدمة ھؤالء 

ويذكر بعض أھل األخبار أن رجال قص في أيام معاوية، أن إبال له ظلت في تيه أيمن، وھو غائط بين حضرموت وأبن، 
، ووصف أبنيته العجيبة، وھذا الرجل ھو في جملة من مون العاشقين "مادإرم ذات الع"فالتقطھا من ھناك، ووجد فيه موضع 

أن إبال له كانت " عبد هللا بن قالبة"، قص أنه سمع من رجل اسمه "وھب بن منبه"وقد ذكر الطبري أن . لألساطير بأخبار عاد
، وقد وصف ذلك الموضع على "إرم ذات العماد"، وقف على موضع "عدن"قد شردت، فأخذ يتعقبھا، فبينما ھو في صحارى 

  .، من إغراقه في األساطير وفي القصص الخيالي البعيد عن العقل"وھب"النحو المالوف عن 

  ثمود

، وبعد ھذا االسم في الغالب، والروايات العربية الواردة عنھم ال تعرف "عاد"ويرد اسم ثمود في الكتب العربية مقرونا باسم 
قصصا أوردتھا لمناسبة ما ذكر عنھم في القرآن الكريم على سبيل العظة واالعتبار  من تأريخھم شيئا، إنما روت عنھم

  .وقد وردت إشارات عنھم في الشعر الجاھلي. والتذكير

وقوم " نوح"في مواضع عديدة من القرآن الكريم، جاء منفردا، وجاء مقرونا باسم شعوب أخرى مثل قوم " ثمود"وجاء اسم 
كما جاء اسمھم قبل " ثمود"، جاءوا بعد "أصحاب الرس"وجاء مع ثمود في موضعين . عاد ثم ثمود، فبدأ بقوم نوح ثم "عاد"
: ، ودعت اآلية أولئك"ثمود"، وقد تقدم في ھذا الموضع اسم "أصحاب األيكة"و " لوط"وورد أيضا ذكر قوم ". ثمود"
إال في آية واحدة تقدم فيھا اسم ثمود على اسم على ثمود " عاد"وقد تقدم اسم ". عاد"مع " ثمود"، كما ورد ذكر )األحزاب(
  .في آيات أخرى من القرآن الكريم" ثمود"، وورد اسم )كذبت ثمود وعاد بالقارعة(": عاد"

وقد ذكر الطبري إن شعراء الجاھلية ذكرت في شعرھا عادا وثمود، وان أمرھما كان معروفا عند العرب في الشھرة قبل 
   .اھليين لم يكونوا يعرفون عادا أو ثمودا فإنه على وھم وخطااإلسالم، وأن من يظن أن الج

بعد أن " ثمود"من العاقبة التي آلت إليھا حالة " الكفار"في مواضع متعددة من القوآن، لتھيب " ثمود"ويظھر من ورود ذكر 
ممن ذكرناھم، أن وغيرھم " مدين"وقوم " فرعون"استحبوا العمى على الھدى، واستمروا بطغواھم كما استمر طغيان 

الجاھليين كانوا يعلمون مصير ثمود ومصير عاد الذي كان من نوع مصير ثمود، وأنھم كانوا يعرفون منازلھم كالذي يظھر 
، وإنما "ثمود"معرفة جيدة، ولم يعين القرآن الكرم موضع منازل ( وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنھم: )بجالء من اآلية
وقد . ، أن مواضعھم كانت في مناطق جبلية، أو في ھضاب ذات صخور(د الذين جابوا الصخر بالوادوثمو: )يظھر من آية

فتكون . ھو وادي القرى" الواد"قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيھا بيوتا، وأن " جابوا الصخر"ذكر المفسرون إن معنى 
وقد زارھا بعض . ار ثمود، وھو قرية بوادي القرىعلى أنه دي" الحجر"وقد عين أكثر الرواة . مواضع ثمود في ھذه األماكن

، وقد نزل بھا الرسول مع أصحابه في غزوة "ثمود"الجغرافيين وعلماء البلدان والسياح، وذكروا أن بھا بئرا تسمى بئر 
ن بيوتھم وقد ذكر السعودي أن منازلھم كانت بين الشام والحجاز إلى ساحل البحر الحبشي، وديارھم بفج الناقة، وأ". تبوك"

منحوتة في الجبال، وأن رممھم كانت في أيامه باقية، وآثارھم بادية، وذلك في طريق الحاج لمن ورد الشام بالقرب من وادي 
  .القرى

، ويكتفي بعضھم بإرجاع نسبھم إلى عاد، فيقولون "ثمود بن جاثر أو كاثر بن إرم بن سام بن نوح"وينسب النسابون ثمود إلى 
   .، وزعموا أن ثمود ھو أخو جديس"عابر بن إرم بن سام بن نوح"وينسبھم بعض آخر إلى . ة عادعنھم إنھم من بقي

، فوجدوا اسم ثمود في النصوص "الكالسيكية"وقد استطاع المستشرقون التعرف على الثموديين من الكتابات والمؤلفات 
وقد دعوا ب . وف أتحدث عنھا، مع أسماء شعوب أخرى س"سرجون الثاني"وجدوه في نص من نصوص : اآلشورية

"Tamudi" "Thamudi " وذلك بمناسبة معركة جرت بين اآلشوريين وبين ھذه الشعوب، انتصر فيھا اآلشوريون، كما
حيث عرفوا باسم " الكالسيكية"وجدوه في النصوص و الكتابات الثمودية، مواضع متعددة من جزيرة العرب، وفي النصوص 

"Thamudeni" "Thamudenoi" "Thamydenoi" "Thamyditai."  
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مستندا إلى مورد آخر، اخذ " Thamudeni"مواضع الثمودين " الطواف حول البحر اإلريتري: "ولقد وصف مؤلف كتاب
، كانوا يقيمون على ساحل صخري طويل، ال يصلح لسير السفن، وليست "Thamudeni""أن "فذكر . منه، أقدم عھدا منه

ه القوارب فتحتمي بھا من الرياح، وال ميناء تتمكن من الرسو فيه، وال موضع أو جزر عنده فيه خلجان تستطيع أن تأوي ألي
فيظھر من وصف ھذا المؤلف أن مواطن ثمود كانت في الحجاز على ساحل البحر . تقبل أليه القوارب الھاربة من األخطار

  .األحمر

 "Domata"بين " Thamudaei"، فذكر "ينيوسبل"وأما ". ديودورس"وقد ذكر ھذا الوصف، ولكن بشيء من التحوير 
"Haegra " مدينة دعاھا"Badanatha" "Baclanza ." فقد جعل قوم ثمود "بطلميوس"وأما ،""Thamuditae"" 

""Thamudeni "" بين ا ل"Sarakenoi " و بين"Apatae " العربية "ويظھر من كل ذلك أن ديارھم في شمال غربي
   .عينتھا المصادر العربية ، أي في المواضع التي"السعيدة

" Oaditae"، ليس بينھما وبين ديار عاد "عاد"اذن، أن ديار ثمود كانت غير بعيدة عن ديار " بطلميوس"يظھر من جغرافية 
وكلھا في أعالي الحجاز في ھذه المنطقة الجبلية التي تخترقھا الطرق التجارية التي " Sarakeni" "سره كيني"إال ديار 

فإذا . وفي ھذا تأييد للروايات العربية القائلة إن ديار ثمود كانت على مقربة من ديار عاد. مصر بالحجاز واليمنتوصل الشام و
  .على مقربة من ھذه ا لمواضع" عاد"وجب أن تكون ديار : وما واالھا ھي مواطن ثمود" الحجر"كانت 

رت قبل قليل أنھم كانوا في جملة الشعوب التي حاربت وقد ذك. ، فيه ود إلى ما قبل الميالد بزمان"ثمود"وأما تأريخ قوم 
، وقد ذكر ھذا الملك في النصوص التأريخية التي سجلھا، أنه تغلب عليھم، وانه أجالھم "سرجون الثاني"اآلشوريين في عھد 

بد أن يكون لھم ولم يكن أولئك الثموديون الذين حاربوه من أبناء الساعة، بل ال ". Samaria" "السامرة"من مواطنھم إلى 
  .أسالف عاشوا قبلھم عدة قرون

، ويظھر أنھا تعني لفظة "Bari" "بري"وقد عرفت المنطقة التي حارب بھا قوم ثمود والشعوب األخرى اآلشوريين باسم 
  .على وفق اآلشوري" بري"فحرفت إلى " البادية"العربية، أي " برية"و " بر"

حيث ورد أن قوما منھم كانوا " كان في القرن الخامس للميالد " ثمود"ثائق لقوم ويرى بعض الباحثين أن آخر ذكر ورد في الو
  .فرسانا في جيش الروم

وفي غرب " الحجر"و " دومة الجندل"وقد كان الثموديون يقطنون بعد الميالد في مواطنھم المذكورة في أعالي الحجاز في 
أن " دوتي"ويرى ". األرحاء"و " العوارض"ثاني للميالد حرتي وقد ذكر أنھم كانوا يمتلكون في منتصف القرن ال". تيماء"
" حجر"التي ھي في نظره " مدائن صالح"في الزمن الحاضھر، ال " الخريبة"التي سكن بھا قوم ثمود، ھي موضع " الحجر"

   ".الخريبة"، وھي عاصمة النبط، على مسافة عشرة أميال من موضع"مدائن صالح"وتقع . النبط

لموارد العربية اإلسالمية، ما يفيد وجود قبائل ثمودية قبيل اإلسالم، أو في اإلسالم، غير ما ذكره بعضھم من ولم يرد في ا
فقد كان الحجاج بن يوسف يكذب ذلك، والظاھر أن أعداء . الذي رجعوه إلى ثمود؛ ولكن ذلك لم يرض الثقفين" ثقيف"نسب 

أن " دوتي"وقد روى . بغضا للحجاج، الذي كان قاسيا عاتيا شديداثقيف وال سيما معارضي الحجاج وضعوا ذلك على ثقيف 
  .ھي من نسل عاد وثمود" بني ھالل"بدو نجد يذكرون أن قبيلة 

، عددا من "Jaussen" "Savignac"لمؤلفيه " Mission archeologique en Arabie: "ونجد في كتاب% 
أخرى من األرضين التي ھي اليوم في المملكة األردنية الھاشمية وفي وفي مواضع " العال"الكتابات الثمودية، عثرا عليھا في 

أعالي الحجاز من المملكة العربية السعودية، كما عثر غيرھما قبلھما وبعدھما على عدد آخر، أغلبه من ھذه للكتابات 
وجود صاحبه في ھذا القصيرة، التي كتبت على مختلف األحجار، بالمناسبات، مثل تذكر شخص،أو تسجيل الھمم لمناسبة 

  .المكان، كما يفعل كثير من الناس في أيامنا

محافظ مديرية اآلثار العتيقة في المملكة األردنية الھاشمية من تصوير ما يزيد على خمسمائة كتابة " النكستر ھاردنك"وتمكن 
منھا إلى ما بعد الميالد، ومن بينھا ، يعود بعضھا إلى ما قبل الميالد، ويعود قسم "أنوليتمان"ثمودية أرسلھا إلى المستشرق 

للميالد، ونص آخر رسمت فيه دائرة في داخلھا صورة تشبه الصليب، وكتابة قرأھا المستشرق " 267"نص أرخ بسنة 
والظاھر إن صاحبه كتبه تيمنا باسم ". 476"،وھو النصر الذي رقم ب "ليسوع"، أي "ليشوعة"أو " يشوعة": "أنوليتمان"
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انه أقدم شاھد عرف حتى أالن عن انتشار النصرانية في شمال جزيرة " ليتمان"ويعتقد . ف تأريخه بالضبطالمسيح، وال يعر
وبالجملة فان العلماء لم ".أبوب"،أو "بأيوب"، أو "أليوب"أي " بوايوب": "فان دين برندن"وقد قراھا المستشرق . العرب

   .يتمكنوا من ترجمة تلك الكتابات ترجمة صحيحة حتى اآلن

وفي المتاحف األوروبية وفي مكتبات بعض الجامعات وفي أوراق المستشرقين مجموعة من النصوص الثمودية، جميعھا في 
وأما المناطق التي وجدت فيھا ھذه النصوص، أو أخذت صورھا، . أمور شخصية وفي موضوعات دينية وأدعية آللھة ثمود

صالح والسالسل الجبلية الممتدة بين ھذه المنطقة والحجاز، وعثر وتيماء ومدائن " تبوك"بنجد، وأرض " حائل"فھي مناطق 
طور "وفي " الوجه"في الطائف على بعض النصوص الثمودية أيضا وفي السواحل الحجازية الشمالية للبحر األحمر عند 

  .وفي شمال غربي تدمر" الرحبة"و " الحرة"وفي . شرقي دمشق وفي مصر" الصفا"وفي " سيناء

نقوش ثمودية في اليمن، وبدل وجود ھذه الكتابات ھنالك على وجود صالت بين اليمن وثمود، ولعلھم كانوا وقد عثر على 
عند جبل " حجر المعقاب"وقد عثرت البعثة المصرية التي زارت اليمن على مخربشات ثمودية في . يقيمون في اليمن كذلك

  .خاردبوادي شرع بال" بيت حميد"على مسافة ليست بعيدة من " حليل"

في صحة نسبة كثير من ھذه النصوص إلى ثمود، ويرى أنھا " Hubert Grimme" "ھوبرت كريمه"ويشك المستشرق 
  .ألناس غيرھم، إذ ال دليل علميا ھناك يثبت كون ھذه النصوص تعود إلى ھؤالء

ناك يثبت كون ھذه النصوص وھناك عدد غير قليل من ھذه النصوص إلى ثمود، ويرى أنھا ألناس غيرھم، إذ ال دليل علميا ھ
  .تعود إلى ھؤالء

وھناك عدد غير قليل من النصوص الثمودية يعود عھدھا إلى العھد النبطي، ويشغل حيزا من الزمن يقع بين حوالي مئتي سنة 
قبل المسيح وثالث مئة سنة بعده، وتمتزج في مثل ھذه النصوص الثمودية بالنبطية، وقد عثر على بعض نصوص نبطية في 

   .للميالد 267، ونص آخر يعود إلى سنة  Hu.418 =Eu. 772: لحجاز ظن أنھا نصوص ثمودية، مثل نصا

من أھم األماكن التي كانت تقدس ھذا " تيماء"وقد كانت ". Salm" "صلم"إال أن ھناك نصوصا ثمودية يظھر عليھا أثر عبادة 
أس ثور، وقد وجد ھذا الرمز على النقوش الثمودية، كما بر" صلم"، ويرمز أھل تيماء إلى .م. ق( 650)اإلله حوالي سنة 

وجدت أسماء بعض االلھة التي كان يتعبد لھا أھل تيماء منقوشة في النصوص الثمودية، مما يدل على أن قوم ثمود كانوا 
  .يتعبدون لھا كذلك، وأن ھنالك صالت ثقافية ودينية بين تيماء وثمود

وھناك كتابات يرون أنھا أقدم عھدا من . لكتابات الثمودية إلى القرن السابع قبل الميالدويرجح بعض الباحثين تأريخ عدد من ا
وھى بالجملة في أمور شخصية، ال تفيد المؤرخ . غير أن أكثر ما عثر عليه يعود تاريخه إلى ما بعد الميالد. القرن السابع

حال من نواح أخرى، فھي تفيد اللغوي الذي يريد الوقوف  ولكنھا نافعة على كل. فائدة كبيرة" ثمود"الذي يريد تدوين تأريخ 
  .على لغة الثموديين ومعرفة أسمائھم ولھجاتھم، وتفيد الباحثين في اللھجات العربية الجاھلية وفي الساميات

كتبت بقلم  كتابات قديمة وقد دونت بالقلم الثمودي القديم، وكتابات حديثة وقد: والكتابات الثمودية في نظر الباحثين نوعان
، كما "طور سيناء"وللقلم الثمودي صلة بقلم . ثمودي متطور تخلف أشكال حروفه ورسومھا بعض االختالف عن القلم القديم

وتفيد دراسته من ھذه الناحية في الوقوف على تأريخ تطور الكتابة في جزيرة العرب قبل الميالد، . أن له عالقة بالقلم المسند
  .عام وفي تطور األقالم بوجه

ويالحظ وجود بعض الخواص في الكتابات الثمودية التي عثر عليھا في الحجاز، ال نجدھا،أو قلما نجدھا في كتابات ثمودية 
ويعود سبب ذلك إلى تأثير البيئات، وال شك، في ھؤالء الثموديين الذين تأثروا بلھجات . أخرى، عثر عليھا في نجد وفي اليمن

   .ذلك األثر في ھذه الكتاباتجيرانھم و بثقافاتھم، فطھر 

ويظھر من الكتابات الثمودية أن قوم ثمود كانوا زراعا وأصحاب ماشية، وأنھم كانوا أقرب إلى الحضر، منھم إلى أھل الوبر، 
أليام ولعل ا. فقد كانت لھم مستوطنات ثابتة استقروا فيھا، وكانت لھم معابد ثابتة أيضا، أي مبنية، وبينھم قوم اشتغلوا بالتجارة

  .ستجود علينا بكتابات ثمودية تتحدث عن أمور عامة، وعندئذ نستطيع أن نستنبط منھا شيئا عن أحوالھم من مختلف الوجوه
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جد "أو " ھد - جد "والصنم . اآللھة القديمة عند العرب. ، وھو من "ود"ومن أصنام ثمود التي ورد ذكرھا في كتاباتھم، الصنم 
عرفنا أسماء بعضھم، ومنھم ". قس"أي " قسو"نة يخدمونه، ويعرف سادن األصنام عندھم ب ، وله عندھم معابد وسد"ھدد -

انه كان من اآللھة العربية العتيقة، غير أن سعده أخذ في األفول، فأخذت مكانه آلھة أخرى، ثم  ويظھر". ايلية" "ايليا"السادن 
عبد : "وقد بقيت مع ذلك أسماء مثل. ھا الجاھليون قبيل اإلسالمعفى أثره من الذاكرة، فلم يرد اسمه بين األصنام التي كان يعبد

  .تشير إلى اسم اإلله العربي القديم" جد

، ھي أيضا من أصنام "رضى"أو " رضو"و " يھو"و " بعل"و " بعلت" "بعلة"و " كاھل"و " مناة"و " مناف"و " شمس"و
" وتن"، و "عثيرة" "عثيرت"ومن بقية آلھة ثمود . ل اإلسالمثمود، سأتحدث عنھا كلھا في أثناء بحثي في الديانة العربية قب

و " إلھي"و " ألى"و " إله"و " يغوث"و " تجن"و " ھم"و " سين"و " سحر"و " ھبل"و " سميع"و " سمع" "يثع"، و "وت"
" كاھل"و " عثتر سمين"و " نھى"و " صلم"و " ھالل"و " سمين"و " ذو شري"و " حويل" "حول"و " الآلت"و " الت"
، "سعى"، و "ظفت"، و "ستار"، و"شوع"، و "ھيج"، و "رتل"، و "بحل"، و "ھدى" "ھادي"، و "مالك"و " ملك"، و "كھل"

   ".دبر"، و "تجر"، و "عطير"، و "عثير"، و "عسحرد"، و "عسى"، و "غم"و 

عندنا أو صفات هللا، فلفظة " حسنىاألسماء ال"وبعض ھذه األسماء ليست في الواقع أسماء آلھة، وإنما ھي من قبيل ما يقال له 
في عربيتنا ليست اسم إله معين، إنما ھي صفة لإلله، بمعنى أن اإلله ھو سميع " السميع"أو " ير"مثال، وھي بمعنى " سمع"

، ليسمع دعاءھم وليجيب طلباتھم، وھناك ألفاظ "يا سميع" "سمع"ولذلك يخاطبه المؤمنون ويقولون له . يسمع دعوات الداعين
  .رى ھي من ھذا القبيلأخ

" عش"و " كرب إيل" "كربال"و " بارح"و " وائل"و " عفير"و " سد"و " اوس: "ووصلت ألينا أسماء ثمودية كثيرة، مثل
قس بن " "قيس بن وائل"، و "إياس"، و "عياش"، و "أسعد"، و "عوذ"، و "عذرايل" "عذرال"و " ملك" "مالك"و " عاثش"

  .وھي أسماء ال يزال بعضھا مستعمال. ھا عما نحن فيهوغيرھا، مما يخرجنا ذكر" وال

، وما شاكله، قل استعمالھا عند العرب قبيل اإلسالم، بينما كانت من "عذرال"و " كرب ال"ويالحظ أن بعض ھذه األسماء مثل 
ترد بكثرة في كتابات  األسماء الشائعة في الجاھلية البعيدة عن اإلسالم، وال سيما بين الجاھليين في العربية الجنوبية، حيث

  .المسند

وكلمة " رجفة"أن ثمودا أصيبوا بكارثة عظيمة، من ثوران براكين أو ھزات أرضية، بدليل ورود كلمة  Brau" برو"ويرى 
  .لحرارتي كانوا يقطنونھا ھي من مناطق افي القرآن الكريم، وذلك محتمل جدا، ألن البقاع ال" صيحة"

وبقية مدن الدائرة " Gomorrah" "كمورة" "جمورة"وعمورة " Sodom" "سدوم"مصير " ثمود"و " عاد"ويشبه مصير 
في جنوب البحر الميت، فقد ألقت ھذه المدن، وھي خمس على  -على رأي كثير من علماء التوراة  -في عمق السديم التي تقع 

فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا "با المصير الذي لقيه قوم عاد وثمود، حيث أرسل هللا عليھم عذا" دائرة األردن"سھل 
: وأصحاب ھذه المدن ھم". ونارا من عند الرب من السماء، وقلب تلك المدن كل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات األرض

 ".لوت" "Lot"قوم 

، وأطلق على ثمود "قوم لوط"وقد رأيت أن القرآن الكريم قد أشار إلى مصير . المذكور في القرآن الكريم" لوط"ھو " لوت"و 
  .)ثمود وقوم لوط و أصحاب األيكة أولئك األحزاب(". األحزاب"وقوم لوط وأصحاب األيكة 

وما حل بھم من العذاب، وبحث عنھم أھل األخبار والتأريخ، باعتبار أن أخبارھم ھي " لوط"وقد تعرض المفسرون لقوم 
في تأريخه عنھم، وسندھا مرفوع إلى " الطبري"لرواية التي ذكرھا وفي ا. صفحة من صفحات التأريخ القديم العام قبل اإلسالم

المأخوذة من " المؤتفكات"، وقد دعاھا ب "سھل دائرة األردن"ذكر للقرى الخمس الواقعة حول " محمد بن كعب القرظمي"
وفي ھذه . ي ھذهصبعة، وصعرة، وعمرة، ودوما، وسدوم، بحسب رواية الطبر: ، وھي(والمؤتفكة أھوى)القرآن الكريم من 

" عمورة"و " Sodom"سدوم : األسماء تحريف وتغيير في الترتيب الذي وردت به في التوراة، إذ ھي فيھا على ھذا الشكل
"Gomorrah " أدمة"و" "Admah " صبوبيم"و" "Zeboim " بالع"و" "Bela" صوغر"وتسمى أيضا ب" "Zoar."  
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التي أرسلت لھم إية " الناقة"، وعقروا "صالح"، إذ كفروا بنبوة نبيھم "دثمو"وقد نبه القرآن قريشا إلى مصير يشبه مصھر 
فلما استمروا في غيھم وضاللھم، أرسل هللا عليھم . تحذرھم من عاقبة كفرھم ومن استمرارھم في تكذيبھم نبوة نبيھم

كان في حرم " أبو رغال"، فأھلكتھم، ورجفت األرض بھم، فلم يبق من كفارھم على األرض إال رجل واحد، ھو "الصيحة"
  .هللا، فمنعه حرم هللا من عذاب هللا

، ونھى الناس من دخول القربة، ومن شرب مائھا، "الحجر"ويذكر أھل األخبار أن رسول هللا لما غزا غزاة تبوك، نزل 
  .1"قرية ثمود"، وھي "الحجر"والقرية المذكورة ھي . وأراھم مرتقى الفصيل

. ، وھو عاقر ناقة صالح"قدار بن سالف أحيمر ثمود"، وقد ذكر الشراح أنه "أشقى ثمود": "تحسان بن ثاب"وقد ورد في شعر 
  .على نحو ما وجدنا عند عاد" أحيمرا"وھكذا نجد لثمود 

، وينتھي سنده "القاسم"، وإلى "أبي الطفيل"، ويتصل سنده ب "الحسن بن يحيى"عن ثمود إلى " الطبري"ويرجع سند روايات 
عبد هللا "وينتھي سنده ب " إسماعيل بن المتوكل األشجعي"عن جابر بن عبد هللا و " ابن جريج"، و "خارجة عمرو بن"إلى 

  ".أبي الطفيل"عن " بن عثمان بن خثتم

  .وتفيدنا دراسة ھذه األسانيد وأمثالھا فائدة كبيرة في الوصول إلى معرفة الموارد التي أمدت األخباريين بأمثال ھذه األخبار

  وجديسطسم 

، "طسم بن كاثر"، أو "طسمم بن الوذ بن سام"أو " طسم بن الوذ بن إرم: "على ھذه الصورة" طسم"وساق األخباريون نسب 
ونحن ال نعرف اآلن من أمرھم غير ما ورد من القصص المدون في الكتب، ولم يرد لھم ذكر في . أو ما شابه ذلك من نسب

  .بار من أھل الزمان األول، أو من عادهوقد جعلھم بعض أھل األخ. القرآن الكريم

: وأحاديث طسم: "، إذ اعتبروھا أخبارا موضوعة، فقال بعضھم"طسم"وقد شك حتى األخباريون في األخبار المنسوبة إلى 
  ".أحاديث طسم وأحالمھا، وطسم إحدى قبائل العرب للبائدة: تقول لمن يخبرك بما ال أصل له. يقال لما ال أصل له

وقد زعم األخباريون أن طسما وجديسا سكنتا اليمامة معا، . طسم، فكانت اإلمة، وعند بعضھم األحقاف والبحرينأما مواطن 
" عملوق"أو " عمليق"يقال له " طسم"وھي إذ ذاك من أخصب البالد وأعمرھا، ثم انتھى الملك إلى رجل ظالم غشوم من 

من تبابعة " حسان بن تبع"ن معه من حاشيته، واستعانت طسم ب إستذل جديسا، وأھانھا، فثارت جديس وقتلت عمليقا ومن كا
   .الذين كانوا بھا عند ظھور اإلسالم" بنو حنيفة"اليمن، فوقعت حرب أھلكت طسما وجديسا، و بقيت اليمامة خالية، فحل بھا 

ال يستبعد أن يأتي يوم قد وذھب نفر من المستشرقين إلى أن طسما من الشعوب الخرافية التي ابتدعھا األخباريون، غير أنه 
ويعود تأريخه " صلخد"وقد وردت في نص يوناني عثر عليه في . يعثر فيه على أخبار ھؤالء القوم وعلى اسمھم في الكتابات

  .، فال يستبعد أن يأتي اليوم الذي نقرأ فيه نصوصا تعود إلى طسم"أنعم طسم"جملة " م 322"إلى سنة 

، وھو قاتل عمليق، ھرب بعد ذلك من اليمامة إلى جبلي طيء، فأقام بھما إلى أن "ن رباحاألسود ب"ويروي أھل األخبار ان 
ابنه الغوث أن يقتل األسود، بعد أن رأوا ضخامة جسمه بالنسبة إلى أجسامھم، " سامة بن لؤي"جاءت طيء، وأمر سيدھم 

  .، واستقرت طيء بالجبلينوخافوا منه، فجاء أليه الغوث، ثم أخذ يكلمه، ثم باغته بان رماه بسھم قتله

ددان "، وھي قبيلة من العرب ورد اسمھا في للتوراة على أنھا من نسل "لطوشيم"ھي " طسما"إلى أن " جرجي زيدان"وذھب 
  ".أميم"، يرى زيدان أنھا "الميم" "Leummim"دعيت ب " ددان"وورد معھا اسم قبيلة أخرى من قبائل " بن يقشان

الذي أدرك اإلسالم، فحطم مع األصنام األخرى التي " كثرى"، لعله الصنم "كثرى"نما سموه ونسب األخباريون إلى طسم ص
نھشل بن الربيس بن " "كثرى"أمر الرسول بتحطيمھا تخلصا من عبادة األصنام، فحطمت أينما وجدت، وقد حطم الصنم 

  .، ولحق بالنبي"عرعرة
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كان لرجل من طسم كلب، وكان يسقيه اللبن : على ھذا النحووذكروا قصته ". كلب طسم"وقد ضرب أھل األخبار المثل ب 
سمن : ويطعمه اللحم ويسمنه، يرجو أن يصيب به خيرا ويحرسه، فجاع يوما فھجم على صاحبه وأكله، فضرب به المثل فقبل

  .كلبك يأكلك

  : وقد جاء ذكر طسم في شعر للحارث بن حلزة، ھو

  اءأم علينا جرى إياد كما قيل لطسم أخوكم األب

 4"كان طسم و جديس اخوين، فكسرت جديس على الملك خراجه، فأخذت طسم بذنب جديس: "وقد قال األصمعي في شرحه
  .فضرب لذلك بھا المثل، لمن يؤخذ بجريرة غيره

   جديس

أبناء وقالوا انھم . انھم حي من عاد، وھم اخوة طسم، أو انھم حي من العرب كانوا يناسبون عادا األولى" جديس"وقالوا عن 
، أو ما شابه ذلك "ثمود بن غاثر ابن إرم بن سام بن نوح"شقيق ." جديس"أو أبناء ". جديس بن الوذ ابن إرم بن سام بن نوح"

ملك طسم، فكانت نھاية طسم " عملوق" "عمليق"وقد كانوا أتباعا لطسيم، ويسكنون معھم في اليمامة، ثاروا على . من نسب
  ".بوار طسم بيدي جديس"قيل ، ولذلك "جديس"كما كانت نھاية 

، "رباح بن مرة"ومن كان معه من قومه طسم، ھرب رجل من طسم اسمه " عملوقا"ويذكر أھل األخبار أن جديسا لما قتلت 
. في حمير، فأباد جديسا، وأخرب بالدھم، وھدم قصورھم وحصونھم" حسان"، فاستغاث به، فخرج "حسان بن تبع"حتى أتى 

  .بعد الميالد" 250"أن اغارة حمير المذكورة كانت حوالي سنة " كوسين دي برسفال"ويرى 

زرقاء "ويرتبط بخبر ھذه اإلبادة قصة امرأة زعم أنھا كانت أقوى الناس بصرا، ترى من مسافات بعيدة جدا، عرفت بي 
  .وقد ورد قصص عنھا ذكره أھل األخبار". اليمامة

  ".جديسا"و" طسما"رب كان قد حا" جذيمة األبرش"وورد في بعض األخبار أن 

تبع بن تبع تبان أسعد أبي كرب بن "، وھو "ذو معاھر"الذي أوقع بجديس، ھو " حسان بن تبع"ويذكر أھل األخبار أن 
إلى " حسان"، الذي يزعم أھل اليمن أنه قدم مكة ويثرب، وأنه وجه ابنه "تبع بن حسان"، وھو أبو "ملكيكرب بن تبع بن أقرن

  ".حمير وذي ريدان"، إلى آخر ذلك من قصص سأتحدث عنه في أثناء الكالم عله مملكة "سمر" "الجناحشمرد "وابنه " السند"

، وكانت أول من اكتحلت باإلثمد، ولھذا تكونت في "اليمامة"اسمھا " حسان"ويذكر أھل األخبار أيضا أن التي أبصرت جند 
أمر فققئت عيناھا إلدراك سبب حدة " حسان"، وأن كانت ھي السبب في نشوء حدة البصر عندھا" عينيھا عروق سود منه

، فعرفت بھذه "اليمامة"مساكن طسم وجديس إلى " جو"بصرھا، فاكتشف وجود اإلثمد بھما، ويزعمون أنه أمر بابدال اسم 
   .التسمية مذ ذلك الحين

ة المذكورة كانت شائعة وعن حسان صحيحا، فإن ذلك يدل على أن القص" اليمامة"وإذا كان ما جاء في شعر األعشى عن 
معروفة في أيامه بل وربما قبل أيامه، وللظاھر إن أھل األخبار قد أخذوا اسم اليمامة من أسم المكان، فصيروه امرأة ذات 

ونجد اتفاقا بين القول المنسوب إلى اليمامة . ومجيء التبع في شعر للنمر بن تولب العكلي" اليمامة"ونجد قصة . بصر حديد
  .قصة وبين قولھا في الشعر المنسوب إلى األعشى وإلى النصرفي سياق ال

إلى " عبد كالل بن مثوب بن ذي حرث بن الحارث بن مالك بن غيدان"أرسل على مقدمته " تبع"أن " ابن دريد"وقد ذكر 
  .ولم يذكر اسم ذلك التبع. اليمامة، فقتل طسما وجديسا

إنما يقصد به قوم " جغرافيا بطلميوس"الوارد في " Jodisitae"أو " Jolisitae"و يعتق بعض المستشرقين أن اسم 
  .بعد الميالد" ا20"، وأنھم كانوا معروفين في حوالي سنة "جديس"
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وقد نسب أھل األخبار أماكن عديدة إلى طسم وجديس، وھي قرى ومدن ذكر أنھا كانت عامرة آھلة بالسكان ذات مزارع، وقد 
وإذا صح أنھا كانت لطسم وجديس حقا، وأنھا كانت من أعمالھم ونتاجھم، فإن . األخباربقي بعضھا في اإلسالم، ووصفه أھل 

وربما يعثر على كتابات . ذلك يدل على أن القوم كانوا حضرا وعلى مستوى من الرقي، ولم يكونوا بدوا على شاكلة األعراب
  .التي عاشت فيھافي ھذه المواضع تكشف اللثام عن حقيقة أصحاب ھذه المواضع وھوية األقوام 

، وھو حصن بين نجران والبحرين على تل عال، يقابله حصن سدوس، وھو من أمكنة "المشقر"ومن األماكن المذكورة 
. إلى سليمان، وقد سكنته عبد القيس أھل البحرين - كعادتھم عند جھلھم أسماء األماكن  - وقد نسب بعض الرواة بناءه ". طسم"

   ".جديس"انه من بناء : قيل" الشموس"و . ى أكمة مرتفعةمن قصور اليمامة عل" معنق"و 

، وكانت لطم وجديس، والظاھر إنھا كانت عامرة ذات قصور عالية كثيرة، و إنھا كانت "حجر"ومن قرى اليمامة الشھيرة 
التي تحولت إلى محاطة بالمزارع، و إنھا بقيت مدة طويلة مھملة في وسط الرمال التي تكونت في تلك البقاع المنبتة الخصبة 

، وكان بھا قصر عظيم من الصخر، وقد زعموا انه كان من حجر واحد بناه جن "قرية بني سدوس" "القرية"و . صحراء
، "الھمداني"ينسبونه إلى طسم وجديس، ويظھر انه ظل باقيا إلى أيام " عادي"وھي حصن، وبھا قصر قديم " جعدة"و . سليمان

والظاھر من وصفه أن الحصن كان عظيما، وانه كان يحيط بالقرية، وأن " يرة العربصفة جز"بدليل وصفه له في كتابه 
أساسه من اله في وحوله منازل الحاشية للرئيس الذي يكون فيه، وكان فيه األثل والنخيل، وحوله منازل الناس والسوق،ويحيط 

، وھي حضور "خضراء حجر"و . ھا عذب فراتانھا مئتان وستون بئرا ماؤ: قال الھمداني. بالقرية خندق، وفي السوق آبار
وقد . ، وفيھا آثارھم وحصونھم و بتلھم، الواحد بتل، وھو مربع مثل الصومعة مستطيل في السماء من طين"جديس"و " طسم"

 وطولھا، حتى زعم ان ارتفاع ما تبقى منھا إلى في أيام الھمداني كان قد بلغ مئتي ذراع" البتل"بولغ في وصف ارتفاع ھذه 
  ".ريمان"و " الھدار"، وكانت لجديس، وبھا آثار قديمة كثيرة، و "الخضرمة"و . في السماء

  أميم

، أو ما شابه ذلك "لوذ بن نوح"، أو "الوذ بن عمليق"في طبقة طسم وجديس، وقالوا انھم من نسل " أميما"وجعل األخباربون 
بين اليمامة والشحر، " عالج"، نزلوا برمل "أميم وبار بن"وكان من شعوبھم على زعم أھل األخبار . من شجرات نسب

كانت بأرض فارس، ولذلك زعم بعض نسابة الفرس " أميم"ويزعم أھل األخبار أن ديار . وانھارت عليھم الرمال فأھلكتھم
   .الذي ي ينسبون أليه ھو ابن أميم ابن الوذ" كيومرت"، وان "أميم"انھم من 

ه النتف، ولم يذكر األخباريون كيف عدوھم من طبقة العرب األولى إذا كانت ديارھم وال نعرف من أمر أم يم شيئا غير ھذ
  .بينھما. بأميم، وما العالقة" وبار"بأرض فارس، ولم يشرحوا لنا كذلك كيف وصلوا نسب 

، وھي "وبار"وبوبار عرفت أرض ". أميم"، وقد أولدھما "جيومرت"ويقال " كيومرت"وقد ذكر الھمداني أن وبار ھو شقيق 
  .أرض أميم

، على انه من شعوب " Iobaritai" "Jobaritae" "Jobabitae"امم شعب ربي دعي " بطلميوس"وجاء في جغرافيا 
 Sinus"، وتقطن عند خليج يدعى باسمھا  Sachalitaeالعربية الجنوبية، ويسكن على مقربة من أرض قبيلة أخرى دعاھا 

Sahalits ." لذلك ذھب المستشرقون إلى أن "وبار"وھذا االسم قريب جدا من اسم ،"Jobaritae" بنو "، ھو شعب وبار أو
، غير أن النساخ "يوباب"غير أن ھنالك عددا من العلماء يرون أن االسم األصلي الذي ورد في جغرافيا بطلميوس ھو ". وبار

فصار االسم بعد ھذا التحريف ، "R"الثاني في ھذا االسم وصيروه راء " B"قد أخطأوا في النسخ فحرفوا حرف الباء 
"Jobabitae ." إال انه ال يوجد ھنالك دليل "يباب"أو " يوباب"ھو  - على حد قول ھؤالء  -فالشعب الذي قصده بطلميوس ،

  .قوي يثبت حدوث ھذا التحريف

ما بين نجران " وفي موضع ليس ببعيد ھذا ا،كان الذي ذكره بطلميوس تقع أرض وبار الشھيرة، وھي بين رمال يبرين واليمن
قرية وبار كانت لبني وبار، وبين رمال : " وقيل. ، أو ما بين الشحر إلى تحوم صنعاء"وحضرموت وما بين مھرة والشحر

ويدعي .. ونرى إن ھذه النسبة قريبة من االسم الذي ذكره بطلميوس". أباري"، والنسبة إليھا "بني سعد وبين الشحر ومھرة
   ".وبار بن إرم بن سام بن نوح"ب  إنھا مسماة" ياقوت الحموي"



 

125 
 

وتتلخص في ". النسناس"، ومن جملة األساطير التي تروى عنھا أسطورة "وبار"وقد روت الكتب العربية قصصا كثيرة عن 
، وأنھم كانوا في األصل بشرا، فجعلھم هللا نسناسا، للرجل "من ولد النسناس بن أميم بن عمليق بن يلمع بن الوذ بن سام"أنھم 
ھم نصف رأس ونصف وجه وعين واحدة ويد واحدة ورجل واحدة، وأنھم صاروا يرعون كما ترعى البھائم، وأنھم يقفزون من

والظاھر أن لھذه القصص واألساطير أصوال جاھلية، وقد وضع منھا في اإلسالم شيء كثير، . قفزا شديدا ويعدون عدوا منكرا
  .، وال يزال الناس يروونھا حتى اآلن"يواناإلنسان الح"ووضع معھا شعر كثير على لسان ذلك 

وقد أنكر بعض المستشرقين، وجود وبار، وزعموا أنھم من الشعوب التي ابتكر وجودھا القصاص قائلين إن تلك الرمال 
والذي أراه أن ھذا ال . وقصص النسناس" وبار"الواسعة المخيفة ھي التي أوحت إلى القصاص واألخباريين إختراع شعب 

وقديما أنكروا وجود عاد . وجود شعب بھذا االسم، وإن كنا ال نعرف من أمره شيئا إال ھذه القصص واألساطير يمنع من
وھكذا قد يعثر في المستقبل على كتابات وبارية لعلھا تلقي ضوءا . وثمود، ثم اتضح بعد ذلك من الكتابات وجود عاد وثمود

  .على حالة ذلك الشعب

فقد أيد . وكثرة زروعھا ومراعيھا ومياھھا في الجاھلية شيئا من األساس" وبار"عن عمار وتجد في رواية آھل األخبار 
وھو سند يتخذه القائلون بتطور جو بالد العرب، وسطحھا إلثبات رأيھم . السياح ذلك، وأثبتوا وجود أثر من آثار عمران قديم

   .في ھذا التغيير

فھم يروون أن في الربع الخالي موضعا منكوبا ھو اآلن . ذا اليوممن ذاكرة سكان العرب حتى ھ" وبار"ولم يذھب اسم 
المدينة " وبار"إلى موضع في الربع الخالي، قال له عنه إنه مكان " فلبي"وقد قاد بعض األعراب ". وبار"خراب، ھو مكان 

و فوھة بركان، قذف حمما، أن ذلك الموضع ھ" فلبي"وقد تبين ل . التي غضب هللا عليھا، فأنزل بھا العقاب، وصارت، خرابا
عن مكان آخر " برترام توماس"وتحدث أعراب آخرون للسائح . فبانت األرض المحيطة به و كأنھا خرائب تولدت من حريق

المدينة المفقودة المنكوبة كما عثر رجال " وبار"ميل، قالوا له إنه مكان " 250"يقع في جنوب شرقي ھذا الموضع بمسافة 
؛ زعم لھم األعراب انه مكان وبار، مما يدل على أن األعراب  1944موضع في البادية وذلك في سنة على " أرامكو"شركة 

  .والبوادي أنسب مكان يليق في نظرھم بان يكون موطن وبار. يطلقون اسم وبار على مواضع عديدة تقع في البوادي

  عبيل

ذين زعموا انھم إخوان عاد بن عوص، أو اخوان مثل أميم ال نعرف من أمرھم غير نتف ذكرھا األخباريون ال" عبيل"و
يثرب بن باثلة بن "وكان الذي اختطھا منھم رجل يقال له . حيث اختطوا يثرب" يثرب"عوص بن إرم، وانھم لحقوا بموضع 

 ، فأقبل سيل"الجحفة"ثم إن قسما من العماليق انحدروا إلى يثرب، فاخرجوا منھا عبيال، فنزلوا موضع ". مھلھل بن عبيل
  ".الجحفة"فاجتحفھم فذھب بھم فسميت 

، لذلك "عبيل"وھذا االسم قريب من ". Ebal"أو " عوبال" "Obal"، ھو "يقطان"وقد ورد في التوراة اسم ولد من أوالد 
ونجد في جغرافيا بطلميوس اسم موضع يقال له ". عوبال"ھو " عبيل"رأى بعض علماء التوراة أن من الممكن أن يكون 

Avalitae خليج يدعى بھذا االسم  على"Avalites Sinus " وعليه مدينة تسمى"Avalites Emporium" وسكانھا ،
، ويرى  Abalites""و " Abalitae"على صورة " بلينيوس"وقد ورد ھذا االسم عند ". Avalites"يعرفون باسم 

   .وقد يكون أبناء عوبال ھم عبيل" عوبال"أن من المحتمل أن يكون ھؤالء ھم " فورستر"

وھذان االسمان قريبان من اسم ". عبال"وذكر أن في اليمن مكانا يقال له عبيل، وقرية تقع على طريق صنعاء تعرف ب 
ز الحكم في مثل ھذه األمور لمجرد تشابه األسماء، ، فال يجو"عبيال"غير أني ال أريد أن أقول األن شيئا فيا يخص . عبيل

  .وانما ذكرت ذلك للمناسبة العارضة وللتنبيه

وأما عبد ضخم، فكانت تسكن على قول األخباريين الطائف، وھلكوا فيمن ھلك من الشعوب البائدة، وكانوا أول من كتب 
  .وذكر الطبري انھم حي من عبس األول. بالخط العربي

  : في شعره، اذ قال فيھم" بني عبد ضخم"ذكر " أمية بن أبي الصلت"بار إن ويذكر أھل األخ
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  كما أفني بتي عبد بن ضخم فما يذكو لصاليھا شھاب

  بني ببض ورھط بني معاذ وفيھم عزة وھم غالب

، وھما حيان، ھما اللذان وضعا الكتاب العربي، وذكر "بيض"و " عبد ضخم"يرى أن " ابن الكلبي"وقد ذكر الھمداني أن 
  : ضمن ھذا الرأي بقوله" حاجز األزدي"الھمداني أن الشاعر 

  عبد بن ضخم إذا نسبتھم وبيض أھل العلو فين الخط لھجة

  فبين الخط لھجة العرب ابتدعوا منطقا لخطھم

  م األولىجرھ

، "جرھم األولى"القحطانية على رأي النسابين واألخباريين، ولذلك يقولون لجرھم ھذه " جرھم"وجرھم ھؤالء، ھم غير 
، ويقولون عن األولى إنھم من طبقة العرب البائدة، وأنھم كانوا على عھد عاد وثمود "جرھم الثانية"ولجرھم القحطانية 

أبادھم : ، وأنھم أبيدوا"عابر"ريين أنھم كانوا يقيمون بمكة، ويرجعون أنسابھم إلى ويظھر من روايات األخبا. والعمالقة
وھم أصھار " جرھم بن قحطان بن ھود"أما جرھم الثانية، أي جرھم القحطانيين فينسبھم بعض أھل األخبار إلى . القحطانيون
  .إسماعيل

  .من الكتبة اليونان" اصطيفان البيزنطي"عند " جرھم"وقد ورد اسم 

  لعمالقةا

ولم تذكر ". عمليق بن الوذ بن سام بن نوح"في ھذه الطبقة أيضأ، فنسبم وھم إلى " العماليق"وحشر األخباريون العمالقة 
   .كما يقول له األخباريون" الوذ"أو " لود"التوراة أصلھم ونسبھم، وھي ال تشير إلى أل بناء 

كانوا أمما كثيرة، تفرقت في البالد، فكان منھم أھل عمان وأھل الحجاز ويذكرون أنھم . جد العمالقة، ھو شقيق طسم" وعمليق"
وكان . ، وجاسم ھم من نسل عمليق على زعم أھل األخبار"جاسم"ويعرف أھل عمان والبحرين ب . وأھل الشام وأھل مصر

ذلك سكان نجد، ومنھم بديل وك". بنو األزرق"و " بنو مطر"و " سعد ابن ھزان"و " بنو ھف"من العمالقة أھل المدينة، ومنھم 
  .وراجل وغفار، وكذلك أھل تيماء

عليه جندا " موسى"وقد أرسل . على رواية الھمداني" موسى"وھو من معاصري . ، وھو من العمالقة"األرقم"وكان ملكھم 
  .لمقاتلته ففتك باتباعه أھل تيماء وببقية عمالقة الحجاز

صنعاء قبل أن تسمى صنعاء، ثم انحدر بعضھم إلى يثرب، فاخرجوا منھا لحقت ب" العماليق"ويذكر بعض أھل األخبار أن 
. ، فأقبل السيل فاجتحفھم، فذھب بھم، فسميت الجحفة"الجحفة"إلى موضع " عبيل"، وسكنوا في ديارھم، وذھبت "عبيال"

  .الحربأرسل جيشا لحرب عماليق يثرب، ولم نجد في التوراة ذكرا لمثل ھذا الجيش، أو " موسى"وذكروا أن 

والعمالقة الذين نتحدث عنھم، ھم عرب صرحاء، من أقدم العرب زمانا، لسانھم اللسان المضري الذي ھو لسان كل العرب 
بل زعم بعضھم أن عمليقا، وھو أبو العمالقة، أول من تكلم بالعربية حين ظعنوا من بابل، . البائدة على حد قول أھل األخبار

   ".لعاربةالعرب ا"فكان يقال لھم ولجرھم 

ويظھر من فحص ھذا المروي في كتب األخباريين عن العمالقة ونقده أنه مأخوذ من منابع يھودية، فقد ذكر العمالقة في 
وظلوا يحاربونھم، ويكبدونھم . التوراة، وقد كانوا أول شعب صدم العبرانيين حينما خرجوا من مصر متجھين إلى فلسطين

ويتجلى ھذا الحقد في اآليات التي قالھا التي . وسھم، ولھذا ثار الحقد بينھم على العماليقخسائر فادحة، وأوقعوا الرعب في نف
إياي أرسل الرب لمسحك ملكا على : "أول ملك ظھر ضد العبرانيين، قالھا لھم باسم إسرائيل" Saul"لشاؤول " صموئيل"
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افتقدت ما عمل عمليق بإسرائيل حين وقف له في أني . ھكذا يقول رب الجنود. واآلن فاسمع صوت كالم الرب. شعبه إسرائيل
فاالن اذھب واضرب عماليق، وحرموا كل ماله، وال تعف عنھم، بل اقتل رجال وامرأة، طفال . الطريق عند صعوده من مصر

  .وھذا الحقد ھو الذي جعلھم يخرجونھم من قائمة النسب التي تربطھم بالساميين". ورضيعا، بقرا وغنما، جمال وحمارا
وعددم ذكر العبرانيين لھم في جملة قبائل العرب ال يدل . قد كانت منازل العمالقة من حدود مصر فطور سيناء إلى فلسطينو

إال على األعراب، أعراب البادية، وال سيما بادية " عرب"على أنھم لم يكونوا عربا، فقد ذكرت أن العبرانيين لم يطلقوا لفظة 
الشعوب التي اصطدم بھا العبرانيون، وحملوا حقدا عليھا، وھم عندھم وفي نظرھم أقدم من ثم إن العمالقة من أقدم . الشام

  .القحطانيين واإلسماعليين

  حضورا

كانوا يقيمون بالرس، و كانوا يعبدون األوثان، وبعث إليھم " حضورا"، فذكروا أن "حضورا"وأورد أھل األخبار قصصا عن 
  .، فكذبوه، وھلكوا"شعيب بن ذي مھرع"منھم نبي منھم اسمه 

  .منھا موضع باليمامة، وموضع كان فيه ديار نفر من ثمود" الرس"وھنالك عدة مواضع يقال لھا 

، وھو نبي، "حنظلة"، مع عاد وثمود، وذھب المفسرون إلى أنھم كانوا جماعة "اصحاب الرس"وورد في القرآن الكريم 
   .فكفروا به ورسوه في البئر إلى غير ذلك من األقوال

. كانوا مثل جماعة عاد وثمود في الطبقة، أي في زمانھم، وأنھم ھلكوا أيضا" أصحاب الرس"ويظھر من القران الكريم أن 
ذاك نبي : " ، وقد ذكروا أن الرسول ذكره، فقال فيه"خالد بن سنان"ھو " أصحاب الرس"وقد ذكر بعض أھل األخبار أن نبي 

  ".ضيعة قومه

، وھم بطن دخل في "األقيون"كان نبيا في اليمن، وقد أرسل إلى سبأ، وكان من " ن صفوانحنظلة ب"أن " الھمداني"وذكر 
بعثني هللا إلى حمير وھمدان والعريب . أنا رسول هللا. أنا حنظلة بن صفوان: "، وذكر أنه وجدت عند قبره ھذه الكتابة"حمير"

  .فكذبوه، فلما كذبوه، أرسل هللا عليھم سيل العرمبرسالته " سبأ"وأنه أنذر قومه ". من أھل اليمن، فكذبوني وقتلوني

، ھو، نبي الرس، والرس بناحية صيھد، "حنظلة بن صفوان ابن األقيون"أن " ابن ھشام"أيضا نقال عن " الھمداني"وذكر 
الرس، وذكر أيضا أن . وھي بلدة منحرفة ما بين بيحان ومأرب والجوف، فنجران فالعقيق فالدھناء، فراجعا إلى حضرموت

وقد . بمعنى البئر القليلة الماء، وأن أھل الرس قبائل من نسل أسلم ويامن أبو زرع ورعويل وقدمان، وھم من نسل قحطان
   .وقتلوه وطرحوه في بئر رس ماؤھا" حنظلة"كذبوا نبيھم 

لقا منھم إلى وأعمل فيھم السيف وأجلى خ" حضوراء" "حضور"غزا أھل " نبوخد نصر" "بختنصر"وروى أھل األخبار أن 
، "شعيب بن مھدم بن ذي مھدم بن المقدم بن حضور"أماكن أخرى، ألنھم كفروا وجحدوا نبوة نبي منھم أرسله هللا إليھم، وھو 

برخيا بن اخبيا بن رزنائيل "فلما قتلوه، أوحى هللا إلى نبي في عصره ھو . ولم يصدقوه، وكانوا أصحاب بطش وشدة وغلظة
العرب الذين "، فيأمره بغزو "بختنصر"،أن يأتي "يھوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراھيم الخليل"بط ، وكان من س"ابن شالتان

من نجران، حتى قدم على " برخيا"فأقبل . ، ويطأ بالدھم بالجنود، فيقتل مقاتلھم، ويستبيح أموالھم"ال أغالق لبيوتھم وال أبواب
على من كان في بالده من العرب، وجمع من ظفر به منھم، " نصربخت"، فوثب "معد بن عدنان"، وذلك في زمان "بختنصر"

فبنى لھم حيرا على النجف وحفظة، ثم ضمھم فيه، وكل بھم حرسا وحفظة، ثم سار في بالد العرب فالتقى بعدنان بذات عرق، 
، وفرقة "عك"ھم وعلي" ريسوب"فرقة أخذت إلى : ، فانھزم الناس وفروا فرقتين"حضور"عدنان، وسار إلى " بختنصر"فھزم 

ثم رجع ملك بابل بما جمع من السبايا، . فقد احصدتھم السيوف" بختنصر"، وحاربوا "حضور"أما الذين بقوا في . قصدت وبار
حتى أتى مكة، ثم ذھب " معد بن عدنان"، خرج "بختنصر"فلما مات . فألقاھم باألنبار، وخالطھم بعد ذلك النبط، ومات عدنان

وھو الذي قاتل درس العتق، فأفنى " الحارث بن مضاض الجرھمي"أھلھا، وسأل عمن بقي من ولد فاستخرج " ريسوب"إلى 
   ".نزارا"، فولدت له "معانة"، فتزوج معد ابنته "جرشم بن جلھمة"بقي : فقيل -أكثر جرھم على يديه 

ين، كانوا يقيمون الحضور أو ھم شعب من أھل اليمن على رأي األخبارب" بختنصر"وأھل حضور الذين قتلوا نبيھم، وقتلھم 
حضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن "، ينسبه أصحاب األخبار إلى "حضور"وفي اليمن موضع يسمى ". حضوراء"
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وعلى ھذا المكان مسجد يزار حتى اليوم، يقال له مسجد . ، فقتل أھله"بختنصر"، وذكروا أنه المكان الذي قصده "حمير بن سبأ
وأما الجبال المقدسة عند أھل اليمن، فجبل : "وھو جبل من جبال اليمن المقدسة،قال الھمداني. لرسشعيب نبي اصحاب ا

وفي رؤوس ھذه الجبال . حضور وصنين ورأس بيت فائش من رأس جبل تخلى ورأس ھنوم ورأس تعكر ورأس صبر
  ".مساجد مباركة مأثورة

قت اإلسالم، من ط أيام الوثنية أو أن المساجد التي أنشئت في وأرى أن قداسة ھذه الجبال وردت إليھا من األيام التي سب
رؤوسھا، إنما أنشئت فوق معابد قديمة، لعبادة األصنام، وذلك كما حدث في أماكن أخرى من جزيرة العرب حيث اكتسبت 

ولت بمرور الزمن إلى فلما جاء اإلسالم، ألبست ثوبا إسالميا، فبقيت حية، وتح. بعض، المعابد الوثنية القديمة قدسية خاصة
  .مزارات ومساجد تقام فيھا الصلوات

ابن إسحاق ونفر آخر من عرفوا "و " ابن الكلبي"على ما جاء عن  )حضور(ألھل " بختنصر"وقد اعتمد رواة خبر غزو 
واته لمعرفة وما بنا حاجة أبدا إلى البحث في أسماء ر. بروايتھم ھذا النوع من الروايات التي تعرف من معين اإلسرائيليات

ونبوءته،تجد القصة مكتوبة في السفر التاسع  )أرميا(خذ التوراة واقرأ ما جاء في أسفار . فالمسألة جد واضحة. صلته بالتوراة
قوموا اصعدوا إلى قيدار، : ھكذا قال الرب. عن قيدار وعن ممالك حاصور التي ضربھا نبوخذ راصر ملك بابل: "واألربعين

أخذون خيامھم وغنمھم، ويأخذون ألنفسھم شققھم وكل آنيتھم وجمالھم، وينادون إليھم الخوف من كل ي. اخربوا بني المشرق
   .جانب

اھربوا، انھزموا جدا، تعمقوا في السكن يا سكان حاصور،يقول الرب، ألن نبوخذ راصر ملك بابل قد أشار عليكم مشورة، "
تسكن وحدھا وتكون جمالھم . ول الرب ال مصاريع وال عوارض لھايق. قوموا إلى أمة مطمئنة ساكنة آمنة. وفكر عليكم فكرا

وتكون . نھبا، وكثرة ماشيتھم غنيمة، وأدرى لكل ريح مقصوص الشعر مستديرا، وآتى بھالكھم من كل جھاته يقول الرب
  ".حاصور مسكن بنات آوى، إلى األبد،ال يسكن ھناك إنسان، وال يتغرب فيھا ابن آدم

بن " نريا"باروخ بن نيريا "، فھو "حضور"بغزو " بختنصر"لذي زعم االخباريون أنه ھو الذي اشار على ا( برخيا)أما النبي 
، وكان يكتب ألرميا، وھو الذي كلفه النبي "أرميا"وقد كان كاتبا، محبا مخلصا للنبي ". Seraiah" "سرايا"شقيق " محسيا

وقد ذھب إلى بابل وقابل ". أرميا"ي الرسالة المدونة في أسفار وھ. حامال رسالة إلى الملك" يختنصر"بالذھاب إلى " أرميا"
ترى أن ! القدس واستولى عليھا بتحريض من ھذا النبي نبي العبرانيين" بختنصر"الملك، ثم عاد إلى القدس حيث ھاجم 

في " حضور"، وجعلوھا غزوا لشعب "أرميا"لحاصور، القصة الواردة في أسفار " بختنصر"األخباريين أخذوا قصة غزو 
أو " ابن الكلبي"اليه، وأضافوا أليه شيئا من الزخارف التي وضعھا " بختنصر"اليمن، وھو موضوع بعيد ال يعقل وصول 

من أھل " برخيا"غيره، كإقحام اسم عدنان ومعد بن عدنان واسم نبي عربي جنوبي في القصة، ولم يكفھم ذلك، فجعلوا 
الواردة " حصور" "حاصور"وصيروا . غزو العرب" بختنصر"نجران وبابل، ليكلف ، وجعلوه يقطع المسافة ما بين "نجران"

على " حضور"، وجعلوه في اليمن، ولم ينسوا البحث عن سبب، فجعلوه اعتداء أھل "خضوراء"و " حضور" "أرميا"في 
   .نبيھم

يخات، كما يفھم ذلك من عبارة ، كانت فيھا ممالك صغيرة، أو مش"العربية"التوراة، فإنھا أرضون تقع في " حاصور"أما 
ويرى علماء التوراة أن سكانھا كانوا من أھل . ولعلھا كانت في البادية" قيدار"وكانت تتاخم ". وعن ممالك حاصور" "أرميا"

عليھم تمييزا لھم عن أھل الوبر، وكانت ديارھم في " Hazor" "حاصور"المدر، ويقيمون في بيوت ثابتة، وقد أطلقت كلمة 
  .سطين أو شرقھاجنوب فل

، "Herta" "حيرتا"ما تعنيه لفظة،" Hazerim" "Haserim"و جمعھا " Hazor" "Hasor" "حاصور"و تعني كلمة 
، بمعنى الحصن أو األمكنة المحاطة "محاصر" "محصور"أي " محاط"في العربية، من معنى " الحيرة"في اإلرمية و 
خھم يقيمون في أسياف البادية في مخيمات ومضارب مع أتباعھم، وقد كان مشاي". الحمى"المضرب كل و "المحصورة أو 
وكانوا يرعون الماشية من ماعز وأغنام وجمال في . عند اليونان" Paremboles"عند بني إرم و " حيرتا"فھي في معنى 

حملته على فلسطين، ، أو أنھم لم يساعدوه في "بختنصر"مناطقھم التي اعتادوا اإلقامة بھا، ويظھر أنھم تعرضوا لجيوش 
فأغتاظ منھم، و جرد عليھم حملة، و كان من عادتھم االلتجاء إلى المغاور و الكھوف حين مھاجمة عدو لھم حيث يذھبون إلى 

  .مناطق بعيدة يصعب على الجيوش مطاردتھم، فيتحذون منھا مواطن آمنة و يعيشون فيھا ما دام الخطر
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من أھل " حاصور"ي التوراة من أمور، فلم يفطنوا أن من غير الممكن أن يكون أھل ولم يكن لألخباريين علم دقيق بما يرد ف
، و ال "بختنصر"يجعل مواضعھم في شمال جزيرة العرب، ثم إن اليمن بعيدة جدا عن " قيدار"اليمن، ألن ذكر التوراة لھم مع 

في مكان في العربية " حاصور"ية تصور ثم إن الكتب اليھود. يعقل أن يكون في إمكان جيوشه الوصول بسھولة إلى ھناك
   .من القدس ولم يكن من أھل نجران" باروخ"، و لم يكن لھا علم واسع عن اليمن، كما أن "قيدار"الشمالية في جوار أرض 

اليمن، سبب تلفھا و إنزال " حضور"ويظھر أن حربا قديمة ماحقة، أو كارثة طبيعية مثل زلزال أو ھياج حرة، وقعت في 
كبيرة بھا و بأھلھا، فترك ذلك أثرا عميقا في ذاكرة الناس، رواه كابر عن كابر، فوجد االخباريون الذين وقفوا على خسائر 

، و ظنوا جھال بالطبع بما ورد في "حضور"و " حاصور"أخبار التوراة، أو كانوا يجالسون أھل الكتابو يسائلونھم، شبھا بين 
اليمن، ثم أضافوا إلى ذلك ما شاءوا على طريقتھم في أمثال ھذه " حضور"ة التورا" حاصور"، أن "حاصور"عن " أرميا"

  .المناسبات

  ھالك العرب البائدة

ھذا ويالحظ أن ھالك العرب البائدة كان بسبب كوارث طبيعية نزلت بھم مثل انحباس المطر جملة سنين مما يؤدي إلى ھالك 
رتحال عنه إلى موضع آخر، قد يجد فيه زرعا وماء وقوما يسمحون الحيوان وجوع اإلنسان، واضطراره إلى ترك المكان واال

له بالنزول معھم كرھا لقوته ولتغلبه عليھم، أو صلحا بأن يسمح األقدمون له بالنزول في جوارھم التساع األرض وللفائدة 
لنسب والعصبية، فيكون نسبه وقد يتفرق ويتشتت بين القبائل، فيندمج فيھا بمرور الزمن ويلتحق بھا في ا. المرجوة للطرفين

وقد ال يبقى منه غير الذكريات، كالذي رأيناه من أمر . وبذلك ينطمر ذكر القبيلة القديم واألصل الذي كان منه. النسب الجديد
  .القبائل البائدة

غير وقد تكون الكارثة ھيجان حرات وھبوب عواصف رملية شديدة عاتية تستمر أياما واھتزازات أرضية في األرضين 
ومن ھنا في ذكر ھذه الكوارث في القرآن الكرم وفي األخبار الواردة عن ھالك القبائل . المستقرة، مما يلحق األذى بالناس

   .المذكورة فيه، أو التي لم ترد فيه، و إنما يذكر أسماءھا أھل األخبار

، فقد ذكر "ابن الكلبي"، و "شرية الجرھمي عبيد بن"ھذا وقد ألف بعض أھل األخبار كتبا في بعض العرب البائدة ومن ھؤالء 
فله " وھب بن وھب بن كثير"و " أبو البختري"، ومنھم "كتاب تفوق عاد"و " كتاب عاد األولى واآلخرة"إن لھذا مؤلفا دعاه 

ة، إنھا والغالب على ھذه المؤلفات كما يظھر من االقتباسات منھا والمبثوثة في الكتب الباقي. وغير ذلك" كتاب طسم وجديس"
  .ذات طابع أسطوري

  العرب العاربة والعرب المستعربة :الفصل التاسع

تحدثت في الفصل السابق عن العرب البائدة، وھم العرب الذين ھلكوا و اندثروا قبل اإلسالم، ولم يبق منھم غير آثار 
والعرب العدنانيون، فإنھم العرب الباقون ، أو العرب القحطانيون "المتعربة"أما العرب العاربة والعرب المستعربة . وذكريات

التين كانوا يؤلفون جمھرة العرب بعد ھالك الطبقة األولى، فھم العرب الذين كتب لھم البقاء، وكان ينتمي إليھم كل العرب 
  .الصرحاء عند ظھور اإلسالم

  العرب للعاربة

على أقوال النسابين، وھم من أبناء قحطان وأسالف " ةالعرب العارب"أما الطبقة الثانية من طبقات العرب بعد البائدة، فھي 
  .القحطانيين المنافسين للعرب العدنانيين، الذين ھم العرب المستعربة في عرف النسابين

قحطان بن عابر بن شالخ بن "التي يرد اسمه في سفر التكوين، وھو " يقطان"وقحطان الذي يرد في الكتب العربية، ھو 
  .في التوراة "يقطان بن عابر بن شالخ بن أرفكشاد بن سام ابن نوح"و ھو . في رأي أكثر النسابين "أرفخشذ بن سام بن نوح

فترى من ذلك مطابقة تامة بين النسب الوارد في الكتب العربية والنسب الوارد في التوراة، مما يدل داللة واضحة على أن 
   .يؤيدون ذلك وال ينكرونهاألخباريين أخذوا علمھم بنسبه من روايات أھل الكتاب، وھم 
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على أن ". قحطان بن ھود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح"مثل : وقد سرد بعض األخباريين نسب قحطان في شكل آخر
قحطان بن يمن بن "، أو "قحطان بن ھود بن عبد هللا بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام ابن نوح"ھودا ھو عابر، أو 

فترى من ذلك أن بعض شجرات النسب أدخلت . قحطان بن الھميسع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل بن إبراھيم"ظ أو " قدار
  .أسماء عربية بين األسماء المأخوذة من التوراة

عابرا، وعلى جعله والد قحطان، وأصروا على ورود ذلك في الشعر، ولم يكن " ھود"وقد ألح بعض نسابي اليمن على جعل 
وأبو قحطان ھو ذو : ھم بالطبع أيجاد ذلك الشعر ووضعه، فكانوا إذا نوقشوا في ذلك، احتجوا بقول الشاعرمن العسير علي

  .الحقف

قحطان بن "ھو " قحطان"وجاءوا بأكثر من ذلك إلفحام الخصوم والقائلون إن . واحتجوا بأمثال ذلك من كالم منظوم أو منثور
في صدر " اليمانية"، أي النزارية، الذين كانوا يقابلون "نزار بن معد"و ولد ھم نساب" الھميسع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل

و " الشرفي بن القطامي"، و "ھشام بن الكلبي"اإلسالم وفي الدولة األموية والعباسية، يؤيدھم في ذلك بعض اليمانية، مثل 
أما . طان بشجرة نسب أوالد إسماعيلويظھر أن غايتھم من ذلك وصل نسب قح". الھيثم بن عدي"و " نصر بن زروع الكلي"

   ".قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح"سائر اليمانية، فتأبى ذلك، وتذھب إلى أنه 

. وتستھدف ھذه الروايات غاية عاطفية بعيدة على ما يظھر، كانت ذات أھمية في نظر القحطانيين، ھي وصل نسبھم باألنبياء
من أخبار ملكھم ودولھم قبل اإلسالم، وجدوا أن العدنايين يفخرون عليھم مع ذلك بان فيھم النبوة فبعد أن ذكروا ما ذكروا 

أنبياء خلص قحطانيون، أو أن يكون لھم : فأرادوا أن يكون لھم أجداد أنبياء. واألنبياء، منھم الرسول، وفيھم إسماعيل جدھم
إنھم من نسل ھود، وھود نبي من : يل بأسباب نسبھم، فقالوانسب يتصل بنسب إسماعيل على األقل، أو أن يصل نسب إسماع

إن ھودا ھو عابر، وعابر من نسل األنبياء، وقالوا أشياء أخرى من : أن قحطان من نسل إسماعيل، وقالوا: أنبياء هللا، وقالوا
  .ھذا القبيل ترمي إلى ترجيح كفتھم على كفة منافسيھم العدنانيين في الفخر باألنساب على األقل

، ولعلھم عرفوا معناھا من أھل الكتاب، فعكسوا المعنى "يقطن" "يقطان"ولم يعجب اليمانية المعنى الوارد في التوراة للفظة 
أما في التوراة وعند . ، مؤكدين جازمين"واسمه في التوراة الجبار: "، وقالوا"الجبار"جعلوه . بأن صيروه على الضد تماما

وبين . )صغير(: ، فھي في معنى"صائر صغير"في التوراة لفظة تعني "يقطان)العكس، ف أھل الكتاب وفي العبرانية، فھو 
وبھذا التفسير أعاد النسابون آو أحد المتحدثين إليھم من أھل الكتاب . وھكذا صار الصغير جبارا. يصغر وجبار فرق كبير

  ".قحطان"الھيبة والمكانة إلى 

، لئال يترك الناس في جھل من أمرھا، فجعلھا "قحطان"ه، عارفا بمدة حكم وشاء بعض أھل األخبار أن يكون دقيقا في حكم
   .رأس األخباريين في مثل ھذه األمور" ھشام بن الكلبي"وكان صاحب ھذا الخبر . مئتي سنة، لم يزد عليھا ولم ينقص منھا

غير أن ھذا ال يدل ". Katanitae" "كتانيتة" "كتنيتة"، ھو "قحطان"اسم قريب من اسم " بطلميوس"وقد ورد في جغرافيا 
، اذ يجوز أن يكون اسمم موضع ال عالفة له بقحطان، أو اسم قبيلة من القبائل اسمھا قريب "قحطان"حتما على إن المراد منه 

" زبيد"، وذكر اسم مدينة بين "جو قطن"، كما ورد اسم موضع عرف بي "بنو قطن"أو " قطن"وقد ورد اسم قبيلة تدعى . منه
، لھذا أرى أن من الخير أال يتخذ اآلن أي موقف كان "جزائر قطن"إلى " المسعودي"، وأشار "قحطان"،يقال لھا "ءصنعا"و 

  .ال سلبا وال ايجابا، قبل اكتمال العدة والظفر بمواد مساعدة تكف إلصدار األحكام

أستبعد أن يكون السمھا عالقة ، أي قحطان، في نصوص المسند، ال "قحطن"وقد عثر على اسم قبيلة عربية عرفت بقبيلة 
 Jamme: "الذي ھو كندة في النص" كدت"فقد ذكر بعد اسم . بقحطان الذي صيره أھل األخبار جدا لكل العرب الجنوبيين

آل "أي " الثورم" "ال ثورم" "ثورم"، وھو من "ربيعة" "ربيعت"وكان على قبيلة قحطان وعلى كندة ملك واحد اسمه " 635
  .، وسأتحدث عنه وعن الملك فيما بعد"شعر أوتر"قبيلة كندة في عرف النسابين من أيام الملك  وثور ھو جد". ثور

شيئا غير ھذا النسب الذي يردده األخباريون، وليس لدى العبراينين من أمره غير ما ورد " قحطان"ونحن ال نعرف من أمر 
كوت أھل األخبار عنه واكتفائھم بسرد نسبه، دليل على وس. وأخرھم، وانه جد قبائل عديدة قديمة" عابر"من انه أحد أوالد 
  .أخذھم له من التوراة
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حتى بنت روق بن فزارة بن سعد بن سويد "أما أوالده، فلم يبخل عليه أھل األخبار باألوالد، فوھب بعضھم له امرأة سموھا 
ور إلى واحد وثالثين على حسب كرم ، ووھبوا له من الولد ما تراوح عدده من عشرة ذك"بن عوص بن إرم بن سام ابن نوح

   .الراوي أو بخله على قحطان، من بينھم يعرب وحضرموت وعمان وجرھم

المحتوي " المزدغف"، ومعنى "المزدغف"يعرب ابن قحطان، ودعاه ب : على ھذا النحو" قحطان"أوالد " الھمداني"وقد ذكر 
، وغاشم، والمعتصم، وغاصب، و "القاضي" "العاصي"لألشياء، وجرھم بن قحطان، ولؤي، وخابر، والمتلمس، والعاض 

، ونباتة، وقاحط، وقحيط، ويعفر جد المعافر، و المود، والمودد، و "الحرث" "الحارث"مغرز، ومبتع، والقطامي، وظالم، و 
 السلف، و السالف، ويكأل، و غوث، و ا لمرتاد، و طسم، و جديس، وحضرموت، وسماك، وظالم، وخبار، والمتمنع، وذو

وقد جمعتھا ليكون في إمكان . وقد أخذ ھذه األسماء من روايات أشار إلى أسماء رواتھا. ھوزن، ويأمن، ويغوث، وھذرم
  .القارئ اإلحاطة بھا

يعرب، : أولد قحطان بن ھود أربعة وعشرين رجال، وھم: في السجل األول"في موضع آخر انه قرأ " الھمداني"وذكر 
والحارث،  -خوالن رداع في الفقاعة  - وھو الذي بنى صنعاء، ويكلى الصغرى، وخوالن  والسلف الكبرى، ويشجب، وأزال،

وغوث، والمرتاد، وجرھم، وجديس، والمتمنع، والمتلمس، والمتغشمر، وعباد وذو ھوزن، ويمن، وبه سميت اليمن، 
سجل خوالن الذي " ولالسجل األ"وقصد ب ". والقطامي، و نباتة، و حضر موت، و سماك، و ظالم، وخيار، والمشفتر

  .تحدثت عنه آنفا

فكان يعرب، وكان ملكه باليمن، وقد غلب بقايا عاد، ووزع اخوته  -على رأي األخباريين  -أما الذي تولى الملك بعد قحطان 
في االقطار،فأقر أخاه حضرموت على األرضين التي عرفت بأسمه فقيل لھا حضرموت، وعين عمان على أرض عمان، 

  .على الحجازوولى جرھما 

وال نعرف من أمر يعرب شيئا غير ما ذكره بعض األخباريين من إن أم يعرب ھي من عاد أو من العماليق، ومن أن له اخوة 
   .جرھم والمعتمر والمتلمس وعاصم ومنبع والقطامي وعامي وحمير وغيرھم: من أمه، ھم

وإذا كانت ھذه المدة ھي . حكم فيھا أبوه، أي مئتي سنة على رأي بعض أھل األخبار مدة تساوي المدة التي" يعرب"وقد حكم 
فعمره إذن عمر ال بد أن يحسده عليه كل أحياء ھذا القرن ومن . مدة حكمه، فال بد أن تكون أيام حياته أطول من أيام حكمه

  .سيأتي بعدھم من الناس

جب، قالوا وبه كان يكنى، و شجبان، وبه فقد نسب بعضھم إليه يش. ولم ينسب أھل األخبار والنسب إلى يعرب ولدا كثيرا
  .باليمن، وھي أعال رمع" شجبان"سميت 

: وجعل بعضھم ليعرب من الولد. تقاربا كبيرا، ولعل أحد االسمين خلق االسم الثاني" شجبان"و " يشجب"ويالحظ أن بين 
  .وحيدان، وحيادة، وجنادة، ووائال، وكعبا. يشجب

، وفي شعر ينسب إلى "حسان بن ثابت"وإنما ورد اسمه في شعر ينسب إلى . الجاھليفي الشعر " يعرب"ولم يرد اسم 
والشعران من النوع المصنوع . إنه قاله لما أخرجتھم األزد من مكة: ، وھو من جرھم، قيل"مضاض بن عمرو الجرھمي"

أم بلسان أھل اليمن . به القرآن، الذي ال أدري أكان يتكلم بھذا اللسان العربي الذي نزل" مضاض"المحمول على حسان وعلى 
  .الذي يختلف عن ھذا اللسان

يرب "إنما نعرف أن في التوراة اسم ملك سمته . اسما في التوراة، ال في أبناء يقطان وال في غير أبنائه" يعرب"وال نعرف ل 
Jareb "في نظرھم أن يكون قد  يظن بعض علماء العھد القديم أنه اسم ملك عربي كان يحكم مقاطعة عربية، ومن الجائز

، فصيروه "يثرب"وال يستبعد أن يكون أھل األخبار قد سمعوا باسمه من يھود . ، أو مكانا آخر في جزيرة العرب"يثرب"حكم 
   ".يعرب بن قحطان"

 .وقد أقامت بمكة، وكان منھا أرباب البيت. ويقصد األخباريون بجرھم جرھما الثانية،التي جاءت بعد ھالك جرھم األولى
وقد ذكر األخباريون أن إسماعيل نشا . ويظھر أن أھل الجاھلية كانوا يتصورون أن قبيلة جرھم كانت ترعى البيت الحرام
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ثم تغلبت . بينھا وتزوج منھا، وأن أباه إبراھيم بعد أن قام ببناء الكعبة ورفع قواعدھا، ترك اببنه بينھم، فصارت له صلة بھم
  .لسدانة، واحتفظت بھا إلى أن انتقلت إلى قريشعلى جرھم خزاعة، فانتزعت منھم ا

" قطوراء"وتنافست معھا، وكان " قطوراء"وكان سيب تغلب خزاعة على جرھم وخروجھا من مكة إن جرھما بغت على 
" السميدع"، فاقتلوا قتاال شديدا،وقتل "قعيقعان"أبناء عم لجرھم، وكانوا يقيمون أسفل مكة بأجياد، وجرھم في اعالھا ب 

ثم إن جرھما بغت بمكة، وظلمت من دخلھا من غير أھلھا، . ، وتصالح الطرفان، وأستقر األمر لجرھم"قطوراء"ب صاح
من خزاعة ذلك، أجمعوا على حربھا " غبشان"و " بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة"فلما رأت . وأكلت مال الكعبة الذي يھدى لھا

  .فنفوھم من مكة" غبشان"و  "بنو بكر"و إخراجھا من مكة،فاقتتلوا، فغلبتھم 

كانوا أبناء عم جرھم، وكانوا ظغنا من اليمن، فأقبلوا سيارة، وعلى جرھم مضاض بن " قطورا" "قطوراء"وذكر النسابون أن 
وعاشوا مع جرھم والعدنانين أبناء إسماعيل بمكة بعد ھجرتھم ھذه من . السميدع، فاستقروا بمكة" قطوراء"عمرو، وعلى 
  ".قطوراء"عمق النسابون في البحث عن أصل قبيلة اليمن، ولم بت

عابر بن سبأ بن يقطن بن عابر بن شالخ بن "، ونص على أن والده ھو "ھذرم"، على أن اسم جرھم ھو "الطبري"وقد نص 
غير فيه وھو نسب أخذ من التوراة إال أن من أخذه ونقل الطبري روايته منه لم يروه صافيا نقيا، بل ".أرفخشذ بن سام ابن نوح

أي " يقطان"في التوراة، وھو االبن الخامس من أبناء " Hadoram" "ھدورام"ھو " ھذرم"فإن . وبدل، جھال أو لسبب آخر
   .من القبائل القحطانية بحسب رواية التوراة" جرھم"وبذلك تكون . قحطان

إلى جرھم، ويظھر من شعر  ينسب" عبيد بن شرية الجرھي"ولم يختف ذكر جرھم حتى في صدر اإلسالم، فكان القاص 
أن بقية منھا بقبت باقية، وظلت جماعة منھا تعيش على ساحل البحر األحمر المقابل لمكة إلى أواخر القرن " حسان بن ثابت"

من وجود " الطبري"ھذا، وما ذكره . في اليمن، على زعم بعض األخباريين" العبيديون: "ومن بقايا جرھم. الثاني للھجرة
  .يستند إلى حقيقة" لحيان"و " رھمج"عالقة بين 

". جرھم"انه " فورستر"كذلك، ويرى " أسطيفان البيزنطي"، وذكره "Charmaei: "اسم شعب دعاه" بلينيوس"وقد ذكر 
ويشك بعض الباحثين في صحة ھذا الرأي، وذلك ألن الشعب المذكور كان يعيش على مقربة من المعينيين، أي في أرض 

لھم، على انھم كانوا من الشعوب العربية المعروفة في حوالي " أسطيفان البيزنطي"و " بلينيوس"ر ويدل ذك. بعيدة عن مكة
  .الميالد وبعده، ولھذا ورد ذكره عند ھذين الكاتبين

مقبرة من مقابر جرھم، وان نفرا دخلوا المقابر، . ، كان"دوحة الزيتون: "إن موضعا كان بمكة يقال له" الھمداني"وقد ذكر 
  .أشياء ثمينة من مصوغات وكتابات فوجدوا

وھذه ". العربية"وإلى يعرب ينسب أھل األخبار نشوء العربية، يزعمون انه كان أول من أعرب في لسانه، ولھذا قيل للسانه 
ھو الذي جاء بولده إلى " يعرب"رواية قحطانية تعارض الروايات العدنانية بالطبع، ويظھر من بعض روايات أھل األخبار إن 

وتذكر ھذه الروايات إن ولده كانوا أول من لمجا بتھيئة الملك، . يمن، فأسكنھم بھا، إال أنھا لم تذكر الموطن الذي جاء منهال
وسأتحدث عنھا . ، وھي تحايا ينسبھا بقية األخباريين إلى غيره من الملوك المتأخرين"أنعم صباحا"و " أبيت اللعن: "فقالوا له
   .فيما بعد

، ومن ولده عبد شمس، ويقال له عامر "يمن"من يعرب إلى ابنه يشجب، ويقال له  -على رأي األخباريين  -وانتقل الملك 
، وانه فتح مصر وبنى بھا "مأرب"زعموا انه ھو الذي بنى قصر سبأ ومدينة . على زعم بعض األخباريين" سبأ"ويلقب ب

  .ير ذلك مما يقصه علينا أھل األخبار، وغ"سبأ"مدينة عين شمس، وانه أول من سن السبي، ولذلك عرف بي 

، و اسمه "سبأ األكبر: "كثيرا، فلم يھبوا له أوالدا أ كثيرين، وكل ما أعطوه ھو" يشجب"ويالحظ إن النسابين قد بخلوا على 
صيفيا، " شجبان"، فأولد "شجبان بن يشجب"، و "جرھم بن يشجب: "، و أعطاه بعضھم باإلضافة إليه"عبد شمس"كما رأينا 

  .وأولد صيفي مالكا، و أولد مالك الحارث، وقد ملك
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وكان أول من استعمل لتدمير الحكم في ملكه، : "، قال"األعقف"، ھو )سبأ(نقال عن بعض الرواة إن لقب " الھمداني"ويذكر 
ه إلى وروى في ذلك شعرا نسب". وأول من سبى السبي، ممن ختر به وحاربه وناصبه.. وأول من نصب ولي العھد في حياته

  ".علقمة بن ذي جدن"

في " سبأ"، فسار "كيقباد"، كان في زمن "سبأ"، أي "عبد شمس"إن ملك " عيسى بن داب"نقال عن " حمزة االصفھاني"و ذكر 
، ووطد "سبأ"مدن اليمن و مخابئھا، و كانت إذ ذاك في بقايا عاد، فلم يدع بأرض اليمن أحد منھم إال سباه و استبعده فسمي 

   .لقحطانيين في اليمنبذلك حكم ا

". عبد شمس، سبأ بن يشجب، يعرب بن قحطان: "، ھذا نصه"Rep. Epigr. 4304"وقد عثر العلماء على نص وسموه ب 
صنعه بعض من تعلم حروف المسند، أو . وھو نص أشك في صحته، وأرى أنه وضع بعد الجاھلية بزمن، قد يكون غير بعيد

ليمانية، ألن أسلوب المسند معروف، وال نجد في نصوصه نصا واحدا دون على ھذا ممن يتقنون صناعة تزييف العاديات ا
ثم إن ھذا النسب ھو نسب متأخر وضع على أثر احتدام النزاع بين القحطانين والعدنانيين في العصر . النسق في تدوين النسب

ورود ھذا النسب عند السبئيين واقناع الناس  والظاھر إن نافش النص، وھو من اليمن، أراد إثبات. األموي كما سنرى فيما بعد
بأنه كان معروفا فدونه، على كل حال إن في استطاعة الباحثين تقدير زمن تدوين ھذا النص، ودراسة طبيعة اللوح الذي دون 

  .عليه بالطرق الفنية، وعندئذ يمكن إثبات صحة تلك الكتابة أو عدم صحتھا بطريقة علمية ال تقبل جدال

لخم وجذام وعاملة وغسان، : فالذين تشاءموا. لسبأ عشرة أوالد، تشاءم منھم أربعة، وتيامن منھم ستة" سعوديالم"وجعل 
وذلك على رواية من جعل أنمارا من . والذين تيامنوا حمير واالزد ومذحج وكنانة واألشعريون وأنمار الذين ھم بجيلة و خثعم

شمس "وجاء في كتاب . ر وكھالن وعمرو واألشعر وأنمار وعاملة ومرحمي": التنبيه واألشراف"سبأ، وجعلھم في كتابه 
حمير وسدان وكندة ومذحج واألشاعر : تيامن منھم ستة: رجل من العرب أولد عشرة: سئل النبي عن سبأ، فقال": "العلوم

   ".جذام ولخم و عاملة ألزد: وأنمار، وتشاءم منھم أربعة

نصرا، وأفلح، ": ابن الكلبي"وھو حمير، وكھالن، وأضاف اليھما استنادا إلى رواية ، فأولد لسبأ العرنجج، "الھمذاني"وأما 
وأصاف إلى ھؤالء استنادا إلى . وزيدان، وعبد هللا، و نعمان، و المود، وھوذة أو أھود، ويشجب، ودرھما، وشداد، وربيعة

ا، وكھالن، وبشرا، وريدان، وعبد هللا، حمير: ، وجعلھم"الھون"أبا ملك عميكرب بن سبأ، وأھون ابن سبأ : رواية أخرى
  .وأفلح، والنعمان، والمود ويشجب، ورھما، وشدادا، وربيعة، في مكان آخر

أول من وضع على رأسه تاج الذھب من ملوك : وكان كما يقول: و يذكر المسعودي أن حمير ھو الذي تولى الملك بعد أبيه
أنه كان " ابن الكلبي"وذكر ". العرنجج" "العرنج"وقد عرف حمير بر . وحكم خمسين سنة". المتوج"اليمن، ولذلك عرف به 

. األكبر واألصغر، واألدنى: ، ھم"حمير"يلبس حلال حمرا، وصرح بعض أھل األخبار أنه كان ھناك ثالثة رجال عرفوا ب 
صغر بن سبأ فاألدنى ھو حمير بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة، وھو حمير األ

األصغر بن كعب بن سھل بن زيد بن عمرو ابن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حذار بن قطن 
  .بن عريب بن زھير بن أيمن بن الھيسع بن العرنجج، وھو حمير األكبر ابن سبأ األكبر بن يشجب

والھميسع بن حمير، ومالك بن حمير، ولھيعة بن حمير، . وايةمالك، وعامر، وعمرو، وسعد، و وائلة في ر: وأوالد حمير ھم
، والھميسع، ومالك، وزيد، وعريب، ووائل، و مشروح "الھمداني"في قول " ابي نصر"ومرة بن حمير على رواية 

، ومعديكرب، وأوس، و مرة على رواية أخرى، وجعلھم بعض الرواة أكثر من ذلك عددا، وقد ورد في الجزء "مسروح"
وأما الجبال المقدسة عند أھل اليمن، فجبل حضور وصنين ورأس بيت فائش من رأس جبل : "قال الھمداني"ل من اإلكليل األو

   ".وفي رؤوس ھذه الجبال مساجد مباركة مأثورة. تخلى ورأس ھنوم ورأس تعكر ورأس صبر

م الوثنية أو أن المساجد التي أنشئت في وأرى أن قداسة ھذه الجبال وردت إليھا من األيام التي سبقت اإلسالم، من ط أيا
رؤوسھا، إنما أنشئت فوق معابد قديمة، لعبادة األصنام، وذلك كما حدث في أماكن أخرى من جزيرة العرب حيث اكتسبت 

فلما جاء اإلسالم، ألبست ثوبا إسالميا، فبقيت حية، وتحولت بمرور الزمن إلى . بعض، المعابد الوثنية القديمة قدسية خاصة
  .مزارات ومساجد تقام فيھا الصلوات
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ابن إسحاق ونفر آخر من عرفوا "و " ابن الكلبي"على ما جاء عن ( حضور)ألھل " بختنصر"وقد اعتمد رواة خبر غزو 
وما بنا حاجة أبدا إلى البحث في أسماء رواته لمعرفة . بروايتھم ھذا النوع من الروايات التي تعرف من معين اإلسرائيليات

ونبوءته،تجد القصة مكتوبة في السفر التاسع ( أرميا)خذ التوراة واقرأ ما جاء في أسفار . فالمسألة جد واضحة. توراةصلته بال
قوموا اصعدوا إلى قيدار، : ھكذا قال الرب. عن قيدار وعن ممالك حاصور التي ضربھا نبوخذ راصر ملك بابل: "واألربعين

ويأخذون ألنفسھم شققھم وكل آنيتھم وجمالھم، وينادون إليھم الخوف من كل  يأخذون خيامھم وغنمھم،. اخربوا بني المشرق
  .جانب

اھربوا، انھزموا جدا، تعمقوا في السكن يا سكان حاصور،يقول الرب، ألن نبوخذ راصر ملك بابل قد أشار عليكم مشورة، "
تسكن وحدھا وتكون جمالھم . عوارض لھا يقول الرب ال مصاريع وال. قوموا إلى أمة مطمئنة ساكنة آمنة. وفكر عليكم فكرا

وتكون . نھبا، وكثرة ماشيتھم غنيمة، وأدرى لكل ريح مقصوص الشعر مستديرا، وآتى بھالكھم من كل جھاته يقول الرب
" معديكرب"في موضع " عميكرب".حاصور مسكن بنات آوى، إلى األبد،ال يسكن ھناك إنسان، وال يتغرب فيھا ابن آدم

   ".أوس" في موضع" واسا"و

أما نسابو . وولد مالك بن حمير قضاعة بن مالك بن حمير، جد قبائل قضاعة في زعم من يجعل قائل قضاعة من اليمن
. العدنانيين، فيدخلونھا في عدنان، وال يوافقون على إلحاق نسبھا باليمن، ويرون إن ذلك وقع متأخرا لدوافع سياسية وعصبية

: ، فقد اكتفى بذكر ولدين ھما"االشتقاق"أما صاحب . الحاف، والحاذي، ووديعة، وعبادة: ملقضاعة أوالدا ھ" الھمداني"وجعل 
  .ومنھما تفرعت قضاعة: الحاف والحاذي، ثم قال

عمران بن الحاف، وعمرو بن الحاف، وأسلم بن الحاف، وعر ايد بن : ھم" الھمداني"وولد الحاف بن قضاعة على رأي 
د بن الحاف، وعشم بن الحاف، وسقام بن الحاف، وليلى بنت الحاف، وسلمان بن الحاف الحاف، و زيد بن الحاف، ، وعبي

  .على ما ورد في سجل خوالن

فولد . 4فولد عمران بن الحاف، حلوان بن عمران بن الحاف، وتزيد بن عمران ابن الحاف، وسليح بن عمران بن الحاف 
وقد جعل بعض ". قبائل الحمسى من العرب"من " ابن حبيب"ھم وقد عد. حلوان بن عمران تغلب الغلباء، وربان وھو عالف

ونسبوا إلى حلوان أبناء آخرين، ". عمرو"وذكر بعضھم ان اسم سليح ھو . ابنا لعمرو بن الحاف ابن قضاعة" سليحا"النسابين 
في غسان، ودخلت " عائد"و " عابد"وقد دخل بعض ھذه القبائل في قبائل أخرى، فدخلت . مزاح، وعابد، وعائد، وتزيد: ھم

  .تزيد في تنوخ

رك وتغلب !وولد تغلب وبرة، فولد وبرة كلبا والنمر واألسد والذئب والثعلب والفھد والضبع والدب والسيد والسرحان وال
: فولد األسد بن وبرة تيم هللا فھما وقھما في ھمدان، وھو تنوخ، وقد دخل في تنوخ المتتخين، و ھم. والخشند وعبسا وضنة

وولد تلغب بن وبرة . فأولد شيع هللا جسرا، فولد الجسر القين بن جسر. و نھد ، و األزد، و إياد، و شيع هللا بن أسدجرم، 
   .عامرا، وھو طابخة، وولد النمر بن وبرة التيم وخشينا وفتية بن النمر

فولد ليث زيدا، فولد زيد نھدا،وسعدا  فولد سود ليثا،. جرما، وعوفا، وأولد اسلم بن الحاف سودا وحوتكة أبي أسلم" ربان"وولد 
وولد عمرو بن الحاف بھراء . عذرة والحارث وصعبا ومعاوية و وائال بطون كلھا -ويعرف بسعد ھذيم  -فولد سعد . وجھينة

ب وولد حيدان بن عمرو، مھرة، ومجيدا، وتزيد الذين تنس". ھوذة"فأولد لوذ . لوذ: وخوالن تقول. وبليا وحيدان وخوالن ولوذة
  ".الثياب التزيدية"إليھم 

: اآلمري، ويقال آمري، ونادغم و الدين، فولد اآلمري: اضطمرى بن مھرة، فولد اضطمرى ثالثة نفر: وأولد مھرة بن حيدان
ولھم . ومن قبائل القمر بنو ريام، وبلدھم قرية يقال لھا رضاع على على ساحل بحر عمان. القمر، والقرا،والمصال، والمسكا

ومن قبائل الديل حسريت، فأولد . بناحية عمان يمتنعون فيه يعرف بحبل بني ريام، وبنو خنزريت، وبنو تبرح جبل حصين
  .كرشان، والثعين، فمن الثعين بنو تبلة بن شاسة: الشوجم، ويخن، وأولد يخن: حسريت

المتقدمة التي ذكرھا " أبي راشد"عن نسب مھرة بعض االختالف في رواية " سجل خوالن وحمر بصعدة"ويختلف ما في 
فولد . اظطمري ومھرى: فولد اآلمري. اآلمري، والدين، ونادغم وبيدع بطن: أولد مھرة: ففي السجل المذكور. الھمداني
وولد . فولد المصال، المزافر. المذاذ والمسكا، والمصال: وولد مھرى. القرا، وبني رئام: فولد يبرح. القمر، ويبرح: اضطمري
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الشوجم، و يحنن، : فولد. العيد و حسريت، و العقار: وولد نادغم. بنو باغت، وبنو داھر: لغيث، فمن الغيثالوجد، وا: الدين
  .بنو حديد، وبنو بخ: من نادغم: وقال بعض الحضارمة. الثعين، والثغراء، والكرشان: فولد يخنن

   .واألقارع وأولد مجيد بن عمرو بن حيدان بن عمرو و يحننا، وحيا، وحبيبا،وعندال ووداعة،

حي بن خوالن وھو األكبر من ولده، وسعد بن خوالن، وھو الذي : فأولد خوالن بن عمرو بن الحاف بن قضاعة سبعة نفر
. ملك بصرواح، ورشوان ابن خوالن، وھانىء بن خوالن، ورازح بن خوالن، واألزمع بن خوالن، وصحار بن خوالن

  .بعضھم ثالثة عشر ابنا ويضيف بعض النساب إليھم أوالدا آخرين، وجعلھم

عدي بن حي، وزيد بن حي، وشعب بن حي، ومرثد بن حي، وغنم بن حي، والمقدام بن حي، ونوف بن :وأولد حي بن خوالن
  .وتجد بعض االختالف في ھذه األسماء، بحسب اختالف روابات النسابين. حي

  ن األيام من بعد جيھم فعلن به كما فعلن بحزفرافمن يأم: ، وھو الذي قال فيه امرؤ القيس"جيھم"ومن ولد حي بن خوالن 
  .المايھور كان ملكا من ملوك حمير" جيھما"وقد زعم أھل األخبار أن 

حجر بن ربيعة، وسعد بن ربيعة، وكامل : فأولد ربيعة. ربيعة بن سعد، وسعد بن سعد، وعمرو بن سعد: وأولد سعد بن خوالن
  .عة، ورشوان األصغر بن ربيعة، وداھكة بن ربيعة في بعض الرواياتبن ربيعة، وفروذ ابن ربيعة، ويغنم بن ربي

و أولد . الحارث بن سعد، و حرب بن سعد،و غلب بن سعد، و سھمك بن سعد، و قثم بن سعد: و أولد سعد بن سعد بن خوالن
  .ثة أبطنجبرا، و معيشا، و شال، ثال: يعلى بن غالب، فأولد يعلى بن غالب: غالب بن سعد ابن سعد ين خوالن

ھالال، و عليا فولد ھالل شرحبيل و جابر، فولد شرحبيل ھالال، فولد ھالل شرحبيل األصغر ، : و ولد ھانئ بن خوالن
و جعل بعض النسابين . و ھم أھل بوصان من أرض خوالن. ، و ھي قبيلة عزيزة"جماعة"و أولد شرحبيل األصغر . وجابرا

  .عليا، و سعدا، و جامعاھالال، و يعلى، و : ولد ھانئ خمسة نفر

و ذكر بعضھم قائمة تختلف عن ھذه في . و أولد بن خوالن مرتدا، و عويضا، و رئما، و يعلى، و يغنما، و بزيا، بطون كلھا
  .أسماء ھؤالء األوالد

تلف عن و ھناك رواية أخرى تخ. آلحقا، و مخلفا، و خليفة، و سعدا، و منبرا، و حربا، و خوليا: و أولد رشوان بن خوالن
   .ھذه في ذكر االسماء

و جعل بعض االخباريين عدة ة . وولد االزمع بن خوالن ثابتا، و األجبول، و أخيل و مخيال، و األسووق، و الجعل، و مران
  .مران، و الكرب، و االسووق، و حفنى، و عبد هللا، و يعلى، و ثابت، و عمرو، وعمير، و الناسك:ولده عشرة، ھم

  .و كل ھذه بطون كبار. عامرا، و بشرا، و طارقا، و علقمة، و شبال، و حاذرا: ستة نفر وولد صحاربن خوالن

ھذا و إننا لنجد اختالفا بين النسابين في تثبيت ھذه االنساب، مما يدل على إن أھل النسب مع دعواتھم بحفظ النسب و وجود 
نا نستطيع إن نقول إن سجل خوالن وحمير الذي مشجرات لألنساب عندھم، كانوا يختلفون فيما بينھم في النسب، حتى إن

بصعدة، لم يكن يتفق مع الروايات األخرى للواردة في النسب، ويتجلى ذلك في الروايات المتناقضة التي نراھا في اإلكليل 
عندھم  وفي غيره من كتب األنساب، ويظھر ان نسابي أھل اليمن،كانوا يعتمدون على علمائھم في النسب، وعلى ما كان مدونا

  .منه، ولھذا تجدھم يختلفون في كثير من أنساب أھل اليمن عن النسابين الشماليين الساكنين في العراق أو في بالد الشام
، وھم حي عظيم، ولھم كانت "زھران بن مالك"، و "زيد بن مالك: "على ھذا النحو" بن حمير"مالك "ولد " الھمداني"وجعل 

وقد ولد ". ھزان األولى بن مالك"، وقيل "األخطور بسن مالك"و " الغمور بن مالك"و " لكھوازن األولى بن ما"اليمامة، و 
، فولد مرة بن زيد عمرو بن مرة، فولد عمرو بن مرة مالك بن عمرو، فولد مالك بن عمرو "مرة بن زيد"زيد بن مالك 

  .قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير
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كلھا، وولد سعد ابن حمير السلف وأسلم، وولد عمرو بن حمير الحارث، " يحصب"دھمان، وولد دھمان وولد عامر بن حمير 
   ".آل ذي رعين" "الحارث"وولد 

، وكان ملكه ثالثمئة سنة، أي أنه أضعاف أضعاف مدة حكم "كھالن"ھو أخوه " حمير"ان الذي حكم بعد " قتيبة"ويذكر ابن 
زيدا، وولد " كھالن"وقد ولد . ة حكمه، فال بد أن يكون عمره يوم مات أكثر من ذلك بالطبعو إذا كانت ھذه ھي مد. أخيه حمير

  ".مرة"، و "مذجح"، وھو "مالكا"، و "نبت"وھو " األشعر"مالكا، وأددا، فولد أدد طيئا وھو جلھمة، و " زيد"

ومن ". تيم هللا"، و "خارجة"، و "األسعد: "، ومنھم"سعد": "فطرة"ومن ". الحارث"، و"الغوث"، و "بنوفطرة"ومن طيء 
": جدعاء"، ومن "جدعاء"ثعلبة، ": ذھل"ومن " ثعلبة"، و "ذھل"، و منھم "بنو رومان": "جديلة"، ومن "جديلة"، "خارجة"

  .تيم: ثعلبة، و من ثعلبة

اوية، مع": ثعل"و من . أشنع، وثعل، وبوالن، و ھنىء، و نبھان، و جرم: عمرو، ومن عمرو: ومن الغوث بن طيء
  .أخزم: ومن ربيعة. ربيعة، ولوذان: ومن جرول. بحتر ومعن: ومن سالمان. سنبس: ومن معاوية. وسالمان، و جرول

جزء، وزيد : ومن سعد العشيرة. سعد العشرة، وعنس، وجلد، ومراد، وھو يحابر: المعروف بمذحج" مالك بن أدد"ومن ولد 
. زبيد، وأود: ومن صعب. جشم، وسلھم: ومن الحكم. الحمد والعدل: زءومن ج. هللا، والحكم، و أوس هللا، وصعب، وجعفى

  .مر ان وحريم: ومن جعفى

رھاء، ومن يزيد : يزيد ابن حرب، ومنبه بن حرب، ومن منبه: ومن حرب. حرب، وعمرو: ومن علة. علة: ومن جلد
  .جنب: قال لھمالحارث، والغلي، وسيحان، وشمران، وھفان، ومنبه، ھؤالء الستة ي: المعروف بصداء

معقل، : ومن الحارث. الحارث: ومن كعب. مسلية: ومن عامر. عامر، وصعب، والنخع، وھو جسر": عمرو بن علة"ومن 
  .صالءة، ورزام: ومن النخع. ومالك: عوف: ومن المنخع. والحماس، وعبد المدان

  .ومنھم الحماس، والحارث، وكعب، وھو األرت

ومن . ومنھم من جعل قرنا ابنا لردمان. غطيف، وقرن، وبنو ردمان: ومن ناجية. ةزاھر، وناجي: ومن مراد وھو يحابر
   .الربض، وبنو زوف، والصنابح: زاھر

  .الجماھر،واألتغم، واألدغم، واألرغم، وجدة، وعبد شمس، وعبد الثريا: ومن األشعر

، و اسمه عمرو، "جذاما": "عدي"وولد ". كامال"، و "عديا": "الحارث"وولد ". الحارث": "مرة"وولد ". مرة": "أدد"ومن ولد 
ثور "ومنھم ". عفيرا"، و "بنو نمارة"، و "بنو جزيلة: "ومنھم". لخم بن عدي"، وھو "لخما"ومنھم بنو حرام، وبنو حشم، و 

  ".عاملة"و ھو ". الحارث بن عدي"، وھو "الحارث"و ". كندة"، وھو "ابن عفير بن عدي

وھذا مما يدل على ان جذاما ". بني أسد بن خزيمة"تحولت إلى اليمن، وھي معروفة بأنھا من جذاما ألنھا " الكميت"وقد ھجا 
  .كانت قد اختلط نسبھا بسبب اختالطھا بالقبائل المتجمعة،وان نسبھا اختلط لذلك بالقحطانيين وبالعدنانيين

، "السكون": "أشرس"ومن ". ئشالرا"، و منھم " الحارث": "بني معاوية"ومن ". أشرس"و " بنو معاوية: "ومن كندة
  .و أوالده، و قبائل أخرى" بنو الحارث"، و "الجون"بنو "، و "، و بنو حجر" السكاسك"و

  .الدار، وبنو نصر: راشدة، وحدس، ومن نمارة": جزيلة"ومن ". أفصى"، و "غطفان": "بني حرإم"ومن 

  .المعافر : خوالن وھو فكل، ومن بعفر ولده" عمرو"ومن ."يعفر"، و "عمرا: "، فولد"ة بن أدد"مالك بن الحارث بن مھر"أما 
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وولد ھمدان نوفا وخيران، فمنھم بنو حاشد وبنو . ھمدان، وألھان: أوسلة، وھو" ربيعة"ربيعة، وولد " خيار بن مالك"وولد 
وأما . من طيء  فمنھم جديلة، وھي" خارجة"السبيع، ووادعة ، وأما : ومن بطون ھمدان. منھم تفرقت ھمدان، وعربب. بكيل

وولد . أنعم بن مراد، ويحابر، وكان لھم يغوث بجرش": مراد بن مذجح"وولد . عمرو بن سعد، فھو أبو خوالن من عمرو 
بنو "، و "بنو الحماص"، و "بنو النار"ومن كعب . جسرا وكعبا: فولد عمرو. فولد علة عمرا. علة بن خالد:! خالد بن مذجح

   ".قنان

، ومنھم جذيمة بن مالك بن فھم بن غنم بن دوس، " دوس ابن عدنان"، فمنھم "زھران"واما . ھم سالمان، فمن"سيدعان"وأما 
  .وجھضم ابن مالك رھط الجھاضم، وسليمة بن ماللك، وبنو ھناءة، ومعن بن مالك

  .ومن زھران بنو يشكر والجدرة. ومنھم بطن يقال له يحمد، والفراھيد

: أراش، ومن أراش": عمرو"ومن . عمرو واألزد" الغوث"ومن ". الغوث"ن، فقد أولد وأما نبت بن مالك بن زيد بن كھال
": خثعم"ومن . بنو نذير، وبنو أفرك، وعرينة : ومن بطونھم. بنو قسر: ومن بجيلة. خثعم، وبجيلة، وعبقر : أيمار، ومن أنمار

  .شھران ناھس، وشھران، ويقال لھما بنو عفرس 

وعمرو، ودوس، ونصر، ومالك، و قدار، و الھنو، وميدعان، وزھران، و عامر، وعبد هللا،  مازن،: وأما األزد، فمن ولد
ومنھم عدي، . حارثة الغطريف: ومن امرىء القيس. ثعلبة، ومنھم عامر، وامرؤ القيس، و كرز: وأما مازن فمنھم. وغيرھم

نزلوا على . والحارث، وجفنة، وكعب، وھم غسانوعامر ماء السماء، والتوأم، ومن عامر ماء السماء ثعلبة العنقاء، ومالك، 
  .ومن ثعلبة العنقاء حارثة، ومنھم األوس و الخزرج. ماء يسمى غسان فنسبوا إليه

بابني قيلة، وذكر أنھم لم يؤدوا إتاوة قط في الجاھلية إلى أحد من الملوك، وكتب إليھم تبع " الخزرج"و " األوس"وقد عرف 
  .يدعوھم إلى طاعته

  .فكانوا يقاتلونه نھارا، ويخرجون إليه العشاء ليال، فلما طال مكوثه، ورأى كرمھم، رحل عنھم  ؟" تبع أبو كرب"فغزاھم، 

وكان له بنون فماتوا، فحلف ألميتن من أحيا من أھل الجوف، فقتل : قالوا". حمار بن نصر بن األزد": "نصر بن األزد"ومن 
  .أخلى من جوف حمار: ثمود، فقيل

   المستعربةالعرب 

، ويقال لھم العدنانيون أو "المتعربة" "العرب المستعربة"ھم  - على رأي أھل األخبار  -والطبقة الثالثة من طبقات العرب 
قيل لھم " . رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرھمي"إسماعيل بن إبراھيم وامرأته "وھم من صلب . النزاريون أو المعديون

الجد األكبر للعرب " إسماعيل"و منھم تعلم . وا إلى العرب العاربة، وأخذوا العربية منھم، ألنھم انضم"العرب المستعربة"
وموطنھم األول مكة على ما يستنبط من كالم األخباريين، . المستعربة العربية، فصار نسلھم من ثم من العرب واندمجوا فيھم

  .األول لإلسماعيليينالعربية، وفيھا ولد أوالده، فھي إذن المھد " إسماعيل"فيھا تعلم 

، "أذبل"و " قيذر"وكان أكبرھم، و " نابت: "، اثني عشر رجال ھم"رعلة"ولد من زوجه " إسماعيل"ويذكر أھل األخبار أن 
وأكثر ھذه األسماء ورودا في الكتب العربية، نابت، . وميشا، و مسمعا، وماشى، ودما، وأذر، وطيما، ويطور، و نبش، وقيذما

: ھذه أسماء بني إسماعيل بأسمائھم، على حسب مواليدھم: "لنسابون ھذه األسماء من التوراة، فقد جاء فيھاوقد أخذ ا. وقيذر
  ".نبايوت بكر إسماعيل، وقيدار، وأدبئيل، ومبسام، و مشماع، و دومة، ومسا، وحدار، وتيما، و يطور، و نافيش، وقدمة

" حويلة"لدھا ھؤالء األوالد الذين انتشروا، فسكنوا في منطقة تمتد من ولم تذكر التوراة اسم المرأة التي تزوجھا إسماعيل، فأو
  ".شور"إلى 

ولما كانت الطبقة األولى من العرب . وعدنان في نظر العدنانيين ھو جدھم األعلى، كما أن قحطان ھو الجد األعلى للقحطانيين
  .توعبت شعوب العرب كلھاقد بادت وذھبت، تكون العرب الباقية و كلھا من ولد قحطان و عدنان، اس
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يقطان "، فال نجد له اسما فيھا، وقد رأينا أن بين "عدنان"أما . في التوراة" يقطان"أو " يقطن"ھو " قحطان"وقد رأينا أن 
   .أما بين عدنان وسام، فعدد كبير من األباء. ثالثة آباء أو أربعة" سام"و

ن من اآلباء، فرأى بعضھم أنھم أربعون، وروى غيرھم انھم وقد اختلف النسابون في عدد من كان بين إسماعيل وعدنا
عشرون، وقال آخرون انھم خمسة عشر شخصا، وقالت جماعة إن المدة طويلة بين عدنان وإسماعيل بحيث يستحيل في العادة 

  .أن يكون بينھا ھذا العدد من اآلباء

، واختلفوا بينھم حتى في كيفية النطق بتلك األسماء، وقد اختلف األخباريون وأصحاب األنساب في نسب عدنان اختالفا كبيرا
وقد علل محمد أبن سعد الواقدي ذلك . على حين إننا ال نرى اختالفا بينم في نسب قحطان، وال في كيفية النطق بتلك األسماء 

، فذكر ان بورخ أبن وكان رجل من أھل تدمر يكنى أبا يعقوب من مسلمة بني إسرائيل قد قرأ من كتبھم، وعلم علمھم: "بقوله
ناريا، كاتب أرميا أثبت نسب معد بن عدنان عنده، ووضعه في كتبه، وأنه معروف عند أحبار أھل الكتاب وعلمائھم، مثبت في 

  " .ولعل خالف ما بين ھم من قبل اللغة، ألن ھذه األسماء ترجمت من العبرانية. أسفارھم، وھو مقارب لھذه األسماء

وھذا االختالف في نسبته يدل على انه لم يحفظ، و إنما اخذ من أھل الكتاب، وترجموه لھم، : "آخر ويقول الواقدي في موضع
فاألمر عندنا على االنتھاء إلى معد بن . ولو صح ذلك، لكان رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، اعلم الناس به. فاختلفوا فيه

ما وجدنا في علم عالم وال شعر شاعر أحدا يعرف : "يم، وقال أيضاعدنان، ثم اإلمساك عما وراء ذلك إلى إسماعيل ابن إبراھ
  ".ما وراء معد بن عدنان بثبت

ونقل القرطبي عن ھشام بن محمد فما بين عدنان وقيدار نحوا من : " ونقل ابن خلدون رأي من تقدمه في ھذا االختالف، فقال
ممن قرأ كتبھم يذكر نسب معد ابن عدنان إلى إسماعيل من من أھل تدمر من مسلمة يھود و" سمعت رجال: "أربعين أبا، وقال

كتاب أرمياء النبي، عليه السالم، وھو يقرب من ھذا النسب في العدد واألسماء إال قليال، ولعل الخالف إنما جاء من قبل اللغة، 
   ".ألن األسماء ترجمت من العبرانية

جداد فيما بين عدنان وإسماعيل إلى أيام النبي، فھم يذكرون إن ويرجع بعض أھل األخبار اختالف الناس في عدد اآلباء واأل
، "معد بن عدنان"الناس كانوا في خالف فيما بينھم في عددھم، وان الرسول لما رأى خالفھم ھذا، نھاھم عن تجاوز نسب 

ا بعد عدنان، فھي أسماء كذب النسابون، فم: "وانتسب النبي، صلى هللا عليه وسلم، إلى عدنان، وقال. وأمرھم بالتوقف عنده
  " .سريانية ال يوضحھا االشتقاق

عدنان بن أدد بن يرى بن أعراق : "، وساقوا نسبه على ھذا الشكل"أددا" "عدنان"وقد جعل بعض األخباريين اسم والد 
بي بن العوام عدنان بن أدد بن الھميسع بن سالمان بن عوص ابن يوز بن قموال بن أ: "، وساقه آخرون على ھذا الوجه"الثرى

إلى آخر ذلك من " 000بن ناشد بن بلداس بن تدالف بن طايخ ابن جاحم بن ناحس بن ماخي ين عيقي بن عبيد بن الدعا 
وروي ". عدنان بن أدد بن الھميسع: "وقد سبق النسب على ھذه الصورة أيضا". ابن الكلبي"سلسلة مفتعلة وال شك، رواھا 

  ".بيريللز"بصور أخرى في كتاب نسب قريش 

وقد زعم بعض علماء اللغة إن . ، وال عن كيفية توصلھم إلى أحدھما، أو كليھما"أدد"أو " أد"ولم يذكر أھل األخبار شيئا عن 
  ".قليت الواو ألفا النضمامھما"، والكلمة فعل من المودة، "أد"من " أد"

و قبائل أخرى " قريش"و " كلب"وتعبدت له  ، وھو الصنم الشھير الذي تغلب على دومة الجندل"ودا"وذكر األخباريون أن 
  ".أدد جد معد بن عدنان"، و "اد بن طابخة"، كما سمي "عبد ود"، وبه سمي "أد"عديدة، كان يھمز أيضا، فيقال 

، أرى أن السم ھذا الصنم عالقة باسم "Addu" "أدو"و " Adad" "أدد: "ونجد بين آلھة الشعوب السامية اسم صنم يقال له
  ".أدد"

عدنان ابن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب : "نسب عدنان على ھذه الصورة أيضا" محمد بن إسحاق"وقد ساق 
، وساقه في مكان آخر "إسماعيل"، ورجعھما كما ترى إلى "يعرب"ونسب " عدنان"، فجمع بين نسب "بن نابت بن إسماعيل

   .بصورة أخرى
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نساب وشجرات النسب التي يتصل سند روايتھا بھم، كابن الكلبي ومحمد بن إسحاق والغريب أن الرواة الذين رووا ھذه األ
وأمثالھما، ھم أنفسھم يروون ھذا النسب بأشكال مختلفة ومتضاربة، وطالما حرفوا األسماء العبرانية، ورووھا بصور متعددة، 

متفقون على أنھم سمعوھا منھم، أو نقلوھا من  وقد روى رواياتھم ھذه أناس متعددون، ولكنھم. وقد يحشون بينھا أسماء عربية
محرفة، وكانت غير موجودة " عدنان"ولما كان أكر ھذه األسماء الواردة في عمود نسب . مؤلفاتھم، كما يتبين ذلك من السند

بمثل ھذه  في التوراة، وإنما ھي أسماء عبرانية ممسوخة احيانا، فإن ھذا يدل على أن الرواة اليھود الذين كانوا يتحدثون
األمور إلى ابن الكلبي ومحمد بن إسحاق وغيرھما ممن مال إلى األخذ منھم، كانوا إما جھلة بما يتحدثون به، وإما كذابين أو 

غير أننا ال نستطيع أن نبرئ ھؤالء . ممن كانوا يحاولون التقرب إلى المسلمين بھذه التلفيقات لمآرب خاصة، أو ادعاء للعلم
الجائز أنه كان يلجا إلى . وصمة الجھل أو الكذب، وال سيما ابن الكلبي الذي تفرد برواية معظم ھذه األخبارللرواة أنفسھم من 

وإال فان من . أھل الكتاب ليأخذ منھم ما عندھم، ومن الجائز انه كان يضيف اليھا، أو يخترع من عنده، ليتحدث به إلى الناس
  .لالصعب صدور ھذا الخلط من رجل ثقة يعي ما يقو

وقد استغل نفر من أھل الكتاب مثل اليھودي التدمري المذكور، الذي أسلم كما يقول الرواة،ھذا الجشع الذي ظھر بين أھل 
األخيار في البحث عن األنساب القديمة، أنساب أجداد العرب القدامى، فصنعوا ما صنعوا من أسماء عليھا مسحة توازنية، 

وما الذي يدفعھم . وقد أخذھا الرواة على عادتھم من غير بحث وال مراجعة للتوراة. التوراةقدموھا إليھم على أنھا مذكورة في 
إلى البحث والمراجعة، فإن كل ما يطمعون به ويريدونه ھو الحصول على مادة يظھرون بھا على أقرانھم من أھل الرواية 

   .واألخبار

أما في الشعر الجاھلي، فقد ورد في شعر ينسب ". الكالسيكية"ت في النصوص الجاھلية، وال في المؤلفا" عدنان"ولم يرد اسم 
اقتصروا على . ولم يجاوز أبناء نزار في أنسابھا وأشعارھا عدنان". "عباس بن مرداس"، وفي شعر آخر ينسب إلى "لبيد"إلى 

لم يكن " عدنان"على أن  وھذا بدل". وقد يروى لعباس بن مرداس بيت في عدنان.. معد، ولم يذكر عدنان جاھلي قط غير لبيد
. جدا كبيرا في الجاھلية، كما صوره أھل األخبار و األنساب، فلو كان جدا كبيرا، لوجب عقال تردد اسمه وورود شيء عنه

  ".عدنان"وفي القديم من الشعر الجاھلي، مع أنه ابن " بروكوبيوس"مذكورا عند " معد"والغريب إننا نجد اسم 
أما الكتابات الجاھلية ". عدنون"و " عبد عدنون"، مثل "عدنان"طية والثمودية أسماء قريبة من اسم وقد وردت في الكتابات النب

  .يرد فيھا ھذا االسم، أو اسم آخر قريب منه"التي عثر عليھا في اليمن، فلم 

، فإن من "عدنان"لى أما بالنسبة إ". قسطان"لقد كان من السھل علينا الوقوف على المنبع الذي أمد أھل األخبار بأصل كلمة 
فليس في التوراة اسم يشابھه بين أسماء أبناء اسماعيل، أو . العسير علينا أن نتحدث عن المنبع الذي أمد أھل األخبار باسمه

ثم إننا ال ندري كيف عثر ". عدنان"ملك عربي أو سيد قبيلة عربية اسمه ال يشابه اسم . غير أبناء إسماعيل، وليس فيھا اسم
ھل ابتدعوه ابتداعا، أو أخذوه من أفواه أناس ": قحطان"األخبار، وكيف صيروه على الوزن الذي صيغ به اسم عليه أھل 

و ھل كان اسم قبيلة أو اسم  ؟أدركوا الجاھلية وكانوا قد وقفوا على اسمه بين أھل مكة أو بين القبائل التي تنسب إلى اسماعيل
ھذه أسئلة يجب أن نعترف بأن من غير الممكن اإلجابة عنھا في الزمن . حلف من األحالف، ثم صير اسم رجل فيما بعد

الحاضر، لعدم وجود مادة لدينا تساعدنا في استنباط أجوبة منھا، لذلك نترك أمرھا إلى المستقبل، فلعل األيام المقبلة تأتي بمادة 
   .جديدة، تزح النقاب عن ھذا الجھل المطبق باسم عدنان، وبفكرة عدنان

ولكن أحواال قاھرة أحاطت بالقبائل . ھي موطن العدنانيين، ومكة من تھامة" تھامة"ن روايات أھل األخبار إن ويظھر م
ثم أعقب . أول من تشتت وتفرق بسبب قتال وقع بينھا وبين نزار" قضاعة"وكانت . العدنانية فاضطرتھا إلى التفرق والھجرة

. في مناطق واسعة من جزيرة العرب حتى وصلوا إلى العراق والشامھجرة قضاعة ھجرات أخرى من العدنانيين، فانتشروا 
  .واختلطوا بالقبائل األخرى، وتفرقوا، في كل مكان

ويظھر من تلك الروايات أيضا، أن القبائل العدنانية، كانت قبائل متشاحنة يحارب بعضھا بعضا، دفعھا إلى تشاحنھا ھذا طبيعة 
  .الكأل والماء، حتى ضرب بھا المثل في التفرق والتشتتالبداوة وفقر البادية،و التقاتل عاى 

، أي حفيد عدنان، وال نجد اسم جده في "معد"مع أنه ابن " امرئ القيس"على انه اسم قبيلة مذكورا في نص " نزار"ونجد اسم 
  .اإلسالم وفي اإلسالملم تظھر إال في الجاھلية القريبة من " عدنان"وھذا مما قد يبعث الظن في نفوسنا أن فكرة . ھذا النص

وقد زعم األخباريون أن معدا عاش في . معد، وعك: وأولد األخباريون عدنان عددا من األوالد، أشھرھم وأعرفھم في نظرھم
والده، فلقى " عدنان"أما . في اليمن" حضورا"حينما ھاجم ملك بابل، أھل " حران"، وأن معدا خلص إلى "بختنصر"أيام 
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فلما . في أيامه" عدنان"ومات " " بختنصر"، فھزمھم "ذات عرق"وغيرھم في " حضورا"أليه من فيمن اجتمع " بختنصر"
إلى مكة، فوجد أخوته وعمومته قد لحقوا بطوائف اليمن، وتزوجوا فيھم، فرجع بھم " حران"من " معد"خرج " بختنصر"ھلك 

  .إلى بالدھم

ان معد بن عدنان في زمن سيدنا موسى عليه السالم، كما يعرفه وك: " إذ قال" موسى"إلى أيام " معد"أيام " الزبيدي"ورجع 
   ".من مارس علم، التواريخ واألنساب

تيمة بنت يشجب بن يعرب بن "وإنھا " تيمة"وقد جعل بعض أھل األخبار أم معد بنتا من بنات يشجب، قالوا إن اسمھا 
، بنتا "عدنان"ؤالء إلى بعد من ذلك بأن جعلوا أم بلى ذھب ھ. فربطوا بذلك نسب معد بنسب قحطان من جھة األم". قحطان

  .بھذا الزواج، خاال لعدنان ولذريته العدنانيين" يعرب بن قحطان"فصار ". بلھاء"، وقد قالوا لھا "يعرب"من بنات 

بن ، وقيل ا"اللھم بن جلحب بن جديس"يقال ". مھدد بنت اللھم"وجعلھا بعض آخر من جديس أو من طسم، وقالوا إن اسمھا 
  .طسم، وقيل ابن الطوسم، ومن ولد يقشان بن إبراھيم

" أبين"عدن بن عدنان، وزعم أنه صاحب عدن، وأبين بن عدنان، وھو صاحب : ومن بقية ولد عدنان على رأي أھل األخبار
  .على بعض اآلراء، وأد بن عدنان، وقد درج، والضحاك، والعي، وام جميعھم أم معد على بعض الروايات 

زھر بن أبي "، وفي شعر "النابغة الذبياني"، وفي شعر "امرئ القيس"د ذكرا في الشعر الجاھلي، فقد ورد في شعر ونجد لمع
، و في "عمرو بن كلثوم التغلبي"، و في شعر "بشر بن أبي خازم األسدي"، وفي شعر "قيس بن الخطيم"، وفي شعر "سلمى
". ، و في شعر ينسب إلى الحاجب بن زرارة"بن جندال السعدي سالمة"، وفي شعر "عبد المسيح بن عمرو الغساني" شعر 

، "حاتم الطائي"، زعموا أنه قاله في مدح "ابن دارة"، وفي شعر ينسب إلى الشاعر "الحارث"يقولون انه قاله يرد فيه على، 
   .، وغيرھم، كما ورد اسم معد في شعر المخضرمين"زھير بن جناب الكلبي"وفي شعر ينسب إلى

، مما ينبئ إن معدا كانت مؤلفة "حي في معد"، كما ورد "حاجب بن زراة"في شعر ل " الحي المعدي"عملت في كلمة وقد است
، و يدل ذلك على إن معدا كانت "و قد علم القبائل من معد: " من احياء، ال من حي واحد، و جاء في شعر عمرو بن كلثوم

و يقول ". قد علمت معد: "حظ إن شعراء الجاھلية القدامى كانوا يستعملونو نال. مؤلفة من قبائل، و انھا لم تكن قبيلة واحدة
. وما كان على ھذه الصورة، فالتذكير فيه أغلب. غلب عليه التذكير، وھو مما ال يقال فيه من بني فالن"إن معدا : علماء اللغة

لرجل تنتمي إليه قبيلة معينة، و انما كانت كلمة  و يستنتج من ھذا إن معدا لم تكن في األصل اسم علم". و قد يكون اسما للقبيلة
  .عامة تشتمل قبائل تشترك في طراز الحياة و إن كانت تعتقد انھا ترتبط بعضھا ببعض برباط النسب

لھا في كل يوم من معد قتال أو سباب أو "، و ذكر أن األنصار "األنصار"في مقابل " معد"وقد استعمل حسان بن ثابت كلمة 
بني "األنصار نصروا رسول هللا على رغم أنف معد، و أورد اسم معد في أحد االبيات مع قحطان، كما قال عن  ، وأن"ھجاء
و . ، فأستعمل كلمة معد في شعره للداللة على خصوم االنصار، كما استعملھا في مقابل قبائل معينة"تذبذب في معد"إنھا " أسد

الشاعر يعد نفسه من اليمن، و أھل مدينته من أصل يماني، فإن من و لما كان . خصوم األنصار ھم قريش و المھاجرون
   .الجائز أن نقول إنه عبر عن فكرة معد و قحطان في ھذا الزمان و عن رأي أھل مدينته خاصة في النسب عند ظھور اإلسالم

، و الفتحار بقومه على وبينما يصرف حسان بن ثابت كل فنه إلى ھجاء خصوم األنصار، أي أھل مكة و الدفاع عن أھل يثرب
قوم معد و نزار، نرى انه ال يسمي من يھجوھم عدنانيين، و لم يستعمل في شعره الواصل الينا المطبوع اسم عدنان، فلم أغفل 

ألم يقسم علماء النسب العرب  ؟ألم يكن من األجدر به ذكر عدنان و تقديمه على معد ؟أليس عدنان والد معد ؟حسان اسم عدنان
ألسنا نجد في كتب األنساب والتأريخ اسم عدنان مقسما على معد، وان قبائل معد  ؟أصل قحطاني وأصل عدناني: إلى أصلين

ال يعقل بالطبع أن يكون حسان قد ترك عدنان والعدنانية ولجأ  ؟تعد نفسھا عدنانية، كما أن قبائل قحطان تعد نفسھا قحطانية
وھذا ھو ما نالحظه أيضا في . أشھر وأعرف وأكثر استعماال في أيامة من عدنان" معد"لو لم تكن لفظة " معد"تعمال إلى اس

  .سائر اآلثار التي تعود إلى الجاھلية وصدر اإلسالم

ل حتى في قد برز في اإلسالم بروزا ال نلحظه في الجاھلية ب" قبائل عدنانية"و " عدنانية"و " عدنان"ويالحظ إن حظ مصطلح 
" قحطان"في مقابل " عدنان"، فصار "قبائل معدية"و " معدية"و " معد"الجاھلية المالصقة لإلسالم ولھذا غلب على مصطلح 
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ومن ھنا صار العرب قحطانيين أو عدنانين، واختفت بالتدريج المصطلحات االنتسابية األخرى التي شاعت في الجاھلية أو في 
   .صدر اإلسالم

تعني الشظف في العيش، والغلظ في المعاش والتقشف، وأنھا تعني حياة بدوية " معد"وال علماء اللغة أن لفظة ويستنتج من أق
شاقة بعيدة عن كل وسائل الحضر وترف أھل المدر، وھذا بالنظر ألھل المدن وأھل المدر نوع من الخشونة ال يحمد اإلنسان 

: أي خشونة اللباس، وروي" عليكم باللبسة المعدية"يرھا، جاء وقد وصفت مالبسھم بالخشونة كذلك فميزت عن غ. عليه
فالظاھر إن كلمة معد كانت تعتي ما تعنيه ". تسمع بالمعيدي خير من أن تراه: "وبھذا المعنى ورد". اخشوشنوا وتمعددوا"
قبائل التي نسبت غير إنھا خصصت بعد ذلك بقبائل خاصة ھي ال. عند اآلشوريين، أي البدو واألعراب" عريبي" "اريبي"

  .في العصر األموي فما بعده" العدنانية"نفسھا إلى عدنان وإسماعيل، وأكثرھا من مكة وحولھا، ثم تغلبت عليھا 
و يرتفع أھل األخبار بزمنه إلى أيام . ، من األمثال المشھورة المعروفة حتى االن"تسمع بالمعيدي خير من أن تراه: "والمثل

وفي . ، ويراد بھا رجل من معد"معدي"، تصغير "معيدي"ولفظة . نعمان بن المنذر تمثل به يوماالجاھلية، و يقولون إن ال
وقد ". المنذر بن ماء السماء"وفي رواية أن قائل ھذا المثل ھو . إطالق ھذا المثل بھذا المعنى داللة على المعاني المتقدمة

  وغرھم سن المعيدي في رعي وتغريب ضلت حلومھم عنھم: استخف النابغة الذبياني بمعد أيضا إذ قال
التي تطلق في العراق اليوم على للغالظ السود من بعض األعراب، وبين " معدان"و " معيدي"وال أستبعد أن يكون بين لفظة 

  .في العراق أيضا، والصفات المذكورة تنطبق على المعدان كذلك" معد"صلة، فقد كانت مواطن " معد"

كنت أخبرك إن "،وورد "وان ھذه المعدية ال تخلو من مكر وحيلة"لحيلة والكيد، فورد في األخبار بالمكر وا" معد"وقد اتھمت 
مطا يدل على أن ملوك " إن عدي بن زيد فيه مكر وخديعة، والمعدي ال يصلح إال ھكذا"، وورد "معدا ال ينام كيدھا ومكرھا

   .ا، ولذلك كانوا يحذرونھاالحيرة كانوا ال يأمنون من القبائل المعدية وال يعتمدون عليھ

ورأيت بالد مأرب من أرض اليمن أناسا من عقيل محالفة لمذحج، ال فرق بين ": "المسعودي"كما اتھم ولد نزار بالحيل، قال 
ھم وبين أحالفھم، الستقامة كلمتھم، فيھم حيل كثيرة ومنعة، وليس في اليمن كلھا أحيل من نزار بن معد غير ھذا الفخذ من 

  ".ال ما ذكر من ولد أنمار بن نزار ابن معد، ودخولھم في اليمن حسب ما ورد به الخبرعقيل، إ

، أي في زمن ال يبعد كثيرا عن "م565"المتوفى سنة " Procopiusبروكوبيوس "ل " تأريخ الحروب"وورد في كتاب 
، وقال إنھا كانت " Maddeni" "Maddenoi"سماھا  Sarakenoi"السركيوني"ميالد الرسول، ذكر قبيلة من قبائل 

، قيصر الروم، أرسل رسوال إلى ملك ال "م565 - 527" "جستنيانس" "يوسطنيانوس"وان  Homeritaeخاضعة لحكم 
Homertae  لينضم إلى الروم ويوافق على تعيين شيخ اسمه"Casius" "Kaisus " علىMaddeni وتأليف جيش ،
، "مديني"وقد نصب ملكا على . الفرس وشن الغارات على حدودھم لمھاجمة" معديني" "مديني"و " ھوميريته"مشترك من 

  .ورجع الرسول ليخبر القيصر، غير أن المللكيين لم يغزوا أرض الفرس

وكانت . ، وعنى بذلك اليمن"حميرا" Homeritae" ھوميريته"و ب " معدا" Maddeni" مديني"ب " بروكوبيوس"وقصد 
ھو " معد"الذي نصب ملكا على  Caisuaو . زمن استيالء الحبشة على اليمن معد خاضعة يومئذ لحمير، وكان ھذا الزمن

، وكان ھذا الملك ھو Homeritae، وكان صاحب كفايات، شجاعا محاربا، وكان قد قتل أحد أقرباء ملك "قيس"
Esimiphaeus  ر أن وساطة والظاھ". ملك"، الذي نصبه النجاشي نائبا عنه على اليمن، فتلقب بلقب "السميذع أشوع"أي

وقد تم على ما يظھر ونجحت الوساطة، وتلقب . إنما كانت إلصالح ذات البين، ولتسوية ذلك الحادث" السميذع"القيصر لدى 
   .ھذا أحد رؤساء القيسيين" قيس"وال أستبعد أن يكون . يلقب ملك" معد"وھو رئيس " قيس"

" السرسين"جماعة من القبائل التي عرفت عند اليونان باسم  ، أي"السركينوى"أن معدا ھم جماعة من " بروكوبيوس"وقد ذكر 
وھذا يعني أن معدا لم تكن في أيام ذلك المؤرخ الذي لم يبعد عھده عن اإلسالم كثيرا، على . أيضا، كما ذكرت ذلك في السابق
أنھا كلھا أو قبيلة منھا كانت ، و"معد"وكل ما في األمر إنھا قبيلة أو مجموعة قبائل تسمى ب . النحو الذي يصوره األخباريون

أما بقية معد، فلم يتحدث المؤرخ عنھم، .خاضعة لحمير، أي للسلطة الحاكمة على اليمن يومئذ، وھي الحبشة، ثم استقلت عنھا
، و ھو من "أبن بقيلة"و إذا كان الشعر المنسوب إلى .ھم جماعة أو جماعة منھا" بروكوبيوس" "معد"لذلك ال ندري أكان 

معروفة في ذلك العھد، على نھو يفھم منه إنھا كانت تعني قبائل عديدة " معد"تكون كلمة : لحيرة و ساداتھا صحيحانقباء ا
فقد جاء في شعره ألم وتوجع لما حل بأھل الحيرة بعد الفتح، فقد رأى سواما تروح . أعرابية تنضوي كلھا تحت ھذه التسمية

، "مرة والحفير"ين للمنذرين، وبعد فرسان النعمان، يرى الناس قلوصا بين بالخورنق والسدير بعد ما كانا مكانين مختار
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كجرب المعز في اليوم المطر، وقد تقاسمتھم القبائل من معد، عالنية كأيسار الجزور، بعد أن " أبي قبيس"وصاروا بعد ھالك 
ج كسرى، وخراج من قريظة كانوا أناسا ال يرام لھم حريم، وصاروا كضرة الضرع الفخور، يؤدون الخراج بعد خرا

  . كذاك الدھر دولته سجال فيوم من مساءة أو سرور: والنضير، ثم خلص إلى نتيجة يخلص إليھا من ييأس ويقنع، فقال

بفتح العراق، وقصد األبلة، حشر ثمانية آالف من ربيعة ومضر إلى ألفين كانا " أبو بكر"إن خالدا لما أمره " الطبري"وقد ذكر 
ولكن القبائل التي انضافت إلى خالد في العراق أو . ھذه القبائل التي انضافت إلى خالد" معد"من " ابن بقيلة"قصد معه، وربما 

التي حاربته ھي من مضر وربيعة في الغالب، وبين سكان الحيرة قوم يرجعون أنسابھم إلى تميم وإلى قبائل معدية، فكيف 
. ، وقد اقتسمتھم قبائل معد"معد"ضھا عنه وعن أمثاله حتى صاروا في حكم من إدبار الدنيا ومن إعرا" ابن بقيلة"يتألف 

فالظاھر إنه كان يتأفف ألن األمر أدبر منه ومن سادة أھل الحيرة والقرى، وھم حضر مستقرون، لھم نعيم وملك وقصور 
صار أمرھم إليھم، فتأفف من ولكن الدنيا أدبرت عنھم، وسلمت األمر إلى قبائل من معد، وھم أعراب، و. وبيوت وعيش رغيد

  .ذلك الزمان

وقد ". أسد"، وكان من أشرف بيوتات ھذه القبيلة، التي كانت محالفة ل"رب معد"سيد غظفان ب " حذيفة بن بدر"وقد عرف 
 ، على إن"رب معد"، وھو "حذيفة"ويدل ھذا النعت الذي نعت به . مما يدل على انھما كانتا متحالفتين" الحليفتين"عرفتا ب 

معدا كانت قبائل، وكل منھا تنتسب إليھا، وأنھا لم تكن قبيلة معينة، أي إنھا كانت قبائل ترى نفسھا إنھا من نسب واحد، وان 
قبيلة واحدة منھا إذا برزت وظھرت جاز لھا أن تمثل قبائل معد، وأن ينعت رئيسھا نفسه ببعض النعوت التي تدل على ترأسه 

   ".رب معد"لھا، ومنھا 

كلمة أريد بھا أعراب كانوا يتنقلون في البوادي، يھاجمون الحضر واألرياف بصورة خاصة، " معدا"من كل ما تقدم إن  فيتبين
ألنھا كانت أسھل صيد لألعراب بسبب بعد أھلھا عن سيطرة الحكومة المركزية، وعدم وجود قوات دفاعية رادعة لتدافع 

ولم يكونوا قبيلة واحدة، ولكن قبائل عديدة، تتشابه . حياتھم حياة قاسية صعبةوكانوا يباغتون الناس ويفاجئونھم، وكانت . عنھم
في المعيشة، وتشترك في فقرھا وفي تعيشھا على الغزو والتنقل، وقد كانت تقيم في البوادي وعلى أطراف الحضارة، كانت 

صير جدا للقبائل التي عاشت ھذه  ثم صارت اللفظة علما لرجل. مواطنھا بادية الشام ونجد والحجاز والعربية الشرقية
المعيشة، وعرفت بھذه التسمية على الطريقة المعروفة عند العرب وعند غيرھم من الساميين من تحويل أسماء األماكن أو 

  .األصنام أو المحالفات إلى أسماء أجداد وآباء

فيما بعد " جدة"ساحل البحر حيث أنشأت سكنت قضاعة من . موطن أبناء معد على حسب رأي أھل األخبار" تھامة"وقد كانت 
وسكن . غمر ذي كندة، وكانت كندة قد أقامت بھا أيضا فعرفت بھا: إلى حيز الحرم، وسكن أبناء جنادة بن معد منطقة الغمر

ظلوا على ذلك متساندين متآلفين . أبناء قنص بن معد وسنام بن معد، وبقية ولد معد أرض مكة، حيث أقاموا مع بقايا جرھم
  .تضمھم المجامع، وتجمعھم المواسم، حتى وقع الشر بين ھم، فتفرقوا وتخاذلوا وقاتل بعضھم بعض، يقتل العزيز منھم الذليل

  عك

وقد زعم أھل . وقبائل عك ، ھي القسم اآلخر الشھر من أقسام قبائل عدنان، وتقع أرضھا في نجوب أرض معد، شقيق عك
. إلى أرض اليمن، فاستقر بھا، فاختلط من ثم نسب عك باليمانيين" عك"انطلق " حضورا"لما ھاجم " بختنصر"األخبار أن 

   .في اللغة الحر الشديد" عك"ومن معاني لفظة . وقد سكن العكيون تھامة اليمن إلى جدة

. لتينوالظاھر أن ذلك إنما وقع لھم من اختالط منازل القبي". األزد"و " عك"و قد تصور جماعة من النسابين وجود صلة بين 
وزعم بعض األخباريين أن نسب عك كان في اليمن في األصل، ثم انتقل إلى معد، بعد قتال وقع بين عك وغسان في تھامة، 

  .تغلبت فيه غسان على عك، فأجلتھا عن أوطانھا، فمن ثم انتفت عك من اليمن، وانتسبت في معد

عك : "يعض الروايات، وسيق على صور أخرى مثل في" عك بن الديث بن عدنان: "على ھذه الصورة" عك"وقد سيق نسب 
  .من بطون األزد" بن عدنان بن عبد هللا

  : يتكثر بعك على اليمن، حيث يقول" العباس بن مرداس"وھناك بيت شعر للشاعر 
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  وعك بن عدنان الذين تلعبوا بغش إن حتى طردوا كل مطرد

  .عى تغلب غسان على عكومضمون ھذا البيت يخالف ما جاء في الرواية األخرى التي تد

إلى االزد، نسبه إلى ھذه " عكا"،وأن من نسب "عدنان بن عبد هللا بن االزد"، ھو "عك"والد " عدنان"أن " ابن دريد"وقد ذكر 
  .حفيدا من حفدة األزد" عدنان"الصورة فجعل 

، Anchitae Achitae Akkitae Akkitaiاسم شعب من الشعوب العربية، دعي ب " بطلميوس"وقد ورد في جغرافيا 
وعلى ذلك ". عك"، لھذا ذھب الباحثون المحدثون إلى أن ھذا الشعب ھو "عك"موطنه ھي المواطن التي نسبھا النسابون إلى 

بذلك من القبائل المعروفة قبل اإلسالم " عك"وتكون . إليھم أقدم إشارة إلى ھذه القبيلة في التأريخ" بطلميوس"تكون إشارة 
  .وإال لم يذكرھا ھذا الجغرافي في جغرافيته" بطلميوس"أن تكون قد عرفت قبل وھي ال بد . بزمان

وكل ما ذكره عنھا إنھا قبيلة من قبائل . يشر إلى أصلھا ونسبھا، وال إلى صلتھا بغيرھا من القبائل" بطلميوس"غير أن 
  .العرب، تسكن في المواضع التي عينھا في كتابه المذكور

   أوالد معد

نزار بن معد، وقضاعة بن معد، وقنص بن معد، : دنان عددا من األوالد، جعلھم بعض األخباريين أربعة، ھموولد معد بن ع
بني "وجعلھم بعض آخر أكثر من ذلك، إذ أضافوا إلى المذكورين عبيد الرماح ابن معد، وقد دخل أبناؤه في . وإباد بن معد
إسرائيل، وقناصة بن معد، وسناما، وحيدان، وحيدة، و حيادة، و  أغار على بني: ، والضحاك بن معد، قالوا"مالك بن كنانة

  .جنيدا، وجنادة، و القحم، والعرف، وعوفا، وشكا، و أمثال ذلك

وأراد إخراج أخيه نزار من الحرم، فأخرجه أھل مكة، وقدموا عليه . وزعموا إن اإلمارة كانت لقنص بعد أبيه على العرب
  .نزارا

من صلب معد، فيضيفھا إلى القحطانين، على حين نرى فريقا أخر من النسابين ومن " ضاعةق"ويخرج بعض أھل األخبار 
. قضاعة ابن معد، وبه كان يكنى معد، أي انھم أقدم أبناء معد: ورائھم القضاعيون يعدون أنفسھم مھن أقدم أبناء معد، فيقولون

وفي كل ذلك أثر التعصب القبلي الذي كان يتحكم في . ويروون في ذلك شعرا من أشعار قضاعة في الجاھلية وبعد الجاھلية
ويذكر النسابون الذين يرجعون نسب قضاعة إلى حمير إنھا من نسل قضاعة بن مالك بن حمير . النفوس، ويظھر في النسب

  .بن سبا كما رأيت

قضاعة "، و إنما ھو "حمير قضاعة بن مالك بن"يعير قضاعة ويھجوھا بانتمائھا إلى اليمن وادعائھا إنھا من " الكميت"ونرى 
  ".بن معد بن عدنان

   .وقد شبھھا بالرئال لمفارقتھا نزارا، وانتقالھا إلى اليمن

ر اختالف النسابين ھذا في نسب قضاعة إلى اختالط قبائل قضاعة بقبائل معد وبقبائل اليمن، فانتمى قسم منھم إلى معد، يويش
وأرى إن الختالط قبائل قضاعة في بالد الشام وفي أماكن أخرى بقبائل . االختالفوقسم منھم إلى اليمن، ومن ھنا وقع ھذا 

وقد يكون ذلك في العصر األموي بصورة خاصة، حيث صار نزاع . ترجع نسبھا إلى قحطان دخال في إدخال نسبھا في اليمن
تين متباغضتين، تسعى كل جماعة قيس وكلب، أي نزاع عدنان واليمن نزاعا سياسيا عنيفا قسم عرب بالد الشام إلى جماع

فأدخلھا اليمانيون لذلك فيھمم وألحقوا نسبھا . لضم اكبر ما يمكن من القبائل إليھا، وال سيما القبائل القوية المھمة مثل قضاعة
، وعلى أما قضاعة الباقون الذين كانوا في أرضين أخرى، فلم يقع عليھم مثل ھذا التأثير، وقد كانوا أكثر استقالال. باليمن

  .اتصال متين بالعدنانيين، ولھذا أبوا إلحاق نسبھم بقحطان

و إذا غربلنا أخبار األيام، وبعض الروايات التي يرويھا أھل األخبار، فإننا نتوصل منھا إلى أن قضاعة كانت قد اشتركت مع 
  ".يمن"ربيعة ومعد في محاربة 
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، لليمن حين تمذحجت على بني "يوم البيداء"ومضر وقضاعة كلھا قاد ربيعة " عامر بن الطرب العدواني"إن : فقد ذكر مثال
كليب "قاد مضر وربيعة وقضاعة يوم السالن إلى أھل اليمن، وأن ابنه " ربيعة ابن الحارث بن زھر التغلبي"وذكر أن . معد

مثلة وفي غيرھا تأييدا ولعل في ھذه األ. إلى اليمن" خزازى"، قاد ربيعة ومضر وقضاعة يوم "كليب وائل"، و ھو "بن ربيعة
لرأي غالب قضاعة وبقية النسابين الذين يرجعون نسب قضاعة إلى بني معد، أي إنھا كانت في حلف مع ربيعة ومضر، وھما 

   .ولما كانت ربيعة ومضر في نزاع مع اليمن، كانت قضاعة معھا في ھذا النزاع. من بني معد

وھذا يدل على إنھا كانت في منزلة المذكورين في الكثرة " اليمن"و " ربيعة"و " مضر"في األخبار مع " قضاعة"وتذكر 
وأھميتھا ھذه وكثرة عددھا، دفعت العدنانيين . من العرب ما خال عالفا وجنابا" الحلة"وقد عدت في قبائل . والمكانة

  .لطرفينوالقحطانيين إلى ضم نسب قضاعة إليھم، لما كان في ھذا الضم من أثر كبير في تقوية مركز أحد ا

و أمثاله ذبك من اختالطھم " ابن سعد"و قد أدرك "نزار"تفرقوا في غير بني معد سوى " معد"أن ولد " ابن سعد"و يذكر 
  .باليمانيين، االمر الذي أدى إلى تداخل النسب، فصارت أنسابھم لذلك مترجحة بين قحطان و عدنان

  نزار

، أو " معانة بنت جوشم بن جلھمة"النسابين من نزار بن معد من زوجة المنحدرة على رأي " النزارية"و ھو جد القبائل 
و ھم أجداد . ربيعة، و مضر، و أنمار و إياد: و ھو على زعم االخباريين والد أربعة أوالد، ھم. من جرھم" معانة بنت جھلة"

و ھناك اسطورة رواھا المؤرخون و . و قد انتشرت ھذه القبائل في اواسط بالد العرب و شماليھا. قبائل كثيرة في الوقت نفسه
أو " االفعى الجرھمي"النسابون عن اختصاص كل ولد من أوالد نزار و عن المناطق التي نزلت بھا قبائلھم و احتكامھم إلى 

  ".أفعى نجران"

من " بنت و عالن بن جوشم بن جلھمة بن عمرو" جدالة" "حدالة: "و قد زعم بعض أصحاب األخبار أن أم ربيعة و أنمار
، كما زعم بعض المؤرخين أن إياد و أنمار ھما من أبناء معد، وأما نزار، فقد كان "سودة بنت عك" "مضر"جرھم، و أن أم 
  .ربيعة، ومضر: من عقبه البطنان

، "الفرس"، وقيل لربيعة "البلقاء"و " الشمطاء"، ونعتت إياد ب "مضر الحمراء : "، فقيل"الحمراء"وقد نعتت مضر ب 
  ".الحمار" وألنمار

تنزر الرجل، إذا تشبه : أما التنزر فاالنتساب إلى نزار، ويقال ." أبناء نزار"و " بنو نزار"و " نزارية: "ويقال للنزاريين
   .في أيام األمويين" اليمانية"في مقابل " النزارية"واستعملت . بالنزارية، أو أدخل نفسه فيھم

ياسية نجمت في العصر االموي، في وسط ذلك الصراع الحزبي المعروف، وعلى فكرة س" النزارية"إن " ليفي ديالفيدا"ويرى 
ومن رأيه إن ھذا . ، وانھا ال تمثل حقيقة تأريخية، فھي ال تعني رابطة قبائل بالمعنى المفھوم"مرج راھط"األخص بعد معركة 

  .الموضوع لم يدرس دراسة كافية بعد، وان المواد الالزمة لدراسته غير متوافرة

من " كعب بن زھر"، و "بشر بن أبي خازم"من الشعراء الجاھليين ھو " نزار"وقد ذھب أيضا إلى أن أقدم من ذكر اسم 
ال تعني النزارية، أي أبناء نزار بن معد بن " حسان بن ثابت"الواردة في شعر " بني نزار"الشعراء المخضرمين ويرى إن 

  .من قريش" نزار بن معيص بن عامر بن لؤي"جماعه أخرى ھي من نسل عدنان على نحو ما يذھب إليه أھل األنساب، بل 

من شعر، نسب فيه ثقيفا إلى نزار، وما ورد في قصة " أمية بن أبي الصلت"أيضا إن ما ورد في شعر " ليفي ديالفيدا"ويرى 
إلى القلوب، بل يظھر إن ما  ، ال يمكن أن يبعث الثقة إلى النفوس وال االطمئنان"نزار"من ذكر " األقرع بن حابس التميمي"

ورد إنما وضع ألغراض واضحة ھي على زعمه إلحاق نسب ثقيف بنزار، وقد كان ذلك موضع جدل في ذلك العھد، وإثبات 
  .وھو نسب كان موضع جدل أيضا" بجيلة"نسب 

ورود اسمھا في النص المعروف من القبائل التي كانت معروفة في القرن الرابع بعد الميالد، بدليل " نزارا"أما انا، فأرى إن 
فقد ذكرت في جملة القبائل . للميالد" 328"، ويعود عھده إلى سنة "امرىء القيس"الذي وضع على قبر " نص النمارة"ب 



 

145 
 

وفي الجملة إنھا ذكرت مع قبيلة . ولكن النص لم يتحدث عن نسب نزار ومواضعھا في ذلك الزمن. التي خضعت لحكمه
   ".أسد"

فأما إياد، فقبيلة كانت . النزارية من ربيعة ومضر وإياد وأنمار، على رأي من جعل أنمارا ابنا من أبناء نزار وتتألف القبائل
مواطنھا تھامة إلى حدود نجران، ثم انتشرت بسبب حروب وقعت بينھا وبين ربيعة ومضر، فارتحل قسم منھا إلى العراق، 

  .، وھاجر آخرون إلى بالد الشام"وادي بيشة"م منھا في وانضم قسم آخر إلى قضاعة وأقام بالبحرين، وسكن قس

وقد كانت مضر وربيعة ". كليب وائل"، المعروف أيضا ب "كليب بن ربيعة"وقد كانت رئاسة مضر إلى ربيعة في أيام 
ا شديدا متجاورتين ومتحالفتين، ودليل ذلك إقران اسم أحدھما باآلخر، وجعل أھل األنساب مضر شقيقا لربيعة غير إن تحاسد

كان يقع بين سادات مضر وسادات ربيعة، وطالما كانت إحداھما تفتخر على األخرى، وترى إنھا اعز مكانة ونفر من 
  .شقيقتھا، كالدي يحدث بين القبائل

إبنا ، فجعلوا إيادا ابنا من أبناء معد، أي شقيقا لنزار، وجعلوه "إياد"ويظھر أن األمر قد اختلط عال بعض أھل النسب في قضية 
وقد ذكر المسعودي أن إيادا ينسبون إلى القبيل األكبر، وليست لھم قبائل . لنزار، فصيروه شقيقا لربيعة ومضر وأنمار

  .ويذكر قوم أن ثقيفا من إياد، ويرى فريق أنھم من قيس عيالن. مشھورة

أسماء قبائل تنسب إلى قنص أن  ويظھر من عدم ذكر. ملوك الحيرة منھم" آل المنذر"، فيزعم قوم أن "قنص بن معد"وأما 
قمصا لم تكن من القبائل الكبرى، وأنھا دخلت في القبائل األخرى قبل اإلسالم، فنسيت، فلما دون أھل األخبار األنساب، لم يكن 

  .لھا شأن يذكر عندئذ غير االسم

ن أنفسھم ويروون في كتبھم أن ، أي من العدنانيين، يذكرو"قنص بن معد"من " آل نصر"ويالحظ أن النسابين الذين جعلوا 
   .نسبھم ھو من اليمن، وأنھم من أصل قحطاني

ويذكر أھل األخبار أن ربيعة ومضر حاربوا أبناء قنص بن معد وتغلبوا عليھم، حتى أخرجوھم من ديارھم فتفرقوا فى البالد، 
بط، فتراجعوا واستقر قسم منھم في وذھب جمع منھم إلى سواد العراق، ولكنھم اصطدموا بالنبط االرمانيين من ملوك الن

  .األنبار والحيرة

نسبة إلى أمھم " خندف"ب " الياس"وعرف أبناء . ، والياس، وھو قيس عيالن"الياس بن مضر"فولد " مضر بن الياس"وأما 
  .وذكر المسعودي أن مضر ترجع إلى حيين، ھما خندف، و قيس. مدركة، وطابخة، وقمعة: ، وھم"خندف"

  .أما خزاعة، فتأبى ذلك، وترجع نسبھا إلى غسان. ، ھو والد خزاعة"عمير"، واسمه "قمعة"من يزعم أن ومن النسابين 

في " بحرا نزار"، كما ورد "مضر"و " ربيعة"، وقد قصدوا يذلك "ابنا نزار: "وورد في شعر الشعراء المعاصرين لبني أمية
  .المعنى نفسه

ب " خندفا"و " قيس عالن" "الفرزدق"، وقد سمى "لغة ابني نزار"القرآن  ، اللغة العربية التي نزل بھا"ابن جني"وجعل 
بأقطارھا، =إذا أخذت قيس عليك وخندف: وجاء في شعر لجرير". حيي مضر"وورد في شعر للعجاج . المكونين لعد" الحيين"

  .لم تدر من حيث تسرح مما يدل على إن قيسا وخندفا، كانا من القبائل القوية في ھذه األيام

خندف وقيس عيالن، إن تلك القبائل كانت حلفا في األصل، ثم انفصمت : ويظھر من تقسيم النسابين قبائل مضر إلى حيين
وتتألف خندف من قبائل مھمة، منھا ظبة، . عراه، أو إن خندفا تحالفت مع قبائل قيس عيالن، وربطت نسبھا بنسب مضر

فھم، وعدوان، وغطفان، : وأما قيس عيالن، فمن قبائلھا. د و غيرھاوتميم، و خزيمة، و ھذيل، و كنانة، و قريش، و أس
  .وعبس، وذبيان، وسليم، وھوازن، وباھلة، وغنى، وغيرھا من قبائل سيأتي ذكرھا بعد قليل

سعد سعدا، ولحيانا، وعميرا، والعدد في : فأما ھذيل، فأولد ثالثة. خزيمة، وھذيال، وأسدا، وكنانة: وأما مدركة بن الياس، فولد
   .تميم وحريث، ومنعة، وخزاعة، وجھامة، وغنم، وولد تميم معاوية والحارث: بن ھذيل
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أما أسد وكنانة، فھما عنده ولدان . أوالد مدركة ولدين، ھما خزيمة وھذيل" مصعب بن عبد هللا بن مصعب الزبيري"وجعل 
  .من أوالد خزيمة

، ومنھم "بنو أسد"فھؤالء . وولد أسد دودان، وكاھال، وعمرا وحملة .وأم خزيمة، فله من الولد كنانة، وأسد، وأسدة، والھون
، وبنو الصيداء، وبنو نصر ابن قعين، وبنو الزينة، وبنو غاضرة، وبنو "بنو فقعس: "ومن بطونھم المشھورة. تفرقت أسد كلھا

وجعل . اشتھرت القارة ب الرمايةوقد . عضل، والديش و ھما قبيال الھون: القارة، ومن القارة: أما ولد الھون، فھم. نعامة
  .ھم عضل، والديش، والقارة: ولد الھون ثالثة" الزبيري"

. ، الذي أدخل أسدة في أوالد خزيمة، إن أسدة يزعمون إنه جذام، ولخم، وعاملة، وقد انتسبوا في اليمن"الزبيري"ويذكر 
بن عبد هللا ا القسري إلى العراق، إنھا والقبائل ، حين مجيء لخم وجذام مع خالد .ادعت" أسد ابن خزيمة"ويظھر إن قبائل 

  .القادمة من دم واحد، ھو دم خزيمة بن مدركة، وإنھا أرادت إلحاق نسبھا بھذا النسب

فأما بنو " الزبيري"و ھو علي، وربما قالوا مسعودا، وآخرين ذكرھم . و أما كنانة، فولد النضر، و مالكا، و ملكان، و عبد مناة
ية، وليس لھم شرف بارع، مما يدل على انھم لم يكونوا كثيري العدد، وأما بنو مالك، فمن قبائلھم بنو فقيم وبنو ملكان، فلھم بق

القافة، ومنھم بنو جذيمة، ومنھم بنو ليث، " بنو مدلج"وأما عبد مناة، فمنھم . نسأة الشھور" القالمس"ومن بني فقيم . فراس
  .ومنھم بنو عريج. غفار: مرةومن بني ض. ومنھم الدئل، ومنھم بنو ضمرة

ورجعت قريش إلى مالك . ، فصاروا في اليمن، ويقول قوم إنه أبو خزاعة"الصلت"فأما . ، فولده مالك والصلته"النضر"وأما 
الحارث ابن مالك، فھو من المطيبين، و يقال إن " الحرث"فأما . وولد مالك بن النھر فھرا والحارث. كلھا، فھو أبوھا كلھا

ويقال كانوا من عدوان، فألحقھم عمر بن الخطاب بالحارث، ومسوا خلجا ألفھم اختلجوا من عدوان، وھم بالمدينة . نھمالخلج م
   .كثير

، "محارب"غالب بن فھر، ومحارب بن فھر، فأما : وولده". بنو فھر"وأما فھر بن مالك، فمنھم تفرقت قبائل قريش، فقيل لھم 
فأما تيم، فھم بنو األدرم من أعراب . وأما غالب بن فھر، فولده لؤي وتيم. في الجاھليةفمنھم ضرار ابن الخطاب شاعر قريش 

  .قريش

فجذم قريش " بني فھر بن مالك"إلى مكة " قصي"،فجمع "بني كنانة"ويذكر بعض أھل األخبار أن قريشا كانوا متفرقين في 
فھر بن "د وغيرھما من قبائل مضر، فإنما قريش إلى وما فوقه عرب، مثل كنانة وأس" قريش"فما دونه " فھر بن مالك"كلھا 
، بالتقرش أي التجمع، أو جمع المال والتجارة، أو غير ذلك مما سأتحدث عنه "قريش"ثم يفسرون معنى . ال تجاوزه" مالك

انوا يسكنون مما يدل على أن تلك التسمية لم تكن قديمة، و إنما ھي لقب في األصل أطلق على جماعة من بني فھر ك. فيما بعد
  .مكة، فعرفوا به حتى غلب على اسمھم، وصار اللقب اسما، ومن ھنا اشتھر بين النسابين إنه اسم إنسان وجد قبيلة

كعب بن لؤي، وعامر بن لؤي، وسامة بن لؤي، وسد بن لؤي، وخزيمة بن : وولده. وأما لؤي، فإليه ينتھي عدد قريش وشرفھا
وأما . ومن حسل سھل وسھيل والسكران بنو عمرو: فأما عامر، فولده حسل ومعيص. لؤي، والحارث بن لؤي وعوف بن لؤي
وأما سعد بن لؤي، فھو أبو ولد بنانة، وأما خزيمة بن لؤي، فمنھم عائدة، وھم في . سامة، فوقع بعمان، وھلك بھا فولده ھناك

وأما عسي، فمنھم . سھم، وبنو جمع فاما ھصيص، فمنھم بنو. مرة، وھصيص، وعدي:وأما كعب بن لؤي، فولده. بني شيبان
  .عمر بن الخطاب

وأما مرة، فمنھم تيم بن مرة رھط أبي بكر، وآل المكندر، ومنھم مخزوم ابن يقظة بن مرة، ومنھم كالب بن مرة وولد زھرة 
   .بن كالب وقصي ابن كالب

وكان له . ، وأخذ مفتاح الكعبة من خزاعةوأما قصي بن كالب، فإنه أول من جمع قبائل قريش، وأنزلھا بمكة، وبنى دار الندوة
. وأما عبد العزى، فمنھم خويلد بن أسد أبو خديجة. فأما عبد، فبادوا. عبد مناف، وعبد الدار، وعبد العزى، وعبد: من الولد

ا عبد مناف، و أم. وأما عبد الدار، فمنھم آل أبي طلحة، ومنھم شيبة بن عثمان، وقد أعطاه النبي مفتاح الكعبة، وصار في ولده
  .فولده ھاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل و أبو عمروا
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فأما جمد مناة، فمنھم تيم بن عبد . مرا وعبد مناة وضبة ومزينة وحميسا والرباب" أد"وأما طابخ بن الياس، فولد أدا، وولد 
ولد " الزبري"وجعل . بن عبد مناةمناة وبطونھا، وعدي بن عبد مناة، و عطل بن عبد مناة، وھؤالء الثالثة من الرباب، وثور ا

  .مزينة، ومرا وتميما: أد بن طابخة

سعد "فأما باسل، فھو أبو الديلم، وقتل سعيد وال عقب له، وضبة كلھا ترجع إلى . وأما ضبة بن أد، فولده سعد وسعيد وباسل
ومن . كرا، وثعلبة وصريحاوولد سعد الذين تنسب إليھم ضبة ي. ، وھي جمرة من جمرات العرب، وھي من الرباب"بن ضبة

ومن ذھل بجالة، وتيم، وصبيح، وضبة، . بطونھم نصر، ومازن، والسيل، وذھل، وعائذة، وتيم الالت، وزبان، وعوف، وشييم
  .ومن كعب ضرار بن عمرو، وھو بيت ضبة، وبنو صباح، وھم معروفون بالصيد، وشقرة وھالل. وكعب

وأما حميس ين أد، فھم قليلون، يكونون في البصرة في بني عبد هللا . لشاعر زھيروأما مزينة بن أد، فھم مزينة مضر، ومنھم ا
وبكر بن مر، وھم . وھم بنو ضاعنة، ونسبوا إلى أمھم. واما مر بن أد، فولده ثعلية بن مر. بن دارم وبالكوفة في بني مجاشع

والغوث بن مر، وصاروا باليمن، ويقال لھم الشعيراء وأراشة بن مر ولحقوا باليمن، فصاروا في جذام، وبقال لھم جديس، 
   .صوفة، وكانوا يفيضون بالناس قبل بني صفوان وتميم بن مر

فأما الحارث، فمنھم شقرة، وأما عمرو، فولده العنبر . ، فولده زيد مناة، وعمرو، والحارث"مران"وأما تميم بن مر، وقبره ب 
وأما زيد مناة، . ، ومالك بن عمرو"الحبطات"،ويقال لولده "الحبط" والھجيم وأسيد والقليب والحارث بن عمرو المعروف بي

فولد سعدا وفيھم العدد، وعامرا، وانتسب ولده إلى عامر بن مجاشع والحارث، وھم قليل، وامرؤ القيس، منھم عدي ابن زيد 
عمرو وقيس وكلفة وظليم وغالب ومالك بن زيد مناة ومنھم ربيعة الجوع، ومنھم البراجھم، وھم . الشاعر، وقبائلھم بنو عصية

ومنھم بنو يربوع بن حنظلة، وھم بنو كليب بن يربوع، ورياح بن يربوع، وثعلبة بن يربوع، و عدانة بن . بنو حنظلة بن مالك
  .يربوع، وحزام بن يربوع

: نسبوا إلى أمھم، وھمومن تميم بن مر بنو دارم بن مالك بن حنظلة، ومجاشع بن دارم، ونھشل ابن دارم، ومنھم بن العدوية، 
زيد بن مالك بن حنظلة، وصدى بن مالك بن حنظلة، ويربوع بن مالك بن حنظلة، وعوف ابن مالك بن حنظلة، وجشش بن 

  .مالك بن حنظلة

عوافة، وعبشمى : وولده كعب بن سعد، وعمرو ابن سعد، والحارث بن سعد، وھم. وأما سعد بن زيد مناة بن تميم فھو الفزر
منھم مقاعس، . فأما كعب ابن سعد، ففيھم العدد. سمه مقروع، وجشم بن سعد، ومالك بن سعد، وھبيرة بن سعدبن سعد، وا

بھدلة رھط الزبرقان ابن بدر، وقريع " عوف بن كعب"ومن . ومنھم حمان، ومنھم بنو منقر، ومنھم بنو مرة، ومنھم ربيعة
الذين كانت فيھم اإلفاضة بالناس من عرفة، ومن عطارد بنو رھط بني أنف الناقة، ومنھم آل عطارد وآل صفوان بن شجنة 

  .عوف

وبعض النساب يزعم . وأما قيس بن عيالن، وھو قمعة بن الياس بن مضر، فولد سعدا،وعكرمة، وأعصرا، وعمرا، وخصفة
وأما عدوان، . فمن فھم تأبط شرا. و أما عمرو بن قيس، فولده فھم وعدوان. أن عكرمة ھو ابن حفصة، وأعصر ھو أبن سعد

ومن عدوان عامر بن الظرب . فمن بطونھم بنو خارجة وبنو وابش وبنو يشكر وبنو عوف و الفرعا وبنو رھم وبنو رباح
وأبو سيارة الذي كان يفيض بالناس، وعدوان أنزلوا ثقيفا بالطائف، وكانت كثيرة السادة، فتفرقوا يبغي بعضھم " حاكم العرب
  .على بعض

فولد أعصر غنيا ومعنا وھو أبو باھلة، و باھلة امرأة من ھمدان . وأعصر بن سعد 1عيالن، فھم غطفان وأما بنو سد بن قيس 
وھم حلفاء في بني . فأما غني، فمنھم بنو ضبينة و بنو بھثة وبنو عبيد. نسب بنو معن إليھا، ومنبه بن أعصر وھم الطفاوة

ومن الطفاوة الحبال، وكانوا في الھجيم،وأما . ي بني شيبان حلفاءوأما الطفاوة، فمنھم بنو جسر وبنو سنان، وكانوا ف. كالب
  .معن ابن أعصر، فولده قتيبة ووائل، وامھما من فزارة، وأود، وجاءت امھما باھلة امرأة من ھمدان، وفراص وأبو عليم

ومنھم عمرو بن . اليمامةوأما قتيبة بن معن، فمن ولده غنم، وولد غنم سھم بن غنم، ومن بني قتيبة بنو صحب، وھم ينزلون 
وأما وائل بن معن، فمنھم بنو سلمة وبنو ھالل بن . عبد واعبد وقعنب وسعد بن عبد و عامر بن عبد، ومن بني سعد بنو أصمع

  .عمرو وبنو زيد وبنو عامر ابن عوف وبنو عصية
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وأما عبد هللا بن . وعبسا وأنماراوأما غظفان بن سعد، فولده ريث و عبد هللا، فولد ريث بغيضا وأشجع، فولد بغيض ذبيان 
  .غطفان،فھم في بني عبس

وأما عبس بن بغيض، فولده قطيعة، وورقة، ومعتم، والشرف . واما أنمار بن بغيض، فھم قليل. وأما أشجع، فمنھم بنو دھمان
  .والعدد في قطيعة

  .وأما ورقة ومعتم ابنا عبس، فال يعرف منھما أحد

ارة، وسعد، وھاربة البقعاء، وقد بادت ھاربة إال بقية يسيرة في بني ثعلبة بن سعد، وأما فزارة وأما ذبيان بن بغيض، فولده فز
فأما ظالم، فقد بادوا إال قليال، وأما شمخ بن فزارة، فولده لؤي وھالل، وأما . بن ذبيان، فولده عدي، وضالم، ومازن، وشمخ

  .فولده ثعلبة وسعدمازن بن فزارة، فمنھم بنو العشراء، وأما عدي بن فزارة، 

وولد . وفي بني سبيع البيت والشرف. فمن ثعلبة بنو جحاش، وبنو سبيع، وبنو حشور. وأما سعد بن ذبيان، فولده ثعلبة وعوف
فولد مر ة بن عوف غيظا، ومالكا، وحرمة، . فأما عيد، فقليل، وفي مرة بن عوف الشرف والسؤدد. عوف بن سعد مرة وعيدا

  .فولد غيظ نشبة ويربوعا. غيرھموسھما، وبني صارد و 

وأما محارب، فمنھم جسر . وبعضھم ذكر إن عكرمة ھو ابن قيس. وأما خصفة بن قيس عيالن، فولده عكرمة و محارب
فأما بنو أبي مالك، فھم . وأما عكرمة، فولده عامر ومنصور، وأبو مالك. وبنو جسر حلفاء بني عامر بن صعصعة. والخضر

وأما منصور بن عكرمه، فولده سليم، وسالمان، . ا عامر، فھم حشوة في بني سليم ولھم بقبة بالباديةوأم. في بني تيم هللا
ومن قبائل سليم، بنو حرام، وبنو خفاف، وسماك، . وولد بھثة امرأ القيس وعوفا. وأما سليم فولده بھثة. وھوازن، ومازن

  .وبجلة، وحبيب ابن مالك، وبنو الشريد، وبنو قتيبة ورعل، وذكوان، ومطرود، وبھز، وقنفذ، ورفاعة، و عصبة، وظفر،
وأما منبه، فھو أبو ثقيف في قول بعض . وأما ھوازن بن منصور، فولده بكر، وسبيع، وحرب، ومنبه، وال عقب لسبيع وحرب

وجسر، ومن ولد معاوية بن بكر، جشم، ونصر، و صعصعة، والسباق، . وولد بكر بن ھوازن سعدا ومعاوية وزيدا. النسابين
وأما عوف، فيقال لھم . فأما دعوة، ودحية، وجحش، وجحاش، فال عقب لھم. وجحش، وجحاش، وعوف، ودحوة، ودحية

   .الوقعة

وأما عامر بن ". بني سلول"فأما ينو مرة، فيعرفون ب . وأما صعصعة بن معاوية، فولده عامر ومرة وغاضرة و مازن ووائلة
وربيعة بن عامر، . بن عامر ونمر بن عامر، وھي جمرة من جمرات العرب صعصعة، فولده ھالل ابن عامر، و سواءة

فأما عامر بن ربيعة ، فمن ولده . وھم عامر بن ربيعة وكالب بن ربيعة، وكعب بن ربيعة. وولده بنو مجد وينسبون إلى أمھم
، ومعاوية، وربيعة، وأبو بكر، وأما كالب بن ربيعة، فمن ولده جعفر. عمرو ابن عامر فارس الضحياء، وبنو البكا بن عامر
  .وأما معاوية بن كالب، فمنھم الضباب، وھم حسل وحسيل وضب. وعمرو، والوحيد، ورواس، واألضبط، وعبد هللا

وأما كعب بن . قرط وقريط ومقرط: وأما أبو بكر بن كالب، فمن ولده القرطات. وأما عمرو بن كالب، فمنھم بنو دودان
وأما قشير بن كعب، . وأما عبد هللا، فمن ولده بنو العجالن. ر والحريش وجعدة وعبد هللا وحبيبربيعة، فمن ولده عقيل وقشي

وأما عقيل بن كعب، فمنھم خفاجة، ومنھم الحلفاء، ومنھم . فمنھم غطيف وغطفان، ومنھم مالك ذو الرقيبة، ومنھم بنو ضمرة
  .األخيل

فولد ثقيف جشم وعوفا والمسك، فتزوج قاسط المسك، فولدت وائال . وأما منبه بن ھوازن بن منصور، فولده قسي، وھو ثقيف
وأما عوف، فھم األحالف، وذلك أنھم تحالفوا على بني . أبا بكر بن وائل، وأما جشم، فولد حطيطا، فولد حطيط مالكا وغاضرة

  .بنو مالك واألحالف: مالك وصارت غاضرة مع األحالف، فثقيف فرقتان

، فيقولون إنھم من بقاياھم، وھو نسب ال يرضى عنه الثقفيون بالطبع، "ثمود"النسابين ينسبون ثقيفا إلى ھذا وإننا لنجد بعض 
أبي "ومنھم من جعل نسبھم من . ومنھم من جعل نسبھم في إياد. ويزعجھم أن يكونوا من قوم ھلكوا بسبب غضب هللا عليھم

كرھا للحجاج بن يوسف، أحد بني ثقيف، المشھور بتعسفه  إلى غير ذلك من أقوال، يظھر إنھا ظھرت في اإلسالم" رغال
   .ھو من القسوة، وكان غليظا قاسيا وال أظن أن ھذا التفسير ھو ما يرضي الثقفيين" ثقيف"وقد قيل إن قيسا، وھو اسم . وبظلمه
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. بن ربيعة، فھم في خثعم فأما أكلب. وأما ربيعة بن فئ زار بن معد، فولد أسد بن ربيعة وضبيلة بن ربيعة وأكلب ابن ربيعة
واما ضبيعة بن ربيعة، فولد أحمس، والحارث، والقالدة، وأما أسد بن ربيعة، فولد جديلة . وھم بطون كثيرة تنسب إلى خثعم

وأما جديلة، فولد دعمي وولد دعمي أفصى، فولد . أما عنزة، فاسمه عامر. فأما عميرة، فھم في عبد القيس. وعنزة وعمرة
وولده سعد وجذيمة . فمن شن الديل بن شن. وولد أفصى شنا ولكيزا. فولد عبد القيس اللبو وأفصى. د القيسأفصى ھنبا وعب
فأما نكرة، فھم حلفاء . وأما لكيز، فولد نكرة وصباحا ووديعة. ومنھم بنو بھثة بن جذيمة بن الديل بن شن. وعامر وعجب

لعدد والشرف، ومنھم المثقب العبدي الشاعر والممزق الشاعر وفيھم ا. جذيمة، ومنھم ھنبة بن نكرة، وھم أھل البحرين
  .وبعمان قوم من نكرة، وباليمن قوم منھم. والمفضل ابن عامر الشاعر وصاحب القصيدة المنصفة

. وأما غنم، فولد عمرو بن غنم وعوف بن غنم. فأما دھن، فھم وائلة، نسبوا إلى أمھم. وأما وديعة، فولده عمرو وغنم ودھن
وأما العوق، فمنھم . فمن ولد الديل أھل عمان. عمرو بن وديعة فولده أنمار وعجل ومحارب والديل والعوق وامرؤ القيسوأما 

  .وأما محارب، فولد حطة وظفر أبي محارب. وأما أنمار، فمنھم عصر، ومنھم ظفر. العوقة، وھم عمانيون قليل

وأما . وأما عمرو فمنھم عتيب، وھم بنو شيبان. ف بن ھنبوأما ھنب بن أقصى، فولد قاسط بن ھنب وعمرو بن ھنب وخند
  .أمھم المسك بنت ثقيف. قاسط، فولد عمرو بن قاسط والنمرين قاسط ووائل بن قاسط

وأما النمر بن قاسط، فولد تيم هللا وأوس هللا وعائد هللا وأمھم ھند بنت تيم بن مر وإخوتھم ألمھم بكر وتغلب، وأخوھم ألمھم 
وأما وائل بن قاسط، فولد بكر بن وائل . وولد الخزرج سعدا. فاما تيم هللا، فولد الخزرج والحريث. عبد القيس أيضا اللبو بن

فمن أراشة أشجع . فأما عنز بن وائل، فأولد أراشة ورفيدة. أمھم ھند بنت تميم بن مر. وتغلب بن وائل وعز بن وائل
   .وغضاضة

فأما غنم بن تغلب، فمنھم معاوية بن عمرو بن . وس بن تغلب وعمران بن تغلبو أما تغلب بن وائل، فولد غنم بن تغلب واأل
ومن بني تغلب . جشم، ومالك، وعمرو، وثعلبة، والحث، ومعاوية بنو بكر بن حبيب بن عمرو: ومنھم األراقم، وھم. غنم
ھم جشم بن بكر، ومن بني جشم ومن. وھم بنو عكب. ومنھم بنو عدي بن أسامة، ومنھم بنو كنانة يقال لھم قريش تغلب. عكب

  .بنو الحارث بن زھير، رھط كليب بن ربيعة، ومنھم بني زھر بنو عتاب

فأما يشكر، . ويقال لھا أم القبائل. وولد بكر بن وائل علي بن بكر، ويشكر بن بكر، وبدن بن يكر، أمھم ھند بنت تميم بن مر
د كعب حبيب والعتيك، ومنھم بنو غنم بن حبيب وثعلبة وجشم فمن ول. وفي كعب العدد والشرف. فولد كعبا وكنانة وحربا

  .وعدي بن جشم

وأما . فأما مالك، فنھم بنو زمان وعددھم في بني حنيفة. وولد صعب لجيما و عكابة ومالكا. وأما علي بن بكر، فولده صعب
  .فقليل فآما كعب وضيعة. فأما عجل، فولده ربيعة وضبيعة وسعد وكعب. لجيم، فولد عجال و حنيفة

  .وأما الدول، فمنھم بنو ھفان. فاما عبد مناة فھم قليل. وأما حنيفة بن لجيم، فولده الدول وعدي وعامر وعبد مناة

وولد ثعلبة . وأما ثعلبة بن عكابة، فيقال له الحصن. فأما قيس، فقليل، وعددھم في بني ذھل. وولد عكابة بن صعب قيسا وثعلبة
. وأما أتيد، فھي في بني شيبان. فأما ضنة، فلحقت باليمن فصارت في بني عذرة. وأتيدا و ضنةذھال وشيبان وقيس وتيم هللا 

فولد تيم هللا مالكا والحارث وعامرا وھالال وذھال وزمانا وحاطمة، . وأما تيم هللا بن ثعلبة، فھم اللھازم، وھم حلفاء بني عجل
   .سمي أولئك أحالفا ألنھم تحالفوا على ھؤالءفھؤالء يقال لھم األحالف، إال الحارث وعامرا ومالكا، و

وأما ذھل . وأما تيم ين قيس وسعد بن قيس، فھما الحرقتان. وفي ضبيعة العدد. وأما قيس بن ثعلبة، فولد ضبيعة وتيما وسعدا
وعمرو ومازن  وأما شيبان، فولده سدوس وفيه العدد،. فأما عامر، فيقال لھا الوخم. بن ثعلبة بن عكابة، فولد شيبان وعامرا

  .وعلباء وعامر وزيد مناة

وأما ذھل بن . فأما عوف، فال في له. ذھل، وتيم، و ثعلبة، وعوف: وأما شيبان بن ثعلبة بن عكابة، فولده. فأما علباء، فھم قليل
دعون شيبان، فولد مرة بن ذھل، وربيعة، ومحلم، والحارث، وعبد غنم، وعوفا، وصبحا وسيبان، وعمرو وأمه جذرة، وھم ي

  .بني الجذرة، وھم قليل
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. واألنساب التي دونتھا ورتبتھا، ال تعني إنھا أنساب كاملة، كل شجرة منھا بأغصانھا وأوراقھا، لم أترك نسبا، ولم أھمل اسما
 وقد ترك ابن قتيبة. البن قتيبة" المعارف"للھمداني وفي كتاب " اإلكليل"بل ھي خالصة األنساب، أخذتھا كما رويت في كتاب 

وغيره من النسابين اختالف كبير في " ابن قتيبة"وبين . أسماء قبائل وبطون وأفخاذ، ألنھا لم تكن مثل المذكورين في الشھرة
ولما كان عملي ھو وضع مخطط عام في النسب ال غير، فقد رأيت االكتفاء بھذا الرسم األولي، . عرض األنساب وترتيبھا

وغايتي من . راغبين في دراسة النسب المتعشقين له، ليراجعوا الكتب الخاصة بھاوترك التفصيالت ومواطن الخالف إلى ال
ھذا المخطط، ھو تقديم جريدة صغيرة إلى القارئ بأسماء قبائل عدنان وقحطان، ليقف عليھا، فعلى ھذه المعرفة يتوقف فھم 

  .كثيرة من األحداث

  أثر التوراة: الفصل العاشر

اإلسماعيليين و القحطانيين، وعن نوح و أوالده، وعن األنساب األخرى، أثر ظاھر على عمل أھل لھذا المدون في التوراة عن 
األخبار واألنساب الذين اشتغلوا بموضوع النسب في اإلسالم، بل يظھر إن أثره كان فعاال ومؤثرا حتى في الجاھليين، وذلك 

   .التصالھم واختالطھم بأھل الكتاب

كريم مجمال من أمر آدم ونوح والطوفان وإبراھيم و إسحاق ويعقوب وإسماعيل وغيرھم، وما جاء وكان لما جاء في القرآن ال
فيه من أمر عاد وثمود وقوم صالح وأصحاب األيكة وقوم تبع، أثر كبير أيضا في أھل األخبار والتفسير حملھم على البحث 

على جيلھم قص الماضين وأخبار العرب المتقدمين،  والتفتيش عن أخبارھم من األحياء المسنين الذين كانوا يقصون. عنھم
  .ومن أھل الكتاب الذين كان لھم إلمام بما جاء في التوراة من الرسل واألنبياء واألمم القديمة و األنساب

ويمكن حصر الروايات الواردة في األنساب، والمأخوذة من أھل الكتاب ورجعھا إلى الطرق األصلية التي وردت منھا وإلى 
ھم مسلمة . ماكن التي ظھرت فيھا، وسنجد بعد البحث أن اكثر رواة ھذا النوع من األخبار كانوا قد استقوا من معين واحداأل

أھل الكتاب، مثل كعب األحبار ووھب بن منبه، وعبد هللا بن سالم، ومحمد بن كعب القرظي، ورجل من أھل تدمر عرف ب 
وغير ابن الكلبي بقسط من ھذه األسماء التي يستعملھا النسابون في " ن الكلبياب"وقد زود . كان يھوديا فاسلم" أبي يعقوب"

  .محمد ابن إسحاق صاحب السيرة يعتمد على أھل الكتاب، ويكثر الرواية عنھم و يسميھم أھل العلم األول"وكان . األنساب
أ الخلق والتكوين، وقصص الرسل أي مبد" البدء"وقد استغل نفر من أھل الكتاب حاجة المسلمين ھذه إلى الوقوف على 

واألنبياء، وكيفية توزع البشر، فأخذوا يفتعلون ويضعون ويصنعون على التوراة والكتب اليھودية المقدسة، يبيعونه لھم أو 
م كان ناس من لليھود كتبوا كتابا من عندھم يبيعونه من العرب، ويحدثونھ"قال الطبري . يتقربون به إليھم، إدعاء للعلم والفھم
   ".إنه من عند هللا ليأخذوا به ثمنا قليال

فإنه كذب " معد بن عدنان"، نسب "كاتب أرمبا" "بورثغ بن ناريا"التدمري وجد في كتاب " أبا يعقوب"أما ما ذكروه من أن 
ھو ، و"البروتستانت"األبوكريفا، في نظر "وكتابه من جملة أسفار . شيء من ھذا النسب" بورخ"وتلفيق، فليس في كتاب 

، وقد قرأناه فلم نجد فيه شيئا من ھذا شيء "الكاثوليكية"مترجم إلى العربية ومطبوع مع أسفار التوراة األخرى، في الترجمة 
" بورخ"كتاب آخر فنقول إنه وجده فيه، وال يعقل أن يكون كتاب " بورخ"وليس ل . يذكره اليھودي الذي دخل في اإلسالم
مما قد يكون له " بورخ"وكل ما نجده في سفر . غيره من الناس، حتى نحسن الظن به الذي قرأه نسخة خاصة لم توجد عند

لم يسمع به في كنعان وال تروى في تيمان، وبنو ھاجر أيضا المبتغون للتعقل على األرض : "عالقة بالعرب ھو ھذه الكلمات
وليس في ھذه الكلمات كما ".لم يذكروا سبلھاوتجار مران وتيمان وقائلو األمثال ومبتغو التعقل، لم يعرفوا طريق الحكمة و

  ".معد بن عدنان"نرى شيء ما له صلة بنسب 

فكناية عن أرض كانت في الجنوب الشرقي من " تيمان"وأما . فكنعان، كناية عن الكنعانيين، وليست لھم صلة بمعد أو بعدنان
وليست لھم . ، ونسبت إليھم الحكمة"ليفاز بن عيسوا"، وقد نسبت التوراة التيمانيين إلى "أبناء الشرق"، وھي أرض "أدوم"

  .عالقة أيضا بأبناء معد وال بعدنان

، وقد اختلف علماء التوراة في أصله، "جلعاد"فانھم شعب سكن شرق أرض " Hagrites" "الھاجريون" "بنو ھاجر"وأما 
وقد ذكر الھاجريون مع أقوام ". إلسماعيليونا"فمنھم من عده قبيلة عربية، ومنھم من عده من اآلراميين، ومنھم من رأى انھم 

وھكذا وجدنا أنفسنا عاجزين حتى ". Tiglath-Pileser III" "تغال تبليسر الثالث"من اآلراميين في كتابة أخبار انتصارات 
   ".معد بن عدنان"من العثور عن أية صلة للكلمات المذكورة بنسب " باروخ"في ھذا الموضع من سفر 
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الشعر وأھل األخبار شعرا لعدي بن زيد العبادي وألمية بن أبي الصلت ولنفر آخر من للشعراء في أحداث ويروي رواة 
وھذه األشعار إن صح إنھا لھم حقا، دلت على وقوف أولئك الشعراء على التوراة، أو على بعض أسفارھا، أو . وأمور توراتية

التوراة، فقد كان نصرانيا قارئا كاتبا بالفارسية والعربية، وربما أما عدي بن زيد، فال أستبعد وقوفه على . على قصص منھا
وقد كان ھو نفسه من المثقفين ثقافة عالية بالقياس إلى زمانه، . كان كاتبا بلغة بني إرم كذلك، لغة المثقفين في العراق يومئذ

له أبياتا " الھمداني"وقد أورد . ناجيلوفي شعره زھد وتصوف وتدين وتأمل وتفكر، فال يستبعد إذن أخذه من التوراة ومن األ
. من التوراة أخذت منه" سفر التكوين"وھي أبيات فيھا ركة وضعف، ولكنھا منتزعة من . في قصة آدم وحواء والجنة والحية

  .وھي إن كانت من شعره ومن نظمه حقا، كانت أقدم شعر يصل إلينا في نظم بعض قصص التوراة بلغة عربية
كتب الديانتين، مطلعا "، فقد كان واقفا على كتب اليھود والنصارى كما يذكر أھل األخبار، قارئا "ي الصلتأمية بن أب"وأما 

على العبرانية أو السريانية أو على اللغتين معا، إن كان واقفا أي حائرا بين الديانتين، فلم تدخل في أمية ديانة منھما، و إنما 
ار، لذلك ال يستبعد وقوفه على قصص توراتي وإنجيلي، وعلى االستفادة منه في كان من األحناف على حد تعبير أھل األخب

ونجد في شعره ألفاظا غريبة، يذكر أھل األخبار إنه أخذھا من لغات أھل الكتاب، فوضعھا في شعره، وشعره كما قلت . الشعر
ة من الحق والصدق تصل دعاوى أھل في مواضع من ھذا الكتاب يستحق من ھذه الناحية الدرس والنقد، لنرى إلى أية درج

وھو إن ثبت إنه، كان أيضا دليال على وقوف المثقفين من الجاھليين على كتب أھل . األخبار في شعر أمية، وفي نسبته إليه
الكتاب، و شيوعه في الحجاز، وكان أيضا دليال على نظم بعض الشعراء لحوادث التوراة و االنجيل في شعرھم في ذلك 

   .العھد

وأمثاله من المتصلين بأھل الكتاب القارئين لكتھم كما يذكر أھل األخبار، فائدة كبيرة لنا " أمية بن أبي الصلت"جد في شعر ون
وفي الشعر المنسوب . في تكوين رأي عام عن وقوف العرب على اآلراء التوراتية في الجاھلية، وفي جملة ذلك أنساب التوراة

والغراب والحمامة وبقية حكاية الطوفان إلى " الطوفان"وفي قصة " نوح"راة، مثل شعره في آراء مستمدة من التو" أمية"إلى 
فإن . الواردة في السفر السادس فما بعھده من التكوين" الطوفان"على خبر قصة " أمية"زواله، فإنه إن صح دل على وقوف 

ارا أخرى إن صحت نسبتھا إليه، دلت على إنه كان ونجد له أشع. ما جاء في ھذا الشعر ھو اقتباس لما ورد في تلك األسفار
ولعله كان يغرف من قصصھم الذي كان يشرح للناس ما جاء في التوراة، أو إنه . على اتصال بأھل الكتاب، وعلى أخذ منھم

بعض ما  كان يراجع ترجمات التوراة كانت بعربية أھل الكتاب في ذلك العھد، أو يسمع منھم ترجمة التوراة سماعا فوقف على
  .جاء فيھا، وفي جملة ذلك ھذا القصص، وربما األنساب المتعلقة بالعرب كذلك

وذلك إن صح . أبي بصير ميمون بن قيس، عن الطوفان" األعشى"عن الطوفان أقرب إلى التوراة من حكاية " أمية"وحكاية 
ويظھر من بعض . حھا في شعر أميةفإن العناصر التوراتية فيه ليست بارزة واضحة وضو. أن ذلك الشعر من نظمه حقا

  : الجمل الواردة في شعر األعشى عن الطوفان مثل

  ونادى ابنه نوح وكان بمعزل أال اركب معي واترك مصاحبة الكبر

  سآوي نحو أعيط مشرف بطول شنان السماء ذي مسلك وعر: فقال

  ونجا لنوح في السفينة أھله مالحكة األلواح معطوفة الدسر: ومثل

  استوت من أربعين تجرمت تناھت على الجودي أرست فما تجريفلما 

ھو القرآن الكريم، ومن يراجع اآليات المنزلة عن " الطوفان"ومن مضمون القصة نفسھا، إن المنبع الذي استقى منه الشاعر 
ر المذكور قد أخذ وعن الطوفان وعن ابنه، وكيف امتنع عن الركوب معه بالرغم من إلحاح نوح عليه، يجزم أن الشاع" نوح"

  .الطوفان من القرآن الكريم ومن موارد إسالمية، واستعمل ألفاظا وتراكيب وردت في كتاب هللا، ولم ترد في التوراة
فاألعشى رجل لم يسلم وان أدرك أالم الرسول، كان قد قصد الرسول، ". األعشى"و اني أشك في كون ھذا الشعر من شعر 

بلدته، فمات بھا " منفوحة"شا أثرت عليه، وحالت بينه وبين الوصول إلى الرسول، وعاد إلى ونظم قصيدة في مدحه، ولكن قري
  .والرأي عندي إن تلك األبيات، ھي من صنع مسلم، وضعھا على لسانه. دون أن يسلم

ير واقف وال يعني شكي في صحة نسبة ھذه األبيات إلى األعشى، إن األعشى كان بعيدا عن آراء ومعتقدات أھل الكتاب، غ
ففد كان األعشى جواال جوابا زار العراق وبالد الشام،اتصل بقبائل نصرانية، وجالس اليھود والفرس . على أخبارھم وعقائدھم
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والروم، ووردت في أشعاره ألفاط من ألفاظ الحضارة األعجمية، كما وردت فيھا أفكار تدل على وقوف على آراء وأفكار 
وللحكم . ھذا ال يستبعد وقوفه على قصص يھودي ونصراني وعلى آراء دينية ألھل الكتاب دينية وخواطر فلسفية، فرجل مثل

على، مقدار فھمه لھا، يمكن بالطبع دراسة ما ورد في الشعر على لسانه، ومطابقته بما نعرفه من آراء القوم لنقف على درجة 
   .قداتھمصلة ما جاء في شعر األعشى من آراء ومعتقدات بآراء أھل الكتاب و معت

. ومن العراق الكوفة بصورة خاصة. اليمن، والمدينة، والعراق: أما األماكن التي ظھرت فيھا ھذه الروايات اإلسرائيلية، فھي
وقد كان في كل ھذه المواضع رجال من أھل الكتاب مونوا أھل األخبار بما كانوا يرغبون في معرفته، ولم يكن ھؤالء على 

ھم، والظاھر إن منھم من لم يكن له إالم بالتوراة وال بالتلمود و غيرھما من الكتب و إنما أخذ ذلك قدر واحد في المعرفة والف
من أھل النظر منھم، أو كما وصل إليه من أھله وحاشيته، ولذلك اضطرب األخباريون في بعض، األحيان في رواية خبر 

واعلم إن الخالف الذي في ضبط : "قوله.م في ضبط األسماءوقد علل ابن خلدون اختالفھ. واحد، كما اختلفوا في ضبط األسماء
األسماء إنما عرض في مخارج الحروف، فان ھذه األسماء إنما أخذھا العرب من أھل التوراة، ومخارج الحروف في لغتھم 

. تارة إلى ھذافإذا وتر الحرف متوسطا بين حرفين من لغة العرب، فترده العرب تارة إلى ھذا و. غير مخارجھا في لغة العرب
  ".وكذلك إشباع الحركات قد تحذفه العرب إذا نقلت كالم العجم، فمن ھا ھنا اختلف الضبط في ھذه األسماء

والحق ھو إن ھذا الخطأ لم يقع في ضبط األسماء فقط، بل وقع في أمور جوھرية أخرى ترينا جھل بعض الرواة بجدول 
والروايات اإليرانية حتى تكون من ھذا المجموع المدون في الكتب . إلسرائيليةاألنساب، وترينا الخلط أحيانا بين الروايات ا

اإلسالمية عن األنساب خليط من روايات إسرائيلية و روايات فارسية وقصص شعبي عربي، يجوز أن نضيف إليه عنصرا 
الثة المذكورة، وكان ال بد آخر ھو الوضع، فقد وضع الرواة شيئا من عندھم حين عجزوا عن الحصول عليه من الموارد الث

ومن ھذا القبيل، ما أدخلوه على التوراة أيضا من أنساب . لھم من سد تلك الثغر، فسدوھا بما جادت به قرائحھم من شعر ونثر
   .زعموا إنھا وردت في التوراة، وليس لھا في الواقع وجود فيھا

عند أھل األخبار وھو من " افريدون"حا تر إنه صار وھو من الفرس، وخذ نو" كيو مرث"خذ آدم، فقد صيره األخباريون 
، في التوراة، وھو شقيق إرم بن سام "لود"ابنا من أبناء إرم من سام أخي عوص وكاثر، مع إنه " الوذ"الفرس أيضا، وجعلوا 

  .ووالد عوص وجاثر، وقالوا أشياء أخرى ال وجود لھا في التوراة

ومتى ظھرت وشاعت بينھم، فنحن ال نستطيع أن نحدد ذلك على وجه مضبوط أما متى دخلت أنساب التوراة إلى العرب، 
ولكننا نستطيع إن نقول إنھا كانت قد تسربت إلى الجاھليين من اليھود، وذلك بوجودھم في الجزيرة . بالقياس إلى أيام الجاھلية

رة العرب وبين بعض القبائل، وان العربية واتصالھم بالعرب، وقد يكون من النصارى أيضا، وقد تفشت في أماكن من جزي
في إشاعة خبر رابطة النسب " وقد تكون لليھود يد. ھؤالء أي أھل الكتاب ھم الذين أشاعوا بين الجاھليين ھذه األنساب

  .وأواصر القربى التي تربط بينھم وبين العرب، وذلك للتأثير عليھم وللتقرب منھم، وللسكن بينھم بھدوء وسالم

جازمين إن ھذا القصص اإلسرائيلي، وھذه األنساب التي يرويھا أھل األخبار، لم تكن كثيرة الشيوع بين ونستطيع أن نقول 
الجاھليين، و إنما ھي شاعت وراجت في اإلسالم، وذلك لألسباب المذكورة، ومروجوھا وناشروھا ھم زمرة تحدثت عنھم في 

  .مواضع متعددة من ھذا الكتاب

ب للواردة في الوردة إال األنساب المتعلقة بالعرب وبالشعوب العربية، و معنى ھذه األنساب ونحن ال يھمنا ھنا من األنسا
، حيث ألحق النسابون بھؤالء قبائل "أرفخشذ"و " لود"و " إرم"ذرية " سام"ويھمنا من ذرية ". كوش"و " سام"الخاصة بذرية 

   .ھم عالقة بالعرب، فليس لنا كالم عنھم في ھذا المكان، فليس لذريت"سام"، وھما بقية أبناء "عيالم"أما أشور و . العرب

وقد ضبط األخباري ون األسماء ". أرام"، و "لود"، و "أرفكشاد"، و"أشور"، و "عيالم: "وأوالد سام في التوراه، ھم خمسة
، فصيروه أخا "عابرا"وأضافوا إليھم ". ارم"و " الوذ"، و "عيم" " عويلم" "عليم"، و "أرفخشذ"، و "أشوذ: "على ھذه الصورة

، وليس بابن له، وقد شق نسبه فيھا على ھذه "سام"أما في التوراة فإنه عابرا ھو حفيد حفيد ". سام"للمذكورين وابنا من أبناء 
  .وكان إبراھيم ھو السابع من أعقابه". عابر بن شالح بن أرفكشاد ابن سام: "الصورة

أرفخشذ ابن سام، وأشوذ بن سام، والوذ بن سام، وعويلم بن : "سام، ھم ونجد الطبري يروي في مكان من تأريخه أن أوالد
مما يدل على أن المورد الذي نقل منه " وكان لسام إرم بن سام: "مباشرة" عويلم بن سام"وقال بعد اسم . ، فھم أربعة"سام
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ي إرم ألم ارفخشذ واخوته أم ال ؟وال أد :قال: "، و يؤيد ھذا االستنتاج قوله"إرم"الطبري روايته لم يكن على علم تام بخبر أم 
فيكون عدد " صليب ابنة بتاوبل بن محويل بن خنوخ بن قيس بن آدم : "وقد قال ھذا المورد إن أم أبناء سام المذكورين ھي". ؟

رتيب وفي خمسة أيضا وھو العدد المذكور في التوراة إال أننا نرى تباينا بين روايتي الطبري والتوراة في للت" سام"أوالد 
  .ضبط األسماء: الضبط

وذكر أن من و لد . عابر، وعليم، وأشوذ، وأرفخشذ، والوذ، وإرم: ونجد الطبري بروي في مكان آخر أن أوالد سام، ھم
ويظھر من ھذه الرواية أن ولد سام ھم ستة، وقد نتج . األنبياء والرسل وخيار الناس والعرب كلھا والفراعنة بمصر" أرفخشذ"

من األسماء المذكورة، " عابر"ولو رفعنا اسم . وھو ضم مخالف لما جاء في التوراة. إلى ولد سام" عابر" ذلك عن ضم
، ھو "أشوذ"، و "عيالم"ھو " عليم"ف ". سفر التكوين"لصارت بقية األسماء خمسة، وقد رتبت على وفق ما ورد في 

  ".أرام"ھو " مإر"، و "لود"، ھو "الوذ"، و "ارفكشاد"، ھو "أرفخشذ"، و "أشور"

   .أھل األخبار واألنساب" الوذ"، أي "لود"وليس في التوراة ذكر ألبناء 

. مما يبعث على الظن أنھم إفريقبون" فوط"و " كوش"وقد ذكروا مع ". اللوديين"كل ما فيھا أن له نسال، وقد عرفوا بي 
ھم " لود بن سام"التوراة أن اللوديين الذين ھم من نسل ، يرى علماء "عيالم"و " ارام"و " أشور"مع " لود"ولورود اسم جدھم 

اإلفريقيين، اللودين " اللوديين"شعب من شعوب الشرق األدنى ال تبعد مواطنھم عن البابليين و اآلشوربين، وأنھم غير 
  .المذكورين أيضا في التوراة" مصر"، أي "مصرايم"المنحدرين من صلب 

طسم وعمليق، وجرجان، وفارس على رواية، وجديس، : ، وھم"الوذ"، "لود"األخبار إلى  ولھذا فإن األوالد الذين نسبھم أھل
ال " الوذ"وأميم، وعبد ضخم على رواية أخرى، وأمثالھم ممن لم نذكر من األوالد، ھم ھبة منحھا أھل األخبار واألنساب ل 

  .نجد له ذكرا في التوراة

، لذلك "أول الشعوب"في التوراة، بل ھو جد " األخبار، وليس من نسل لود ، الذي ھو جد العمالقة على رأي أھل"عمليقا"إن 
واليه ترجع أكثر ھذه الروايات، أو أحد " ابن الكلبي"أوالدا عمال غريبا، والظاھر أن " لود"يبدو تجاسر أھل األخبار في منح 

كان ال بد لھم من نسبتھم إلى أحد األجداد و. فمنحوه أولئك األوالد" سام"من بين أبناء " لودا"من سألھم عنھم ، اختاروا 
  .المتقدمين القحطانيين، ألنھم أقدم منھم في نضرھم، فاختاروا لھم ذلك األب

" كاثر" "جاثر"، و "UZ" "عوص: "عند أھل األخبار، فقد أولد أوالدا على ما جاء في التوراة، وھم" إرم"، وھو "أرام"أما 
، "سام"وقد ذكروا في موضع من التوراة أنھم أبناء ". Mash" "ماش"، و "Hul" "حول"، "حويل"و " Gether" "غاثر"

   .وذلك جريا على طريقة العبرانيين في حذف اسم األب أحيانا، وإلحاق الحفدة بالجد مباشرة

ألخبار وقد عرف أھل األخبار ھذه األسماء، إال أنھم قدموا وأخروا فيھا كما حرفوا فيھا بعض التحريف، وقد اختار أھل ا
: وقالوا عنھم". جديسا"و " ثمودا"فجعلوا له " جاثر"عاد، وعبيل، وغاثر بن عوص، واختاروا : ، فجعلوا له أوالدا ھم"عوصا"
و ال نجد في التوراة و ال في اليھوديات ذكرا لھؤالء األوالد الذين منحھم ". وكانوا قوما عربا يتكلمون بھذا اللسان المضري"

  .إذن فالنسب المذكور ھو من صنع األخباريين ،" جاثر" "غاثر"او " عوص"أھل، األخبار 

فھو جد " عوص"وأما . وھم قوم معروفون فال حاجة الى التحدث عنھم". اآلراميين"أي " بني إرم"ھو جد " أرام"و 
إلى إنه  فذھب بعضھم. ، إال أن العلماء لم يتفقوا في تعين مكانه"Jop" "أيوب"موطن " عوص"سكان أرض " العوصيين"
على الفرات ورأى " أورفا"، و ذھب آخرون إلى إنه "يوسيفوس"مستندين في ذلك إلى رواية " اللجاة" "اللجاء"و " دمشق"

، "المدينة"إنه في شمال غرب " كالسر"أو العربية الشمالية، ورأى " أدوم"، وذھب بعض آخر إلى إنه "نجد"بعض إنه في 
  .العرب أو من بادية الشام ورأى غيره إنه في مكان ما من جزيرة

ومن اسمه على إنه كان عربيا، عاش بين العبرانيين، أو إن : ومما ورد فيه" أيوب"وقد استدل، بعض الباحثين من سفر 
اليھود وأھل " المدارش"و " التلمود"و " Haggadah" "الھكادة"وقد أمدت كتب . بعضھم اختلط به، فدون أخباره وقصصه

   .ن أصدقائه الخلص الذين الزموهاألخبار بقصص عنه وع
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" الالوذيين"و باللوديين " اآلراميين"نرى مما تقدم إن األخباريين قد ربطوا نسب العرب البائدة أي العرب األولى ياإلراميين 
. اءوال نجد في كتبھم األسباب التي حملتھم رجع أنساب ھؤالء العرب إلى ھؤالء اآلب". الغاثرين"وبالعوصيين و بالجائرين 

ويظھر أن فكرة وجود عرب أولى عاشت قبل القحطانيين والعدنانيين، جعلت أھل األخبار في يبحثون عن آباء لھم، يكونون 
ابني " جاثر"و " عوص"ابني سام، وإلى " أرام"و " لود"، فنسجوا أولئك العرب إلى "عدنان"ومن " قحطان"أقدم عھدا من 

  .ين و العدنانيين، وھم أقدم عھدا من جدي القحطاني"أرام"

أما أثر التوراة على النسابين وأھل األخبار بالنسبة إلى الطبقة الثانية من العرب، الطبقة التي دعاھھا العرب العاربة، والعرب 
وقد نسبه أكثر . في التوراة" يقطان"جد القحطانيين، ھو " قحطان"القحطانيين، فقد ذكرت في الفصل الخاص بھؤء العرب إن 

ولقد وقد ذكرت إن النسب . وصيره بعضھم ابنا من أبناء سام". عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح"ار إلى أھل األخب
، فيكون "فالج"أما الولد البكر فھو ". عابر"الثاني نسب مغلوط، وان نسبه المذكور في التوراة يجعله االبن الثاني األصغر ل 

  .النسب العبرانيون واليقطانيون أبناء عم وفق ھذا

  .ال وجود له، و إنما ابتدع ابتداعا إليجاد صلة بين العرب والعبرانيين" يقطان"وقد ذھب بعض الباحثين في التوراة إلى إن 

قسم بقي فيما بين النھرين، : وقد ذھب بعض الباحثين في التوراة إلى إن عابرا، جد قبيلة كبيرة، انقسمت على نفسھا إلى قسمين
و ارتحل إلى جزيرة " ، و قسم ترك ما بين النھرين"العبرانيون"، ومن ھذه الذرية انحدر "فالج"بذرية  وھو القسم الذي عرف

، و إن في أيامه "االنقسام"و " ھو االنشقاق" فالج"، و دليلھم على ذلك إن معنى "يقطان"العرب، و ھو القسم الذي عرف ب 
   .، وانشطارھم إلى شطرين"عابر"م ذرية ومعنى ذلك انقسا. على رواية أھل التوراة" قسمت األرض"

ابن "، وقد اخذ "ابن ھشام"لحقت باليمن، فسميت اليمن حيث تيامنوا، ومصدر خبره ھذا " بني يقطن"إن " الطبري"وقد ذكر 
  .خبره ھذا من أھل الكتاب و ال شك" ھشام

ء األنساب، ويرون إن نظرية من يجعل الذي يذكره علما" قحطان"المذكور ھو " يقطان"ويشك بعض دارسي التوراة في كون 
، نظرية ال تستند إلى أساس، و إنما وضعت على التشابه الموجود بين اللفظين، وھذا التشابه ھو الذي دفع "يقطان"قحطانا ھو 

ولكنھم ال ينكرون ذلك أن . جدا للعرب القحطانيين" يقطان"، فمن ثم صار "يقطانا" "قحطان"علماء األنساب إلى اعتبار 
على " يقطان"التوراة، ھو جد قبائل ذكرت التوراة أسماءھا، وبعضھا قبائل، عربية معروفة، فال يستبعد أن يكون " يقطان"

  .رأيھم كناية عن قبائل عربية لم يكن العبرانيون على علم بھا تمام الحلم

أما الشعر الجاھلي، فقد وردت فيه . جاھليةولم ترد كذلك في الكتابات ال". يقطان"أو " قحطان"ولم ترد في القرآن الكريم لفظة 
و إذا وافقنا على إنھا وردت في الجاھلية القريبة من اإلسالم،فان موافقتنا ھذه ال تعني أن قدماء . في مواضع الفخر والحماسة

ن بنسبه، فحكم مثل ، أو إن قوما منھم كانوا ينتمون إليه وينتسبو"قحطان"أھل الجاھلية البعيدين عن اإلسالم كانوا على علم ب 
ولھذا رأى نفر من المستشرقين إن األخباريين جاؤوا بقحطانھم ھذا من التوراة، . ھذا ال بد أن يستند إلى كتابات وأدلة مقبولة

، والنزاع الذي كان بين "سبأ"من تأثرھم بأھل الكتاب، ومن مطالعتھم للتوراة، فحولوا النزاع الذي كان بين أھل اليمن وفيھم 
جدا " يقطن" "يقطان"وليد " قحطان"كة وبين أھل مكة ويثرب التي ينتمي أھلھا إلى اليمن إلى نزاع بين جدين، وصار أھل م

   .حقيقيا ليمن ولمن نسب نفسه إليھم من األفراد والقبائل

على وجود  ، قد يكون دليال"Katanitae" "كتانيته" "كتنيته"ھو " قحطان"اسم قريب من " بطلميوس"وقد ورد في جغرافيا 
فالتشابه في التسميات، . أما ھذه التسمية، فإننا ال نستطيع أن نقول لھا عالقة بقحطان". قحطان" أسماء عند الجاھليين قريبة من

، كما "بني قطن"و ب " قطن"وقد ورد في الموارد العربية اسم قبيلة عرفت ب . ال يكون دليال قاطعا على وحدة تلك التسميات
لھذا أرى إن من الخير لنا أال ". صنعاء"و " زبيد"، تقع بين "قحطان"، واسم مدينة تدعى "جو قطنن"ف ب ورد اسم مكان عر

نتحذ موقفا خاصا ال سلبا وال إيجابا تجاه ھذا الموضوع انتظارا الستكمال العدة والحصول على مواد جديدة تكفي إلصدار 
  .حكم فيه

ولم تذكر التوراة حدودا ". Sephar" "سفار"إلى " Mesha" "ميشا"متد من ، على رأي التوراة، فت"اليقطانيين"أما بالد 
ذھب بعضھم إن إنه . فذھبوا في تعيينه مذاھب. شيئا" ميشا"وال يعرف العلماء عن موضوع . جغرافية لھا غير ھذين الحدين
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في نجد، ورأى " موسج"أو " موزح"على رأس الخليج العربي، وذھب آخرون إلى إنه " Mesene" "ميسان"أو " مسينة"
   .، أي بادية الشام في الكتابات اآلشورية"Mash" "ماش"أو " Mashu" "ماشو"آخرون إنه 

، وھو اسم أحد أبناء إسماعيل، فتكون حدود "Massa" "مسا"، تحريف "ميشا"إلى إن " Dillmann" "ديلمن"وذھب 
اإلسماعيليين مباشرة، غير إننا ال نستطيع مع ذلك من تعين ، من قبائل، "مسا"على رأيه بعد حدود أرض " اليقطانيين"

وأما الحد اآلخر، وھو  ؟من قبائل اإلسماعيليين، فكيف نثبت ھذه الحدود" مسا"الموضع، ألننا ال نعلم أيضا أين كانت مواطن 
تلفون في تعين الوضع فقط، فمنھم ولكنھم يخ. ، وذلك باجماع آراء علماء التوراة"اليقطانيين"، فھو الحد الجنوبي للبالد "سفار"

حضرموت التي اشتھرت شھرة واسعة في العالم القديم، " ظفار"عاصمة الحمربإلت، ومنھم من يرى إنه " ظفار"من رأى إنه 
  .ومن المرجح أن تكون ھي الموضع المقصود، وذلك لشھرتھا ھذه ولقدمھا". الكالسيكية"وورد ذكرھا في الكتب 

الموداد، و شالف، وحضرموت، ورياح، وھدورام، : أوالدا، عدتھم فيھا ثالثة عشر ولدا، ھم" يقطان"وقد جعلت التوراة ل 
و ھذه األسماء، ھي أسماء قبائل، وأمكنة، اعتدھا . وأوزال، و دقلة، و عوبال، و ابيمايل، وشبا، و اوفير، و حويلة، و يوباب

  ".يقطان"أسماء أوالد  كتبة التوراة على عادة ذلك العھد أسماء أعيان، و صيروھا

و إنما ھو حاصل ما بلغ إليه ": اليقطانيين"وال يعني ھذا العدد، في نظري إنه جميع القبائل العربية التي كانت تقيم في مواطن 
 .علم كتبة تلك األسفار في ذلك اليوم من أمر ھذه القبائل، ولم تكن معارف أولئك الكتبة يومئذ أكثر من ھذا الذي ذكروه ودنوه

على نحو ما وصل إلى علمھم ومسامعھم، فھو لھذا ال يمثل أي ترتيبا جغرافيا لألماكن المذكورة وال سردا على نسق معين 
   .مضبوط

" ميشا"أما ما فوقھا إلى . ونحن إذا أنعمنا النظر في ھذه األسماء نجد إنھا قد كدست في منطقة ضيقة، ھي اليمن وحضرموت
وھو يدل على أنھم لم يكونوا يعرفون عن باطن . شمال، فلم يذكر الكتبة من أسماء قبائلھا شيئا مانھاية األرض اليقطانية في ال

في مكان آخر في غير ھذا الموضع الذي تصوره علماء التوراة، كأن يكون في " ميشا"جزيرة العرب شيئا، أو أن موضع 
ئع معروف من أن أرض اليمن وبقية العربية الجنوبية ھي شمال اليمن مثال، وبذلك يستقيم التحديد كل االستقامة مع ما ھو شا

  .موطن القحطانيين

ويظر أن كتبة النسب في التوراة لم يراعوا في عدھم أسماء أبناء يقطان الترتيب الجغرافي، أو قرب اليقطانيين وبعلي ھم عن 
والظاھر إنھا جمعت كما . ساس جغرافيإلى أن األسماء وضعت على أ -في الحقيقة  -فھذا الترتيب، ال يشير . العبرانيين

وصلت إلى مسامع العبرنيين من غير فحص أو تدقيق، كما أننا ال نستطيع أن نؤكد إنھا وصلت صحيحة سالمة من غير 
   .تصحيف أو تحريف

 وھو رمز عن شعب من. ، ھو االبن البكر ليقطان على ما يفھم من التوراة"Al-Modad" "المودد" "مودد" "الموداد"و 
وقد . قد يكون في جنوب غربي جزيرة العرب. الشعوب اليقطانية، يرى نفر من علماء التوراة أن مواطنه في العربية الجنوبية

في البابلية، " موددى"وردت في النصوص العربية الجنوبية وفي نصوص غير عربي كلمات قريبة من ھذه الكلمة، مثل 
، "Gebanitae" "كبانية" "جبانية"في كتابات " مودد"ووردت لفظة ". ألموديةا"في البابلية أيضا وفي " موددو" "مودادو"و

في " الجبأنيين"على " معين"من ملوك معين، وإلى سيادة " جبان" "كبن" "جبن" "حبان"في نصوص تدل على تقرب ملوك 
أن ھذه الجملة ال " حالسر"ويرى ". المحب لملك معين"و " المتودد لملك معين"بمعنى " مودد ملك معين"فورد . ذلك الحين

ومسكن . وسدانته" ود"، مثل كھانة اإلله "ود"وأصفياءھم، وإنما تحكي وظيفة لھا عالقة باإلله " أحباء ملوك معين"تعني 
في الكتابات السبئية، وفي كتاب اإلكليل " مودد"في الزاوية الجنوبية الغربية لجزيرة العرب، كما ورد اسم " الجبأنيين"ھؤالء 
  .، مما يدل على أنه اسم مكان مجاور للسلف"السلف"وقد ذكره قبل . دانيللھم

الذي نتحدث " الموداد"أنه شعب " فورستر"يرى " Allumaeotae"في الجغرافيا اسم شعب عربي دعاه " بطلميوس"وأورد 
، "Gerraea" "Vicus Jerachaeorum" "الجرعاء"نجوب " بطلميوس"ويقع مكان ھذا الشعب في جغرافيا . عنه

   ".فطن"ويتصور أنه على ساحل الخليج العربي عند 

ويرى بعضھم انه . ، فلم يتمكن العلماء من تشخيصه أيضا"الموداد"الذي ورد في التوراة بعد " Sheleph" "شالف"وأما 
، وھم بطن من ذي الكالع من حمير، وھو "السلف"ويرى آخرون انه ". بطلميوس"المذكور في جغرافيا " Salepeni"شعب 
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، وخاصة إذا أخذنا بما قاله "شالف"اقرب ھذه األسماء إلى " السلف"و ". بنو سلفان"، أو "السالف"، أو "السلف بن يقطن"
في رحلته اسم موضع في اليمن يقال له " نيبور"، وذكر "يقطن السلف ابن"النسابون من انتساب ھذه القبيلة إلى جد أعلى ھو 

احتمال " كالسر"، وقد رأى "نجد األسالف"ممر يقال له " يريم"وفي منطقة ". شالف"، قد تكون السمه عالقة ب "سلفية"
  ".شالف"وجود صلة بينه وبين 

ب حسنة بفضل الكتابات الجاھلية التي ومعلوماتنا عن ھذا الشع". حضرموت"، فھو "Hazarmaveth"، "حزرماوث"وأما 
  .وسأتحدث عنھم في األجزاء اآلتية من ھذا الكتاب. عثر عليھا في العربية الجنوبية، والتي ترجم عددا منھا المستشرقون

وبين العرب قبيلة . ، ولھذا ذھب بعض الباحثين إلى انه اسم قبيلة عربية"شھر"و " قمر"، فان معناه "Yerah" "يارح"وأما 
وقد ورد اسم علم، "" يارح"وقد عثر في كتابات تدمر على اسم . اسم قبيلة" يارح"، فال يبعد أن يكون "بني ھالل"تعرف ب 

   .من األسماء المعروفة عند الجاھليين، وقد سمي به عدد من الملوك الذين عاشوا قبل الميالد وبعده" شھر"كما إن اسم 

" بطلميوس"، أو في جنوب عمان في موضع قد يكون المكان الذي سماه "مھرة"إن الشعب كان يقيم في " كالسر"ويرى 
"Jerakon kome ." وھناك مواضع ". فمرا" "شھرا"في اللھجات العربية الجنوبية، وتعني " ورخ"و " يرخ"ھو " يارح"و

ذكر الھمداني اسم موضع دعاه وقد ". يراخ"و " وراخ"متعددة في العربية الجنوبية تسمى بأسماء قريبة من ھذه الكلمة، مثل 
كما ورد في جغرافيا ". يارح"، لذلك رأى بعض العلماء وجود صلة بين ھذه المواضع و "العود"في مخالف " وراخ"
وورد اسم محل . ، وھو جزيرة تقع في البحر األحمر جنوب جدة"Insula Jerachaeorum"اسم مكان دعاه " بطلميوس"

الذي يصب على زعم " Lar" "اآلر"ويقع في مقابل النھر الذي دعاه نھر  ،"Vicus Jerachaeorum"آخر سمي 
  ".Sinus Persicus" "الخليج الفارسي"في الخليج العربي " بطلميوس"

، وھو موضع على مقربة من "دورم"احتمال إنه " كالسر"، و "Muller" "ملر"، فيرى "Hadoram" "ھدورام"وأما 
ھو شقيق " أزال"و ". أزال"القديم ھو " صنعاء"ورد في المؤلفات العربية من أن اسم ويؤيدان رأيھما ھذا بما ". صنعاء"
  ".يقطان"، وقد ذكر بعده في ترتيب أسماء أوالد "ھدورام"

، "حصون ونخول وقصور عادية"إنه : قال الھمداني عن أحدھما". الھدار"وقد ذكرت الكتب العربية اسم موضعين يقال لھما 
" القطنية"، للفظة "ھدورام"، وھذا الموضع األخر قريب من "القطنية"،وذكر أن فيه "ھدار بني الحريض"ه إن: وقال عن الثاني

  ".يقطان"أھمية كبيرة لقربھا من لفظة 

". اسمه ھذرم ين عابر بن يقطن ابن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح"في تاريخه أن جرھما " الطبري"وقد ذكر 
وھو ". يقطن"وبين " ھدورام"وھو " ھذرم"بين " عابر"ھو النسب الوارد في التوراة بزيادة " الطبري"ه وھذا النسب الذي ذكر

" ابن الكلبي"، ومورد "ابن الكلبي"ھو " الطبري"ومورد . خطأ، يرد كثيرا في األنساب المنقولة من التوراة إلى الكتب العربية
   .ث أخذھا من أھل الكتابھو من أھل الكتاب، شانه في ذلك شأن كل األنساب حي

وقد ذكر أھل . ولم يتفق علماء التوراة على تعيينه حتى اآلن. ، فھو مثل سائر األسماء المتقدمة، غير معروف"أزال"أما 
، الذي "وھب بن منبه"وترجع ھذه الرواية إلى ". أزال"عاصمة لليمن، كانت تعرف في الجاھلية ب " صنعاء"األخبار أن 

ولم " صنعاء"ھي " أزال"وزعم أن " أزال كل عليك، وأنا أتحنن عليك: الكتب القديمة المنزلة التي قرأھاإنه وجد في "زعم 
ملك " "يشرح يحضب"، بل لدينا نص من أيام الملك "أزال"يرد في النصوص الجاھلية ما يفيد أن صنعاء كانت تعرف ب 

ألول لما قبل الميالد، أي القرن المتصل بالقرن األول للميالد ويعود إلى نھاية القرن الثاني وبداية القرن ا" سبأ وذي ريدان
  ".صنعاء"وھو " صنعو"ورد فيه 

وذكر . بعد دخول اليھودية إلى اليمن وانتشارھا ھناك، وضعه اليھود" صنعاء"إنما وضع ل " أزال"إن اسم " كالسر"ويرى 
  .إن صنعاء كلمة حبشية، ومعناھا وثيق وحصين" البكري"

، وموضع آخر في الحجاز، غير "حضور"، عند جبل "يأزل"، منھا موضع يعرف ب "أزال"أخرى عرفت ب  وھناك مواضع
  .التوراة" أزال"أن من غير الممكن في الزمان الحاضر البت في أي مكان من ھذه األمكنة بأنه ھو 
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ن إن ھذا االسم يشير إلى مكان ويرى بعض المستشرقي. أيضا" Diklah" "دقلة"ولم يتمكن علماء التوراة من البت في موضع 
، "دقاة"موضعا في اليمامة سماه " ياقوت الحموي"وذكر ". حد دقل"إنه موضع " ھومل"وقد رأى . يجب أن يكون كثير التمر

  .واى ن الباحثين في ھذا الموضوع لم يقطعوا برأي فيه

في تھامة الحجاز، أو " عيبال"ھم ورأى آخرون ان". عبيل"، شعب "Obal" "Ebal" "عوبال"ورأى بعض الباحثين إن 
  .، وھما موضعان في اليمن"عبيل"أو " عبال"

، "Abalitae"أو " بلينيوس"، وھو اسم شعب عربي ذكر "Avalitae"و " عوبال"احتال وجود صلة بين " فورستر"ورأى 
  .الكالسيكيين"وقد ذكره بعض الكتبة 

، غير إن ذلك مجرد ظن، ليس "Abimael" "أبيمائيل"عب ، ھو موضع ش"اتمة"إلى احتمال كون وادي " كالسر"وذھب 
   .غير

" ملك شبا"في أسفار التوراة، وذكرت قصة " شبا"وقد وردت بعض أخبار ". شبا"، ھو "يقطان"والولد العاشر من ولد 
، "يقشان"ا ل في موضع آخر ابن" شبا"ولكننا نرى التوراة تجعل . فسبأ ھنا، شعب من شعوب اليقطانيين. وزيارتھما لسليمان

فسبأ ھنا من نسل شعب آخر . من أبيه" إسماعيل"، و ھو شقيق "Keterah" "قطورة"إبراھيم من زوجته "ھو ابن " يقشان"و
عند " كوش"والمعروف إن المراد من ". كوش"بالسين المھملة في جملة أبناء " سبأ"ونراھا تذكر . اليقطانيين" سبأ"يختلف 

  .ھنا اسم شعب من الشعوب اإلفريقية" سبأ"شعوب اإلفريقية، فيكون العبرانيين، الحاميون، أي ال

ومعنى ھذا التعدد في النسب انتشار السبئيين وسكناھم في مواضع متعددة، وھذا ما حمل كتبة التوراة على إدخال نھب 
  ".رعمة"ل في نس" ددان"، وإدخال السبئيين الساكنين عند "الكوشيين"السبئيين الساكنين في إفريقية في نسب 

، وھو كناية عن أرض اشتھرت عند العبرانيين بكثرة ذھبھھا وبوجود "حويلة"و " شبا"بين " Ophir" "أوفر"ويرد اسم 
وقد اختلف في تعيين مكانھا، فذھب كثير من علماء التوراة إلى إنھا في . الفضة وخشب الصندل وبعض األحجار الكريمة فيھا

تعيين المكان، فذھب بعضھم إلى إنھا في اليمن، وذھب آخرون إلى إنھا في عسير، جزيرة العرب، ولكنھم اختلفوا في 
مھد "الذي ال يبعد كثيرا عن حافات جبل طويق، ومنھم من رأى إنه " العويفرة"وآخرون إلى إنھا في اليمامة أو موضع 

نقبت فيه شركة تعدين حديثة، في الحجاز، وھو موضع عرف باستخراج الذھب منه قبل اإلسالم بزمن طويل، وقد " الذھب
  .أغلقت أبوابھا من عھد ليس ببعيد، كما ذكرت ذلك في كالمي على معادن جزيرة العرب

يجعلھا أرضا في الھند، " أوفير"غير أن ھنالك جماعة من الباحثين في التوراة ترى أن الوصف الوارد في التوراة ألرض 
. دية، ومن الصعب تصور وجودھا في بالد العرب في ذلك الزمانوذلك ألن الحاصالت المذكورة فيھا ھي حاصالت ھن

   .وذھب فريق آخر إلى إنھا في إفريقية

، مما "سبأ"مع " كوش"وقد ذكرته التوراة في موضع آخر في جملة أبناء ". حويلة"، ھو "يقطان"واالبن الثاني عشر من أبناء 
وقد ذھب بعض العلماء . بالد العرب" حويلة"لعلھا فرع من فروع  "إفريقية"يدل على توطن قبيلة أخرى تسمى بھذا االسم في 

بالد العرب، ھي في بادية الشام، أو على مقربة من خليج العقبة، وذھب آخرون إلى إنھا في أواسط جزيرة " حويلة"إلى أن 
، يظھر أنھم "الحوليين" جماعة دعاھم" الھمداني"وقد ذكر . ، ورأى كالسر أنھا في المامة"جبل شمر"العرب، أو في منطقة 

  ".حويل"، كما ورد في اسم "بنو حوالة"وھناك بطن من بطون اليمن يقال له " حوالة"سكان موضع 

اسم أحدھما فيشون، وھو . وكان نھر يخرج من عدن فيسقي الجنة، ومن ثم يتشعب فيصير أربعة رؤوس: "وفي التوراة
" فيشون"فيفھم منه أن نھر ". ھنالك المقل وحجر الجزع. رض جيدوذھب تلك األ. المحيط بجميع أرض حويلة حيث الذھب

"Pishon " وأحد األنھار األربعة على رأي علماء التوراة ھو نھر النيل، . وھو من أنھر الجنة األربعة" حويلة"يحيط بأرض
أو شط " كارون"وا إلى إنه نھر وأما الثاني فھو الفرات، وأما الثالث فھو نھر دجلة، وأما النھر اآلخر الذي نتحدث عنه، فذھب

  .العرب، أو أحد األنھر األخرى فتكون أرض حويلة عندئذ في منطقة تقع على راس الخليج



 

158 
 

وذھب . ، الذي ورد في النصوص السبئية"يھيبب"إنه اسم قبيلة " كالسر"، ويرى "Jobab" "يوباب"ھو " يقطان"وآخر أبناء 
   ".بطلميوس"الوارد في جغرافيا " Jobarital"يف السم ، وانه تصح"وبار"بعض آخر إلى إنه اسم شعب 

، زعم إنه والد "توقير"ولدا آخر لم يرد له ذكر في التوراة، دعاه " يقطان" "يقطن"إلى سلسلة أبناء " ابن الكلبي"وقد أضاف 
أم كنى بذلك عن الروابط أعبر عن ذلك جھال واعتباطا، : وال ندري. والھنود" اليقطانيين"الھند والسند، فربط بذلك بين نسب 

في " Dravidians"الدراويديين "القديمة التي ربطت بين العربية الجنوبية والھند، حيث سكن عدد كبير من قدماء الھنود 
وقد عثرت البعثات العلمية التي نقبت في ھذه األماكن على بقايا ھياكل عظمية ترجع إلى ھؤالء،  ؟سواحل عمان وحضرموت

   .والباحثون في أثر دماء الھند على سكان ھذه المناطق كما يتحدث السياح

، أو غيرھما من أھل األخبار "محمد بن اسحاق"، وال عناية "ابن الكلبي"ولم ينل ھؤالء األوالد الثالثة عشر عناية األخباري 
بل . ، و لم يتحدثوا عنھم"نيقطا" "يقطن"المعروفين بأخذھم عن أھل الكتاب، إذ لم يشيروا إليھم في أثناء كالمھم على أوالد 

نسبوا إليه أوالدا آخرين تراوح عددھم من عشرة ذكور إلى واحد وثالثين، أسماؤھم أسماء عربية، ال وجود لھا في التوراة، ما 
" قحطان"لم أھمل يا ترى ھؤالء األخباريون أبناء : وھذا اإلھمال يثير في نفوسنا الدھشة واالستغراب. عدا اسما أو اسمين

و لم تكرموا عليه فأعطوه عددا من ! من التوراة، وجعلوا نسبه نسبا لقحطان" يقطان"ذكورين في التوراة، مع انھم أخذوا الم
أال يدل ذلك على  ؟المذكورين إلى أوالد قحطان " يقطان"و لم لم يضم أھل األخبار أوالد  ؟األوالد لم يأت لھم ذكر في التوراة
إن كان جھلھم بھم ھو السبب، فان ذلك يدل على إن أھل األخبار لم يكونوا  ؟ھم عليھم جھل أصل األخبار بھم وعدم وقوف

يراجعون آھل الكتاب  - وھذا ھو ما اذھب إليه  -يرجعون إلى التوراة رأسا، يقرأون أسفارھا ويأخذون منھا، بل كانوا 
لوا أھل الكتاب عنھم، أو ألن أھل الكتاب لم يتحدثوا ، ألنھم لم يسأ"يقطان"ولھذا لم يقفوا على أوالد . ويأخذون منھم ما يريدون

إسماعيل، نقلوھا من "على إننا ال نستطيع أن نقبل ھذا العذر، ذلك ألن أھل األخبار كانوا قد ذكروا أسماء أبناء . إليھم عنھم
، وأھملوا "إسماعيل"بناء لم ذكر أھل األخبار أ: وھذا ما يجعلنا نتساءل". التكوين"التوراة وعلى حسب الترتيب الوارد في 

إن اإلجابة عن مثل ھذه األسئلة،ليست سھلة في الواقع، ألن أھل األخبار لم يكونوا  ؟ھل ھناك تعمد وغرض  ؟"يقطان"أبناء 
يسيرون على قواعد ثابتة وأنظمة معينة في أخذ األنساب، ولھذا نراھم يقعون في الغلط، وذلك يدل على إن علمھم باألمور 

التوراة  التوراة لم يكن علما راسخا، وان علم محدثيھم من أھل الكتاب لم يكن راسخا أيضا ولم يكن مستمدا من الواردة في
رأسا، بل من السماع والرواية في بعض األحايين، و إال لما وقعوا في أغالط شنيعة،وما احتاجوا إلى الوضع والكذب، كالذي 

  .من مسلمة يھود نراه من كعب األحبار ووھب بن منبه وأمثالھما

  اإلسماعيليون

في التوراة ومعنى االسم " Ishmael" "يشمئيل"وھو . إسماعيل ھو الجد األكبر للعرب المستعربة، أي العرب العدنانين"و 
وھو في الثالثة عشرة من " ختن"وتقول التوراة إنه ". ھاجر"إبراھيم من زوجه "وھو ابن ". يسمع إلھي"، أو " "إلھي يسمع"

ولم تذكر . فتزوج فيھا من امرأة مصرية، وعاش فيھا راميا بالسھام حيث اشتھر بالرماية" فاران"ورحل إلى برية عمره، 
  .سنة" 137"، وأنه عاش "إبراھيم"التوراة بعد ذلك سيئا عنه، إال ما ورد من إنه حضر دفن أبيه 

يستند إلى ھذا الوارد في التوراة عنه، إال ما ذكروه  أما ما أورده أھل األخبار عنه، فإنه. ھذا مجمل ما ورد في التوراة عنه
، وما أوردوه عنه من إنه ھاجر إلى مكة، وأنه عاش، ھناك، وتعلم العربية فيھا، "جرھم"عن امرأته، فقد جعلوھا امرأة من 

  .، وأمور أخرى صغيرة تختلف باختالف الروايات"ھاجر"عند قبر أمه " الحجر"وقبر في 

نبايوت بكر إسماعيل، و قيدار، و أدبئيل، ومبسام، ومشماع، : إسماعيل ولدا، عدتھم اثنا عشر ولدا، ھم"ل وقد جعلت التوراة 
وھو عدد . ذكرتھم على حسب مواليدھم، كما نص على ذلك فيھا. ودومة، ومسا، وحدار، وتيما، ويطور، ونافيش، وقدمة

، وھي كناية عن اتصال اإلسماعيليين بالمصريين، وقد أخذ أمھم امرأة مصرية. يظھر إنه من وضع كتاب األسفار و ترتيبھم
نابت و قبذر، واذبل، و مبشا، و مسمعا، ودما، و دما، : أھل األخبار ھذه األسماء، وغيروا في نطقھا بعض التغيير، فصيروھا

. بط ھذه األسماءوقد نص الطبري على اختالف أھل األخبار في ض. وأذر، و طيما، ويطور، ونبش، وقيذما، وما شاكل ذلك
   .ويعود ھذا االختالف على ما يظھر إلى اختالف المورد الذي أخذ منه أھل األخبار
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، أو ما شاكل "رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرھمي"وقد زعم أھل األخبار أن إسماعيل تزوج من جرھم، وأن اسم زوجه 
م، وقيذر، و أذبل، و مبشا، و مسمعا، و ماشي، و دما، نابت وكان أكبرھ: ذلك من أسماء، وأنھا ولدت له اثني عشر رجال، ھم

  .وأكثر ھذه األسماء ورودا وتكرارا في الكتب العربية، نابت وقيذر. وإذر، و طيما، و يطور، ونبش، وقيذما

ولكنھم  أخذوا العدد وأخذوا األسماء،. ونرى من عدد ھؤالء األوالد ومن أسمائھم، أن رواتھا أخذوا أولئك األوالد من التوراة
حرفوا وصحفوا فيھا،وال ندري أكان ھذا التحريف قد وقع من األخباريين أنفسھم، أجروه تعمدا ليسھل النطق بھا في العربية، 
أم وقع من الرواة اإلسرائيليين أو النصارى الذين رجع أھل األخبار إليھم، فأخذوا منھم تلك األسماء، أو إنه مجرد تحريف 

  .ن، فظھر على ھذا الشكلوتصحيف، وقع من الجانبي

لم تذكر التوراة . إسماعيل ام أوالده، فإنھا ليست جرھمية عربية في التوراة، و إنما ھي امرأة مصرية كما ذكرت"أما امرأة 
، "رعلة بن مضاض ابن عمرو الجرھمي"ويذكر أھل األخبار إن اسماعيل كان قد تزوج بامرأة أخرى من جرھم قبل . اسمھا

، كما تعرف في روايات أخرى، إال إنه طلقھا بأمر أبيه، لما جاء إلى مكة زائرا، "مضاض بن عمرو الجرھمي السيدة بنت"أو 
  .فلما جاء للمرة الثانية ورأى زوجته الثانية رضي عنھا، وأمر ابنه إسماعيل بإبقائھا، فبقيت، ومنھا كان نسله المذكورين

والظاھر إن إھمالھم ھذا اإلھمال . ولم يذكر شيئا عن بقية األوالد على أن العرب ھم من نابت وقيدر،" الطبري"وقد نص 
يعود إلى عدم وقوف الموارد التي أمدت األخباريين على شيء عنھا، وعدم تمكنھم من تعيينھا وتثبيت مواضعھا، فإن ذلك 

والموارد . ن ھذه القبائليحتاج إلى علم وإلى وقوف على ما جاء في كتب التفاسير والشروح والموارد اليھودية األخرى ع
   .المذكورة نفسھا ال تعرف عن تلك القبائل وعن تلك البالد شيئا كثيرا يزيد على ما جاء في التوراة

فإن كتبة األسفار لم يھتموا إال بما يتعلق بإسرائيل، أما ما وراء إسرائيل من شعوب وأرضين،وال سيما الشعوب التي ال تخام 
  .عبرانيون، فإنھا لم تكن تعنى بھا إال بمقدار ما لھا من صلة بإسرائيلاألرضين التي وجد فيھا ال

فكل ما وقع بين المكانين، ھو في ". شور"إلى " حويلة"، فجعلتھا من "اإلسماعيليون"وقد حددت التوراة المنازل التي أقام بھا 
، وعندي إن ھذا "حويلة"ن موقع أرض وقد ذكرت قبل قليل أن آراء العلماء مختلفة في تعيي. أرض القبائل اإلسماعيلية

وال يعقل أن تكون ھذه . إلى شور" حويلة"ضرب العماليق من " شاؤول"الموضع يجب أال يكون بعيدا عن فلسطين، ألن 
لم يكن قويا ذا جيوش جرارة حتى تضرب العماليق في منطقة نائية، بعيدة عن " شاؤول"األرضون بعيدة عن فلسطين، ألن 

  .فلسطين

برية "برية تيه بني إسرائيل، وب . "، فموضع يقع على الحدود الشمالية الشرقية ألرض مصر، في البرية المسماة"شور"وأما 
  ".شور"الحالية ھي أرض " الطور"ويرى بعض علماء التوراة إن ". ايتام

ى مجيئك إلى شور وضرب شاؤول عماليق من حويلة حت"قد ضرب بھا العماليق، " شاؤول"ويالحظ إن األرض التي زعم إن 
فيظھر من ذلك إن العماليق ". إسماعيل" "يشمعئيل"، ھي األرض ذاتھا التي جعلتھا التوراة أرضا لذرية "التي مقابل مصر

ولما كان العمالقة قد سكنوا ارضا، تقع بين كنعان ومصر في برية سيناء وتيه بني إسرائيل، وجب أن . كانوا قد سكنوھا أيضا
   .موطن اإلسماعيليينتكون تلك األرض ھي 

". طور سيناء"ويظھر أن اإلسماعيلية عاشت زمنا طويال في . ويعترف العبرانيون بوجود صالت قربى لھم باإلسماعيليين
وقد نظر . ولھذا كان اإلسماعيليون أھل وبر بالقياس إلى اليقطانيين المستقرين. عاشت عيشة أعرابية. وفي جنوب فلسطين

وقد ذكروا في أيام . إلى اإلسماعيليين، ألنھم كانوا يتحرشون بھم ويغيرون عليھم ويتعرضون بتجاراتھمالعبرانيون نظرة عداء 
يبشرھا بأن نسل ابنھا سيكثر وينمو حتى يكون أمة عظيمة، وھو " ھاجر"وقد ورد في التوراة أن هللا أوحى إلى ". داوود"

يرى بعض العلماء أن لھجاتھم يجب أن تكون من اللھجات العربية و. كناية عن كثرة عدد أولئك األعراب في أيام عن لھجاتھم
ولعدم وصول نص مدون بلھجة من لھجات ھذه القبائل، ال نستطيع أن نبدي في الزمان . الشمالية المتأثرة بلغة بني إرم

  .الحاضر رأيا علميا في شكل ھذه ا اللھجات

. في التوراة، وقد أعطاه ھذه المنزلة أھل األخبار أيضا ألخذھم منھاھو بكر إسماعيل وأھم القبائل اإلسماعيلية " نبايوت"و 
أراعت في ذلك بعد القبيلة، أم راعت قربھا من " إسماعيل"ونحن ال نعرف األسباب التي جعلت التوراة تعده أحسن أوالد 
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أخرى جعلت العبرانيين ينظرون العبرانيين، أم ضخامتھا وكثرة عددھا بالقياس إلى القبائل اإلسماعيلية األخرى، أم أمورا 
  .فليس في التوراة قواعد ثابتة تمشى عليھا كتبة العھد القديم في تدوين األنساب ؟إليھم على أنھم أقدم تلك القبائل 

وقد جعل . ومنه ومن قيدر، نشر هللا العرب، على رأي أھل األخبار. عند األخباريين" نبت"و " نابت"ب " نبايوت"ويعرف 
   .عند األكثرين" يعرب"ھو ابن " يشجب"، مع أن "يشجب"األخباربين نابتا والدا أل بعض 

ويدل ورود اسمھم مع . ويظھر أنھم كانوا أقوياء كثيري العدد: في النصوص اآلشورية" قيدار"مع اسم " نبايوت"وقد ورد اسم 
عين التوراة مواضع سكناھم، ولكن ورود اسمھم ولم ت. في التوراة في النصوص اآلشورية على أنھم كانوا متجاورين" قيدار"

في رأس قائمة اإلسماعيليين واقترانه باألدوميين عن طريق المصاھرة ووقوف العبرانيين على أخبارھم، يدل كله على أنھم 
  .كانوا يقيمون في المناطق الواقعة في جنوب شرقي فلسطين وفي األقسام الجنوبية الشرقية من بادية الشام

، وكانت "عريبي"، و قد كانت معاصرة لمملكة "القصيم"أو مملكة حكمت في " مشيخة" "نبايوت"إلى أن " كالسر" وقد ذھب
  .ال تزال مستقلة في أيام الفرس

، غير إن ھذا رأي "Nabat" "نبط"و " Nabaiot" "نبايوت"، ذھبوا إلى ذلك من تشابه "النبط"وقد ظن بعض العلماء انھم 
  .التوراة يعارضه كثير من علماء

من شعراء الجاھلية، وقد قتل قبل الھجرة، " قيس ابن الخطيم"، افتخر بھم الشاعر "النبيت"وقد كان بين األوس قوم يقال لھم 
  ".النبيت"قوم يقال لھم " إياد"ومدحھم، ووصفھم بالشدة والبأس، كما كان في 

وقد وقعت بينھا حروب . ن عبد األشھل، وحارثةرھط الشاعر قيس بن الخطيم، وم" ظفر"وكان نبيت األوس يتألفون من 
وأما ظفر وبنو عبد األشھل، فقد اضطروا أخيرا إلى . ومعارك، فانضمت حارثة إلى الخزرج، وتحالفت معھا، ودخلت فيھا
. مالمناذرة، لمساعدتھم على الخزرج، والسترداد ملكھ. ترك ديارھم إلى مكة للتحالف معھم، أو مع اليمن، أو الغساسنة أو

والظاھر انھم كانوا قديما من القبائل القوية، وكانت في الحرار الشرقية، ثم أفل نجمھا، ا وتشتت شملھا بسبب الحروب التي 
ولعلھا من القبائل التي كانت تقيم في الشمال، في العربية الحجرية أو العربية الصحراوية، ثم اضطرت إلى . وقعت بن بطونھا

   .والظاھر إنھا كانت على اتصال باليھود، وقد تحالف معھا يھود خيبر. طان في مناطق الحرارالھجرة إلى الجنوب واالستي

، كما ورد "Kadru" "قدرو"و " Kidru" "قدرو: "في النصوص األشورية، ورد على ھذه الصورة" قيسار"وقد ورد اميم 
، وذكر انھم قبيلة عربية تقيم على مقربة من "Pliny" "Cedrei" "قدراي" "بلينيوس"، فقال لھم "الكالسيكية"في المؤلفات 

" خزاعيل"ابن " 'U Aite" "أو أيطع"في ذلك العھد، ملك عرف باسم " قيدار"، وكان ملك "آشور بنبال"وقد حاربھم . النبط
"Hazael" العرب وكل رؤساء قيدار"مع العرب " حزقيال"، كما ذكرھم "أريبي" "عريبي"مع " آشور بنبال"، وقد ذكرھم"، 

آشور "وھو ما يتفق مع ما جاء في نص . كانت تجاور العرب، ويراد بالعرب ھنا، األعراب" قيدار"مما يدل على إن مواطن 
ممالك "في التوراة، مما يدل على انھم كانوا يقطنون في جوارھم، كما ذكروا مع " نبايوت"وذكروا بعد . كل االتفاق" بنبال

بالقيداريين كذلك، وخرب بالدھم وأخذ غنائم كثيرة " بختنصر"وقد نكل ". صربختن" "نبوخذ نصر"التي ضربھا " حاصور
   ".أرمياء"منھم، واستولى على ما وقع في أيدي جيشه من أموللھم وخيامھم وغنمھم وجمالھم وقد ورد وصف ذلك في سفر 

أنا "قد وصفت خيامھم بأنھا خيام سود ويظھر من التوراة أن القيداريين كانوا أعرابا يعيشون في الخيام، عيشة أھل البداوة، و
وكانوا يعتنون بتربية . والخيام السود ھي بيوت أھل الوبر". سوداء وجميلة يا بنات اورشليم، كخيام قيدار، كشقق سليمان

" ءأشعيا"ونجد . إال أن منھم من كان متحضرا سكن القرى والمدن. المواشي، وقد اشتھروا بأن فيھم رعاة يملكون ماشية كثيرة
مما يدل على إن القيداريين كانوا قوة وعددا ضخما، فيھم جماعة ". وبقية عدد قسي أبطال بني قيدار. مجد قيدار"يتنبأ بإفناء 

انھم غزاة، وحياتھم حياة غزو، ال يعرفون السالم وال االستقرار، وقد ذكروا مع " المزامير"ويتبين من . مھرت برمي السھام
وكانوا مثل قبائل العرب األخرى على ". بالخرفان والكباش واألعتدة"تاجروا معھم . العبرانيين العرب في جملة من تاجر مع

احتكاك بالعبرانيين، يتاجرون معھم تارة، ويخاصمونھم تارة أخرى، ويظھر انھم كانوا على عداء شديد معھم، وخصومة 
ف الموجه إليھم في سفريھما ومن فرح العبرانيين من ، كما يتبن ذلك من الھجوم الضي"أرمياء"و " أشعياء"منتھرة في أيام 

ويظھر إنه غزاھم، ألنھم كانوا يتحرشون بالبابليين في أثناء مرورھم . منھم" بختنصر"النكبات التي حلت بھم، وال سيما انتقام 
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ة وفي الطرق المؤدية على االنتقام منھم ومن قبائل أخرى كانت ضاربة في البادي" بختنصر"بالبادية إلى فلسطين، مما حمل 
   .إلى بالد الشام

، وأنه ھو الذي عقر الناقة، ناقة "احيمر ثمود"، زعموا إنه كان يدعى "قدار بن سالف"وقد ذكر أھل األخبار اسم رجل دعوه 
قريبا قيدار بن إسماعيل ھو أبو العرب، وزعم بعضھم إنه كان نبيا، وزعم إن له قبرا ومشھدا يزار "النبي صالح، وذكروا أن 

، "كعب األحبار"وقد ذكر أھل األخبار أن ". سواري"يقال له  -، وله ابن "حمل بن قيذار"السلطانية بالعجم، وأتي من ولده 
و إذا " إني أقم بعزتي ألھبن سبيك لبني قاذر،أي بني إسماعيل بن إبراھيم عليھما السالم، يريد العرب: قال هللا لرومية: "قال

للمسلمين على اكتساح إمبراطورية الروم، وقد " كعب"حقا، فإنه يدل على تحريض " كعب"ن كالم صح أن ھذا الكالم ھو م
كان اليھود يكرھون الروم، لما أوقعوه بھم من ظلم، وأنه كان يعبر عن الحالة التي كانت بين الروم والعرب في ذلك الزمان 

ولكعب أمور عديدة من ھذا القببل، إذ يضع كالما ". كعب"م وليس الكالم المذكور، كالم هللا في التوراة و إنما ھو كال. في
  .يزعم إنه من كالم هللا المذكور في الكتب المنزلة

، فكناية عن قبيلة عربية أخرى من القبائل اإلسماعيلية، يرى بعض علماء التوراة إنھا عاشت في "Adbeel" "أدبئيل"وأما 
" وبعيلة" "دبئيله" "ادبعيله" "ادبئيله" "Idiba'ila" "Didi'ila" "ايله ادب"ويظن إنھا قبيلة . جنوب غربي البحر الميت

" قيبو" "منسوبا ساميا"وقد ذكر ھذا الملك إنه عين نائعبا عنه، أو ". تغال تبلسر الثالث"الذكورة في كتابة من كتابات الملك 
"Kepu " ئيلأدب" "أدب أبل" "ادب ال"على خمسة عشر موضعا، وكان اسم ھذا المندوب" "Idibi'il" وھو سيد قبيلة عرفت ،

وتقع أرض ھذه القبيلة على مقربة من . والظاھر إنه فوض إليه أمر حماية الحدود والمحافظة عليھا من الغزو. بھذا االسم
   ".يوسف فالفيوس"و كأنما ھذه القبيلة ال تزال موجودة في أيام المؤرخ اليھودي . الحدود المصرية وفي الجنوب من غزة

، و قد سمي في بعض الكتب العربية "Mibsam"في تسلسل أوالد إسماعيل، مبسام " ادب ايل" "أدب ال" "أدبئيل"ويلي 
  .، وال نعرف من أمر ھذه القبيلة شيئا"ميشا"

. في بعض الكتب العربية، فال نعرف من أمره شيئا" مشماعة"و " مسمع"و " منسى"و " منمى"، وقد سمي "مشماع"وأما 
  .قرب تيماء" جبل مسمع" "جبل مسماع"أو " بني مسماع"عض العلماء أن لھذا االسم عالقة بقبيلة ويتصور ب

، على إنھا من القبائل العربية التي كانت "يوسفوس"التي ذكرھا " Masmaos"ھي قبيلة " مشماع"أن " فورستر"ورأى 
وھذا . ھي ھذه القبيلة كذلك" بطلميوس" التي ذكرھا" Masaemanes"أيضا أن قبيلة " فورسر"و يرى . تعيش في أيامه

  ".ماء السماء"االسم قريب من اسم 

" Domatha" "دومانا"، وقد عرف ب "دومة الجندل"في بعض الكتب العربية، وھو كناية عن موضع " دوما"ھو " دومة"و 
بات في الكتا" ادومو" "Adumu"، و ب "بطلميوس"عند " Doumaetha" "Dumaetha"و ب " بلينيوس"عند 

في " ولدا"كان يقدم قربانا، " Dumathii"فقد ورد أن شعبا اسمه . اآلشورية، وھو كناية عن موضع وعن اسم قبيلة عربية
  ".دومة الجندل"ويراد به شعب . كل سنة إلى آلھته، ويسنن ذلك القربان في معبد اإلله

ويرى بعض العلماء إنه كناية عن قبيلة ".اءتيم" "تيما"في النصوص اآلشورية مقرونا ب " Massa" "مسا"وقد ورد اسم 
ويرى بعض آخر أن مواطنھا في األرضين الجنوبية من وادي ". موآب"كانت منازلھا في المشرق والجنوب الشرقي من 

  ".اريبي" "عريبي"السرحان، وفي غرب منازل 

اين " مالك قمرو" "ملك قمرو"الكتابة أن اآلشوريين إلى ملك آشوري لم يرد أسمه في " المقيمين"وجاء في رسالة أرسلھا أحد 
الظاھر أن ھذه القبيلة، ھي القبيلة . ، وقتل عددا من أتباعھا"Naba'ti"غزا قبيلة " Mas'a" "مسئا"سيد قبيلة " عميطع"

   .المذكورة في التوراة

السمه عالقة باسم اإلله  وقد تكون. عند بعض أھل األخبار" أدد"، كما دون في سفر التكوين، فإنه "حدار"أو " حدد"وأما 
وال نعرف من . المعبود الشھير الذي تعبد له اآلراميون وقبائل عربية كثيرة، وكذلك االشوريون و البابليون" أدد"أو " حدد"

  .ھذه شيئا يذكر في الزمن الحاضر" حدد"أمر قبيلة 
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وما " وطور"، وھو "يطور"وأما . حدث عنھا، وسوف أت"تيماء"في الكتب العربية، وھو كناية عن " طما"، فإنه "تيما"وأما 
وقد حاربت العبرانيين، وكانت . في المؤلفات اليونانية والالتينية" Ituraea"أشبه ذلك في الكتب العربية، فقبيلة عرفت ب 

ان وفي ويظھر إنھا ھاجرت نحو الشمال، فسكنت في األقسام الجنوبية من لبن". شاؤول"تقيم شرقي نھر األردن في أيام الملك 
قسما " قبل الميالد Aristobulus I" "107" "ارسطوبولس األول"وقد أجبر الملك اليھودي . الحافات الشرقية من جبال لبنان
" سوحومس" "سوھومس"وفي أيام ملكھم . وكان لھم ملوك. وكان قد استولى على أرضھم. من اليطوريين على التھود

م، وقد كابدت دمشق مصائب . ب" 50"وذلك في سنة " سورية"ة أدخلت أرضھم في مقاطع" Sohumus" "سوخومس"
   .شديدة من غزوات اليطوريين

وقد ". ايطورية"، وب "جدورا"، وعرفت ب "الجليل"و" Trachonitis" "اللجاة"وكانت مواطن اليطوريين في ما بين 
كانت في البادية،ومنھا جاؤوا إلى والظاھر أن مواطنھم األصلية ". سترابو"وقد ذكرھم . عرفوا بمھارتھم في الرماية

وقد ضيق عليھم الرومان في حوالي الميالد وأجروا . ثم ذھبوا إلى األقسام الجنوبية من لبنان وإلى سھل البقاع" ايطورية"
مارقوس "وقد قتل . بعضھم على الرجوع إلى البادية ويظھر أن سبب ذلك ھو عدم خضوعھم للسلطات وغاراتھم على الحضر

، "Lysannias" "ليسانياس"م، وكان يدعى . ق" 34"، ملك اليطوريين لمن في سنة "Marcus Antonius" "أنطونيوس
 Herodes the" "ھيرود الكبير"م، واستولى . ق" 20"الذي خلفه في سنة " Zenodorus" "زنودوروس"وتوفى 
Great "فيليب"ون من نصيب ، صارت ھذه األرض"ھيرود"ولما قسمت مملكة . على قسم من أرض اليطوريين."  

ويخترق الطريق الروماني ". بحر الجليل"منطقة، تقع على ما يظھر في شمال شرقي " Ituraea"، كانت "لوقا"وفي أيام 
  .ھذه المنطقة" طبريا" "طبرية"إلى " دمشق"الذي عمله الرومان من 

وقد عرفنا منھم . أي كھانا وملوكا في آن واحد، كان حكامھا رجال دين "البقاع"وقد كون اليطوريون لھم إمارة أو مملكة في 
أما ابنه فقد سمى نفسه باسم يوناني، ھو  0" معن"وھو اسم قريب من األسماء العربية، فلعله " Mennaios"رجال اسمه 

، وقد تولى الملك من بعد والده "Lysanias: "، ولدان، ھما"بطلميوس"وكان ھذا الملك، أي ". Ptolemaios" "بطلميوس"
 "Sohaimos"وأما " Lysanias"، فقد خلف "Zenodor" "زينودور"وأما ". Philippion" " "فيليب"و

"Sohumus" وأمثال ذلك، وھي أسماء عربية معروفة"سھم"و " سخيم"و " سھيم"ومن " سحيم"، فإنه اسم قريب من ،.   

حو دمشق، ثم سھل البقاع حتى ساحل البحر من األقسام الشرقية من األردن نحو الشمال، ن" اليطوريين"ويظھر أن ارتحال 
ولعلھم ھم العرب الذين ذكر أن االسكندر الكبير كان قد حاربھم بعد حصاره لمدينة . األبيض، كان قبل القرن الثاني قبل الميالد

  ".Tyros" "صور"

. الفرق في حذقھا بالرميوقد امتازت بعض ھذه . ،اشتركت معھم في الحروب"اليطوريين"وقد كون الرومان فرقا محاربة من 
  .حرسا خاصا منھم، أشير إليھم في الموارد اليونانية و الالتينية" Marcus Antonius" "مارك أنتوني"وكون 

" Naphisim" "بنو نفسيم"ويرى بعض علماء التوراة احتمال كون . عند األخباربين" نفيس"، ھو "Naphish" "نافش"و 
  .ھؤالء" نافش"ھم " عزرا"المذكورين في سفر 

وما شاكل ذلك في المؤلفات العربي ة، وال نعرف من أمرھم شيئا يذكر في الزمان " قيذما"و " قيدمان"، فھو "قدمة"وأما 
وكانت مواطنھم عند . المذكورة في التوراة" األرض الموعودة"الذين أدخلت أرضھم في جملة " القدموينين"الحاضر، ولعلھم 

وذھب ". أبناء الشرق"، أي "Bene Kedem" "بني قديم"ن يظن أن لھم صلة ب ومن العلماء م". البحر الميت"
من القبائل اإلسماعيلية، وقد " قدمة"ولما كانت . على الخليج" رأس كاظمة"موضع " قدمة"، إلى احتمال كون "فورستر"

أرى أن مواطن ھذه القبيلة يجب أن  ذكرت مع القبائل اإلسماعيلية في التوراة، ومواطنھا كلھا ال تبعد كثيرا عن فلسطين، فإني
  .تكون أيضا في ھذه المواضع،أي في مكان ال يبعد كثيرا عن فلسطين

والغالب على أبناء إسماعيل البداوة، أي حياة التنقل والغزو والرماية، لذلك كانت مالحظة التوراة عن إسماعيل من إنه سينشأ 
   .الذين كانوا يقومون بالغزو ويرمون بالسھام" عيلييناإلشما"راميا، مالحظة حسنة، تدل على تبصر بأمور 

زوج " قطورة"أما المجموعة الثالثة من مجموعات أنساب العرب المذكورة في التوراة، فإنھا مجموعة قبائل نسبت إلى 
. ي، وددانف: وولد يقشان". زمران، ويقشان، ومدان، ومديان، ويشباق، وشوحا"وقد ذكرت التوراة إنھا ولدت له . إبراھيم"
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عيقة، وعفر، وحنوك، وأبيداع، والدعة، و يبلغ عدد القبائل المنحدرة : وبنو مديان. أشوريم، ولطوشيم، وألميم: وكان بنو ددان
  .ست عشرة قبيلة" قطورة" من 

در من إذن ھي مجموعة قبائل مثل اإلسماعيليين واليقطانيين، وھي تتفق مع القبائل اإلسماعيلية في أفھا تنح" قطورة"ف 
أما والد القبائل . صلب إبراھيم، وھي من ھذه الناحية أقدم عھدا مھن القبائل اإلسماعيلية، ألن والد ھذه القبائل ھو إبراھيم

  .اإلسماعيلية، فھو إسماعيل، وھو ابن إبراھيم

بائل رجعت نسبھا إلى واألسماء المذكورة كناية عن قبائل عربية، ألفت مجموعة خاصة، كان حلفا ، على ما يظھر تألف من ق
وتشير . انتشرت قبائله في األرضين الواقعة بين القبائل العربية اإلشماعيلية وبين القبائل اليقطانية". قطورة"أمل واحد، ھو 

إبراھيم بقطورة إلى صلة القطوريين باإلشماعيليين، واإلشماعيليون من صلب إسماعيل بن إبراھيم، ويؤخذ على "قصة زواج 
ووجود أسماء بعض قبائل يقطانية وبعض قبائل كوشية في . عن اختالط قبائل المجموعتين، أي الحلفين بتعبير أصحإنه كناية 

قائمة أسماء أبناء قطورة، ھو أيضا دليل على وجود صالت بين ھذه االحالف الثالثة وعلى تداخل القبائل واختالطھا بعضھا 
   .ببعض

يقسان، وزمران، ومديان، ويسبق، وسوح، وبسر على رواية، ومدن ومدين ويقسان : معند أھل األخبار، فھ" قطورا"أما أوالد 
وقد أخذت ھذه األسماء كما نرى . ومدن ومدين ويقشان، وزمران، وأشبق، وشوخ. وزمران ويسبق وسوح على رواية أخرى

في التوراة فقدم وأخر، وأضاف من التوراة، إال إن من أخذھا حرف فيھا بعض التحريف، وخالف الترتيب الموجود لألسماء 
فال . ، إال أن الطابع التوراتي ظل بارزا واضحا عليھا"مدان"على الرواية األولى، وضعه فى مكان " بسر"أسماء جديدا ھو 

  .حاجة بنا إلى إرجاع كل اسم منھا إلى االسم المقابل له في التوراة

، "ة بنت زمر بن يقطن بن لوذان بن جرھم بن يقطن بن عابررعو"، من امرأة سموھا "يقسان" "يقشان"وزوج أھل األخبار 
رعوة بنت "وھو زواج ال تعرف عنه التوراة شيئا، وأما الزوج . ، قالوا عنه إنه جد البربر"البربر"دعوه . وأولدوا لھا ولدا
وأما . ذكر في التوراة ، فليس لھا ذكر فيھا أيضا، وأما نسبھا، فھو نسب اخترعه من اخترعھا، وليس له لذلك"زمر بن يقطن

  .وليس له ذكر ما في التوراة. فھو من صنع صانع أخبار أمه" رعوة"ابن " بربر"

، وھي من أصل يوناني، وقد أطلقھا اليونان على الغرباء الناطقين بلغة "الغريب"في الكتاب المقدس لفظة تعني " بربر"ولفظة 
، وھم سكان "البربر"ولذلك، فإن ربط نسب . س معين له جد وآب ونسلولم تستعمل علما على جن. أخرى غير اللغة اليونانية

، وقد وقع في اإلسالم بالطبع، وبعد "أھل األخبار"و بقحطان، ھو من صنع " رعوة"المناطق المعروفة من شمال إفريقية به 
   .واألكراد بالعربالفتح اإلسالمي لتلك المناطق، لغايات سياسية، على نحو ما حدث من ربط نسب الفرس واليونان 

وقد أشار بعضھم إلى قبيلة عربية عرفت ب . كطبقة خاصة من العرب" القطوريين"ولم يشر األخباريون وأھل األنساب إلى 
قحطانية : ولعل لتشتت شمل القبائل القطورية ودخولھا في القبائل األخرى. بمكة" جرھم"، ذكروا إنھا عاشت مع "قطورة"

  .الكتاب في ذلك العھد، أي أيام لجوء أھل األخبار اليھم يسألونھم عن األنساب، دخال في ھذا اإلھمالوعدنانية، وفي جھل أھل 
ويفسر ". كوش"، وفي جدول أسماء أبناء "يقطان"أسماء وردت في جدول أنساب قبائل " قطورة"ويالحظ أن بين أسماء قبائل 

انية وبالقبائل الكوشية وباختالطھا بھا وتالحمھا معھا، ونزولھا بينھا، بعض العلماء ذلك باتصال القبائل القطورية بالقبائل اليقط
ذلك نسبا، فأدخلوا القسم الذي دخل في اليقطانيين من اليقطانيين، والقسم الذي نزل بين الكوشيين من " أسفار التكوين"فعد كتبة 

  .الكوشيين، ومن ثم صار ذلك نسبا ورابطة دم

ومعنى اللفظة ". قنطوراء"وب " قطورا"وب " قطوراء"وقد دعوھا ب . ضد أھل األخبار،معروفة "قطورة"وزوج إبراھيم 
ولكنھم كعادتھم في معظم األخبار التي أخذوھا من أھل ". سارة"وقد تزوجھا إبراھيم بعد وفاة ". البخور"في اللغة العبرانية 

والد " يقطن"ذكر في اتوراة، اختلفوا فيه أيضا، فصار الكتاب، خلطوا في أخبارھا وحرفوا فيھا، فجعلوا لھا نسبا، ولم يرد له 
ھو والدھا في " افراھم بن أرغو بن فالغ"ھو والدھا في خبر آخر، وصار " مفطور"أو " يكفور"في خبر، وصار " قطورة"

، "لىانمت"أو " انموتا"وقيل إن اسمھا . تتكلم بھذا اللسان العربي المعروف: وجعلت عربية من العرب. خبر آخر أيضا
قطورا بنت "، ولكنھم أخرجوھا أحيانا من العرب، وأضافوھا إلى الكنعانيين، كما جعلوھا "قطورا بنت يقطن"وصيرت 
   .من العرب العاربة" مقطور
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، أو "يكفور"ولم يفطن أھل األحبار إلى خلطھم في ھذا النسب وإلى سكوت التوراة عن نسبھا، وال أدري من أين جاؤوا ب 
، وھو زوج "إبراھيم"، ھو "افراھم"ف ". افراھم بن أرغو بن فالخ"من نسل " فطوراء"يجوز أن تكون ، وكيف "مفطور"
على ھذه الصورة ھو نسب مغلوط، يدل على " إبراھيم"ثم إن نسب . ال والدھا أو جدھا أو جد جدھا أو ما شاكل ذلك" قطورة"

وھذا ھو " سروج"ابن " ناحور"و " ناحور"ھو ابن " تارح"و  "تارح"في التوراة، ھو ابن " ابرام"وھو " إبراھيم"جھل، فإنه 
فترى من ذلك . عند أھل األخبار" فالغ"الذي صير " فالج"ھو ابن " رعو"و . عند اإلسالميين" ارغو"الذي صار " رعو"ابن 

على األخذ  وكل ھذا الجھل ناشئ من اعتمادھم. كيف خلط أھل األخبار، وكيف كان علمھم بالقصص المأخوذ من التوراة
  .شفاھا من أھل الكتاب، ومن عدم رجوعھم إلى نص التوراة

أما الذين قالوا . ، ذكروا أوالدھا على نحو ما ورد في التوراة"قطورا"و " قطوراء" "قطورة"ويالحظ إن أكثر الذين قالوا في 
وھو نسب تكرم به . األحيان ، فقد نسب أكثرھم إليھا الترك والصين، وأضاف بعضھم إليھا السودان في بعض"قنطوراء"

إنما كان لغرض " قنطوراء"ولعل إلحاق ھؤالء ب . عليھا أھل األنساب واألخبار، فليس في التوراة ذكر لھؤالء األوالد النجباء
بنو "ويرد اسم . سياسي، ھو إدماج نسب الترك والصين بالعرب، ترضية لھم، كما فعلوا بالنسبة إلى شعوب أعجمية أخرى

في المالحم والتنبؤات، فرووا أحاديث تدل على شعور الخالفة اإلسالمية بالخطر القادم من الترك والصين، وبأن " قنطوراء
إذا كان آخر الزمان جاء : "، وورد"يوشك بنو قنطوراء أن يخرجوكم من أرض البصرة: "النسب لم ينفع شيئا معھم، إذ ورد

   ".بنو قنطوراء

، ولدت له خمسة "حجور بنت أرھير"ج من زوج أخرى، كانت من العرب أيضا، أسموھا وزعم أھل األخبار إن إبراھيم تزو
. وليس في التوراة ذكر ھذه الزوج العربية، فليس لھا نسل فيھا بالطبع". كيسان، وشورخ، وأميم، ولوطان، ونافس: "بنين

لينا في مواضع من ھذا الكتاب، فاألوالد ھم من نسل مخيلة أصحاب األخبار، جمعوھا من أسماء توراتية مرت وتمر ع
  .وضبطوھا بعدد، لتظھر بمظھر خبر صحيح مضبوط

ومن األخباريين من أحجم عن تعيين ھوية زوج إبراھيم، فلم يذكروا شيئا عن عروبتھا أو عن أبيھا وجدھا، بل اكتفوا بذكر 
وكيشان، وشروخ، وأميم، و لوط،  نافس، ومدين،: إنھا ولدت له سبعة نفر، ھم: ، وقالوا"حجوني"اسمھا وحده، فدعوه 

  .ويقشان

فھي قد ال تزيد . ومعارفنا بالقبائل القطورية ال تختلف عن معارفنا بالقبائل اإلسماعيلية واليقطانية من حيث الضآلة والضحالة
راة، لم يذكروا في بعض األحيان على االسم، ذلك ألن التوراة لم تذكر شيئا عنھا، وألن المفسرين واألحبار الذين شرحوا التو

شيئا عن تلك القبائل، إما جھال بھا، وإما لعدم وجود ميل بين العبرانيين إلى الوقوف على أحوال تلك القبائل التى ذكرت في 
وليس أمامنا غير انتظار الحظ، فقد يكتشف العلماء موارد جديدة . ولھذا ضحل علمنا بھا أيضا. التوراة لمناسبة من المناسبات

  .في الوقوف على أولئك األقوامقد تساعدنا 

وھذا االسم قريب " Zamarni"اسم قبيلة عربية دعاھا " بلينيوس"وقد ورد لدى . فزمران مثال، ال نعرف من أمره شيئا يذكر
" زبرم"، لھذا رأى بعض العلماء احتمال وجود صلة باسم ھذه القبيلة القطورية، كما ورد اسم موضع يقال له "زمران"من 

"Zabram "غير أن من الصعب الحكم أن أحد ھذين . يقع غرب مكة، يرى بعض الباحثين احتال وجود صلة له بتلك القبيلة
   ".زمران"الموضعين ھو 

وليس في التوراة ". المزامير الذين ال يعلمون"، وھو في نظرھم جد "المزامير: "ولدا سموه" زمران"وأولد أھل األخبار ل 
التي ھي أغان أو موشحات " المزامير"وليس للفظة أية صلة ب . صفتھم أنھم ال يعمون" رالمزامي"اسمه " زمران"ولد ل 

مرتين، أضافھا " آمين"وتقسيم إلى خمسة كتب، يختم كل منھا بتسبيحة، وتكرر لفظة . ترتل على صوت المزمار لتمجيد هللا
" Mazmur"في السريانية و " Mazmor" في العبرانية" Mizmor" "مزمور"وھي من لفظة . جامعو المزامير ال مؤلفوھا

  .في القرآن الكريم" الزبر"و " الزبور"في االثيوبية، وتقابل 

، وھي "الزبور"من مترجمي التوراة واإلنجيل، أن المزامير ھي " أحمد بن عبد هللا بن سالم"على لسان " ابن النديم"وقد ذكر 
والعلماء . بعدد المزامير، ألن ما ذكره ھو، عددھا الصحيح  وھو عدد صحيح مضبوط، يدل على علمه. خمسون ومئة مزمور

، ويقولون "تيس جبلي"ومعناھا " زمر"ويرى بعضھم أنھا من ". زمران"لكلمة " االثنولوجي"مختلفون فيما بينھم في المعنى 
  .لھم، ولذلك عرفوا به" طوطما"اتخذوا ذلك الحيوان " زمران"إن بني 
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. في اليمن" يقش"إنه " أوسيندر"ورأى . ، وھو مكان من السراة في عسير"وقشة"ه موضع إن" كالسر"، فرى "يقشان"أما 
وذھب فريق من العلماء إلى أن اللفظة ھي تحريف للفظة ". الجنب"من قبائل " بني وقشة"اسم قبيلة سماھا " الھمداني"وذكر 

  ".يقطان"

ولكنھم لم يشيروا إلى بنية على نحو ما جاء في . كة فسكنوا بھالحقوا بم" بني يقشان"، أي "بني يقسان"قد ذكر أھل األخبار أن 
  .التوراة

   .في الموارد العربية" مدين"، فإنه " Midian" "مدان" "مديان"وأما 

، "مدين"ورد على سببل العظة والتذكير بمصير يشبه مصير . في مواضع من القرآن" أصحاب مدين"و " مدين"وقد ورد ذكر 
مع قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراھيم، " التوبة"وورد اسمھم في سورة ". وإلى مدين أخاھم شعيبا": "عيبش"وأشار إلى نبيھم 

يا قوم، اعبدوا هللا ما لكم : "ومما جاء في القرآن على لسان شعيب، قوله يخاطب أھل مدين". الحج"وورد مثل ذلك في سورة 
والميزان، وال تبخسوا الناس أشياءھم، وال تفسدوا في األرض بعد  من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل

وورد في سورة ھود ما يشير أيضا إلى أنھم كانوا ينقصون المكيال والميزان، ". إصالحھا، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين
ئال يصيبھم ما أصاب قوم فاستحقوا العقاب والعذاب، وذلك لترھيب أھل مكة، وكانوا تجارا، من نقص المكيال والميزان، ل

  .شعيب حيث أصابھم الھالك

وھذا ممكن جدا، ألن أرض مدين من . أن حدثا أرضيا، ھزة أو ھياج حرة، أصابھم، فأثر فيھم" الرجفة"ويظھر من ذكر 
   .مناطق الزالزل و ا لحرار

ء بجمع ما ورد عن أھل في القرآن الكريم، عني المفسرون وأصحاب قصص األنبيا" شعيب"وقصة " مدين"ولورود اسم 
وقد أضاف . مدين وأخيھم شعيب من أخبار، غير انھم لم يجدوا في ذاكرة من تقدمھم شيئا، فاستعانوا بما ورد عند يھود

شعيب بن نويت بن رعويل بن مر بن عنقاء " "شعيب"األخباريون إلى ذلك شيئا من القصص الشعبي، وشيئا ابتكروه، فأصبح 
، وقد "يثرو" "يثرون" "يثرون" "شعيب"وقد ذكر الطبري وغيره من المفسرين والمؤرخين إن اسم  ".بن مدين ابن إبراھيم

، وتزوج ابنة "فرعون"، بعد ھربه من "مدين"نزل على أھل " موسى"أخذوا ذلك من أھل الكتاب وال شك، ففي التوراة إن 
فرأى المفسرون واألخباريون ". كرشوم" "جرشوم"، فولدت له ولدا دعاه "صفورة"، واسمھا "يثرون" "مديان" "مدين"كاھن 

إن ذلك لم يكن معروفا في صدر اإلسالم و " Buhl" "بول"ويرى . التوراة" يثرون"إن شعيبا المذكور في القرآن الكريم ھو 
  .إنما حدث ھذا بعد ھذا العھد

. ن عنقا بن نابت بن إبراھيميثرون بن ضيعون ب"، فجعلوه "شعيب"وقد وضع بعض أھل األخبار نسبا عجيبا مضحكا ل 
كل ھذا من وضع أھل األخبار، وأھل الكتاب الذين . وقيل غير ذلك. من ولد مدين" شعيب بن ميكيل"إنه : وتعقل آخرون فقالوا

   .أمدوھم يمثل ھذه األنساب والقصص، ولم يتورعوا من ادعاء انھم وجدوا ذلك في كتب هللا

في " حوباب بن رعوئيل"كما عرف ب . أيضا في التوراة" Reuel" "رعوئيل"ب "" Jethro"Jether" "يثرو"وقد عرف 
حوباب بن "في سفر الخروج و " رعوئيل"ويظھر إن خطا قد وقع في كتابة االسم الثاني أو األول، ولھذا صار . موضع أخر

يختلف " يثرو"الذي ھو " بشعي"وغيره من أھل األخبار ل " المسعودي"ونرى إن االسم الذي ذكره . في سفر العدد" رعوئيل
ليست اسم علم له، و إنما ھي كناية عن وظيفته، وھي " يثرو"ويرى بعض الباحثين إن كلمة . مع اسمه المذكور في التوراة

أو " رعوئيل"في بعض اللغات العربية الجنوبية، وأما اسمه، فھو " يثرو"الكھانة، فقد كان كاھنا في قومه،والكاھن ھو 
  ".لحوباب بن رعوئي"

"  Buhlبول "وقال له ". خيارة" "ياقوت"في موضع سماه " حطين"وقد جعل الناس لشعيب قبرا زعموا إنه على مقربة من 
  .خربة مدين"

كانت " مدين"ويظھر من بعض الموارد اإلسالمية أن ". حسمى"لجذام في " زيد بن حارثة"في غزوة " مدين"وقد ورد خبر 
  .وبھا بئر زعم إنھا البئر التي استقى منھا موسى". تبوك"وأنھا كانت إذ ذاك أكبر من ، "جذام"في صدر اإلسالم من أرض 
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وورد اسم بطن . إنه كان في أيامه بمدين جماعة من الرھبان، يتعبدون، ويبكون من حذر العقاب" كثير عزة"ويظھر من شعر 
اسم صنم " والمدان". "فيفاء مدان"جذام، ويقال له  بني" زيد بن حارثة"في غزوة " مدان"، كما ورد ذكر "بنو المدان"يقال له 

  ".بنو عبد المدان"أيضا، وبه عرف 

أخذ ابنة : وأن موسى نزل عندھم وتزوج فيھم". يوسف"لما بيع " االشماعيليين"كانوا برفقة " المديانيين"وفي التوراة إن 
ھم فرع " بني القيني"ويظن أن " Kenite" "نيبني القي"من " يثرون"وفي موضع آخر أن ". مدين" "مديان"كاھن " يثرون"

   ".مديان"من فروع 

كان المديانيون قد ضايقوا العبرانيين " Gideon""جدعون"وفي أيام . ضد إسرائيل" مؤاب"مع " المديانيون"وقد اتحد 
اسم " القضاة"في سفر  وقد ورد. من اخراجھم" جدعون"، فتمكن "بني المشرق"مضايقة شديدة، وكانوا قد اتفقوا مع العمالقة و 

وورد في اإلصحاح الثامن من القضاة اسم ملكين " Zeeb" "ذئب"، و "Oreb" "غراب"أميرين من أمراء المديانيين، ھما 
والظاھر إنه لم يعد للمديانيين شأن ". Zalmuna" "صلمناع "و " Zebah" "زبح: "ھما" مدين" "مديان"من " شيخين"أو 

أنھم كانوا " القضاة"ويفھم مما جاء في . ھم شيء يذكر، ولعلھم ذابوا في القبائل العربية األخرىمنذ ھذا العھد، فلم يرد عن
. كانت تقع شرق العبرانيين" المديانيين"والذي يفھم من مواضع متعددة من أسفار التوراة أن مواطن ". اإلشماعيليين"فرعا من 

تخذوا لھم ھناك مواطن جديدة، عاشوا فيھا أمدا طويال بعد ھذا التأريخ والظاھر أنھم توغلوا في المناطق الجنوبية لفلسطين، وا
على ساحل البحر " Modiana" "مودينا"موضعا يقال له " بطلميوس"وقد ذكر . حيث يرد ذكرھم في األخبار المتأخرة
  .ة، وھو ينطبق على موضع أرض مدين المعروفة في الكتب العربي"مدين"األحمر، يرى العلماء إنه موضع 

" بطلميوس"وذكر . وقال إن موسى زارھا" Madiana"المؤرخ اليھودي المعروف مدينة سماھا " يوسفوس فالفيوس"وذكر 
، "Madiam" "مديم"إلى مدينة دعاھا " Eusebius" "أويسبيوس"، وقد أشار المؤرخ " Madiama"مدينة أخرى سماھا 

" Saracens" "سرسين"زوج إبراھيم، وھي تقع في بادية ال " رةقطو"قال إنھا سميت بھذا االسم نسبة إلى ولد من أوالد 
   ".مدين"ھي " Madiam"أو" Madiama"أن " موسل"ويرى . إلى شرق البحر األحمر

والعمالقة " بني قديم"قد غيروا مواضعھم مرارا، بدليل مايرد فيھا من اختالطھم ب " المدينيين "ويظھر من التوراة أن 
" Madiana"وجود مدينة" يوسفوس"ويظھر أنھم استقروا بعد ضعفھم في المنطقة التي ذكر . يينوالكوشيين و اإلسماعيل

وإلى جنوب وجنوب شرقي " وادي العربة"إنھا تقع في جنوب " موسل"ويرى . فيھا، أي في القرون األخيرة قبل الميالد
  .العقبة

" شلمنصر"ن في شمال سورية، ذكر في كتابات وھو مكا" يسبق"فقد رأى بعضھم إنه موضع ". بشاق"ومن الصعب تعيين 
" شوخ"أو " شوح"أو " Sukh" "سوخ"األول اسم مكان يقال له " تغال تبليزر"وقد ورد في خبر فتوحات . الثاني

"Schukh" يسبق"، وھو ال يبعد كثيرا عن أرض "حلب"، ويقع شرق" "Jasbuk ." شوح"قريب جدا من " سوخ"واسم "
كناية عن ھذا المكان، عن " يشباق"في التوراة، لذا رأى بعض العلماء إنه ھو الموضع المقصود، وأن " يشباق"الذي يلي اسم 

السكة "، وھو موضع يقع على طريق "الشبلك"ورأى بعض الباحثين إنه ". شوح"الذي ال يبعد كثبيرا عن " يسبق"موضع 
  .الموصلة إلى العقبة" الرومانية

" أشور بنبال"، المذكور في نص Sukh"" "Suchu" "سوخو" "سوخ"إلى إنه موضع ، فذھب بعض الباحثين "شوحا"وأما 
المذكور " سوخ"إنه مكان + وقد ذكرت أن نفرا من الباحثين رأوا . ويقع على الجانب األيمن من نھر الفرات. م. ق" 865"

  ".الشوحي"فعرف ب " وحش"إلى " بلدد"الثالثة، وھو " أيوب"وقد نسب أحد أصحاب . األول" تغال تبليزر"في نص 
   ".شوحا"، وأن ھذه القبيلة أو األرض ھي "شوح"ويظن كثير من العلماء إنه من قبيلة أو من أرض عرفت بي 

، وذلك "ددان"ھنا في جوار ارض " شبا"ويحب أن تكون أرض ". ددان"، و "شبا: "وقد نسبت التوراة ولدين إلى يقشان ھما
المذكورون " شبا"وأھل . في الحجاز"العال"الذي ھو " ديدان"ي على مقربة من موضع ، أ"شبا"مباشرة بعد " ددان"لورود 

ھنا، ھم جالية سبئية من جاليات سبئيةعديدة انتشرت بين اليمن وفلسطين، وفي السواحل اإلفريقية المقابلة لليمن،كما سأتحدث 
  .عن ذلك
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" لطوشيم"و " أشوريم"قه ددان عددا من األوالد ونسال، ھم إنما وھبت شقي. ولم تھب التوراة لشبا أوالدا، بل تركته عقيما
بإجماع علماء التوراة، وال صلة " قطورة"، فإنھم قبيلة عربية من قبائل "Ashurim" "Asshurim"أشوريم "أما ." ألميم"و

  .عسكربمعنى سكان مستوطنة أو م" آشوريم"أن " Targum" "التركوم"وقد ورد في . ، أي اآلشوريين"آشور"لھم ب 

  .مما يدل على إن ھؤالء العرب كانوا مستقرين مقيمين في مستوطنات، ولم يكونوا أعرابا

بئر "إلى " طور سيناء"،وتقع ھذه المنطقة من "عبر نھران"في نصوص معينة مقرونا باسم موضع " آشور"وقد ورد اسم 
  ".ونكلر"في جزيرة العرب على رأي " مصرى"و تحاذي " حبرون"و "Beersheba" "السبع

  ".طور سيناء"أنھم من سكان " كالسر"، ويظن "الميم"و " لطوشيم"وال نعرف شيئا عن 

أي " مديان"فھم اذن قبائل من صلب . عيفة، وحفر، وحنوك، وابيداع، والدعة: ، فكان له من األوالد"مدين" "مديان"وأما 
  .مدين

وتبيع تجارتھا في " شبا"ت تحمل الذھب واللبان على الجمال من ، فقد ورد ذكره في التوراة على إنه اسم قبيلة كان"عيفة"أما 
  .فلسطين

، فيحملون الذھب واللبان، "شبا"وأھل مدين، كانوا وسطاء أو تجارا يذھبون إلى " بني عيفة"ويظھر إن ". مدين"ذكرت مع 
   .حاضر شيئا يذكروال نعرف من أمر ھذه القبيلة في الزمن ال. لبيع ھذه السلع الغالية النفيسة في فلسطين

بين تھامة " الحكية"على مقربة من " يعفر"، أو موضع "كنانة"من "بنو غفار"، فاميم قبيلة يظن بعض العلماء إنھا "عفر"وأما 
  ".آشور بنبال"الذي ورد في كتابة تعود إلى " Apparu"إنه موضع " كالسر"ورأى . وأبان

، وفي نواحي "عفار"وب " عفر"موضع يعرف ب " مكة"مقربة من  ، فعلى"عفر"وھناك مواضع أخرى اسمھا قريب من اسم 
غير إن في ". حنوك"و " عفر"، واسماھما قريبان من "الخنقة"و " عفار" "الھمداني"وذكر ". عفاريات"مكان يسمى " العقيق"

  ".عفر"وفي األردن مواضع تسمى بأسماء قريبة من " مدين"أعالي الحجاز في منطقة 

  .، وھو موضع في شمال المدينة"الحنكية"وقد ذھب بعض الباحثين إلى إنه . نعرف من أمره شيئا يذكر، فال "حنوك"وأما 

وقد ورد في النصوص السبئية اسم قريب . إنه موضع من ھذه المواضع في الحجاز" كالسر"، فيرى "'Abida" "ابيداع"وأما 
  .شيئا حتى اآلن" الدعة"وال نعرف من أمر . من ھذا االسم

   كوشأبناء 

" كوش"و ". رعمة"ھما ابنا " شبا و ددان"، وان "سبا، وحويلة، وسبتة، ورعمة، وسبتكا" "كوش"ونجد في التوراة إن أبناء 
أما األسماء المذكورة، فھي أسماء قبائل وأرضين . وھم سود" نوبيا"الحبش وسكان " كوش"، والمراد بأبناء "حام"ھو ابن 

وراة في تفسير األسباب التي حملت كتبة التوراة على جعل تلك األسماء أسماء أوالد عربية معروفة، لذلك حار علماء الت
فرأى بعضھم إنھا كناية عن قبائل عربية ھاجرت من جزيرة العرب إلى السواحل األفريقية المقابلة واستقرت في . لكوش

في أرض أفريقية، فعدت من شعوبھا،  أفريقية منذ أزمنة قديمة وكونت لھا مستوطنات وربما حكومات شاك، واندمج شعبھا
فلما دون أھل األنساب العبرانيون أنساب البشر في أيامھم عدوھا من شعوب أفريقية بحسب إقامتھا، وأدخلوھا في أبناء 

المذكورين لم يكونوا من افريقبة، بل " الكوشيين"وذھب بعض آخر إلى أن . ، أي في أبناء تلك المنطقة التي أقاموا فيھا"كوش"
واستدلوا على ذلك . اخرى في جزيرة العرب أصحابھا ھم القبائل العربية المذكورة" كوش"من جزيرة العرب، ورأوا وجود 

حيث يفھم "". الكوشيين"وأھاج الرب على يھورام روح الفلسطينيين والعرب الذين بجانب ": "أخبار األيام الثاني"يما جاء في 
، ويقتفي ذلك على زعمھم وجود "الكوشيين"كانوا يجاورون " يھورام"ين عادوا من ھذه اآلية إن العرب المذكورين الذ

   .في ھذا المكان" سفر التكوين"، واياھا قصد "كوش عربية"أخرى، ھي " كوش"
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وتصور التوراة وجود . ، وقد ذكر االسم بالسين في ھذا الموضع من التوراة، فإنه اسم شھير معروف، ھو شعب سبأ"سبأ"أما 
أي " شبا"، يشير إلى انتشار السبئيين في أفريقية، ووقوف العبرانيين ذلك، وعندي إن ذكر السبئيين مرة ب "كوش"ي ف" سبأ"

بالشين المعجمة، ومرة بالسين المھملة، إنما وقع من كتبة األسفار، كتبوه بالشين على وفق النطق العبراني، وكتبوه بالسين 
السم وكأنه اسم شعبين متباينين، وال سيما في الموضع المذكور، حيث ظھر اسم على نحو ما ينطق به في العربية، فظھر ا

على سين ورد " ددان"ابن من أبناء رعمة وشقيق ل " شبا"، بينما ا ظھر بالشين أي "كوش"بالسين، ابن من أبناء " سبا"
األسماء سموھا بالشين من إخوانھم والظاھر إن المورد الذي استقى منه كتبة األسفار ھذه . بالشين أيضا في أوالد يقطان

العبرانيين الذين كانوا على اتصال بالسبئيين، وذلك على وفق نطقھم، وقد كان ھوالء السبئيين من سكان اليمن وأعالي 
من العرب، " الكوشين"الحجاز، فأطلقھا عليھم بحسب نطق العبرانيين بھا، وسمع عن السبئيين آلخرين وھم من دعاھم ب 

  .ألنساب على طريقة العبرانيين من نسبة األقوام إلى المواضع التي تقيم من ينسبونھم بھاوفرق بين ا

  ".يقطان"، فقد تحدثت عنھا في كالمي على أبناء "حويلة"وأما 

و " سبأ"،فقد رأى بعض العلماء إنھا قبيلة من قبائل جزيرة العرب، يجب أن تكون مواطنھا بين "Sabta" "سبتة"وأمما 
عاصمة حضرموت " شبوة"أي " Sabota"أى آخرون إنھا على ساحل الخليج، على حين رأى آخرون إنھا ، ور"رعمة"

   .إنھا في اليمامة" كالسر"ورأى 

وجب البحث عن أرضه في " كوش"، ولكونه أحد أبناء "ديدان" "ددان"و " شبا"، فإنه والد "Raamah" "رعمة"وأما 
كناية عن أرض ھي في مكان ما من جزيرة " رعمة"لك، بل يذھب أكثرھم إلى إن أفريقية، إال أن العلماء ال يتفقون على ذ

الذي " Rammanitae"، أو في أرض "بطلميوس"الذي ذكره " Regama"العرب، في غرب الخليج العربي حيث موضع
كناية عن ويخيل إلي إنه . المذكور في كتابات المسند" رجمات" "رجمت" "ركمات" "ركمت"، أو موضع "سترابو"ذكره 

حلف ضم جماعة من السبئيين الشماليين والديدانيين ورعمة، في تلك األيام، ولذلك صير والدا في وددان، ثم انفصمت عراه، 
وذلك في سفر حزقيال، أو إنه اسم أرض في شمال غربي العربية " Tyr" "صور"تتاجر مع " شبا"مع " رعمة"فذكرت 

  .أو في موضع ما من سواحل الخليج. ن والديدانيينالغربية يجاور مواضع السبئيين الشماليي

أنھا في " كالسر"ويرى ". سبته"وقد ذھب بعض العلماء إلى أنھا تحريف لفظة . ، فال نعرف من أمرھا شيئا يذكر"سبتكا"وأما 
  .األقسام الشرقية من جزيرة العرب

   الھاجريون

وھم من العرب أو ". الھاجريين"، عرف باسم "جلعاد" وذكر في التوراة اسم شعب سكن في شرقي األردن وفي شرقي أرض
غير أن إطالق ھذه اللفظة على اإلسماعيليين، يدل على إن المراد بھم العرب بم ألن . في رأي بعض العلماء" بني إرم"بن 

وقد ذھب . ةالقبائل التي تحدثت عنھا على رأي التورا" جد" إسماعيل"كناية عن أم " ھاجر"ھم عرب، وأن " اإلسماعيليين"
وقد امتدت منازل الھاجريين من . األعراب، أي البدو وھم عرب أيضا" الھاجريين"بعض الباحثين إلى أن مراد التوراة من 

وھي منازل . بادية الشأم، وتضم عددا كبيرا من األعراب: ، فھي منطقة واسعة تشمل البادية"طور سيناء"الفرات إلى 
وقد ذكروا مع . ذا ھو السبب في عدم تميز التوراة أحيانا فيما بين الھاجربين و اإلسماعيليينأيضا، وقد يكون ھ" اإلسماعيليين"
" يازيز"وأشير إلى اسم رجل من الھاجريين عرف ب . ، وھما من اإلسماعيليين"Naphish"و " Jetur" "يطور"
"Jaziz" أودع إليھم أمر إدارة أمواله قد" داوود"، ذكرت التوراة إنه كان يرعى بغنم داوود في جملة أشخاص كان.  

وقد رأيت أن مروجيه ومدخليه . وبعد، فھذا كالم موجز في أثر التوراة على روايات أھل األنساب واألخبار في أنساب العرب
كعب "لھذا ترى أسانيد اكثر ھذه الروايات تنتھي بى . بن العرب ھم أھل الكتاب، ومعظمھم من يھود أو من مسلمة يھود

عن أبيه، عن أبي " ابن الكلبي"، من طريق "ابن عباس"وقد ينتھي السند ب . وأضرابھما"" وھب بن مني "و " األحبار
ابن "مورد مشھور معروف في ھذه الموضوعات، ال يقابله في ذلك إال " ابن الكلبي"و . صالح، وللعلماء كالم في ھذا السند

أھل الكتاب، وكان يسميھم أھل العلم األول، فمأل كتابه لذلك  إسحاق الذي غرف، كما ذكرت في أول ھذا الفصل، من مناھل
و . بغث كثير، العتماده على ھؤالء وتوثيقه لھم، ولم يكن ألكثرھم كما يظھر من نقد ما نسب إليھم علم بما جاء في التوراة

   .بكتب اليھود األخرى
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كثيرا من ھذا الذي يرويه أھل األخبار في النسب وقد ظھر لي من دراساتي لھذا الموضوع وللقصص اإلسرائيلي عامة أن 
وفي القصص، بعيد عما يرد في التوراة، وقد اخترع اختراعا وص خ بغباوة وبجھل، وحشي بالفاظ عبرانية أو قريبة منھا، 

نفسه بطريقة مضحكة أحيانا، تدل على خبث واضع الخبر أو جھله، وعلى سذاجة الناقل عنه وعلى عدم اھتمامه إال بإظھار 
بمظھر الواقف على عدم اھتمامه إال بإظھار نفسه بمظھر الواقف على األخبار، ونذلك كان ال يھمه إال جمع األخبار وقصھا 

  .لناس، وقد يكون ھو واضع تلك األخبار وصانع ذلك القصص

سام أبو العرب، ويافث : "قالفي تأريخه حديثا يرجع سنده إلى رسول هللا، في أبناء نوح، زعم أن الرسول " الطبري"وقد ذكر 
ويتصل أسانيد ھذا الحديث . ذكره بصور مختلفة، فيھا تقديم وتأخير، أو زيادة في بعض األلفاظ". وحام أبو الحبش" أبو الروم

سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ابن جندب، عن : "بمختلف صور رواياته إلى سند واحد، ھو
  ".الرسول

اديث، وردت في موضوع نسب عدنان، فيھا نھي عن تجاوز ما وراء ذلك، وھي وأمثالھا يجب أن تكون موضع وھناك أح
فعلى مثل ھذه الدراسة نستطيع أن نبني . دراسة مستقلة حقا، لترى سالسل سندھا، ومقدار قدمھا أو بعدھا من حديث الرسول

   .ولأحكاما في موضوع رأي النسابين في نسب العرب في أيام الرس

من اآلخذين  - كما قلت مرارا  -صاحب المغازي والسير، ھو " محمدا بن اسحاق بن يسار"وال بد لي ھنا من التنبيه على أن 
وھم بالطبع من ھذه الناحية أعلم من غيرھم بأمور التوراة . وكان يسميھم أھل العلم األول. عن أھل الكتاب، الراوين عنھم
وھذا في المؤرخين و األخباريين يروون ما ورد من قصص توراتي ومن أنساب . نصارى واإلنجيل، بحكم كونھم يھودا أو

والقصص اإلسرائيلي الذي نشره، ليس في . ، فھو اذن أحد الناشرين لإلسرائيليات بين المسلمين"ابن اسحاق"توراتية عن 
فيه العكر، وفيه ما ھو قريب مما . والصفاء الواقع قصصا إسرائيليا صافيا خاليا من الكدرة، بل ھو متفاوت في درجات النقاء

ويعود سبب ھذا االختالف إلى الموارد التي . ، فھو نفي صاف"العھد القديم"جاء في التوراة، وفيه ما ھو مطابق لما جاء في 
س لھا حظ ففيھا منابع كانت ذات علم ووقوف على كتب أھل الكتاب، وفيھا موارد مدعية أو لي. ابن إسحاق علمه"استقى منھا 

من العلم، و إنما تحدثت إليه على نحو ما كان شائعا بين أھل الكتاب، وبينھا موارد استباحت الكذب، ادعاء للعلم وألسباب 
  .في درجات النقاء والصفاء" ابن إسحاق"أخرى، ومن ھتا اختلفت موارد 

لمدخلين لإلسرائيليات وألنساب التوراة إلى ، ھو من اآلخذين عن أھل الكتاب كذلك، ا"ھشام بن محمد بن السائب الكلبي"و 
ولھذا اكتفيت بذكر . وھناك نفر آخرون أخذوا عن أھل الكتاب أيضا، يخرجنا ذكر أسمائھم ھنا عن صلب الموضوع. المسلمين

   .ھذين الرجلين، لما لھما من أثر بارز فيمن جاء بعدھم في موضوع اإلسرائيليات وأنساب التوراة

من أقوال لھا صلة بالتوراة فيجب دراسته بحذر ونقده نقدا عميقا، ومطابقته بما ورد في تلك " ابن عباس"وأما ما نسب إلى 
ولم يقم حتى اآلن باحث لفت نظره . ونقد سلسلة السند التي تروي تلك األقوال وتنسبھا إليه. األسفار وفي كتب اليھود األخرى

يبدوا رأيھم فيه، ورأيھم في األقوال المماثلة المنسوبة إلى صحابيين آخرين لذلك أرجو أن ينتبه إليه العلماء ل. ھذا الموضوع
  .ليكون حكمنا في مثل ھذه األمور حكما مستندا إلى درس وعلم" وتابعين

إن آدم نظمه بعد قتل : شعر مشھور معروف اليوم بين الناس قالوا إنه نسبه إلى آدم، وأنه قال" ابن عباس"ومما نسب إلى 
  .فقد نسبه بعض العلماء إلى أناس آخرين. شعر موضوع بالطبع، وضع على آدم، على لسان ابن عباسابنه، وھو 

إنه ألف أو دون شيئا، إنما عرف عنه إنه كان لمجلس مجالسه في المسجد يتحدث إلى الناس " كعب األخبار"ولم يعرف عن 
، كانوا "صعدة"يذكر إنه كان قد كتب كتبا، وان أھل " مدانيالھ"ولكن . ويستعين بالتوراة أحيانا يقرأ منھا عليھم ويفسرھا لھم

قرأت كتب كعب : روى الصعديون مرفوعا إلى إبراھيم بن عبد الملك الخنفري، قال: "قال. قد توارثوا كتبه ورووا منھا
. أوسع في العلماألخبار، وكان كعب رجال من حمير من ذي رعين، وكان قد قرأ التوراة، واإلنجيل، والزبور، والفرقان، و 

والوجه ما ذكرنا في أول السيرة من ھذا الكتاب، ما رواه أھل صعدة عن كعب األحبار في خلق آدم، ومن خلفه : "وقال أيضا
اإلكليل : واألنبياء ونوح والطوفان في الجزء األول من كتابه" الخلق"شفا عن " الھمداني"وقد نقل . إلى نوح، وخر الطوفان

، نقال من كتب كعب "إبراھيم بن عبد الملك الخنفري"والظاھر إنه أخذھا من رواية أھل صعدة لكتب . بارذكر أنھا لكعب األح
  .األحبار
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   أنساب العرب: الفصل الحادي عشر

فعلى نسب المرء في البادية تقوم حقوق . للنسب عند العرب شأن كبير، وال يزال العربي يقيم له وزنا، وال سيما عربي للبادية
فنسب اإلنسان، ھو الذي يحميه، وھو الذي يحافظ علما حقوقه ويردع الظالم عنه ويأخذ حق . اإلنسان، بل حياته في الغالب

  .المظلوم منه

ولكن ھذا المدني نفسه يعمل بالنسب ويأخذ به، وإن كان في . وقد يبدو ذلك للمدني األعجمي أمرا غريبا شاذا غير مألوف
وليس نسب األعرابي غير ھذه الجنسية، يحتمي به، ألنه يصونه . به، تحميه وتحفظ حقوقهحدود ضيقة، فجنسيته ھي نس

وھو مضطر إلى حفظه، وإلى عد آبائه وأجداده وذكر عشيرته وقبيلته، ألنه بذلك يسلم، ويحافظ . ويحفظ حقوقه ويدافع عنه
وھو لذلك . ه ويأخذون حقه من المعتدى عليهفإن أراد شخص االعتداء عليه، عرف إن وراءه قوما، يدافعون عن. على حياته

  .مضطر إلى حفظ نسبه والمحافظة عليه

فاألمن . وأما كون الحضر أقل عناية بأنسابھم من أھل الوبر، فألن الحاجة إلى النسب عندھم أقل من حاجة أھل الوبر إليھا
ثم إن مجال االختالط واالمتزاج عندھم أكثر . مستقر، ولدى الحضر في الغالب حكومات تأخذ في المعتدى عليھم من المعتدين

وأوسع من أھل البوادي وسكان األرياف، وكلما كانت الحواضر قريبة من السواحل ومن بالد األعاجم، كان االختالط أوسع 
وأكثر، ولھذا ضعفت فيھا وشائج الدم والنسب، وكثر فيھا التزاوج والتصاھر بين العرب والعجم، فصعب على الناس فيھا 

   .ولھذا لم يعتنوا به عناية األعراب باألنساب. المحافظة على أنسابھم، وقلت الفائدة من النسب عندھم

ولھذا صار إخالص األعرابي . فاالنتماء إلى عشيرة أو في قبيلة أو حلف، ھو حماية للمرء، وجنسية في عرف ھذا اليوم
فالقبيلة ھي قومية األعرابي، وحياته .لته دفاع الحضري عن وطنهلقبيلته أمرا الزما له محتما عيله، وعليه أن يدافع عن قبي

ولھذا كانت قومية أھل الوبر قومية ضيقة، ال تتعدى حدودھا حدود القبيلة وحدود مصالحھا وما يتفق . منوطة بحياة تلك القبيلة
، ال تربط بينھا إال روابط المصلحة ومن ھنا صارت القبائل كتال سياسية، كل كتلة وحدة مستقلة. أھل الحل و العقد فيھا عليه

  .والفائدة والقوة والضعف والنسب

والعادة انتساب كل قبيلة إلى جد تنتمي إليه، وتدعي إنھا من صلبه، وان دماءه تجري في عروق القبيلة، وتتباھى به و تفاخر، 
دعا في العرب، بل إنا لنجد األمم وليس ذلك ب. فھو بطلھا ورمزھا، وعالمتھا الفارقة التي تميزھا عن القبائل األخرى

" الھيليون"، ومنه أخذ "Dorus" "دورس"، ھو جد أھل "Hellen" "ھيلين"ف . والشعوب األخرى تنتمي إلى أجداد وآباء
وكان للرومان وللفرس وللھنود ولألوروبيين أجداد انتموا إليھم واحتموا بھم وتعصبوا لھم ونسبوا أنفسھم إليھم . اسمھم ھذا
   .و ما نجده عند العرب واإلسرائيليين وبقية الساميينعلى نح

. منه، أبرز أمثلة على النسب، نجد فيھا أنساب األنبياء والشعوب، وأنساب بني إسرائيل" أسفار التكوين"وفي التوراة وال سيما 
قد يذكر نسب . راد ذكر نسبھمأي أسماء من ي. ، ثم يرد بعدھا النسب"وإله تولدت" "وھذه مواليد: "يسبق النسب في العادة جملة

والذي يقرأ ھذه األسماء يقرأھا . وقد ال يذكر الولد. األب والزوجة والولد، وقد ال تذكر الزوجة، بل يكتفي باألب وبأوالده
ولكننا إذا قرأناھا قراءة نقد، نرى أن بعضھا أسماء مواضع ومواقع، أو أسماء قبائل، وعشائر أو . وكأنھا أسماء أشخاص حقا

وأمثال ذلك، وكلھا كناية عن " ضبة"و " أسد"و " كلب"و " ذئب"سماء طواطم، أي أسماء حيوانات سمت بھا القبائل، مثل أ
  .قائل وشعوب عاشت قبل الشروع في تدوين ھذه األنساب أو في أيام التدوين

اختصت بجمع األنساب  ويظھر من كيفية عرض ھذه األنساب وجمعھا وتبويبھا أن في العبرانيين جماعة من النسابين
فلما شرع كتبة . وحفظھا، ومنھم من كان يعتني بجمع أنساب الغرباء عن بتن إسرائيل، وربما كان كتبة األسفار من ھؤالء

أسفار التكوين بقصة الخلق وبكيفية، وزع شعوب العالم وظھور اإلنسان على سطح األرض، كان البد من ذكر الشعوب 
التأريخ في ذلك العھد، فاستعين بما نجمع عند نسابي العبرانيين من علم بالنسب، وأدرج في ھذه وأنسابھا على أسلوب كتابة 

   .األسفار

أسماء قبائل عربية، رجعتھا إلى مجموعات، مثل مجوعة " أخبار األيام األولى"وقد وردت في التوراة في أسفار التكوين وفي 
عيلين، نسل إسماعيل،غير إنھا لم تشر كعادتھا بالنسبة إلى كل أنساب ، ومجموعة اإلشماعليين، أي اإلسما"يقطان" "يقطن"

لذلك ال ندري إذا كانت التوراة قد اقتبست ما ذكرته عن أساب األمم من األمم . البشر إلى المورد الذي أخذت منة تلك األنساب
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ألمم المذكورة بالنسبة لنسبھا، أو أنھا التي تحدثت عن نسھا، بأن أوردت تلك األنساب على نحو ما كان شائعا متعارفا عند ا
روتھا على حسب ما كان متعارفا عند قدماء العبرانيين في أجداد البشر وفي أنسابھم، فدونتھا على ھذا النحو الشائع بين 

  .العبرانيين اذ ذاك

ولكنھا . عند علماء النسبأما النصوص الجاھلية، فإنھا لم تتحدث، ويالالسف، عن مجموعات قبائل على النحو المتعارف عليه 
بفضل .فنحن نقف على أسمائھا ألول مرة،. جاءت بأسماء قبائل عديدة كثيرة، لم يعرف من أمرھا أھل األخبار والنسب شيئا

  .تلك الكتابات

ة األخرى، وقد أفادتنا الكتابات الجاھلية فائدة كبيرة من ناحية دراسة أسماء القبائل الواردة في كتب النسب والموارد اإلسالمي
إذ مكنتنا من الوقوف على الصالت بينھا، وعلى معرفة ما سمي منھا باألب أو االبن أم األم، كما عرفتنا على مواطن عديدة 
من مواطن الخطأ التي وقع فيھا النسابون وأصحاب األخبار، وعلى كثير من الوضع الذي، وضع في النسب أو في القصص 

  .أو ظھورا بمظھر العلم واإلحاطة بأنساب الرب وأخبارھم، الجاھلين منھم واإلسالميين المروي عن القبائل جھال أو عمدا

ولم أجد في الشعر الجاھلي ھذه القحطانية والعدنانية التي يراھا أھل النسب واألخبار، وأقصى ما وجدته فيه قصيدة لألخنس 
" كلب"و " تميم"و " بكر"و " لكيز"و " معد: "، ھيبن شھاب بن شريق التغلبي حوت أسماء قبائل وأسماء مواطنھا ومواضعھا

وھي قبائل بعضھا عدنانية وبعضھا قحطانية في اصطالح أھل النسب، إال أنني لم ". لخم"و " إباد"و " بھراء"و " غسان"و 
وأن تلك قبيلة  أجد فيھا أسماء آباء ھذه القبائل وال أجدادھا، ولم أستطع أن أفھم منھا أن ھذه القبيلة، ھي قبيلة عدنانية،

  : قحطانية، فقد جاءت األسماء متداخلة وكل ما وجدته فيھا مما يخص النسب، ھذا البيت

  فوارسھا من تغلب ابنة وائل حماة كماة ليس فيھا أشائب

  .ولم يرتفع األخنس بنسب تغلب إلى ما وراء وائل من آباء وأجداد

صاحبھا، يرى إنھا من قصائد الشعراء المتكلفين الذين ظھروا في أيام الدولة والحق أن من يقرا ھذه القصيدة دون أن يقرأ اسم 
إني أشك في صحة نظم ذلك الشاعر : وأنا أريد أن أتجاسر فأقول. العباسية، ولن يخطر بباله أبدا أنھا من نظم شاعر جاھلي

  .ھذه القصيدة، وأسلوب نظمھا يأبى أن يرجعھا إلى ذلك العھد

، ذكر فيه أسماء "أخبار األخباريين والنسابين وأصحاب األحداث"الفھرست، فصال ب "في كتابه " مابن الندي"وقد خصص 
وقد طبعت بعض مؤلفات المذكورين، . بعض من عرف واشتھر بحفظه لالنساب، وال سيما من ألف فيھم تأليفا في النسب

وذاع خبره في العراق وفي البيئة التي اتصل بھا ھم من اشتھر وعرف " ابن النديم"والذين ذكرھم . وھي متداولة بين الناس
، وھم من أھل الحواضر في الغالب، إال أن بين أھل البوادي واألماكن القصية النائية المنعزلة جماعة كانت قد "ابن النديم"

لم يؤلف في ولھذا لم يصل خبرھم إليه والبنا، وكثير منھم . تخصصت بالنسب، انحصرت شھرتھا في البيئة التي عاشت فيھا
  .النسب تأليفا، و إنما حفظه حفظا، شأنھم في ذلك شأن النسابين الجاھلين، أو الذين أدركوا اإلسالم

ونجد في كتب األدب والتواريخ قصصا عن بعض النسابين في الجاھلية وفي اإلسالم، يثير الدھشة من قدرة وشدة الحافظة 
وقد كان لھم شأن ". النسابة"أو " فالن النسابة: "، فقيل"النسابة"حدھم ب وقد عرف أ. عند أولئك النسابين في حفظ األنساب

ويذكر . خطير بين قومھم، ألنھم المرجع في األحساب واألنساب، واليھم المفزع عند حصول اختالف في األمور المتعلقة بھا
فبدأ بالترتيب في أصل " العطاء،  أمر بتسجيل األنساب وتبويبھا وتثبيتھا في ديوان، وذلك عند فرضه" عمر"أن الخليفة 

فقدم عدنان على قحطان ألن النبوة فيھم وعدنان تجمع ربيعة ومضر، فقدم . النسب، ثم ما تفرع عنه، فالعرب عدنان وقحطان
مضر على ربيعة ألن النبوة فيھم، ومضر تجمع قريشا وغير قريش، فقدم قريشا ألن النبوة فيھم، وقرش تجمع بني ھاشم 

قدم بني ھاشم ألن النبوة فيھم، فيكون بنو ھاشم قطب الترنيب، ثم بمن يليھم من أقرب األنساب اليھم حتى استوعب وغيرھم، ف
وقد كان ھذا التسجيل سنة خمس عشرة للھجرة، في رواية، أو . قريشا، ثم بمن يليھم في النسب حتى استوعب جميع عدنان

  .سنة عشرين في رواية أخرى

أيما حي من العرب كانوا في حي من العرب أسلموا معھم فھم معھم، إال أن يعترضوا، فعليھم البينة، ": وذكر أن الخليفة قال
رھط جرير بن عبد هللا بن جابر، وكانوا قد تفرقوا، واغتربوا بسبب حروب وقعت بينھم والتحقوا " بجيلة"كالذي فعله مع 
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بغطفان، ويقال إن " بني مرة"، والتحق نسب بنيه "فانغط"وروي أن عوف بن لؤي بن غالب ألحق نسبه ب . بقبائل أخرى
لو كنت مستلحقا حيا من العرب، الستلحقت يني مرة، لما كنا نعرف فيھم من الشرف البين، مع ما كنا نعرف من : الخليفة قال

نھم كرھوا أن ولك. إن شئتم أن ترجعوا لنسبكم من قريش، فافعلوا: ثم قال بعض أشرافھم. موقع عوف بن لؤي بتلك البالد
   ".يتركوا نسبھم في قومھم، ولھم فيھم من الشرف والفضل ما ليس لغيرھم

ويظھر إن أھل األخبار لم ينقلوا . وقد ضاعت أصول الجرائد التي دونت عليھا األنساب في ذلك الديوان، ولم يبق منھا شيء
وبالجملة فإن في إشارتھم إلى تلك األسس والقواعد صورھا، و إنما أخذوا األسس التي قام عليھا التسجيل على نحو ما ذكرت، 

التي سار عليھا الخليفة في اتخاذ القربى بالرسول والوضع القائم للقبائل، فائدة كبيرة لدراسة أسس تثبيت األنساب عند العرب 
  .في صدر اإلسالم

، "عقيل بن أبي طالب"أشرت إليھا، ھو ويذكر إن الذي قام بوضع مخطط األنساب وبتسجيل القبائل والعشائر وفق الخطة التي 
وھو من الثقات في معرفة األنساب، ومعرفة بن نوفل، وجبير بن مطعم، وان الذي أشار عليه بتدوين النسب في الدواوين ھو 

   .لما رآه من عمل الروم في تسجيل العطاء في بالد الشام" الوليد بن ھشام بن المغيرة"

تسجيل نسب القبائل وحدھا، بل شمل ذلك نسب أھل القرى أيضا، كنسب أھل مكة والمدينة ولم يقتصر التسجيل المذكور على 
وذلك ألن سكانھا وان كانوا من أصحاب المدر، وقد أقاموا واستقروا في بيوت ثابتة، إال انھم كانوا . والطائف وغرھا

دأ بقوم الرسول، وقومه حضر، من أھل مكة، وقد رأينا إن عمر كان قد ب. كاألعراب من حيث االنتساب إلى اآلباء واألجداد
إال انھم كانوا ال يختلفون عن أھل الوبر في التعلق باألنساب وفي حفظھا، ألن حياتھم االجتماعية وان كانت في قرية، إال أن 

كنوا من غريزة المحافظة على النفس والدفاع عن الحقوق حملتھم مثل األعراب على التمسك بالعصبية، بعصبية النسب، ليتم
ثم إن ھذه األماكن محاطة . المحافظة على األمن والسالمة والمال، لعدم وجود حكومة قوية تقوم اذ ذاك بتامين ھذه الواجبات

باألعراب، وبين أھل مكة من كان شبه حضري، وبيئة مثل ھذه ال بد لھا من االحتماء بعصية النسب، وبالتزاوج مع 
ي إلى عصبية تضطر الطرفين إلى الدفاع عن مصالحھما المشتركة وتكوين كتلة واحدة األعراب، لتكوين رابطة دموية، تؤد

ومن . ولھذا كان لتزاوج عند العرب أھمية كبيرة في السياسة. تستجيب للنخوة ولنداء االستغاثة في ساعة الحاجة والضرورة
ظرة سياسية في الدرجة األولى وذلك لشد عضدھم ھنا نظر سادات القوم والملوك إلى التزوج من بنات سادات القبائل الكبيرة ن

" كلب"وقد كان لزواج معاوية في اإلسالم من . ولتثبيت ملكھم ولضبط القبائل، وبضبطھا يستتب األمن وينتصر على األعداء
على  "مرج راھط"أثر كبير في السياسة األموية وفي تثبيت ملكه وملك ابنه يزيد وملك مروان الذي انتصر بھم في معركة 

   .القيسيين

وعلى الرغم من التسجيل المذكور الذي كان للعطاء، أي ألغراض حكومية رسمية، فان أنساب القبائل لم تثبت ولم تستقر إال 
وقد كان . وآية ذلك ما نجده من خروج قبائل في العصر األموي من نسب قديم، ودخولھا في نسب آخر جديد. بعد ذلك بأمد

علمھم وتسوينه، مما ساعد كثيرا وال شك في تثبيت ھذه األنساب واقرارھا،وال سيما أنساب القبائل  شروع النسابين في تسجيل
  .المشھورة المعروفة، وقد وصلت بعض كتب األنساب، وطبع قسم منھا

، وضع عمر الدواوين"، مؤلفا في "ه207"وقد وضع بعض المؤلفين، مثل الواقدي أبي عبد هللا محمد بن عمر المتوفى سنة 
، إال إنھا ضاعت، فحرمنا االستفادة منھا، ولو بقيت مثل ھذه المؤلفات اذن لكان لنا علم "وتصنيف القبائل ومراتبھا وأنسابھا

  .قيم ورأي في كيفية تصنيف القبائل في تلك األيام

" الزبير بن بكار"مثل . وقد كان بعض النسابين قد تخصص بنسب جماعة من العرب، جماعة قومه ومن يرتبط بھم في الغالب
أبي الكناس "، وكان قد تخصص بنسب قريش، ومثل "عقيل بن أبي طالب"، ومثل "كتاب نسب قريش وأخبارھا"صاحب 
، "معد ابن عدنان"، وكان من أحفظ الناس لنسب "النجار بن أوس العدواني"، وكان أعلم الناس بنسب كندة، ومثل "الكندي
وعن ھؤالء . ، وكان عالما بنسب ربيعة"خراش بن إسماعيل العجلي"لما بإياد، ومثل ، وكان عا"عدي بن رثاث اإليادي"ومثل 

   .وأمثالھم أخذ أھل األنساب علمھم باألنساب، ووضعوا كتبا في نعشا القبائل أو في أنساب العرب، أو في انساب جماعة منھم

د العرب، ألنه ثبت بذلك األسس ووضع القواعد لألنساب شان كبير بالنسبة إلى الباحثين في تطور النسب عن" عمر"ولتسجيل 
للنسابين في اإلسالم وقيل من االضطراب الذي كان يقع في النسب، بسبب االختالط، وعليه سار المسلمون في تقسيم العرب 

قسيم الذي بقيا أقره الخليفة، وجعله أساسا له في الت. وال بد أن يكون لھذا التقسيم أصل قديم، يرجع إلى ما قبل عمر. إلى أصلين



 

173 
 

ويمكن أن نقارن ھذا العمل، أي تسجيل النسب وتثبيه في سجالت، بالعمل الذي . مرعيا متعارفا عليه بين النسابين إلى اليوم
في تثبيت أنساب اليھود وتدينھا، وفي تدوين انساب الغرباء، لتستقر بذلك األنساب فسار من جاء بعده من " عزرا"قام به 

  .النسب على أساس ذلك التدوينالنسابين في تعيين 

وفي القرآن الكريم آيات تشير إلى عناية القوم بأحسابھم وأنسابھم، ولكنه لم يتعرض لبيان وجھة نضرھم بالنسبة إليھا، وال 
يشعر في موضع ما منه بوجود تلك الفكرة التي ألح على وجودھا أھل األخبار، وھي انقسام العرب إلى ثالث طبقات أو 

، وال أي من ھذه األشياء التي يتمسك "قحطان"وال " عدنان"وجود نسبين أو جملة أنساب للعرب، ولم يرد فيه اسم طبقتين، و
بھا أھل الرواية واألخبار، ويقصونھا لنا على أنھا من الحقائق الثابتة في أنساب العرب، وعلى أن العرب كانوا حقا من جدين 

  .عدنان وقحطان: ھما

" إبراھيم"وأن " إبراھيم: "رآن يشعر أن العرب كانوا ينظرون إلى أنفسھم أنھم من جد أعلى واحد، ھوبل كان ما ورد في الق
ھو سماكم . وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراھيم. ھو اجتباكم. وجاھدوا في هللا حق جھاده: "أبو العرب
كل العرب من ولد إسماعيل بن : "إن الرسول قال: وروي. قحطانيين وعرب عدنانيين"فلم يفرق بين عرب ...". المسلمين 

   ".إبراھيم عليه السالم

وكل ما . بل حتى الشعر الجاھلي، ال نجد فيه إشارة واحدة تفيد اعتقاد الجاھليين بوجود أصلين أو ثالثة أصول أو أكثر لھم
" الشعب"عد من أسماء األجداد التي ينتھي إليھا ورد فيه ھو فخر بقحطان وفخر بعدنان أو معد أو غير ذلك من األسماء التي ت

ثم . وأما التفصيالت األخرى واألسماء الواردة في تحب النسب أو األخبار والتواريخ، فھي من روايات اإلسالميين". الجذم"أو 
أن يكون شاھدا إن من الشعر الجاھلي ما ال يصح أن يكون جاھليا، ومنه ما قيل قبل اإلسالم، وال يصح كل الشعر الجاھلي 

  .على آراء أھل الجاھلية البعيدين عن اإلسالم

وال نجد في األخبار ما يفيد وقوف أھل الجاھلية عليھا ر وھي . كذلك ال نجد في شعر الجاھلية سلسلة نسب شحطان أو عدنان
ا في الحديث النبوي، فقد أم. سلسلة أخذت اسماؤھا من التوراة، وبعضھا أسماء محرفة موضوعة على شاكلة األسماء التوراتية

و في كل ذلك داللة على أن أسماء آباء ". كذب النسابون: "، ثم قال"عدنان"، وھو والد "أسد"ورد أن الرسول انتسب إلى 
أما قبل اإلسالم، فلعل بعضھم وفي أيام الرسول، كان قد تلقن من اليھود نسب . قحطان وعدنان، إنما دونت وتثبت في اإلسالم

  ".كذب النسابون: "بعض اليھود لقن العرب نسبا لعدنان، فلما الكت األلسنة تلك األنساب، وسمعھا الرسول قال قحطان، وان
أما أسماء أبناء قحطان وعدنان فما دون ذلك، فإنھا أسماء عربية في الغالب، و ينقطع منھا أثر التوراة وأثر األسماء التوراتية، 

وھي أسماء ال ترد في . على علم وبصيرة بتلك األسماء، وأنھا كانت معروفة عندھم مما يدل على إن النسابين العرب كانوا
   .التوراة وال خير لھا عند أھل الكتاب

إلى وجود فروق أساسية بين القحطانيين و العدنانيين، حتى ذھب إلى وجود اختالف بين نفسھية كل جماعة " دوزي"وقد ذھب 
عليه وجود العداء الذي كان قد استحكم بين القبائل التي تنتسب إلى معد أو إلى قحطان، وأنا ال أريد أن أنكر . من الجماعتين

وال أريد أن أنكر عليه نھجا شعراء اليمن على قبائل معد، أو عدنان، وال نھجم شعراء عدنان على قبائل اليمن المنتمية إلى 
وال افتخار العدنانين بانتسابھم إلى عدنان أو مضر أو معد أو  قحطان، وال أريد أن أنكر افتخار اليمانيين بانتسابھم إلى اليمن،
في افتخاره بنسبه في اليمن، وال أن أنكر شعر " امرىء القيس"غير ذلك من أسماء الشعوب واألجذام، ال أريد أن أنكر شعر 

كنني ال أريد أن أنكر في الوقت ول. غيره من الشعراء اليمانيين أو الشعراء العدنانيين في االفتخار باليمن أو بمضر أو بمعد
نفسه افتخار القبائل القحطانية بعضھا على بعض، وافتخار القبائل العدنانية بعضھا على بعض، وھجاء القبائل القحطانية 

فھل يصح أن . بعضھا لبعض، وھجاء القبائل العدنانية بعضھا لبعضھا ھجاء ال يقل عن ھجاء اليمن لمعد أو ھجاء معد لليمن
وھل يصح أن نجعل ھذا الھجاء حجة على تباين أصل  ؟ذا الھجاء سببا لوضع نظرية في اختالف أجناس ھذه القبائليتخذ ھ

إن جاز ذلك، وجب علينا إذن إعادة النظر في كل ما ھو مكتوب عن أصول القبائل  ؟القحطانيين، وعلى تباين أصل العدنانيين 
   .وفي كل ما ھو مدون في كتب النسب واألخبار

" قي س بن الخطيم"، وھو من مضر، يحل في شعره على معد، ويھجوھا ھجاء مرا، وھذا "سالمة بن جندل السعدي"ھذا 
لسان األوس يحمل على الخزرج، ويردد ذكريات األيام التي كانت بين األوس والخزرج بمثل الشدة التي تجدھا في شعر 

إنه ذكر تلك األيام ال لمجرد الفخر والتباھي، بل ليثير . نيون في العدنانيينالھجاء الذي قاله العدنانيون في القحطانيين، والقحطا
، وذكرھم "يوم السرارة"، وذكرھم ب "بيوم الربيع"لقد ذكرھم . في نفوس األوس األحقاد القديمة، وليزيد في تلك النيران نيرانا
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ل منھم عدد كبير، وانھزم أكثرھم إلى بيوتھم ، و ھو يوم دارت فيه األيام دورنھا على األوس، فقت"يوم مضرس ومعبس"ب 
كل ذلك بلھجة عنيفة . وآطابھم، حتى خرج الناس من طوائفھم إلى مكة يستعينون على الخزرج، وذكرھم بأيامھم األخرى

إنه ينظر إلى الخزرج نظرة عداء وحقد، نظرة تشعر منھا أن األوس جنس وأن الخزرج من . شديدة، ليس فيھا لين وال رفق
لقد ذكر قريشا بخير، وذكر إنھا ستحمل عنھم حرب الخزرج، وذكر أنھم لو التحقوا بأبرھة اليماني أو بنعمان . س بعيد آخرجن

  .أو عمرو، لنالوا من ھؤالء كل قدير، ولجعلوا لھم جاھا أي جاه

وستقابل الخزرج عما  ذكر أبرھة حاكم اليمن، وذكر غسان ولخما، وذكلر أھم من ذلك كله قريشا على إنھا ستحمل الحرب
. وقريش من عدنان، واألوس والخزرج من قحطان، ولم نجد في شعره ما يذكر برابطة النسب بين الخزرج واألوس. قريب

والقصيدة التي ذكر فيھا ھذا اليوم ھي من أقدم قصائد ھذا الشاعر الذي اضطرت . ولم برد في شعره اسم قحطان أو عدنان
إلى مغادرة يثرب والتفتيش عن حليف يساعدھا في العودة إلى ديارھا، فذكر قيس قريشا، " د األشھلعب"، ومعھا "للظفر"قبيلته 

   .وكأنه يذكر قبيلة قريبة من قبيلته، مع إنھا من نسب آخر في رأي النسابين

عنيف من  وفي كتب األدب والدواوين شعر كثير ينسب إلى شعراء جاھليين وشعراء مخضرمين وشعراء إسالميين، فيه ھجاء
شاعر قحطاني لقبائل قحطانية، ومن شاعر عدناني لقبيلة عدنانية، وفيه مدح وفيه إغراق من شاعر قحطاني لقبائل عدنانية، 

ولو أردنا شرح ذلك وسرد األمثلة، ألخذ ذلك منا وقتا طويال يخرجنا عن صلب . وھجوم عنيف على القحطانيين، وھكذا
  . صلة لھا بھذا البحثالموضوع، وينقلنا إلى أمور أخرى ال

ثم إن علينا أن نحسب حسابا ألمر ھذا الشعر المروي في المدح والفخر وفي الذم والھجاء، وھو عندي أوسع باب من أبواب 
وقد خبرنا من الكتب أن القبائل كانت تستأجر الشعراء لقول المدح أو الذم، و إنھا . الشعر محتمل النقد، و إثارة الشكوك حوله

الشاعر منحة من منح هللا على القبيلة، ألنه لسانھا الناطق والذائد عنھا بشعره، يدافع عن قبيلته، و يھاجم  كانت تعد
وقد اقتضت طبيعة . أعداءھا،ويتھمھم بكل ما يصل إليه فنه من الھجاء ورمي التھم، كائنين ما كانوا قحطانيين أو عدنانيين

ومضر وضع شيء كثير من ھذا الشعر شعر المنافرة والمفاخرة بين عدنان  الخصومة التي زادت حدتھا في اإلسالم بين يمن
وقحطان، وھذا أمر وقع، مفروغ منه، ال شك في صحته وثبوته، اقتضته ظروف السياسة، فيجب االنتباه له حين التحدث عن 

  .نزاع قحطان وعدنان

لجاھلية بين القبائل التي كانت تقيم في األنحاء الشمالية وترينا األخبار أن ما نسميه بنزاع قحطاني وعدناني لم يكن شديدا في ا
من جزيرة العرب، أي بين تلك القبائل التي رجع النسابون نسبھا بحق أو بغير حق إلى عدنان أو قحطان، بمثل تلك الشدة التي 

مر ذو بال، يجب أن يحسب له وھذا أ. تظھر في النزاع الذي تحدثوا عنه بين القبائل التي كانت تعيش في اليمن أو في الحجاز
   .كل حساب عند الحديث عن نزاع عدنان وقحطان

وترينا األخبار كذلك أن الخصومات التي وقعت بين القبائل العدنانية نفسھا، أو بين القبائل القحطانية نفسھا، لم تكن أقل عنفا 
لقد اتخذ شكال عنيفا،شكال يجعلك . لعدنانيينوضراوة من ذلك النزاع الذي وقع بين من نسميھم بالقحطانيين ومن نسميھم با

تشعر أن تلك القبائل كانت تشعر إنھا قبائل متباعدة اليجمعھا شمل، وال يربط بينھا نسب، وال تجمعھا جامعة دماء على النحو 
  .الذي يرويه ويذكره أھل األنساب واألخبار

اب كل العرب إلى عدنان أو قحطان، و إنما تسمع فيه فخرا والغريب أنك في كل ذلك النزاع المرء العنيف، ال تسمع فيه انتس
" مضر"أو " نزار"أو " يمن"أو اسم " معد"بأسماء القبائل أو بأسماء األحالف الداخلة في عدنان أو في قحطان، تسمع فيه اسم 

عند أھل األنساب واألخبار  ويمن ؟وعالم يدل  ؟فماذا يعني ھذا . أو غير ذلك، وال تسمع فيه اسم الجدين األكبرين المذكورين
وعن الشعوب التي ترجع نسيھا " يمن"عندھم أيضا و في العرف كناية عن " قحطان"، و "قحطان"وفي العرف، كناية عن 

   .أو عن أحالف من أحالف عدنان" عدنان"، فكناية عن "نزار"و " مضر"و " معد"أما  ." يمن"إلى 

، فإنك تستطيع أن ترسمھا "معد"و " يمن"، أي بين "عدنان"و " قحطان"ن وأنت إذا ما أردت أن ترسيم حدودا فاصلة بي
. والقبائل التي ترجع نسبھا إلى نسب قريش" قريش"كناية عن " عدنان"كناية عن اليمن، وان " قحطان"بسھولة إذا ما اعتبرت 

وأن تضع معالم واضحة بينة أما إذا أردت إن ترسم حدودا فاصلة، . وحدود أرض قريش وحدود أرض اليمن معروفة واضحة
بين القبائل القحطانية والقبائل العدنانية، استنادا إلى روايات أھل األنساب واألخبار وإلى الشجرات التي رسموھا ألنساب 

ذلك ألن أھل األنساب لم يسيروا في تقسيمھم العرب على . العرب طرا، فإنلك ستخفق حتما، وسيخيب عملك من غير شك
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ة وأسس واضحة مرسومة، مثل اختالف في مالمح جسمانية، أو تمايز في أمور عقلية أو نفسية أو لغوية، أو وفق قواعد ثابت
اختالف في مواقع جغرافية، بل ساروا وفقا للعرف والشائع، فسجلوا األنساب على وفق الشائع بين الناس عن النسب في ذلك 

   .العھد

وفي العلوم المشابھة األخرى، على التقسيم " األنتروبولوجي"وفي " األثنولوجيا"وأنت إذا أردت تطبيق ما عندك من علم في 
مثال " قحطان"فبين القبائل التي تنتمي إلى . الثنائي للعرب، فستجد نفسك حائرا تائھا ال مجال لقواعد علمك في ھذا المكان

ر وجود وحدة دموية تجمع شمل ھذه القبائل، وجد تباين كبير في المالمح وفي العقلية وفي اللغة، ويجعل من غير الممكن تصو
واحد انحدر من صلبه ھؤالء، وبين القبائل العدنانية اختالف كذلك في المالمح وفي اللغة، يضطرك إلى القول بفساد نظرية 

، فصير جد وال بد عندئذ من اعتبار ھذا انسب رمزا أخذ من صراع قديم، أو من أحالف قديمة. النسابين في أصل ھذه القبائل
وكيف تتمكن من إقناع الباحث الحديث في العلوم المذكورة بوجود وحدة في المالمح الجسمية وفي الصفات . ين لجماعتين

العقلية، ووحدة في اللسان بين القبائل القحطانية الجنوبية، الضاربة في اليمن وفي بقية العربية الجنوبية وبين القبائل القحطانية 
حتى إنه . ان ولخم وكلب وكندة وغيرھا، على حين يرى بين الجماعتين فروقا واضحة بينة في كل شيءالشمالية، مثل غس

يستطيع أن يشير إلى القحطاني الجنوبي حاال عند رؤيته له، على حين ال يستطيع أن يميز القحطاني الشمالي من العدناني، وال 
المالمح وباألمور األخرى المذكورة، خلصنا إلى نتيجة تقول لنا إن الصحيح إننا إذا أخذنا ب. أن يعرفه إال باالستفسار منه

وھي . الفروق بين القحطانيين والعدنانيين ھي أقل جدا من الفروق التي نراھا بين القحطانيين الشماليين والقحطانيين الجنوبيين
   .عتبارية ال غيرنتيجة ليست في مصلحة أھل األنساب بالطبع، تبين لنا إن قضية قحطان وعدنان قضية ا

بل خذ القحطانيين الجنوبيين، وھم لب القحطانية ومادتھا، تر إن القحطاني الساكن على السواحل الجنوبية يختلف في سحنته 
وان الساكن على السواحل المقابلة للسواحل األفريقية يختلف في . عن القحطاني الساكن في المرتفعات والھضاب، والجبال

الساكن على السواحل المقابلة للھند، وان سكان حضرموت أو عمان أو مسقط يختلفون في المالمح مالمحه الجسمية عن 
فھل . والسحن عن إخوانھم القحطانيين الساكنين في اليمن وفي نجران وفي األقسام الجنوبية من المملكة العربية السعودية

  ؟األنساب يكون ھذا االختالف دليال على قحطانية بالمعنى الذي يزعمه أھل 

إلى إن العرب الجنوبيين ھم من " Anthropology" "األنتروبولوجي"ولقد ذھب بعض الباحثين في علم األجناس البشرية 
وقد ذھب بعض آخر إلى وجود شبه كبير في المالمح وفي الخصائص البشرية . أصل حامي، وان وطنھم األصلي ھو أفريقية

ة الساكنة على الساحل اإلفريقي من البحر األحمر والصومال، إال إنه نسب ذلك إلى إن بين العرب الجنوبيين والقبائل اإلفريقي
ومن ثم . تلك القبائل كانت عربية في األصل، ھاجرت من جزيرة العرب عن طريق باب المندب إلى أفريقية، فسكنت ھناك

  .بين تلك القبائل والعرب الجنوبيين. وقع ھذا التشابه

فنرى فيھا قبائل تشبه . الجنوبية ھي مزيج من األجناس البشرية واضح المعالم، وذلك منذ أقدم أيامھا ورأى آخرون أن العربية
من " معارة"و " سيھان"الھندية، وھي من للسالالت الھندية القديمة، يسكن بعضھا في أرض " Weddid" "الفيديد"جماعة 

، وھو الجنس الذي يكثر "Orientalide Rasse" "الجنس الشرقي"حضرموت، ونرى فيھا عناصر مما يطلق عليھا اسم 
أو األجناس " Mediterranen Rasse"وجوده بين العرب الشماليين، وعناصر أخرى تمثل إنسان حوض البحر المتوسط 

األوروبية، حيث وجد بعض السياح بين بعض قبائل اليمن جماعة من الناس لھا عيون زرق وشعر أشقر وبشرة بيضاء أو 
   .بالمئة 12إلى  8البياض ومالمح أوروبية بينة، وتتراوح نسبة ھؤالء بين تميل إلى 

ووجد الباحثون بين قبائل العربية الجنوبية،جماعات لھا مالمح آشورية وجماعات ذات مالمح تشبه مالمح سكان آسية 
ال اليمن وبين أھل جنوب أن بين أھل شم" سليمان أحمد حزين"وقد وجد الدكتور . الصغرى، وجماعات ذات مالمح أفريقية

ووجد . اليمن إلى المحيط اختالفات بارزة في المالمح وفي المظاھر الجسمية يخرجنا البحث عنھا ھنا من حدود التأريخ العام
  .كما وجد ھذا االختالط بارزا في بقايا الھياكل البشرية القديمة التي عثر عليھا في العاديات. غيره مثل ذلك

لمالمح التي رأيناھا من الجماجم وبقية الھياكل البشرية ومن أشكال التماثيل والصور، ومن دراسات وما ھذه المظاھر وا
للقبائل الحاضرة، إال حكاية واضحة صريحة عن عملية امتزاج أجناس بشرية متعددة في العربية " األنتروبولوجيين"الباحثين 

رة وعوامل أخرى، ونجد مثل ذلك بالطبع بين من نسميھم الجنوبية، بسبب الھجرات والحروب واالتصال البحري والتجا
وسوف نرى إن الدول القديمة كانت تنقل البشر نقال من مناطق إلى مناطق فتزرعھم فيھا، وان أكثر أفراد . بالعرب الشماليين
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رسل إليھا، فتتطبع الجيوش التي كانت ترسل لمحاربة القبائل أو للتوسع في الجزيرة كانت تبقى وتستقر في المواضع التي ت
   .بطباع من نزلت بينھم، وتكون في النھاية منھم، أضف إلى ذلك الرقيق

". ؟من ھؤالء الذين كأنھم من الھند: " وفدت على الرسول، فنظر إليھم، فقال" بني الحارث بن كعب"وقد ذكر إن جماعة من 
ء أكان ما نسب إلى الرسول من قوله المذكور وسوا. من ھؤالء" النجاشي"الشاعر المعروف ب " قيس بن عمرو"وقد كان 

، كانت تميل إلى السمرة الشديدة، بل إلى السواد "بني الحارث بن كعب"صحيحا أم موضوعا، فإن األخبار تذكر إن بشرة 
يش، وقد عرفت جماعة كبيرة من أھل مكة باألحاب. ؟الذي يشبه سواد بشرة اإلفريقيين، أفال يحوز أن يكون أصلھم من إفريقية

واحد أو " أنتروبولوجي"فدعوى وجود جنس  ؟ألن أصلھم من رقيق الحبشة والسواحل اإلفريقية المقابلة لجزيرة العرب 
معينة للعرب، وبالمعنى العليم المفھوم اليوم عند علماء " فسيولوجية"جنسين منفصلين، لكل منھما خصائص جسمية ومالمح 

ث العلمية والمختبرية ال تؤيدھا وال تثبتھا، وألن البحوث التأريخية الحديثة األجناس، ھي دعوى غير مقبولة، ألن البحو
تعارضھا أيضا، وكل ما نقوله ھو أن ما نسميه اليوم بالجنس ھو جنسية ثقافية فكرية، ال جنسية دموية تقوم على وحدة المالمح 

  .والمظھر والدم

س من صفاء الجنس العربي صفاء تاما ونقائه من كل دم غريب، فما يذكره أھل األنساب عن النسبين، وما يتصوره بعض النا
لن يضير العرب قول مثل ھذا، فصفاء األجناس البشرية صفاء تاما، من القضايا . دعوى ال يمكن االطمئنان إليھا في ھذا اليوم

ھا في المستقبل ظھورا وسيظھر ضعف. التي عجز حتى القائلون بنظرية العنصريات مثل النازيين عن إثباتھا في ھذا اليوم
  .أوضح مما ھو عليه اآلن

أول من شك من المستشرقين في ھذا النسب العام الذي وضعه أصحاب األنساب للعرب، وكان أول من نبه " نولدكه"لقد كان 
أى إن إلى أبعد من ذلك، فر" ھاليفي"وذھب . على أثر اليمانيين في وضعه وفي محاولتھم رجعه إلى عھود قديمة قبل اإلسالم

كل ما قيل في ھجرة القبائل اليمانية إلى الشمال ھو أسطورة، وان ما يزعم من انتساب تلك القبائل إلى اليمن ھو حديث خرافة 
   .ال يركن إليه

ونحا مستشرقون آخرون ھذا المنحى، فرأوا إن للنسابين يدا في ترتيب ھذه الشجرة العظيمة لألنساب،أو الشجرتين بتعبير 
ولذلك نھم ال يطمئنون إليھا، وال يصدقون بكثير من ھذه األنساب . سب أبناء قحطان، وشجرة نسب أبناء عدنانشجرة ن: أصح

  .المروية وباألخبار والروايات الواردة في ھجرة القبائل القحطانية نحو الشمال

العدنانية، و إنما ما كنايتان عن  اذن، فقحطان ليس بجد لكل القبائل القحطانية المعروفة، وعدنان لم يكن جدا لجميع القبائل
، وقد أخذ أھل النسب قحطانھم من التوراة، وھو ھناك كناية عن مجموعة قبائل "بالحلف"مجموعة قبائل، تدعى عند العرب 

فلم يرد اسمه في التوراة، وال نعرف من أمره شيئا في الزمن الحاضر، والظاھر " عدنان"أما . مواطنھا في العربية الجنوبية
وعدم وقوفنا على أخباره، ال يسوغ لنا نكران وجوده، فلعل األيام . ه كناية عن حلف، ويظھر إنه ظھر للوجود قبيل اإلسالمإن

تكشف لنا عن كتابات نرى فيھا اسمه، كما حدث بالنسبة إلى أسماء أخرى شك فى أصلھا بعض المستشرقين، ثم تبين إنھا 
  .ت الجاھليينكانت معروفة، بدليل ورودھا في بعض كتابا

والذي أراه إنھا حكت نسبا كان يجمع شمل . ونسل يقطان، اذ ال يعقل تصور ذلك" يقطان"وال أعتقد إن التوراة ابتدعت فكرة 
كما إنھا . القبائل العربية المذكورة عند العرب، وصل خبره إلى العبرانيين فسجله كتبة التوراة في األسفار، مع أنساب الشعوب

فتكون التوراة قد ". قطورة"على نحو ما كان م معروفا يومئذ، وكذلك نسب أبناء " اإلشماعيليين"أيضا نسب أخذت من العرب 
   .ذكرت أنساب ثالث مجموعات أو أحالف عربية كبيرة، كانت قائمة في ذلك الزمن

فإن الزمن . ليين وتفسيرهو قد يكون من الخير االتيان بأمثلة من أيام اإلسالم، تساعدنا في شرح موضوع النسب عند الجاھ
وان تغير وتبدل في اإلسالم وتباعد عن الجاھلية، إال أن األفكار القبلية بقيت ھي ھي عند تلك القبائل بالنسبة إلى النسب 

عرف أتباعه " يثرب"ولما ھاجر الرسول إلى . نزاع شديد" مكة"و " يثرب"فقبيل ظھور اإلسالم كان بين . وتكوين األحالف
  .ه بالمھاجرينالذين تبعو

وأما أھل المدينة الذين آووا الرسول ونصروه، فقد عرفوا باألنصار النتصارھم ". فتح مكة: "وقد دامت الھجرة إلى عام الفتح
غير أن العداء . وللقضاء على الخصومة، آخى الرسول بين األنصار والمھاجرين. للرسول ولتقديم مساعداتھم له وللمسلمين
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ار والمھاجرين، بعد وفاة الرسول، ويظھر أثره في شعر حسان بن ثابت والنعمان بن بشير والطرماح بن عاد فتجدد بين األنص
  .حكيم، وھم شعراء يثرب وألسنتھا، وفي األشعار األخرى التي جمعا في دواوين األنصار

واصطبغت الدعوة بصبغة علما خاصا على أھل المدينة، حتى كادت تكون نسبا، " األنصار"وقد صير النزاع المذكور لفظة 
يمانية، فنجد في شعر األنصار فخرا باليمن، واعتزازا بأصلھم اليماني، ومجاھرة بأنھم يمانيون صرحاء وبأنھم من أقرباء 

كما انھم استعملوا لفظة األنصار مقابل قريش ومعده ومضر ونزار، وأطلقوا على لسانھم حسان . الغساسنة ومن ذوي رحمھم
   .نصار، وشاعر اليمن، وشاعر أھل المقرىبن ثابت شاعر األ

ونبد في أيام معاوية وفي أيام ابنه يزيد قصصا عن ھذا النزاع اليثربي المكي، النزاع الذي سمي نزاع األنصار مع 
إال " األنصار"في مقابل " مھاجرين"المھاجرين، أو نزاع األنصار مع قريش، ويالحظ إن ھذا القصص لم يستعمل لفظة 

فصارت تلك اللفظة وكأنھا ". األنصار"أو " وفود األنصار"وقد عرفت وفودھم فيه ب . ما استعمل األلفاظ المذكورةنادرا، إن
يوما، إذ " معاوية"عند " عمرو بن العاص"قيل بينما كان . نسب أو علم من أعالم القبائل، حتى تضايق من ذلك رجال قريش

أرددھم إلى  ؟ما ھذا اللقب الذي قد جعلوه نسب: "ق من ذلك عمرو، وقال، فتضاي"األنصار بالباب: "دخل عليه حاجبه يقول
  .إنما ھي كلمة مكان كلمة، وال مرد لھا ؟وما في ذلك : قال. إن علينا في ذلك شناعة: فقال له معاوية". نسبھم

لك، فدخل من كان ھناك فخرج، فنادى بذ. من كان بالباب من ولد عمرو بن عامر، فليدخل: أخرج، فناد: فقال معاوية لحاجبه
فخرج فنادى ذلك، فوثب النعمان بن بشير، . من ھنا من األوس والخزرج، فليدخل: أخرج، فناد: منھم سوى األنصار، فقال له

  : فأنشأ يقول

  يا سعد، ال تعد الدعاء، فما لنا نسب نجيب به سوى األنصار

  نسب تخيره اإلله لقومنا أثقل به نسبا إلى الكفار

  ووا ببدر منكم يوم القليب ھم وقود النارإن الذين ث

وكان النعمان بن بشير حامل . فبعث معاوية، فرده، وترضاه وقضى حوائجه وحوائج من كان معه من األنصار. وقام مغضبا
إن : " لواء األنصار قد غضب في مجلس من مجالسه مع معاوية، والحظ معاوية عليه الغضب فضاحكه طويال، ثم قال له

وكان أھل يثرب يلحقون نسبھم بنسب غسان، ويرجعون نسھم ونسب غسان ". ھم غسان، و آخرھم األنصار، لكرامقوما أول
   .ونسب األزد إلى اليمن. إلى األزد

، إال أن الجانبين لم يستعمالھا إال قليال، و إنما استعمال "األنصار"في مقابل " المھاجرين"لقد كان من المعقول استعمال لفظة 
فأجابھم األنصار بان أم . وقد افتخرت قريش بمعد، وبالنبوة". يمن"في مقابل " قريشا"قريش ومعد، كما استعمال لفظتي 

الرسول من بني النجار أخوال النبي، وھم من المدينة، وبأنھم كانوا أول من آمن به ونصره، وبأن المتنبيين كانوا من قبائل 
  .معد

لو كان عھد التدوين بعيدا عنه، لصار وال شك نسبا من األنساب، ولصارت اللفظة بالبقاء، و" األنصار"ولو كتب لمصطلح 
اسم أب لقبيلة، كما صارت األلفاظ المذكورة التي خلدت ألنھا األلفاظ الجاھلية، فلما صار التدوين، كان الناس يتداولونھا على 

  .أنھا أنساب وأسماء

. وقضت عليھا" األنصار"ويظھر إنھا تغلبت على لفظة . في العصر األموي، "النزارية"في مقابل " اليمانية"واستعملت لفظة 
  .فقد عنت كل القبائل العدنانية" النزارية"أما . وھي تعني القبائل التي ترجع أن أنسابھا إلى اليمن

ا في وضع وقد أثر ھذا النزاع تاثيرا خطير. ولكل شيعة نسابون ومدافعون ومھاجمون. وقد كان بين الحزبين نزاع شديد
   .األنساب
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ومكة قبل اإلسالم، ويرجعه " يثرب"نزاع : ويرجع بعض الباحثين انقسام العرب إلى قحطانيين و عدنانيين إلى ھذا النزاع
. فقد كان أھل يثب أي اليمن كما يقولون أصحاب حضارة وملك. آخرون إلى التنازع الطبيعي الذي ھو بين البداوة والحضارة

ومن ھنا اختلفت طبيعة أھل يثرب عن طبيعة أھل مكة، ووقع . الھم، فقد كانوا أعرابا أو شبه أعرابأما أھل مكة ومن وا
وزعموا إن ھذا النزاع ھو نزاع الحظارة مع البداوة، نزاع أھل المدر مع . النزاع والتنافس بين الجماعتين، وتحول إلى نسبين

أي سكان القرية والقرى مع أھل البادية " قارون"قال لھم أيضا، ألنھم كما ي" أھل القارية"، أو "بني مدراء"آھل الوبر، نزاع 
أھل "و " أھل الحاضرة"الحضر خالف البدو، والحاضر خالف البادي، و : ومن ھنا قيل: قالوا. أي البادون نزلة البادية

روي أن . يرجع إلى الجاھلية ، خالف البادية وھي المدن والقرى والريف، وھو تقسيم، يرونه، قديما،"الحاضرة"و " البادية
و نجد مثل ذلك في النصوص اليمانية الجاھلية، إذ ". ھذا سيد أھل الوبر : "الرسول قال، حين وفد عليه قيس بن عاصم

  .أشارت إلى األعراب كطبقة خاصة قائمة بنفسھا، تمتاز عن الحضر المستقرين

بار أسماءھا قبائل أعرابية، أي قبائل بدوية، أو قبائل غلبت البداوة ون ثم كانت غالبية القبائل العدنانية التي يذكر أھل األخ
ولما كان . عليھا، وغالبية القحطانية قبائل مستقرة أو قبائل شبه حاضرة تنخت في أماكن ثابتة ومالت إلى حياة الحضارة

. لعدنانية، وملكوا القبائل المعديةالحضر أرقى فكريا من أھل الوبر، صارت إليھم السيادة في الغالب، فتحكموا في القبائل ا
فحكم المناذرة والغساسنة وآل كندة وغيرھم ممن يرجع نسبه النسابون إلى قحطان، قبائل عدنانية، ولم يحكم العدنانيون 

   .القحطانيين قبل اإلسالم

يستدلون على . وأھل الحضرھذا ھو رأي من يرى أن القحطانية والعدنانية كفاية عن الحضارة والبداوة، وتعبر عن أھل المدر 
رأيھم ھذا بما قلته من غلبة الحياة الحضرية واالستقرار على القبائل التي يرجع النسابون نسبھا إلى قحطان، وغلبة البداوة أو 

  .شبه البداوة على القبائل العدنانية

والقحطانية، ودراسة أحولھا االجتماعية بأسماء القبائل الجاھلية العدنانية منھا . وللحكم على ھذه النظرية، يجب تكوين جدول
والمواضع التي عاشت فيھا في مختلف األزمنة، وعند ذلك نستطيع الحكم على ما فيھا من قوة أو ضعف، فإن في القحطانيين 

  .ولھذا لن تصدق تلك النظرية إال بمثل ھذه الدراسة. قبائل متبدية، وفي العدنانيين قبائل مستوطنة وأصحاب قرى
لنزاع القحطاني العدناني، أو نزاع يثرب ومكة، ال بد من البحث عن موارد جاھلية و إسالمية نستعين بھا على فھم ولفھم ا

أما الموارد الجاھلية، أي الكتابات، فليس فيھا حتى الساعة شيء ما محدثنا عن ھذا النزاع، وأما الموارد . طبيعة ھذا النزاع
الشعر المنسوب إلى ھذا الشاعر بتعبير أصدق واصح، ھو المرجع األول الذي يحدثنا اإلسالمية، فإن شعر حسان بن ثابت، أو 

عن طبيعة ھذا النزاع أو التحاسد الذي كان بين مكة ويثب قبل ظھور اإلسالم وعند ظھوره، إذ كان حسان نفسه من 
ويذكرونه في افتخارھم على ونرى القحطانيين يروون شعره . المناضلين فيه الحاملين للواء يثرب في نزاعھا مع مكة

وقد حمل شعره جل مواضع فخر قحطان على عدنان، ومفاخر أھل يثرب على أھل مكة، حتى نستطيع أن نقول إنه . العدنانيين
أحد نجاة النزاع القحطاني العدناني، باعتبار إنه أقدم مشارك فيه يصل خيره إلينا، وأن أكثر ما تذكره القحطانية من دعاوى 

   .شعر ھذا الشاعر مذكورة فيهمركزة في 

راجعناه وراجعنا ما يحمل من شعر، فلم نجد فيه ذكرا لعدنان، و إنما نجد . وقد وصل جل شعر حسان إلينا، وطبع في ديوان
  : رد فيه اسم األول إال مرة واحدة في قوله"ولم ". معد"و" قحطان"فيه اسمي 

  مافلو سئلت عنه معد بأسرھا وقحطان أو باقي بقية جرھ

  .، فقد ورد في مواضع بلغت سبعا في الديوان"معد"وأما اسم الثاني، أي 

لحسان، ورد فيھا ذكر لقحطان، وفخر به، وانتسب " الھمداني"، أبيات شعر نسبھا "اإلكليل"غير إننا نرى في الجزء األول من 
  : إليه

  لقد كان قحطان العال القرم جدنا له منصب في يافع الملك يشھر

  السعد إن مد كفه تفل أكف عند ذاك وتقصر ينال نجوم
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  ورثنا سناء منه برزا ومحتدا منيف الذرى فخر األرومة يذكر

  : ونرى أبياتا أخرى من ھذا النوع من الفخر، في مكان آخر من ھذا الكتاب، نسبھا أيضا ھذا الشاعر، ھي ھذه

  فنحن بنو قحطان والملك والعل ومنا نبي هللا ھود األخاير

  إن كان في الناس مثله وال مثل ذي القرنين أبناء عابر وإدريس ما

  وصالح والمرحوم يونس بعد ما أالت به حوت بأخلب زاخر

  شعيب و الياس وذو الكفل كلھم يمانون قد فازوا بطيب السرائر

  : نحوأيضا، فيھا نشر بقحطان وبقوم الشاعر، رواھا على ھذا ال" حسان"إلى " الھمداني"ونرى أبياتا أخرى نسبھا 

  فمن يك عنا معشر األزد سائال فإنا بنو الغوث بن نبت بن مالك

  ابن زيد بن كھالن نما سبأ له إلى يشجب فوق النجوم الشوابك

  ويعرب ينميه لقحطان ينتمي لھود نبي هللا فوق الحبائك

  يمانون عاديون، لم يلتبس بنا مناسب شابت من إلى وأولئك

تكون من نضم حسان، فأسلوبھا غير أسلوبه في شعره، وفي بعضھا ركة وضعف، ولفظة واألبيات المذكورة، ال يمكن أن 
  .عن االصطالحات الحادثة المتأخرة، كما إن التفاخر باألنبياء المذكورين لم يكن معروفا على عھده" المرحوم"

  : وأما الشعر المبتدئ بھذا البيت

  بن مالكفمن يك عنا معشر األزد سائال فإنا بنو الغوث بن نجت 

   .ففيه إضافات ال تجدھا في الديوان

وقد ورد في ديوانه على . وفي المضاف إليه تباين ظاھر مع أسلوب حسان في شعره، وركة بينة، وطابع الصنعة ظاھر عليه
  : ھذا النحو

  فإن تك عنا معشر األسد سائال فنحن بنو الغوث بن زيد بن مالك

  دراري النبوم الشوابكلزيد بن كھالن الذي نال عزه قديما 

  إذا القوم عدوا مجدھم وفعالھم وأيامھم عند التقاء المناسك

  وجدت لنا فضال يقر لنا به إذا ما فخرنا كل باق وھالك

وغير ذلك، وان أسلوب " ھود"و " قحطان"و " يعرب"و " يشجب"و " سبأ"فأنت ترى أن األبيات في الديوان خالية من نسب 
ن أن يكون من أسلوب شاعر جاھلي أو شاعر مخضرم، بل ال بد أن يكون من نظم المتأخرين، صياغة ھذا النظم ال يمك

إضافته بعض المتعصبين لليمن إلى شعر حسان، ونظمه على وزن البيت األول وطريقته، يكون أوقع في النفس، ودليال على 
  .قدم ذلك النزاع
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ھي األبيات المتقدمة "لى أن األبيات المتقدمة الواردة في ديوانه، وال أعتقد إن ھنالك حاجة تدعوني إلى إلفات نظر القارئ إ
عليھا نفسھا، أي األبيات التي أخذتھا من كتاب اإلكليل للھمداني رويت بشكل آخر، بشكل يرينا إن لم الرواة مھما حاولوا 

  .يتمكنون من ذلكاظھار انھم على حرص تام في المحافظة على أصالة الشعر والمحافظة على األصل، فإنھم ال 

  : ونسب بعض الرواة إليه ھذه األبيات

  تعلمتم من منطق الشيخ يعرب أبينا، فصرتم معربين ذوي نفر

  وكنتم قديما ما بكم غير عجمة كالم، وكنتم كالبھائم في القفر

ن نطق بالعربية، ، وھو جد القحطانيين، ھو أول من أعرب في لسانه، وأول م"يعرب"وھي أبيات لم ترد في ديوانه، شعر إن 
وأما من . فھو أول متكلم بھا، وأول من أوجدھا وكونھا، وان العدنانيين تعلموھا من أبنائه، بعد إن كان لسانھم لسانا أعجميا

منطق "ناحية صحة نسبتھا إلى شاعر اإلسالم وشاعرا وفي األنصار، فإن في أسلوب نظمھا وفي صياغة البيت األول وجملة 
يه الكفاية إلظھار إنھا مصنوعة، حملت عليه حمال، وال يمكن أن يكون ھذا النظم من نظم أول اإلسالم، ، ما ف"الشيخ يعرب

  .حتى وان كان من شاعر من شعراء أھل المدر في ذلك العھد

  : ، وھو من أقيال حمير، فقال ھذا البيت"ذو ثات"وزعم إن حسانا ذكر القيل 

  ا يكلم قائلهوفي ھكر قد كان عز ومنعة و ذو ثبات قيل م

أما أسلوب نظمه، فينبئك إن قائله يجب أن يكون شخصا آخر من المتأخرين عن حسان، ممن . ولم يرد ھذا البيت في ديوانه
  .كانوا يضعون الشعر على ألسنة غيرھم على نحو ما وضعوا على ألسنة التبابعة وآدم والجن

منه ما ھو مقبول ومنه ما ھو مردود، ألنه متحول وقد حمل . أخرىھذا ولحسان شعر لم يرد في ديوانه، بل ورد في موارد 
. على حسان وألصق به، ولم يغفل العلماء عنه، بل أشاروا إليه ونبھوا إن بعض الناس قد تعمدوا وضعه وحمله عليه لمآرب

سيرة ابن ھشام أبياتا  وھذا فيما يظھر صحيح، وكثيرا ما رأيت في. تنسب إليه أشياء ال تصح عنه: " قال األصمعي في ذلك
وقد نسب الجمحي الوضع على حسان إلى ". وأھل العلم ينفيھا عن حسان: لحسان من ھذا القبيل يعقبھا صاحب السيرة بقوله

لمتا تعاضھت قريش، واستبت، وضعوا عليه أشعارا . وقد حمل عليه ما لم بحمل على أحد: "بعض قريش للغض منه، فقال
   .كان ذلك لتعرضه بھم، ولتعصبه المفرط ليثرب، وافتخاره بھم على قريش وقد". كثيرة، ال تليق به

ولھذه . في التعصب ليثرب، ال نراه يذكر قحطان إال مرة واحدة، أما عدنان فلم يذكره في شعره قط" حسان"ھذا و مع إفراط 
تدل على إن القحطانية والعدنانية لم  وعدنان في ذلك العھد، إذ إنھا" قحطان"المالحظة أھمية كبيرة، لتكوي ن رأي في فكرة 

تكن عنده على النحو الذي صارت فيه فيما بعد، بعد اشتداد النزاع بين األنصار وأھل مكة ومن حولھا في خالفة بني أمية 
الغوث بن زيد بن مالك بن زيد بن "خصوصا، وھم عصب العدنانيين، وانه في كل فخره بالنسب لم يتجاوز األزد، ابناء 

  .، وغسان و آل نصر"كھالن

وأما بعد إسالمه، فقد حول فخره وتباھيه إلى فخر باألنصار على قريش ومضر ومعد، أي أھل مكة، بنصرة قوم لإلسالم، 
ونجد ھذا . فكانوا ملوك الناس قبل محمد، فلما أتى اإلسالم، كان لھم النصر في نصرته. وبنصر النبي حين خذلوه وقاوموه

فخر األنصار على مضر ومعد وقريش، فلم يصل الفخر . عره، فھو فخر أھل يثرب على أھل مكةالفخر واضحا قويا في ش
وأما ما ورد منه أكثر من ذلك، كما نرى في األبيات . بقومه عنده إذن إلى حد الفخر بقحطان، أو باليمن كلھا على عدنان

فالتكلف ظاھر عليه، . منحول الذي اضيف إليهالمنسوبة إليه في الجزء األول من اإلكليل، إنه عندي من ذلك النوع ال
  .واألسلوب مختلف عن أسلوبه، وھو من النظم المتأخر عن أيام حسان، من نظم وضاح يتكلف قول الشعر وال يحسن صناعته

  : خذ قصيدته التي تمثل منتھى فخره بقومه، نره يقول

  ؟ألم ترنا أوالد عمرو بن عامر لنا شرف يعلو على كل مرتقي
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  ي قرار األرض، ثم سمت له فروع تسامى كل نجم محلقرسا ف

  ملوك وأبناء الملوك، كأننا سوارى نجوم طالعات بمشرق

  كجفنة والقمقام عمرو بن عامر وأوالد ماء المزن وابني محرق: إلى أن يقول

  وحارثة الغطريف أو كابن منذر ومثل أبي قابوس رب الخورنق

وقد . وھو ما وجدناه في أشعاره األخرى. ألزد وبالغساسنة وآل نصر، أي ملوك الحيرةفال تجد فخره بھا يتعدى حدود الفخر با
مما يدل على أن ھذين االسمين كانا معروفين قبل . ألنھما قاومتا الرسول وآذتاه" خندفا"و " قيسا"عاب في ھذه القصيدة 

  .اإلسالم

  : ، ومطلعھا"جبلة بن األيھم" ھذا، وقد أضاف أھل األخبار إلى قصيدة حسان التي مدح فيھا الملك

  لمن الدار أقفرت بمغان بين أعلى اليرموك والصمان

  أشھرنھا فإن ملكك بالشا م إلى الروم فخر كل يماني: ھذا البيت

. أصل الغساسنة، وأھل يثرب، وكل قحطان: وھو بيت يتحدث كما ترى عن فخر باليمن. ولم يرد ذكر ھذا البيت في الديوان
  .من األبيات المدسوسة، وضعه أحد المتعصبين لليمن ودسه في القصيدةوأغلب ظني إنه 

ونسب إلى الطرماح بن حكيم مثل ذلك، وھو . ھذا وقد نسب إلى النعمان بن بشير األنصاري شعر قيل إنه قاله في ھذا الباب
أيضا دراسة نقد وتمحيص وعلينا أن ندرس شعرھما، وشعر أمثالھما، وشعر شعراء قريش . أيضا شاعر من شعراء األنصار

ولو . نميز بھا بين صحيحه وفاسده، لنتمكن بذلك من تكوين رأي علمي صحيح في القحطانية والعدنانية وتأريخ ظھورھما
تيسر لنا ديوان األنصار أو دواوين األنصار، لزادت معارفنا، وال شك، في ھذا الباب وتمكنا من تكوين رأي في تلك العصبية 

   .صح وأدق وال شكالقبلية بصورة أ

لقد حارب اإلسالم العصبية الجاھلية، وآخى الرسول بين المھاجرين واألنصار، وحالف بين قريش وأھل يثرب، ونھى عن 
، لما ينتج عنه من فتن ومن قتال بين القبائل وغارات، وألن "ال حلف في اإلسالم: "أحالف الجاھلية، وروي عنه إنه قال

" التعرب"وعد ". وما كان من حلف في الجاھلية لم يزده اإلسالم إال شدة. "وزاده شدة بنزولهاإلسالم قد عوض عن الحلف، 
بعد الھجرة، أي أن يعود المرء إلى البادية ويقيم مع األعراب، كبيره من الكبائر، حتى عد من يعود إلى موضعه من البادية 

ات، وغسل آثار الجاھلية، وطمس معالمھا تماما، فتحزبت ومع ذلك، لم يكن من الممكن تنامي العصبي. بعد الھجرة كالمرتد
، أو .القبائل وتكتلت، وكانت تحارب على إنھا ھمدان، أو ربيعة، أو طيء، أو مضر، أو قريش، أو قيس، او األزد، أو ربيعة

  .تميم، أو غير ذلك من أسماء قبائل

  القحطانية والعدنانية في اإلسالم

دنانية إنما ھو صفحة من صفحات النزاع الحزبي عند العرب في اإلسالم، شاء أصحابه الحق إن ما نسميه قحطانية أو ع
ومثيروه رجعه إلى الماضي البعيد، ووضع تأريخ قديم له، فجعلوا له أصوال زعموا إنھا ترجع إلى ما قبل اإلسالم بكثير، 

  .لسان آدم و ھابيل وقابيل والجنورووا في ذلك شعرا ال يخرج في نظرنا عن ھذا الشعر الذي يحفظه الرواة على 
فكان لھذا الصراع . وفي ھذا الصراع القحطاني العدناني العنيف شرع في تدوين األنساب وتثبيتھا في القراطيس والكتب

ولوضع القبائل وتكتالتھا في ھذا الوقت أثر خطير في تثبيت أنساب القبائل وتسجيلھا، ليس في ھذا العھد فقط، بل في تثبيت 
جاھلية و إسالمية على الرأي السائد في النسب يوم شرع في : إذ سجلت ھذه األنساب. قبائل الجاھلية وتسجيلھا أيضا أنساب

ومن ھنا كان ال بد لفھم الفكرة . التسجيل والتدوين، أي في أوج ھذه العصبية الضيفة التي عمت الناس في صدر اإلسالم
   .وعدنان في ا إلسالم القحطانية العدنانية من اإللمام بنزاع قحطان
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والذين قاموا بتسجيل األنساب وتدوينھا وتثبيتھا في الكتب، كانوا ھم أنفسھم من أصحاب العصبية لنزار أو لليمن ومن 
ومن ھنا . ولھذا نجد في أقوال بعضھم تحزبا وتطرفا وميال إلى تأييد فريق على فريق. المتأثرين باألحوال السياسية لذلك العھد

  .لنا من التنبه لھذه العصبية، واتخاذ الحيطة والحذر عند دراسة ھذا النزاع القحطاني العدناني كان ال يد

. أو اليمانية" أھل اليمن"، كما استعملت األزد في مقابل تميم، وورد "األزد"في مقابل " مضر"وقد استعملت في ھذا العھد 
في مقابل " عدنان"حروب التي وقعت في ھذا العھد استعمال كلمة ولكننا قلما نسمع في نداء القبائل وأخبار ھذه الفن أو ال

" نزار"في مقابل كلمة " قحطان"الذي استعمل كلمة " الفرزدق"، ويقال مثل ذلك في األشعار أيضا، في مثل شعر "قحطان"
وقد ذكر ". معد"مقابل  في" قحطان"كما استعمل الحكم بن عبدل ". نزار"في مقابل " األزد"أو " نزار"في مقابل " لحن"وكلمة 

مروان بن "و " يزيد"وفي أيام معاوية وابنه ". قحطان"، وذلك في مقابل "ومن معد قد أتى ابن عدنان: "األعشى في شعر له
، فأصبحت ھي والقبائل التي "ميسون بنت بحدل"مركزا ساميا، لتزوج معاوية امرأة من كلب، ھي " كلب"، نالت "الحكم

وقد . وھذا مما أغضب قيسا المعروفة بعدائھا لكلب. لفاء، مع أن الخلفاء من قريش، وقريش من قيستؤيدھا مقربة عند الخ
وقد عرفت المعركة .، فترادفه اليمن"كلب"وأما ". نزار"و " مضر"و " معد"في ھذا العھد ترادف كلمة " قيس"كانت لفظة 

". ابن الزبير"ألن قيسا حاربت فيھا عن " كلب"و " يسق"بين مروان وابن الزبير بأنھا معركة " مرج راھط"التي وقعت في 
وحلفائھا من القبائل، وبين كلب وأنصارھا من " قيس"أما كلب، فقاتلت عن مروان، و قد أوجد ھذا االنتصار حقدا كبيرا بين 

ا مھما في تكتل ولعب دور. القبائل التي أدعت إنھا من اليمن، فوقعت حروب بن قيس وكلب ھلك فيھا خلق كثير من الفريقين
   .القبائل وفي تجمع القحطانيين والعدنانين

، ويا لألسف، في ھذا النزاع، متأثرين بعاطفتھم وبدمھم من األمھات، فكان "عبد الملك"وقد اسھم الخلفاء الذين جاؤوا بعد 
وسار على ھذه السياسة . اليمنإذا كانت أمھم من " كلبا"يعضھم يؤيد القيسيين إذا كانت أمھم من قيس، وكان آخرون يؤيدون 

في البصرة " أزدعمان"، وتزعمت "يمن"و " قيس"الوالة والعمال، فكانت النتيجة تكتل القبائل وانقسامھا إلى معسكرين 
  ".تميم"و " قيس"في مقابل " يمن"وخراسان حزب 

  .ي عجلت بسقوط األمويينووقعت وقائع دموية بين يمن و قيس، أنھكت العرب جميعا، وصارت من جملة العوامل، الت
نظموا القصائد في مدح قيس وفي ذم يمن وذم قيس بحسب قبيلة . وحمل الشعراء مشاعل ھذا النزاع، وأمدوا ناره بوقود غزير

ساھم فيه األخطل والكميت ودعبل الخزاعي وجرير بن عطية بن الخطفى التميمي و إسحاق بن سويد العدوي . الشاعر ونسبه
وبدال من أن يتدخل الحكام و مسيرو األمة في إخماد نار . وكان ذم، وكان تباه وافتخار، وكان قذع وھجاء وغيرھم، فكان مدح

ھذه الفتنة و إسكات الشعراء جمعا للصف، ساھموا ھم أنفسھم كما قلت في ھذه المعركة وشجعوا المحاربين فيھا، ففرقوا بين 
العرب يقاتل بعضھم بعضا، وبذلك توقفت الفتوحات العربية اإلسالمية،  العرب بسياستھم ھذه وأطمعوا األعاجم فيھم، وجعلوا

  .نتيجة لھذه السياسة المفرقة الخرقاء

ولم يقف ھذا النزاع على التباھي بقحطان وعدنان وباأليام وبالشجعان، بل تجاوز ذلك إلى التباھي بارتباط كل فريق بجماعة 
" إسحاق ابن إبراھيم"فتخرت النزارية بالفرس على اليمانية، وعدوھم من ولد من األعاجم بروابط الدم والنسب والثقافة، فا

  : ، في ذلك شعرا، جاء فيه"جرير بن عطية ابن الخطفى التميمي"ونظم . وافتخروا بإبراھيم جد العرب والفرس

  أبونا خليل هللا ال تنكرونه فأكرم بإبراھيم جدا و مفخرا

  ئل موت البسين السنوراوأبناء إسحاق الليوث إذا ارتدوا حما

  إذا افتخروا عدوا الصبھبذ منھم و كسرى وعدوا الھرمزان وقيصرا

  أبونا أبو إسحاق بجمع بيننا أب ال نبالي بعده من تأخرا

  أبونا خليل هللا، وهللا ربنا رضينا بما أعطى اإلله وقدرا

  : ومن ھذا القبيل، قول إسحاق بن سويد العدوي
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  بسؤدد أتى فخرنا أعلى عليھا وأسوداإذا افتخرت قحطان يوما 

  ملكناھم بدا بإسحاق عمنا وكانوا لنا عونا على الدھر أعبدا

  ويجمعنا والغر أبناء فارس أب ال نبالي بعده من تفردا

  و إسحاق وإسماعيل مدا معالي الفخر والحسب اللبابا: وقول بعض النزارية

  فوارس فارس وبنو نزار كال الفرعين قد كبرا وطابا

لم يقف النزاريون عند ھذا الحد، بل ذھبوا إلى أبعد من ذلك، فزعموا أن ھذا النسب قديم، وأن قرابة الفرس بالعدنانيين و
قديمة، وأن الفرس كانت في سالف الدھر تقصد إلى البيت الحرام بالنذور العظام تعظيما إلبراھيم الخليل بانيه، وانه عندھم 

يوت المشرفة في العالم، وأن رجال تواله وأعطاه العدة والبقاء، واستشھدوا على صحة أجل الھياكل السبعة العظيمة والب
وذاك في سالفھا األقدم وترتب على ھذا =زمزمت الفرس على زمزم: دعواھم بشعر زعموا أن قائله ھو أحد شعراء الجاھلية

منشخر بن "اليه الفرس ھو  الذي ينتسب" منوشھر"وضع نسب الفرس يتصل بنسب العرب العدنانيين، فزعموا أن 
ھو اسحاق بن إبراھيم الخليل، واستشھدوا على زعمھم ھذا بشعر، قالوا إن " ويزك"، و "ھو يعيش بن ويزك"، و "منشخرباغ

له =إذا افتخر المفاخر بالوالده أبونا ويزك عبد رسول=أبونا ويزك وبه أسامي: بعض شعراء الفرس في اإلسالم قاله مفتخرا
، ومعناھا "Usu"، وفي العبرانية "Esau" "عيسو"جد الفرس الجديد، فھو " يعيش بن ويزك"والزھاده أما شرف الرسالة 

" إيزك"أو " يزك"فھو " ويرزك"وأما . ، وھو شقيق يعقوب وجد األدوميين في التوراة وابن إسحاق"خشن"أو " مشعر"
"Isaac" "Icaak " يصحاك" "يصحك" "يصحق"، وھو في العبرانية "إسحاق"وھو" "Yishak " و يرى (. الضحاك"أي

، وھو "Yishhakel" "Yishakil" "يضحك ال" "يصحق ال" "يصحقيل"علماء التوراة إن األصل اسم قبيلة كان يقال لھا 
  ".يعقوب"و " عيسو"والد 

التي تفتخر وقد أسھم بعض الفرس أنفسھم في إذاعة ھذا النسب ونشره، وقد استشھد على صحة دعواه باألشعار المذكورة 
ولعلھم قالوا ذلك تقربا إلى الحكومة، وھي عدنانية، ولعوامل سياسية أخرى، . بالفرس على اليمانية، وانھم ولد أبيھم إبراھيم

   .منھا تقريب الفرس من العرب، وضمان تعاونھم مع الخالفة في وجه النعرات القومية التي ضھرت في إيران

س و لإلسرائيليين، بل زعموا إن األكراد من أقربائھم كذلك، وانھم من نسل ربيعة بن نزار ولم يكتف العدنانيون بقرابتھم للفر
بن بكر بن وائل، أو انھم من نسل ربيعة بن نزار بن معد، أو انھم من نسل مضر بن نزار، أو من ولد كرد بن مرد بن 

م وبين غسان، وانھم اعتصموا بالجبال فحادوا صعصعة بن ھوازن، وانھم انفردوا في قديم الزمان لوقائع ودماء كانت بي نھ
  .عن اللغة العربية لما جاورھم من االسم، وصارت لغتھم أعجمية، فذلك على رأي أسل األخبار بدء نسب األكراد

 وقد لقي ھذا النسب الجديد لألكراد تشجيعا من بعض األكراد في أيام العباسيين، وربما في أيام أواخر الدولة األموية كذلك،
فأيدوه وانقسموا أيضا فرقا في شجرات النسب، فمنھم من أخذ بشجرة كرد بن مرد، ومنھم من أخذ بانتسابھم إلى سبيع بن 

  .ھوازن، ومنھم من انتسب إلى ربيعة ثم إلى بكر بن وائل

إن يونان أخ لقحطان، وإنه من : وكان من الطبيعي أن يجعل القحطانيون أعداء الفرس من ذوي أرحامھم، وھم اليونان فقالوا
ولد عابر بن شالخ، إنه خرج من أرض اليمن في جماعة من ولده وأھله ومن انضاف إلى جملته حتى و أقاصي بالد المغرب 

م لسانه ووازى من كان ھناك في اللغة األعجمية من االفرنجة، فزالت نسبته، فأقام ھناك، وانسل في تلك الديار، واستعج
وكان من الطبيعي انزعاج العدنانيين من ربط . وقالوا أيضا إن االسكندر من تبع. وانقطع نسبه وصار منسيا في ديار اليمن

على شاكلة اليونانيين، وقد كانوا أمھر  نسب قحطان بيونان، فانبروا للرد عليه، وكيف يرضون أن يكون للقحطانيين أبناء عم
  : فقال أحدھم، وھو أبو العباس ا لناشئ. من الفرس، ولھم دولة كبرى

  وتخلط يونانا بقحطان ضلة لعمري لقد باعدت بينھما جدا
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أو " شمر يرعش"من حمير، وأن التبع " التبت"وأضاف القحطانيون األتراك اليھم أيضا، فزعموا أن معظم أجناس الترك وھم 
، إلى غير ذلك من أقوال ال ترضى العدنانيين بالطبع، "سمرقند"ھو الذي أمرببناء " شمر يرعش"تبعا آخر ربتھم ھناك، و أن 

، و فخر فيھا بمن سلف من ملوكھم وسير "الكميت"في قصيدته ألتي يرد بھا على " دعبل بن علي الخزاعي"وفي ذلك يقول 
  : لمعد بن عدنان، فقال في شعرهفي األرض،وان لھم من الفضل ما ليس 

  ھمو كتبوا الكتاب بباب مرو وباب الصين كانوا الكاتبينا

  وھم جمعوا الجموع بسمرقند وھم غرسوا ھناك التبتينا

بيوراسب أ عند "ھو " الضحاك"و . ، واألزد من اليمن، فھو يماني إذن أصيل"األزد"إليھم، وصيروه من " الضحاك"وأضافوا 
، كما "إسحاق"ھذا من " ضحاكھم"وقد أخذ أھل األخبار . وھو بطل أسطوري عند الفرس. د ملكوه ألف سنةوق. أھل األخبار

في العبرانية " إسحاق"وقد قلت إن معنى . على نحو ما ذكرت" منشخر"فصيروه " إسحاق"من " ويزكھم"أخذ العدنانيون 
من " ويزك"، وبدال من أن يقولوا إنه "الصحاك"ق فصيروه فالقحطانيون فعلوا ھذا فعل العدنانيين، لجأوا إلى إسحا. الضحاك

  .في العبرانية أخذوا معنى االسم فصيروه اسما عربيا ھو الضحاك، وجعلوه قحطانيا من األزد" إسحاق"اسم 

ليون فلما ادعى العدنانيون انھم ھم و اإلسرائي. وكان كل فريق يرد على مزاعم الفريق اآلخر، حين يضيف إليه أمة من األمم
  : يرد عليھم في قصيدة ساخرة يقول فيھا" دعبل الخزاعي"واألعاجم من نسب واحد، انرى 

  فان يك آل إسرائيل منكم وكنتم باألعاجم فاخرينا

  فال تنس الخنازير اللواتي مسخن مع القرود الخاسئينا

  بأيلة والخليج لھم رسوم وآثار قدمن وما محينا

  نبوة فاخرينالقد علمت نزار إن قومي إلى نصر ال

   .، وھو لسان من ألسنة النزارية، وقد تعرضى فيھا باليمانية وتھكم عليھم"الحميت"قال ھذه القصيدة في الرد على 

حتى الموالي، وھم كما نعلم من أصل غير عربي، أسھموا في ھذه المعركة، وحاربوا في الصفوف األولى منھا، تعصب كل 
كل . ، يتعصب للقحطانية ويدافع"بني حكم بن سعد العشيرة"، وھو مولى "أبو نواس"ا ھذ. منھم للجانب الذي دخل في والئه

وقد حمله تعصبه لھم على نظم قصيدة ھجا فيھا قبائل نزار بأسرھا وافتخر بقحطان . من اليمن" بني الحكم"قواه عنھا، ألن 
منھم، فأمر بحبسه بسببھا، وقيل إنه حده ألجلھا، وقبائلھا، وقد أوجعت النزاريين وآلمتھم، فشكوه إلى الخليفة الرشيد، وھو 

  : وأولھا

  لست لدار عفت وغيرھا ضربان من قطرھا و حاصبھا

  : ثم قال مفتخرا باليمن وذاكرا للضحاك

  فنحن أرباب ناعظ ولنا صنعاء والمسك في محاربھا

  وكان منا الضحاك يعبده ال خايل والطير في مساربھا

  : ثم يستمر فيقول في ھجاء نزار

  واھج نزارا وافر جلدتھا وكشف الستر عن مثالبھا
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، فقال يذكر نزارا ومناقبھا، "بني ربيعة بن نزار"وكان منھم رجل من . وأثارت ھذه القصيدة جماعة من النزارية، فردت عليه
  : واليمن ومثالبھا في قصيدة أولھا

  عاتبھا دع مدح دار خبا و انتھى عھد معد بزعم

  : ثم استمر، فقال

  فامدح معدا وافخر بمنصبھا ال عالي على الناس في مناصبھا

  وھتك الستر عن ذوي يمن أوالد قحطان غير ھائبھا

زعم أن قائله ھو الرسول، قاله " حديثا"وقد أنتج ھذا النزاع القحطاني العدناني قصصا وحكايات وشعرا دون في الكتب، وأنتج 
حمير ومذحج و ھمدان وغسان، و قبائل أخرى أو في مدح : مدح عدنان، وأحيانا في مدح القبائل، مثل في مدح قحطان أو في

   .بيوتات معينة من مثل ھذه القبائل

فقد لون . لقد تلون ھذا النزاع بلون أدبي زاه ال يخلو من طرافة وإن كان قد أساء من الناحية السياسية إلى ھذه األمة أيما اساءة
ريخھم القديم بألوان زاھية جميلة من القصص والحكايات واألخبار، فھم الذين زعموا أن قحطان ھو ابن ھود النبي، اليمانون تأ

فأوصلوا نسبھم باألنبياء، وھم الذين أوصلوا نسب قحطان إلى إسماعيل، فنفوا بذلك أي فضل كان للعدنانيين على القحطانيين 
ا التقسيم المشھور المعروف للعرب وجعل القحطانيين في الطبقة األولى من في اآلباء واألجداد، وھم المسؤولون عن ھذ

العربية بالنسبة إلى العدنايين، وھم الذين نظموا في اإلسالم تلك األشعار والقصائد التي ذكرھا الرواة على أنھا من نظم التبابعة 
لملوك اليمن وعن حكم القحطانيين للعدنانيين و  وملوك القحطانيين، وھم الذين ساقوا تلك الحكايات عن الفتوحات العظيمة

   .استذاللھم إياھم

وقد أجابھم . وقد استغل العدنانيون ظھور الرسول بينھم، فاتخذوا من ھذا الشرف ذريعة للتفاخر والتباھي على القحطانيين
ين كونوا مادة الجيش اإلسالمي، اليمانيون على ذلك بأفھم ھم الذين كان لھم شرف نصرة الرسول وإعالء كلمة هللا، وھم الذ

و تمسك العدنانيون بأذيال إبراھيم وعدوه جدھم الخاص بھم، مع إنه جد العرب عامة، . وھم الذين آووا الرسول وفتحوا مكة
وقد كان لھم ما يساعدھم في تقوية حجتھم، فقد . كما في القرآن الكريم، ونفوا كل مشاركة للقحطانيين في ھذا النسب الشريف

ولرد دعوى اإلسماعيليين ھذه من اختصاص . ن الرسول من صلب إسماعيل والرسول منھم، فإبراھيم ھو أبو المختص بھمكا
وصل بعض رواتھم نسب قحطان بإسماعيل وإبراھيم، ولم يكتفوا بذلك فال بد لھم من شرف زائد، . إسماعيل وإبراھيم بھم

ثم لم يقبلوا بنبي واحد . ي اإلسالم، فاختصوا ھودا بھم، وجعلوه نبيا يمانياورجحان على العدنانيين الذين لم يبدأ ملكھم إال ف
إنه من صميم حمير وإنه صالح بن الھميع : زيادة على األنبياء الذين اختص بھم العدانانيون فأضافوا إليھم صالحا النبي وقالوا

صلوا بذلك على نبي وطعنوا في ثقيف، وھم من بن ذي ماذن نبي حمير من آل ذي رعين، وزعموا أن ثقفيا كان غالما له، وح
العدنانيين في الوقت نفسه، وأضافوا إليھم نبيا آخر من صميم حمير سموه أسعد تبع الكامل بن ملكي كرب بن ج تبع األكبر 

ناھم إنھم كانوا أھم خير أم قوم تبع والذين من قبلھم أھلك: "ابن تبع األقرن، و قالوا إنه ذو القرنين الذي قال هللا تعالى فيه
وذكروا إنه كان من أعظم التبابعة وأفصح شعراء العرب، ولذلك قال بعض العلماء فيه ذھب ملك تبع بشعره، ". مجرمين

نھى النبي عن سبه، ألنه آمن به قبل ظھوره بسبع مئة عام، وليس ذلك إال : ولوال ذلك لما قدم عليه شاعر من العرب وقالوا
وأوردوا له أشعارا إلثبات إيمانه بالرسول تمنى . و أول من كسا اليت، وجعل له مفتاحا من ذھبوھ. بوحي من هللا عز وجل
آلمن به، ولكان له وزيرا وابن عم، وأللزم طاعته كل من على األرض من عرب وعجم، ورووا له  فيھا لو أدرك أيامه إذن

  .يف كان ينحر في العام سبعين ألفا من البدنأبياتا في البيت الحرام، وكيف كان يقصده فيمكث فيه تسعة أشھر، وك

وزعموا فوق ھذا كله إنه تنبأ بعودة ملك حمير حيث يظھر المھدي منھم، وھو رجل حميري سبئي األبوين، يعيد الملك إلى 
  : حمير بالعدل، في ھذه األبيات التي رواھا عبيد بن شرية الجرھمي

  ومن العجائب أن حم ير سوف تعلى بالقھور

  ا أھل الموا شي من نضير أو نضرويسودھ
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  .يعني النضر بن كنانة، وھو قريش

  ويثيرھا المنصور من جنبي أزال كالصقور

  وھو اإلمام المرتجى الم ذكور من قدم الدھور

  : وأنه قال

  بمنصور صير المرتجى يعود من الملك ما قد ذھب

  ويرجع بالعدل سلطانھا على الناس في عجمھا والعرب

  .صور ھو لقب القائم المنتظر الذي سيظھر ليعيد ملك حمير المسلوبو قالوا إن المن

  : وذكروا إنه كان في جملة ما قاله من شعر قوله

  واعلم بني بأن كل قبيلة ستذل إن نھضت لھا قحطان

لشديد إلى غير ذلك من أشعار نسبت إليه وإلى غيره من التبابعة تتحدث عن حقد القحطانيين على العدنانيين، وعن ألمھم ا
فعللوا أنفسھم بالتحدث عن الماضي، ثم صبروا . لفراق ملكھم وانتقال الحكم منھم إلى المكيين، وقد كانوا من أتباعھم باألمس

وجعلوا ذا القرنيين الذي . أنفسھم بالحديث عن ملك سيعود، وعن دولة ستأتي، وعن مھدي يأخذ بالثأر، كالذي يفعله المغلوبون
ھو الھميسع بن عمرو بن زيد ابن كھالن، أو الصعب بن عبد هللا بن مالك بن زيد : ف منھم، فقالواورد اسمه في سورة الكھ

بن سدد بن حمير األصغر، أو تبع األكبر بن تبع األقرن، أو تبع األقرن، وكان مؤمنا عالما عادال، ملك جميع األرض وطافھا، 
وقد كان يقول الشعر، وھو الذي بشر . ت الشمس إلى برج الجديومات في شمال بالد الروم حيث يكون النھار ليال إذا انتھ

  .بالنبي في شعره، وطبيعي أن يكون واضعو ھذه األشعار أناسا من األنصار ومن بقية فروع قحطان

وقد . وتعلق متعصبو اليمانية باألبنية الفخمة وبالمدن الكبرى، فجعلوھا من أبنية ملوكھم أو من أبنية أسالفھم العرب العاربة
شداد بن عاد "ذكر المسعودي إن من اليمانية من يرى أن الھرمين الذين في الجانب الغربي من فسطاط مصر، ھما قبرا 

و نسبوا ". وغيره من ملوكھم السالفة الذين غلبوا على بالد مصر في قديم الدھر، وھم العرب العاربة من العماليق وغيرھم
  .غربلملوكھم الفتوحات الفخمة في الشرق وال

وأضافوا إليھم لقمان الحكيم، زعموا إنه لقمان الحميري، وقالوا إنه كان حكيما عالما بعلم األبدان واألزمان، وھو الذي وقت 
المواقيت، وسمى الشھور بأسماء مواقيتھا، وزعموا أن ياسر ينعم ملك بعد سليمان بن داوود، وسمي ينعم، ألنه رد الملك إلى 

وبذلك كانت للقحطانيين منة قديمة على إبراھيم . ضحاك ملك من األزد كان في وقت إبراھيم فنصرهبعد ذھابه، وان ال.حمير
وقالوا أشياء أخرى كثيرة، قد يخرجنا ذكرھا من صلب ھذا الموضوع من أعمال وفتوحات . وعلى العدنانيين بصورة خاصة
  .لشمر يرعش وغيره من التبابعة

نظرت "قال ابن سالم . وقد إون العدنانيون تأريخھم، واستعانوا بالشعر، فوضعوا منه ما شاءوا في الرد على القحطانيين
فلما ادعى . ، و عقبوا على الروايات القحطانية"قريش فإذا حظھا من الشعر قليل في الجاھلية، فاستكثرت منه في اإلسالم

العراق والشام والحجاز، وانه امتلك البيت الحرام، ونكل بالعدنانيين شر تنكيل، وانه  فتح" أيا كرب"اليمانيون مثال إن تبعھم 
  : قال شعرا،منه

  لست بالتبع اليماني إن لم تركض الخيل في سواد العراق

  أو تؤدي ربيعة الخرج قسرا أو تعذني عوائق العواق
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نعم، وقد كانت بين تبع ھذا وقبائل نزار بن معد وقائع وحروب، واجتمعا عليه معد من ربيعة ومضر وإيراد : قال العدنانيون
  : وأنمار، فأنتصرت عليه، وأخذت الثأر منه، وفي ذلك قال أبو دواد اإلبادي

  ضربنا على تبع حربه حبال البرود وخرج الذھب

  ير الرھبوولى أبو كرب ھاربا وكان جبانا كث

  وأتبعته فھوى للجبين وكان العزيز بھا من غلب

إلى غير ذلك من القصص والحكايات التي وضعھا الرواة في اإلسالم حين احتدم الخالف بين االنصار وقريش، سجلت في 
  .قحطان و عدنان: الكتب، ورويت للناس، وانتشرت بينھم على إنھا أمور واقعية، وان العرب كانوا من أصلين

عبيد بن "فوضع . كان لكل فريق رواة وأھل أخبار يقصون عد الناس قصصا وأخبارا في أخبار النزاع القحطاني العدناني وقد
كثيرا من القصص من واألشعار عن العرب األولى وعن القحطانيين، وضع ذلك لمعاوية ابن سفيان، وكان " شرية الجرھمي

  .اضين، كما سبق أن أشرت إلى ذلكمعاوية مغرما بسماع أساطير األولين وأخبار الم

جاء في كتاب ". تبع"للھجرة، وھو شاعر متعصب لليمن، قصص " 69"المتوفى سنة " يزيد بن ربيعة بن مفرغ"ووضع 
وذلك إن يزيد بن معاوية لما سيره إلى الشام . ابن مفرغ: سئل األصمعي عن شعر تبع و قصته ومن وضعھما، فقال: "األغاني

وكان .  بن زياد، أنزله الجزيرة وكان مقيما برأس عين، وزعم إنه من حمير، ووضع سيرة تبع وأشعارهوتخلصه من عبيد هللا
  ".النمر بن قاسط يدعي إنه منھم

وقد وقف عليھا ونقل منھا، ". كتب التبابعة"وظھرت كتب ضمت أخبار التبابعة وقصصھم، أشار إليھا المسعودي، دعاھا ب 
نقل غيره منھا من ھذه األساطير المنسوبة إلى عبيد ووھب ويزيد ابن المفرغ وأمثالھم من وھي كما يظھر من نقله ومن 
   .أصحاب القصص واألساطير

كانوا يرون أن " الھيثم بن عدي الطائي"، فاليمانيون ومنھم "إسماعيل"وكان بين العدنانيين والقحطانيين جدل وكالم في لغة 
فلما جاء إلى مكة وتصاھر مع جرھم، أخذ لسانھم وتكلم به، . اني، ولم يعرف العربيةاألول ھو اللسان السري" إسماعيل"لسان 

لوجب أن تكون : "أما النزارية، فكانت تنقي ذلك نفيا قاطعا، وترده ردا شديدا، وتقول لو كان الحال كما تزعمون. فصار عربيا
وليست . ياني اللسان، وولده يعرب بخالف لسانهوقد وجدنا قحطان سر. لغته موافقة للغة جرھم أو لغيرھا ممن ننزل مكة

منزلة يعرب عند هللا أعلى من منزلة إسماعيل، وال منزلة قحطان أعلى من منزلة إبراھيم، فأعطاه فضيلة اللسان العربي التي 
  .فنفوا النزارية العربية عن قحطان أيضا وصيروه كإسماعيل سرياني اللسان". أعطيھا يعرب بن قحطان

ولولد نزار وولد قحطان خطب طويل ومناظرات كثيرة ال : "على ھذا النزاع النزاري القحطاني بقوله" المسعودي"وقد عقب 
يأتي عليھا كتابنا ھذا في التنازع والتفاخر باألنبياء والملوك وغير ذلك مما قد أتينا على ذكر جمل من حجاجھم و ما أدلى به 

مروج الذھب، والتنبيه و األشراف، : يرة من ھذا النوع مبثوثة في كتابيهونجد جمال كث". كل فريق فھم ممن سلف وخلف
  .تتحدث عن ذلك النزاع المر المؤسف الذي وقع بين العرب في تلك األيام

عمرو "و " ضرار بن عمرو بن ثمامة بن األشرس"ولعل ھذه العصبية الجاھلية، ھي التي حملت جماعة من المتكلمين منھم 
وھو . خير من العرب، ألن الرسول منھم، ففضلوھم ذلك على العدنانيين والقحطانيين" النبط"ى الرغم إن عل" بن بحر الجاحظ

قال به المتكلمون متأثرين بآراء أھل الكتاب في أنساب أبناء إسماعيل وبآرائھم . قول رد العدنانيون و القحطانيون عليه
شيئا من الرد الذي وضعه القحطانيون و العدنانيون " المسعودي"ذكر وقد . االعتزالية التي تكره التعصب في مثل ھذه األمور

  .ضد ھؤالء
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   العرب العاربة والعرب المستعربة

، فھما على ما يتبين من روايات علماء اللغة واألخبار من المصطلحات "العرب المستعربة"و " العرب العاربة"أما مصطلح 
درسنا تلك الروايات خرجنا منھا، ونحن على يقين بان الجاھليين لم يطلقونھما  القديمة التي تعود إلى الجاھلية، ولكننا لو

يالمعنى الذي ذھب إليه اإلسالميون، بل قصدوا بھما القبائل البعيدة عن أرض الحضارة، والقبائل القريبة منھا، فقد عرفت 
مصطلح أطلق على " المستعربة"و ". المستعربة"القبائل النازلة ببالد الشام والساكنة في أطراف اإلمبراطورية البيزنطية ب 

ھذه القبائل و على القبائل النازله في سيف العراق من حدود نھر الفرات إلى بادية الشام، فھو يشمل إذن القبائل النازلة على 
وقد  .ومن المستعربة غسان وإياد وتنوخ. طرفي الھالل الخصيب وفي طرفي القوس الذي يحيط بحدود اإلمبراطوريتين

فضلت غالبية ھذه المستعربة السكنى في أطراف المدن في مواضع قريبة من البوادي والصحارى، عرفت عندھم ب 
   .، فكان في أكثر مدن بالد الشام حاضر يقيم به العرب من تنوخ ومن غير تنوخ"الحاضر"

، يفھم منه أن "بن عدي بن زيد العباديعدي "، وبين "خالد بن الوليد"وقد وجدت في تأريخ الطبري خبرا زعم انه جرى بين 
فما تنقمون  ؟أعرب  ؟ما أنتم : ويحكم: قال خالد: "وقد جرى بينھما على ھذا النص و. عرب عاربة وأخرى متعربة: العرب

لو كنتم كما : فقال. بل عرب عاربة وأخرى متعربة: فقال له عدي ؟أوعجم، فما تنقمون من االنصاف والعدل  ؟من العرب 
فيفھم من ھذا الحديث إن ". أنه ليس لنا لسان إال بالعربية: ليدلك على ما نقول: ن لم تحادونا وتكرھوا امرنا، فقال له عديتقولو
وھو كالم معقول مقبول، وال سيما بالنسبة إلى الحيرة . وھم أناس تعربوا فصاروا عربا. عرب عاربة و عرب متعربة: العرب

وال يفھم من . فيھا كثير ممن لم يكن عربيا في األصل فصاروا عربا، لسانھم لسان العربوالعراق وبالد الشمام، حيث تعرب 
وكل ما . ھذا الكالم بالطبع ؤتقسيم العرب بالمعنى المفھوم عند أھل ألخبار والتأريخ، أي عرب قحطانيون وعرب عدنانيون

تأنيب لعدي بن عدي بن زيد على وقوفه ھو و حقا تعنيف و" عدي" وكالم " خالد"و كالم "قصد به إن صح إن ھذا الكالم 
لو : فكأنه قال لھم. قومه و أھل الحيرة موقفا معاديا للمسلمين، و تأييدھم للفرس و لدفاعھم عنھم، مع انھم عجم بعيدون عنھم

ليس من فھو . من العرب، و أبوه من تميم كما يقول النسابون" عدي"و  ؟كنتم عربا فكيف تؤيدون عجما علينا و نحن عرب
العرب االخرى المتعربة، و لكن من العرب العاربة، أي عرب باالصالة، كما إن خالدا نفسه من العرب العاربة، ألنه عربي 

فالعرب . فلم يقصد بالعرب العاربة ھنا العرب القحطانيين، و ال بالعرب المتعربة العرب العدنانيين. اصال و إن كان عدنانيا
ن من أھل الحيرة و غيرھم، ممن كانوا من النبط و بني إرم أو غيرھم ثم دخلوا بين العرب و لحقوا المتعربة اذن ھم المتعربو

   .بھم فصار لسانھم لسانا عربيا مثل العرب اآلخرين و تعربوا بذلك

. نقد أدخلت في المستعربة؛ مع إنھا من العرب العاربة، أي من العرب القحطانيين في عرف النسابي" غسان"و يالحظ إن 
وفي ذلك على إن مدلول العرب العاربة و العرب المستعربة لم يكن في الجاھلية و في صدر اإلسالم بالمعنى الذي صار عليه 
عند علماء النسب و أھل األخبار، و إن تخصيص العرب العربة بالقبائل التي ترجع نفسھا إلى اليمن، و العرب المستعربة 

  .نان، قد وقع من النسابين في أيام األمويين فما بعدبالقبائل التي يرجعون نسبھا إلى عد

  طبقات القبائل :الفصل الثاني عشر

فالشعب النسب . شعب، ثم قبيلة، ثم عمارة، ثم بطن، ثم فخذ، ثم فصيلة: ورتب علماء األنساب قبائل العرب على مراتب، ھي
قريش وكنانة، والبطن مثل بني عبد مناف وبني األبعد مثل عدنان وقحطان، والقبيلة مثل ربيعة ومضر، والعمارة مثل 

مرتية بين الفخذ " ابن الكلبي"وجعل . مخزوم، ومثل بني ھاشم وبني أمية، والفصيلة مثل بني أبي طالب وبني العباس
الجذم، و الجماھير، : طبقات القبائل على عشر طبقات ھي" النويري"وبني . والفصيلة، ھي مرتبة العشيرة، وھي رھط الرجل

" نشوان ابن سعيد الحميري"ورتب . والشعوب، والقبائل، والعمائر، والبطون، و األفخاذ، والعشائر، والفصائل واألرھاط
وجعل مضر مثال الشعب، . الشعب، ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم الجيل، ثم الفصيلة: القبائل على ھذا النحو

   .ل العمارة، وفھرا مثال البطن، و قصيا مثال الفخذ، وھاشما للجيل، وآل العباس للفصيلةوكنانة مثال القبيلة، وقريشا مثا

وأكثر علماء النسب يقدمون الشعب على القبيلة، والظاھر إن ھذه الفكرة كانت قد اختمرت في رؤوس الجاھليين الذين عاشوا 
معنى واسع، وحيث نجد عندھم ظھور الكلمات التي تشير في الجاھلية القريبة من اإلسالم حيث ظھرت عندھم الفكرة القومية ب

إلى ھذا المعنى، مثل اطالقھم العرب على العرب جميعا اصطالحا، وحيث أخذ الحس القومي يظھر بين القبائل بوجوب التكتل 
الكريم  وقد قدم القرآن. كالذي حدث في معارك اليمن مع الحبش، وفي معارك عرب العراق مع الفرس ؟لمكافحة الغرباء
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فالشعوب ھنا فوق القبائل و تعبر عن ھذا المعنى الواسع الذي . )وجعلناكم شعوبا وقبائل، لتعارفوا(الشعوب على القبائل 
  .أتحدث عنه

وزاد بعض العلماء الجذم، بأن وضعوھا قبل الشعب، ووضعوا الفصيلة بعد العشيرة، ومنھم من زاد بعد العشيرة األسرة، ثم 
الجذم، ثم الجمھور، ثم الشعب، ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم : خرون على ھذه الصورةورتبھا آ. العترة

  .البيت، والحي، والجماع: وزاد غيرھم في أثنائھا ثالثة، ھي. العشيرة، ثم الفصيلة، ثم الرھط، ثم األسرة، ثم العترة، ثم الذرية

في الترتيب، أي من حيث التقديم والتأخر، وفي إضافة بعض المصطلحات أو في واالختالف الذي نراه من علماء النسب، ھو 
أما من حيث العموم، فإننا نجدھم يتفقون في الغالب،وال يختلفون أبدا في أن القبائل واألنساب كانت على منازل . نقصھا

أما بالنسبة إلى الجاھلين . سالموال بد أن تكون أكثر ھذه المصطلحات مصطلحات أھل الجاھلية القريبين من اإل. ودرجات
ولم نتمكن ويا لألسف من الحصول على . البعيدين عنه، فلن يكون حكمنا عليھم علميا إال إذا أخذنا مصطلحاتھم من كتاباتھم

   .فليس لنا إال الصبر واالنتظار. مادة منھا تفيدنا في ھذا الباب

وال تزال اللفظة حية . نسب إلى جد أعلى، أو إلى جدة وھو في األقلالجماعة تنتمي إلى نسب واحد، ويرجع ذلك ال: والقبيلة
  .مستعملة يستعملھا العرب في كل مكان في المعنى االصطالحي المستعمل عند النسابين

عندنا وفي مصطلحنا " شعب"وھي في معنى . والقبيلة ھي المجتمع األكبر بالنسبة إلى أھل البادية، فليس فوقھا مجتمع عندھم
ثم اختلفوا في عدد الفروع . و تتفرع من القبيلة فروع وأغصان، ھي دون القبيلة، ألنھا في منزلة الفروع من الشجرة. ثالحدي

: المتفرعة من القبيلة، فجعل بعضھم بعد القبيلة العمارة ثم البطن، ثم الفخذ ثم الفصيلة، وجعل بعض آخر ما دون القبيلة
ومنھم من زاد بعد . يلة، وزاد بعض آخر قبل الشعب الجذم، وبعد الفصيلة العشيرةالعمارة ثم البطن، ثم الفخذ، ثم الفص

جذم، ثم جمھور، ثم شعب، ثم قبيلة، ثم : ورتب بعض النسابين طبقات النسب على ھذا النحو. العشيرة األسرة، ثم العترة
: وزاد بعضھم في أثنائھا ثالثة، وھي. يةعمارة، ثم بطن، ثم فخذ، ثم عشيرة، ثم فصيلة، ثم رھط، ثم أسرة، ثم عترة، ثم ذر

  .البيت و الحي، و الجماع

ويدل اختالف النسابين في ضبط أسماء ما فوق القبيلة أو ما تحتھا،واضطرابھم في الترتيب على أن ھذا الترتيب لم يكن ترتيبا 
االختالف في سرده، إنما ھو ترتيب اجتھادي جاھليا أجمع الجاھليون عليه، وإال لما تباينوا ھذا التباين فيه، ولما اختلفوا ھذا 

أخذه العلماء من افواه الرواة ومن األوضاع القبلية التي كانت سائدة في أيامھم ومن اجتھادھم أنفسھم، فرتبوھا على وفق ذلك 
  .االجتھاد

يصعب على اإلنسان أن  وأكثر ھذه المصطلحات لم ترد ال في الكتابات الجاھلية وال في الشعر المنسوب إلى الجاھلين، لذلك
يبدي رأيا علميا مقبوال فيھا، وأعتقد أن خير ما يمكن فعله في ھذا الباب ھو استنطاق الكتابات الجاھلية وتفليتھا وتفلية الشعر 
الجاھلي للبحث عما فيه من مصطلحات تتعلق بالنظم القبلية وعندئذ نتمكن من تكوين رأي قريب من الصواب والصحة في 

   .عھذا الموضو

  .إن البطن والحي ھما أساس أقدم أشكال المجتمعات السياسية عند الساميين" روبرتسن سمث"ومن أجل ذلك قال 

بني أسد، وبني كلب، وبني بدن، وبني ثعلب، : كما استدل من أسماء بعض القبائل التي تحمل أسماء بعض الحيوانات، مثل
د، وما شاكل ذلك من أسماء جماعة من القبائل، وبعضھا عمائر، وبني ثور، وبني بكر، وبني ضب، وبتي غراب، وبني فھ

  .القديمة" الطوطمية"عند العرب، وعلى أن ھذه األسماء ھي من ذكريات " الطوطمية"وبعضھا بطون أو فصائل على وجود 

ر من المسائل مفتاحا يوصل إلى حل كثي" الطوطمية"وعد بعض العلماء نظرية . وقد تأثر بنظريته ھذه جماعة من العلماء
  .الغامضة من تأريخ البشرية القديم

تنوخ، والعتق، وغسان، فإن كل قبيلة منھا : جميع قبائل العرب إلى أبو احد، سوى ثالث قبائل، ھي" ابن حزم"ھذا وقد رجع 
فسموا  وقد نص غيره من أھل النسب على أن تنوخا اسم لعشر قبائل، اجتمعوا وأقاموا بالبحرين،. مجتمعة من عدة بطون

فترى من ھنا إن تنوخا . وذكر ب بعض آخر إن غسان عدة بطون من األزد، نزلت على ماء يسمى غسان، فسميت به. تنوخا
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ولما كانت ھذه النزعة الفردية ھي . واألزد حلف في األصل، وقد صار مع ذلك نسبا عند كثير من أھل األخبار في الدفاع عنه
أھم العوائق في تكوين الحكومات المدنية الكبيرة في جزيرة العرب، ومن أبرز مظاھر ھدف سياسة سادة القبائل، أصبحت من 

   .الحياة السياسية قبل اإلسالم

فالحضر، والسيما حضر الحجاز، وان استقروا . وينطبق ما قلته عن تنظيم القبيلة وبناء األنساب عليه على أھل الحضر أيضا
. نظم البدوية االجتماعية القائمة على مراعاة قواعد النسب وفقا للتقسيمات المذكورةوأقاموا غير أنھم لم يتمكنوا م ن ترك ال

وھي تقسيمات أوجدتھا طبيعة الحياة في البادية، تلك الحياة الشحيحة التي ال تتحمل طاقاتھا تقديم ما يحتاج إليه مجتمع كبير 
ل،على التشتت واالنقسام واالنتشار كتال تختلف مستقر من مأكل وماء، ولذلك اضطرت المجتمعات الكبرى، وھي القبائ

درجات حجمھا حسب طبيعة األرض التي نزلت بھا، من حيث الكرم و البخل، و لما استقر بعض ھؤالء البدو وتحضروا في 
 أماكن ثابتة مثل مكة ويثرب و الطائف، حافظوا على نظمھم االجتماعية المذكورة الموروثة من حياة البادية، وعاشوا في
  .مدرھم أحياء وشعابا عيشة قائمة على أساس الروابط الدموية والنسب، كما سأتحدث عن ذلك في الحياة االجتماعية

والنسب عند العرب، ھو نسب يقوم إذن على الطبقات المذكورة، كما أن الطبقات المذكورة قائمة على دعوى النسب، فبين 
أحدھما عن اآلخر، ولھذا نجد شجرات األنساب تتفرع وتورق وتزھر  النسب وبناء المجتمع، صلة وارتباط، وال يمكن فك

  .على ھذا األساس

فنحن وإن لم . وأنا ال أستثني المجتمع العربي في الجنوب، الذي تغلب عليه حياة االستقرار والسكن واالستيطان من ھذا التنظيم
ن األنساب وعن تنظيمات المجتمع عند المعينيين نتمكن حتى اآلن من الحصول على كتابات كافية تقدم لنا صورة واضحة ع

والسبئيين وغيرھم من العرب الجنوبيين، غير أن في بعض الكتابات التي وصلت إلينا إشارات تفيد وجود ھذا التنظيم عند 
   .العرب الجنوبيين

ر نفسه من قيود الحياة القبلية، والعرب الجنوبيون وإن غلبت عليھم حياة السكن واالستقرار، غير أن زمانھم لم يتمكن من تحري
ولم يكن من الممكن يالنسبة لھم االبتعاد عن االحتماء بالعصبية القبلية وبعرف القبيلة، فالطبيعة إذ ذاك طبيعة حتمت على 
الناس التمسك بتلك النظم لحماية أنفسھم وللدفاع عن أموالھم حيث ال حق يحمي المرء غير حق العصبية القائم على أساس 

  .نسب والدمال

فلم أعثر على " القبيلة"أما لفظة  1"القبيلة"و " قبيلة"أي . في العربيات الجنوبية" شعبن"و " شعيم"ويعبر عن القبيلة بلفظة 
، أي القبيلة في اصطالحنا، "الشعب"وأما ما دون . فلعلھا من األلفاظ الخاصة بأھل الحجاز ونجد. وجود لھا في كتابات المسند

" ربعن"و إنما تجد العرب الجنوبيين يقسمون القبيلة إلى أقسام، مثل . سمياتھا بالنحو الذي يذكره أھل األنسابفلم أقف على م
وربما كانوا يقسمونھا إلى أقسام أخرى، لم تصل أسماؤھا . ويريدون بذلك، ربع قبيلة وثلث قبيلة. أي ثلث" ثلثن"و " ربع"أي 

ب الجنوبيون يستعملونه من مصطلحات في النسب عندھم، وذلك قبل اإلسالم بزمان الينا، ولعل األيام ستزودنا بما كان العر
  .طويل، وبالمصطلحات التي كانوا يطلقونھا على فروع القبيلة في تلك األوقات

: وماتوا، نجد المعينيين مثال، يستعملون جملة وبينما نجد أھل األنساب ينسبون أھل الوبر وأھل المدر إلى أجداد، عاشوا
، اي أوالد "ولد المقه"ھو إله شعب معين األكبر، كما نجد السبئيين يطلقون على أنفسھم " ود"، و "أوالد ود"، أي "ولدھو ودأ"

ومعنى . ، أي أوالد عم"ولد عم"ونجد القتبانيين يدعون أنفسھم . والمقه كما سنرى فيما بعد، ھو إله سبأ األول". المقه"اإلله 
ئل المذكورة، نسبت نفسھا إلى إلھھا الخاص بھا واحتمت به، تماما كما فعل العبرانيون وغيرھم، إذ ھذا، إن كل قبيلة من القبا

أما نسب . وقد يعد ھذا نسبا. نسبوا أنفسھم ، إلى إله قومي اعتبروه إلھھم الخاص بھم، المدافع عنھم، والذي يرزقھم وينفعھم
ش ومات وله أوالد وحفدة، فھذا لم يصل خبره إلينا في كتابات على النحو الذي يقصده و يريده أھل األخبار، أي جد عا
  .المسند، بل في كل ما وصل إلينا من كتابات جاھلية حتى اآلن

  األنساب

وأقرب تفسير إلى أنساب العرب في نظري ھو إن النسب، ليس بالشكل المفھوم المعروف من الكلمة، و إنما ھو كناية عن 
ھا، واشتركت منافعھا، فاتفقت على عقد حلف فيما بينھا، فانضم بعضھا إلى بعض، يجمع قبائل توحدت مصالح" حلف"

. واحتمى الضعيف منھا بالقوي، وتولدت من المجموع قوة ووحدة، وبذلك حافظت تلك القبائل المتحالفة على مصالحا وحقوقھا
ناس في الماء والكأل، والتماسھم المعاش في فلما رأت القبائل ما وقع بينھا من االختالف والفرقة، وتنافس ال: "قال البكري
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المتسع، وغلبة بعضھم بعضا على البالد والمعاش، واستضاف القوي الضعيف، انضم الذليل منھم إلى العزيز، وحالف القليل 
   ".منھم الكثير، وتباين القوم في ديارھم ومحالھم، و انتشر كل قوم فيما يليھم

عرب على تكوين األحالف، للمحافظة على األمن و للدفاع عن مصالحا المشتركة كما لقد حملت الضرورات قبائل جزيرة ال
و إذا دام الحلف أمدا، وبقيت ھذه الرابطة التي جمعت شمل تلك القبائل متينة، فإن ھذه الرابطة تنتھي إلى نسب، . تفعل الدول

ث ما يفسد ھذه الرابطة، أو ما يدعو إلى انفصال حيث يشعر أفراد الحلف أنھم من أسرة واحدة تسلسلت من جد واحد، وقد يحد
بعض قبائل الحلف، فتنظم القبائل المنفصلة إلى أحالف أخرى، وھكذا نجد في جزيرة العرب أحالفا تتكون، وأحالفا قديمة 

  .تنحل أو تضعف

إذا ھاجمتھا قبيلة أخرى،  لم يكن في مقدور العشائر أو القبائل الصغيرة المحافظة على نفسھا من غير حليف قوي، يشد أزرھا
لقد كانت معظم القبائل داخلة في ھذه األحالف، إال عددا قليال من القبائل القوية الكثيرة العدد، . أو أرادت األخذ بالثأر منھا

قھا يذكر أھل األخبار إنھا كانت تتفاخر لذلك بأنفسھا، ألنھا ال تعتمد على حليف يدافع عنھا، بل كانت تأخذ بثأرھا وتنال ح
و يشترك المتحالفون في الغالب في المواطن، وقد تنزل القبائل على حلفائھا، وتكون الھيمنة بالطبع في ھذه للقبائل . بالسيف
  .الكبيرة

وقد عرفت مثل ھذه األحالف عند سائر الشعوب السامية كالعبرانيين مثال، وطالما انتھت كما انتھت عند العرب إلى نسب، 
   ".تكلع"، وضد اليمانين "تحالف"ويقال للحاف أيضا . انھم من أسرة واحدة يجمع بينھم نسب واحد حيث يشعر المتحالفون

إنه لفھم األنساب عند العرب، ال بد من معرفة األحالف والتحالف فإنھا أساس تكون أنساب القبائل، فإن " كولدتزيھر"ويرى 
ئل ھي التي تكون القبائل واألنساب، كما إن تفكك األحالف ھذه األحالف التي تجمع شمل عدد من البطون والعشائر والقبا

وانحاللھا يسبب تفكك األنساب وتكوين أنساب جديدة ويرى أيضا إن الدوافع التي تكون ھذه األحالف لم تكن ناشئة عن حس 
تي تھم العشيرة داخلي بوجود قرابة وصلة رحم بين المتحالفين وشعور بوعي قومي، بل كانت ناشئة عن المصالح الخاصة ال

" بني مازن"مثال إلى " كعب"ولذا نجد الضعيف منھا يفتش عن حليف قوي، فانضمت . كالحماية واألخذ بالثأر وتأمين المعيشة
ولما . وأمثلة أخرى عديدة" اياد"مع " بنو عامر"، كما تحالفت "بني مدلج"إلى " خزاعة"، وانضمت "كعب"وھم أقوى من 

وقد . لعامل الفعال في تأليف األحالف، كان أمد الحلف يتوقف في الغالب على دوام تلك المصالحكانت المصالح الخاصة ھي ا
وتعد ھذه الناحية من النواحي . تعقد األحالف لتنفيذ شروط اتفق عليھا، فمتى نفذت أو تلكأ أحد الطرفين في التنفيذ انحل الحلف

يتجاوز عند عقدھم ھذه األحالف مصالح العشائر أو القبائل الخاصة،  الضعيفة في التأريخ العربي، فإن تفكير القبائل لم يكن
. لذلك نجدھا تتألف للمسائل المحلية التي تخص القبائل، ولم تكن موجھة للدفاع عن جزيرة العرب و لمققاومة أعداء العرب

ضيق بضيق األرض التي تنزل  فإن وطن القبيلة. وال يمكن أن نطلب من نظام يقوم على العصبية القبلية أن يفعل غير ذلك
و . فيھا، فإذا ارتحلت عنھا و نزلت في أرض جديدة، كانت األرض الجديدة المواطن الجديد، الذي تبالغ القبيلة في الدفاع عنه

لما كانت ھذه النزعة الفردية ھي ھدف سياسة سادة ا لقبائل، أصبحت من أھم العوائق في تكوين الحكومات المدنية الكبيرة في 
   .زيرة العرب، ومن أبرز مظاھر الحياة السياسية قبل اإلسالمج

خذ اختالف النسابين في نسب بعض القبائل وتشككھم فيه، فأنه في الواقع دليل قوي يؤيد ھذا الرأي، فقد اختلف في نسب 
يقولون إن انمارا " نزار"والذين يضيفونھا إلى . ، ومنھم من أضافھا إلى اليمن"نزار"فمنھم من عدھا من ولد . مثال" أنمار"

دخل نسله في إليمن، ر فأضيفوا إليه، ومن ھنا حدث ھذا . من نزار، وأنمار ھو شقيق ربيعة ومضر وإياد، فھو أحد أبنا نزار
فھو عندھم شقيق لخم وجذام وعاملة . العشرة" سبأ"أما اليمانية، فانھم يرون إن أنمارا ھو منھم، وقد كان أحد ولد . االختالف
ويستدلون على ذلك بحديث ينسبونه . ن وحمير واألزد ومذحج وكنانة واألشعرين ويرون أن بجيلة، وخثعما من أنماروغسعا

  .إلى الرسول

وفي الجملة ال يھمنا ھنا . فيستدلون على نسبه ھذا بحديث ينسبونه إلى الرسول أيضا" نزار"وأما الذين يرجعون نسبه إلى 
أم كان في نزار، و إنما الذي يھمنا أن األحالف تؤثر تأثيرا كبيرا في نشوء النسب،  أكان في اليمن" انمار"موضوع نسب 

ولوال دخول أنمار في قبائل عدنانية وتحالفھا . فلوال دخ ول أنمار في اليمن ونزولھا بين قبائل يمانية، لما دخل نسبھا في اليمن
في اليمن وفي نزار " انمار"فاختالط . أبناء نزار األربعة معھما لما عدھا النسابون من نزار، ولما عدوا انمارا ابنا من
   .وترددھا بين الجماعتين ھو الذي أوقع النسابين في مشكلة نسبھا
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وطالما دفعت الحروب القبائل المغلوبة على الخضوع لسيادة القبائل الغالبة وقد تتحالف معھا وتدخل في جوارھا،و إذا دام ذلك 
ثم إن تقاتل القبائل بعضھا مع بعض يؤدى أحيانا إلى ارتحال بعض ھذه القبائل . الجوار إلى نسب طويال، فقد يتحول الحلف و

المتقاتلة إلى مواطن جديدة فتنزل بين قبائل أخرى، وتعقد معھا حلفا وتجاورھا ومنى طال ذلك صار نسبا، كالذي ذكره أھل 
ھا مع بعض، مما أدى إلى دخول نسبھا في اليمن، و كالذي األنساب من نزوح قبائل عدنانية إلى اليمن بسبب تقاتلھا بعض

  .ذكروه أيضا من نزوح قبائل يمانية نحو الشمال واختالطھا بقبائل عدنانية مما أدى إلى دخول نسبھا في نسب تلك القبائل

ا رأيت فعل ونجد في كتب األنساب واألخبار أمثلة كثيرة على اختالط أنساب قبائل معروفة في عدنان وفي قحطان، كم
السياسة في تكييف النسب في مصدر اإلسالم وفي عھد الدولة األموية وتنظيمه، كما رأيت كيف أن بعض النسابين ينسبون 

وقد رأيت . قبيلة إلى أب قحطاني على حين ينسبھا بعض آخر إلى أب عدناني، وكيف أن نسابي القبيلة كانوا يرون رأي آخر
بغضا للحجاج الذي كان من ثقيف، ورأيت أيضا اختالف النسابين فيما بينھم " ثمود"ى كيف أن بعض مم رجع نسب ثقيف إل

  .في رسم شجرات األنساب

  .لقد وقع ھذا االختالف لعوامل عديدة سياسية وجغرافية وعاطفية، ال يدخل البحث فيھا في ھذا المكان

، فإن ى ل قبيلة .تنوخ، والعتق، وغسان: ائل، ھيجميع قبائل العرب إلى أب واحد، سوى ثالث قب" ابن حزم"ھذا وقد رج ح 
وقد نص غيره من أھل النسب على إن تنوخا اسم لعشر قبائل، اجتمعوا وأقاموا بالبحرين، فسموا . منھا مجتمعة من عدة بطون

ا فترى من ھنا إن تنوخ. وذكر بعض آخر إن غسان عدة بطون من األزد، نزلت على ماء يسمى غسان، فسميت به. تنوخا
   .واألزد حلف في األصل، وقد صار مع ذلك سببا عند كثير من أھل األخبار

وقد برزوا بغزواتھم وبقوة . وبين أجداد القبائل واألسر الذين يذكرھم أھل األنساب، أجداد كانوا أجدادا حقا، عاشوا وماتوا
ارزة، جعلھا تفتخر بانتسابھا إليھم، حتى خلد ذلك شخصياتھم، وكونوا لقبائلھم وللقبائل المتحالفة معھا أو التابعة لھا مكانة ب

  .ونجد في كتب األنساب أمثلة عديدة لھؤالء. الفخر على ھيأة نسب

  ودور األمومة عند العرب" الطوطمية"

كما الحظوا إن . وقد الحظ العلماء المحدثون إن بين أسماء القبائل، أسماء ھي أسماء حيوان أو نبات أو جماد أو أجرام فلكية
و قد وجدوا إن بين ھذه التسميات والمصطلحات . بين المصطلحات الواردة في النسب مصطلحات لھا عالقة بالجسم وبالدم

وان للتسميات المذكورة صلة وثيقة ب . وبين البحوث التي قاموا بھا في موضوع دراسة االمجتمعات البدائية صلة وعالقة
  .عند علماء االجتماع"زواج األمومة"أو " دور األمومة"ب  بما يسمى. ، كما إن للمصطلحات صلة"الطوطمية"

  :م، خالصتھا 1881المتوفى سنة " م كلينان" "ماك لينان"والطوطمية نظرية وضعھا 

  .إن الطوطمية دور مر على القبائل البدائية، وھي ال تزال بين أكثر الشعوب إغراقا في البدائية والعزلة -  1

أخر من الكائنات المحسوسة أبا لھا تعتقد إنھا متسلسلة منه . حيوانا أو نباتا، كوكبا أو نجما أو شيئا إن قوامھا اتخاذ القبيلة -  2
  .وتسمى باسمه

  .تعقد تلك القبائل إن طوطمھا يحيھا ويدافع عنھا، أو ھو على األقل ال يؤذيھا وان كان األذى طبعه -  3

   .له لذلك تقدس القبيلة طوطمھا وتتقرب إليه وقد تتعبد -  4

وھو ما يعبر . الزواج ممنوع بين أھل الطوطم الواحد، ويذھبون إلى الزواج من قبائل غريبة عن قبيلة الطوطم المذكور - 5
إذ يعتقدون إن التزاوج من بين أفراد القبيلة الواحدة ذو ضرر بالغ، ومھلك . في اللغة اإلنكليزية" Exogamy"عنه ب 

نساء من قبيلة أخرى غريبة، ال ترتبط بطوطم ھذه القبيلة، والمخالف لھذه القاعدة، أي الذي  للقبيلة، لذلك يتزوج رجال القبيلة
  .يتزوج امرأة من قبيلته يعرض نفسه للعقوبات قد تصل إلى الحكم عليه بالموت
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  .األبوة غير معروفة عند أھل الطوطم، و مرجع النسب عندھم إلى األم -  6

  .القرابة ھي قرابة الطوطم، فأھل الطوطم الواحد اخوة و أخوات يجمعھم دم واحدال عبرة عندھم إلى العائلة، و -  7

من قبائل ھنود " Ojibwa"، وھي من كلمات قبيلة "Ototemom"، لفظة أخذت من كلمة "Totemism"والطوطمية 
" متوتميس" "طوطمية"، ومنھا أخذ اصطالح "Totem" "توتم"كلمة " J. Lang" "النك"اشتق منھا . أمريكا

"Totemism " الذي يعني اعتقاد جماعة بوجود صلة لھم بحيوان أو حيوانات تكون في نظرھا مقدسة، ولذلك ال يجوز
وتشمل الطوطمية النباتات كذلك، فال بجوز ألفراد الجماعة التي تقدسھا . صيدھا أو ذبحھا أو قتلھا أو أكلھا أو إلحاق أذى بھا

  .بھا فتشمل بعض مظاھر الطبيعة مثل المطر والنجوم والكواكب وقد يتوسع. قطعھا أو إلحاق األذى بھا

فال يخافون منه، حتى وإن كان من الحيوانات المؤذية، التي تلحق األذى . ال يؤذي أتباعه" الطوطم"وھم يؤمنون بأن 
بقرب وقوع خطر على وھم يعتقدون أيضا انه يدفع عنھم، وأنه ينذر أتباعه إن أحس . باإلنسان، كالحية أو العقرب أو الذئب

   .أتباعه، وذلك بعالمات و إشارات على نحو ما يقال له الزجر والطيرة والفأل

وھم يتقرب ون إلى طوطمھم، محاولة منھم في كسب رضاه، فيقلدونه في شكله ومظھره، وقد يلبسوا جلده أو جزءا من جلده، 
كما يحتفلون . ألنه يحميھم بذلك ويمنع عنھم كل سوء. ذأو يعلقون جزءا منه في أعناقھم أو أذرعھم على نحو من التعاوي

وبالمناسبات مثل مناسبات الوالدة أو الزواج أو الوفاة بنقش رمز الطوطم على ظھر المولود، أو دھن الجسم بدھن مقدس من 
  .دھان ذلك الطوطم إلى آخر ما ھنالك من أعراف وتقاليد

والرابط بينھا ھو ذلك . ابط دموية بين أفرادھا، أي بوجود صلة رحم بينھاويؤلف المعتقدون بالطوطم جماعه تشعر بوجود رو
ومن أصحاب ھذا المذھب من ال . الطوطم الذي تنتمي الجماعة إليه وتلتف حوله، ليكون حاميھا والمدافع عنھا في الملمات

. سم له شعار تحمله الجماعة وأفرادھاوقد ير. ويجوز أن يكون ذلك خوفا منه، أو احتراما له. يذكر اسم الطوطم، بل يكنى عنه
  .ولھا قوانين وآراء في موضوع الزواج الذي تترتب عليه قضية القرابة وصالت الرحم

نظاما " الطوطمية " وفي منصبة على دراسة الناحية االجتماعية منھا، من حيث كون . و للعلماء نظريات وآراء في الطوطمية
أما الدراسات الدينية للطوطمية، فھي بعد ھذه الدراسة . مبني على العشيرة أو القبيلةاجتماعيا يقوم على أساس مجتمع صغير 
وأكثر ھذه الدراسات أيضا عن قبائل ھنود أمريكا الشمالية و عن قبائل اوستراليا ثم . من حيث التوسع والتبسط في الموضوع

السامية فإن بحوث العلماء في المراحل األولى من  أما اثر الطوطمية عند الشعوب القديمة مثل اليونان والشعوب. أفريقية
  .البالد، وھي مستمدة بالطبع من اإلشارات الواردة في الكتابات أو المؤلفات أو من دراسات األسماء

 .Sir J. G" "سير جيمس فريزر"و " Sir E. B. Tylor" "تيلر"ومن أشھر أصحاب النطريات في موضوع الطوطمية 
Frazer"ر يرفض نظرية الذاھبين إلى إن الطوطمية في شكلھا األول ھي ديانة؛ ألن الطوطم ال يعبد كما يقول ، و ھذا األخي

   .على صورة صنم

كلب، وذئب، ودب، وسلحفاة، ونسر، وثعلب، و ھر، وبطة، وثور، : ومن أسماء الحيوانات التي تسمت بھا البطون والعشائر
يضاف إلى ذلك أسماء أشجار . عبدة الطواطم.المحيط الذي تكون فيه وغير ذلك من أسماء حيوانات تختلف بحسب اختالف

أربعين بطنا من بطون قبيلة ال " Peter Jonesبيتر جونس "وقد ذكر . ونباتات أخرى وطائفة من أسماء األسماك
"Ajibwa "لھا أسماء حيوانات.  

رب أسماء كثيرة ھي أسماء حيوان أو إن في أسماء القبائل عند الع" Robertson Smith" "روبرتسن سمث"وقد الحظ 
  .عند العرب، و على أثرھا في الجاھليين" الطوطمية"فاتخذ من ھذه األسماء دليال على وجود . نبات أو جماد

بني كلب، وبني كليب، والنمر، والذئب، والفھد، والضبع والدب، والوبرة، والسيد، والسرحان، و بكر، وبني بدن، : فاسماء مثل
وبني أسد، وبني يھثة، وبني ثور، وبني جحش، وبني ضبة، وبني جعل، وبني جعدة، وبني األرقم، وبني دئل، وبني يربوع، 

ني فھد، وبني عقاب، وبرني أوس، وبني حنظلة،، وبني عقرب، و بني غنم، وقريش، وعنزة، وبن حنش، وبن غراب، وب
وبني عفرس، وبني كوكب، وبني قنفذ، وبني الثعلب، والسيد، وبي قنفذ، وبني عجل، وبني انعاقه، وبني ھوزن، وبني ضب، 
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ر الطوطمية، ودليال ثابتا واضحا وبني قراد، وبني جراد، وما شاكل ذلك من أسماء، ال يمكن في نظره إال أن تكون أثرا من أثا
  .على وجودھا عندھم في القديم

على العرب الجاھليين، ترحيبا عند بعض المستشرقين، كما القى " الطوطمية"وقد القى تطبيق روبرتسن سمث نظربة 
لى ذلك ، وبين أسباب اعتراضه ع"تاريخ التمدن اإلسالمي"في كتابه " جرجي زيدان"وقد رد عليه . معارضة من بعضھم

  .التطبيق

   دور األمومة

و " قيلة"و " ظاعنة"و " خندف"و " وطابخة" "مدركة: "من تسمي بعض القبائل بأسماء مؤنثة مثل" روبرتسن سمث"واتخذ 
وھو دور لم يكن للنساء فيه . عند العرب" دور األمومة"، وأمثالھا، دليال على وجود ما يسمى ب "عطية"و " مرة"و " جديلة"

معينون، ألن الزواج لم يكن فيه بالمعنى المفھوم من الزوجية عندنا، بل كان الرجل بجتمع بالمرأة ثم يتركھا ليجتمع أزواج 
و إذ كانت المرأة لم تكن . بامرأة أخرى، و ھكذا تكون المرأة قد اتصلت بجملة رجال، كما يكون الرجل قد اتصل بجملة نساء

روبرتسن "وبھذا التفسير، فسمر . ف المولود والده نسب، إلى أمه و عرف بھاتعرف زوجھا الذي نجل مولودھا، وال يعر
  .ومن ذھب مذھبه من علماء علم االجتماع، وجود األسماء المؤنثة عند العرب وعند العبرانيين وعند بقية الساميين" سمث

فخذ والصلب والظھر والدم و البطن و ال: من وجود بعض الكلمات في تسلسل أنساب القبائل مثل" روبرتسن سمث"واتخذ 
عند العرب، ألن ھذه األلفاظ صلة بالجسم، ولھذا كان إطالقھا عند قدماء العرب " دور األمومة"، دليال آخر على وجود "رحم"
و إطالق . ولھذه الفظة عالقة بالحياة وبالدم. كذلك" الحي"وال سيما أنھم استعملوا لفظة . عالقة بجسم األم -على حد قوله  -
   .أللفاظ في نظره ورأيه على معان اجتماعية، دليل على الصلة التي كانت لالم في المجتمع لذلك العھدا

ويطلق على . بحثا مفصال في الحي، إذ ھو في نظره وحدة سياسية واجتماعية قائمة بذاتھا" روبرتسن سمث"وقد بحث 
بعض نظرة قرابة كأنھم من نسل واحد يربط بينھم دم وينظر أبناء الحي الواحد بعضھم إلى ". أھل"و" قوم"لفظة " الحي"

على وجود معنى الحياة في الكلمة في األصل، كما ھو الحال في اللغات " الحي"من معنى " روبرتسن سمث"وقد استدل . واحد
، "رحاءص"ويكون أعضاء الحي األحرار . السامية، ورأى لذلك إنھا يمثل رابطة قرابة وصلة دم عند سائر العرب السامية

يستجيرون به أو بالقبائل أو األفراد، فييلقون حماية من " الموالي"أما الذي ينتمون إليه بالوالء، فھم  0" أزراح"وفي العبرانية 
  .في رعاية مجيره" الجار"يستجيرون بھم، ويكون 

العتقاد بوجود القرابة ھو أقدم أوضاع المجتمع السامي القديم، ويقوم على أساس ا" روبرتسن سمث"في نظر " البطن"و 
ويرى أن مفھومه عند قدماء الساميين كان يختلف اختالفا بينا عنه عند العرب المتأخرين، أو عند . والروابط الدموية

أو قبلية، ورأى إن " جذم"أو " شعب"وقد فھم من اللفظة معنى المجموع األكبر عند العرب، أي معنى . أو غيرھم" العبرانيين
أما المعاني التي تذكرھا علماء اللغة واألدب واألخبار،فھي في نظره معان . لمعنى القديم للكلمة عند العربھذا المعنى ھو ا

متأخرة وضعت في الجاھلية القريبة من اإلسالم، ومن جملة ھذه المعاني اختصاصھا باألماكن التي تقيم فيھا القبيلة أو العشرة، 
  .وتتألف من جملة عدد من الدور

وأمثالھما على مرور العرب في دور األمومة، وعلى أن القبائل " الفخذ"و " البطن"من لفظ ة " روبرتسن سمث"وقد استدل 
في األصل كانت تعني معنى " البطن"ورأى أن كلمة ". الطومية"كانت قد أخذت أنسابھا القديمة وأسمائھا من األمومة ومن 

   ".رحم"ذلك استعمال آخر غير الذي يذھب إليه علماء األنساب، ودليله على 

بجوث في طرق الزواج عند قدماء العرب، سأتحدث عنھا في موضوع الزواج والطالق عند " روبررتسن سمث"ول 
  .الجاھليين في القسم الخاص بالحياة االجتماعية عند العرب و بالتشريع

من ھذه األسماء دليال على " األمومة"رية إلى أھمية تأنيث أسماء القبائل، فاتخذ القاثلون بنظ Noeldeke" نولدكه"وقد أشار 
  .أھمية ھذا العھد في التأريخ الجاھلي القديم

  .، و خالفه في بعض اآلراء"روبرتسن سمث"على بعضأراء " G.A. Wilken" "ويلكن"وقد وافق 
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 -Johann Jakob Bachofen" "1815" "باخ أوفن"ومن واضعي نظرية األمومة العالم األلماني السويسري 
، وكان معروفا بأبحاثه عن األشياء الخفية التي تؤثر "علم القانون المقارن"، و ھو من علماء القانون ومن مؤسسي "م1887

وقد ذھب إلى أن تأريخ العالم صراع بين الروح والمادة، بين الذكر واألنثى، وأن الحياة األرضية مزيج من . في حياة اإلنسان
ى الزواج باعتبار إنه ناحية من النواحي القانونية، وتعرض لمباحث الزواج عند اإلنسان وقد لفت نظره إل. ھذين الكفاحين

القديم، و لفوضوية الزواج، حيث كان الرجل يتناول المرأة بغير عقد، كما تفعل الحيوانات، والشتراك عدد من الرجال في 
أب ھو، و إذا بقي في رعاية أمه، فنسب  ، فال يعرف فيه النسل من أي"Hetarische Gynaikokratie"امرأة واحدة، 

  .كما بحث عن األديان البدائية وعالقتھا بأمثال ھذا الزواج. وھو زواج مر على جميع الشعوب: إليھا
ويحب أن نضيف إلى تلك الفوضوية فوضوية أخرى، ھي فوضوية الغزو وتقاتل اإلنسان مع اإلنسان و إباحة المدن والقرى 

رة، يعيثون فيھا وفي أھلھا فسادا، يؤدي إلى انتھاك الحرمات واستباحة األعراض وتوالد أطفال ليس للجيوش الغازية المنتص
   .في مقدور أمھاتھم معرفة آبائھم، فال يبقى لھم من مجال إال االنتساب إلى األمھات

الذي عرف النسل فيه آباءھم  أي دور الزواج" األبوة"و أما . ودور األمومة عند أصحاب ھذه النظرية، ھو أقدم أنواع الزواج
وفي دور . فھو عندھم أحدث عھدا من األمومة، وقد زعموا أن ھذين الدورين مر ا على البشرية جمعاء، وفيھم العرب

األمومة تكون القرابة فيه لصلة الرحم، أي إلى األم، فھو الرباط المقدس المتين الذي يربط بين األفراد ويجمع شملھم، وھو 
في ھذا الدور ال يمكن أن يعرف فيه االنتساب إلى األب، لسبب عادي ھو عدم إمكان معرفة األب . ليه ينتموننسبھم الذي إ

وھم يرون أن . ومن ھذه الجماعات القبائل. وكان نسب الجماعات فيه أيضا لألم. حتما لألم" ولھذا كان نسب النسل في . فيه
باء، ھي تسميات محدثة ظھرت بعد ظھور دور األموة، و تطور الزواج من تسمي القبائل بأسماء رجال، بأن تجعلھم أجدادا وآ

زواج الفوضى أو زواج تعدد الرجال إلى زواج حدد فيه على المرأة التزوج برجل واحد ليس غير، يكون فيه بعلھا الذي 
وسيأتي الكالم على . الذكورومن ھنا اندثرت األسماء القديمة، أي أسماء اإلناث في الغالب، و حلت محلھا أسماء . تختص به

  .موضوع أشكال الزواج عند العرب في موضعه من ھذا الكتاب

  .عند العرب ورد عليھا بتفصيل" األمومة"في نظرية " جرجي زيدان"ھذا، وقد بحث 

   أصول التسميات

يه عن أصول األسماء ، تحدث ف"كتاب االشتقاق"كتابا في اشتقاق األسماء عند العرب، سماه " ابن دريد األزدي"وقد الف 
وقد قال في مقدمته . واشتقاقھا، وذلك ردا على من زعم إن العرب تسمي بما ال أصل له في لغتھم، فذكر اشتقاق تلك األسماء

فاستشنع قوم إما جھال وإما تجاھال تسميتھم . لھم مذاھب في أسماء أبنائھم وعبيدھم وأتالدھم... كان األميون من العرب: "له
فطعنوا من حيث ال يجب الطعنن، وعابوا من . با، وأكلب، وخنزيرا، وقردا، وما أشبه ذلك مما لم يستقص ذكرهكلبا، وكلي

وكان الذي حدانا على إنشاء ھذا الكتاب، إن قوما ممن يطعن على اللسان العربي وينسب أھله إلى .. حيث ال يستنبط عيب
قع عليه اصطالح من أوليتھم وعدوا أسماء جھلوا اشتقاقھا، ولم ينفذ التسمية بما ال أصل له في لغتھم، وإلى ادعاء ما لم ي

: واعلم إن للعرب مذاھب في تسمية أبنائھا فمنھا ما سموه تفاؤال على أعدائھم نحو: "إلى إن قال".. علمھم في الفحص عنھا
ذا الباب مسھرا، ومؤرقا، وسموا في مثل ھ. غالب، وغالب، وظالم، وعارم، ومنازل ومقاتل، ومعارك، وثابت و نحو ذلك

نايل، ووايل، و ناج، و مدرك، و دراك، وسالم، وسليم، ومالك، : ومنھا ما تفاءلوا به لألبناء نحو. ومصبحا، ومنبھا، وطارقا
أسد، وليث، وفراس، : ومنھا ما سمي بالسباع ترھيبا ألعدائھم نحو. وعامر، وسد، وسيد، ومسعدة، وأسعد، وما أشبه ذلك

طلحة، وسمرة، : ومنھا سمي بما غلظ وخشن من الشجر تفاؤال ايضا، نحو. وعملس، وضرغام، وما أشبه ذلك وذئب، وسيد،
: وخشن لمسه وموطئه، مثل. ومنھا ما سمي بما غلط من األرض. وسلمة، وقتادة، وھراسة، كل ذلك شجر له شوك و عضاة

الرجل كان يخرج من منزله وامرأته تمخض  ومنھا إن. حجر، وحجير، و صخر، وفھر، وجندل، و جرول، وحزن، وحزم
ثعلب، وثعلبة، وضب، وضبة، و خزز، و ضبيعة، و كلب، و كليب، وحمار، و قرد، : فيسمي ابنه بأول ما يلقاه من ذلك، نحو

خرج وابل .. غراب، وصرد، وما أشبه ذلك: نحو و خنزير، و جحش، وكذلك أيضا يسمى بأول ما يسنح أو يبرح من الطير،
ط وامرأته تمخض، وه و يريد أن يرى شيئا يسمي به، فإذا ھو ببكر قد عرض له، فرجع وقد ولدت اه غالما، فسماه بن قاس

ثم خرج خرجة .. بكرا، ثم خرج خرجة أخرى وھي تمخض، فرأى عنزا من الظباء، فرجع وقد ولدت غالما فسماه، عنزا
ثم خرج خرجة أخرى، وھي تمخض، فغابه أن يرى .. الشخيصأخرى، فإذا ھو بشخيص قد ارتفع له ولم يتبينه نظرا، فسماه 

الليل : خرج تميم بن مر وامرأته سلمى بنت كعب تمخض، فإذا ھو بواد قد انبثق عليه لم يشع ر به، فقال.. شيئا، فسماه تغلب
فإذا ھو بمكاء  ألجعلنه إللھي، فسماه زيد مناة، ثم خرج خرجة أخرى، وھي تمخض،: والسيل، فرجع وقد ولدت غالما، فقال
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يغرد على عوسجة قد يبس نصفھا وبقي نصفھا، فقال لئن كنت قد أثريت وأسريت لقد أجحدت وأكديت، فولدت غالما فسماه 
   "...الحرث

: ، فقال"؟لم تسمون أبناكم بشر األسماء نحو كلب وذئب، وعبيدكم بأحسنھا نحو مرزوق ورباح: "قيل ألبي الدقيش االعرابي
والعرب إنما كانت تسمي بكلب : "وتعرض الجاحظ لھذا الموضوع أيضا، فقال". أبناءنا ألعدائنا وعبيدنا ألنفسناإنما نسمي "

وكان الرجل إذا ولد له ذكر، خرج يتعرض لزجر الطير والفأل، فإن . وحمار وحجر وجعل وحنظلة وقرد على التفاؤل بذلك
ءل فيه الشدة والصالبة والبقاء والصبر وانه يحطم ما لقي، وكذلك إذا سمع إنسانا يقول حجر أو رأى حجرا، سمى ابنه به وتفا

سمع إنسانا يقول ذئب أو رأى ذئبا تأول فيه الفطنة والمكر والكسب، وإن كان حمارا تأول فيه طول العمر والوقاحة والقوة 
م أن موضوع التسميات عند العرب ويظھر مما تقد". والجلد، وان كان كلبا تأول فيه الحراسة واليقظة وبعد الصوت والكسب

كان من الموضوعات التي لفتت إليھا األنظار، لما في كثير منھا من غرابة وخروج على المألوف، فانبرى بعض العلماء في 
" ابن دربد"شرح األسباب التي أدت بالعرب إلى اتخاذ تلك التسميات، وإلى ذكر العلل التي دفعتھم عليھا كالذي نراه في بحث 

، حيث ذكر في مقدمته كل األسباب التي رآھا وتوصل إليھا في بحثه عن ھذا الموضوع، الذي أثار جانبا "االشتقاق"كتابه في 
  .وغيره من المستشرقين" رويرتسن سمث"منه 

   .كما سموا بعبد العزى، و عبد ود وعبد مناة وعبد الالت و عبد قسي و نحو ذلك، مما فيه إضافة العبودية ألحد األصنام

ولھذا يعد الرجل عربيا إذا . أما االنتساب إلى األم،فانه قليل الوقوع. والمتعارف عليه في اإلسالم، ھو إرجاع النسب إلى األب
أما قبل اإلسالم، فإن النسب وإن كان تابعا لنسب األب، إال أنه قد . كان والده عربيا، ال يؤثر فيه نسب أمه إن كانت أعجمية

بالرغم من ھذا العرف، فإن العرب في الماضي وفي الحاضر يقيمون وزنا كبيرا لدم األمھات، بل قد تزيد و. يالحق الولد باألم
، خير تعبير عن وجة نظرھم تلك، فإنه "ثلثين الولد على الخال"والمثل العراقي العامي . أھميته عندھم على أھمية دم األب

  .الجاھليون وزنا كبيرا عندھموھي من النزعات التي أقام لھا . يمثل نزعة عرق الخال

وھذا فان موضوع النسب إلى األب أو األم، موضوع . أما وجھة نظر العلم الحديث، فإن لدم األبوين أثرا متساويا في المولود
وبناء على ذلك يجب أن نقيم وزنا لموضوع التزاوج . ال يعالج عنده بالعرف والعادة، بل يعالج وفق قواعد العلم المقررة لديه

المختلط بين العرب والغرباء، وقد كان معروفا وشائعا في الجاھلية أيضا، إذ تزوجوا من الرقيق، والسيما الرقيق األبيض 
وتركوا أثرا في دماء أھلھا، يختلف . ونسلوا منه، كما سكن في جزيرة العرب آالف من الغرباء قبل اإلسالم واندمجوا في أھلھا

ذلك وضوح في سحن سكان السواحل، ألنھم أكثر عرضة لالختالط من أبناء البواطن  ويتبين. باختالف مقدار االختالط
   .والنجاد

: وال تختلف أسماء القبائل العربية في طبيعتھا عن طبيعة أسماء القبائل عند الشعوب األخرى، وال سيما قبائل الشعوب المسماة
ماء ذكور، وترد في األقل في صورة أسماء نساء، وتعد عندئذ فھي أسماء آباء وأجداد ترد غالبا في شكل أس. الشعوب السامية

أسماء أمھات، أي أمھات قبائل، وھي كما قلت قبل قليل ليست أسماء أعيان بالضرورة، فبينھا أسماء مواضع نسب سكانھا 
سبوا إليھا، وبينھا أسماء وبينھا أسماء آلھة و اصنام، تعلق المؤمنون بھا حتى ن. إليھا، فصارت بمرور الزمن جدا، وأبا، أو أما

ونجد بن أسماء القبائل العربية أسماء ترد عند العبرانيين وعند غيرھم من الشعوب السامية أعالما لقبائل كذلك، وقد . طواطم
يكون من المفيد جدا دراسة ھذه األسماء ومقابلتھا بعضھا ببعض، ودراسة أسماء القبائل العربية دراسة مستفيضة لمعرفة 

وتطورھا ومراجعة الموارد األعجمية والكتابات الجاھلية للعثور على تلك األسماء فيھا وتعيين زمن ظھور االسم فيھا أصولھا 
  .ألول مرة

  تأريخ الجزيرة القديم: الفصل الثالث عشر

ن مكشوفة ليس من السھل بقاء العاديات، التي تتألف من مواد منزلية وأدوات ضرورية لحياة اإلنسان، مدة طويلة في أرضي
وليس من السھل أيضا احتفاظ مثل ھذه التربة بجدث اإلنسان . سھلية، وفي مناطق صحراوية ال حماية فيھا لتلك األشياء

ولھذا ال يطمع الباحثون في الحصول . وھي معرضة لحرارة شديدة قاسية ولرياح عاصفة قاسية. وبعظام الحيوان أمدا طويال
   .المكشوفة التي تغلب عليھا الطبيعة الصحراوية والتي تؤلف أكبر قسم من جزيرة العرب على كنوز غنية من المناطق السھلة
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ومن ھنا سيتجه أمل، الباحثين عن اآلثار إلى األودية التي تتوافر فيھا الوسائل الكفيلة بنشوء المجتمعات على اختالف أشكالھا، 
فيھا، وإلى الھضاب والجبال حيث توجد المياه وتتساقط األمطار وإلى السھول التي تبعث النھيرات والينابيع واالبار الحياة 

وتتوافر الكھوف والصخور،وھي من العوامل المساعدة على نشوء الحضارة وحفظ اآلثار، لالستفادة منھا في الحصول على 
  .آثار تحدثنا عن تأريخ جزيرة العرب في آالف السنين الماضية قبل الميالد

زمن الحاضر التحدث عن جزيرة العرب في العصور الجليدية، لعدم وجود بحوث علمية عن ھذه وليس في استطاعتنا في ال
كذلك ال نستطيع أن نتحدث عن بالد العرب في العھود الحجرية، لعدم وجود موارد كافية تساعدنا في . العصور في ھذه البالد

" 375"، وھو يبعد "Dawadami" "الدوادمي" الكشف عنھا كشفا علميا، نعم، عثر على أدوات حجرية في موضع يقال له
ميال عن الخليج، عثر عليھا مدونة في األرض، وكان بينھا فاس طولھا سبع عقد و نصف عقدة، ولھا لون يميل إلى الخضرة، 
وعثر على أدوات حجرية أخرى في أنحاء من جزيرة العرب، وفي جملتھا األحساء وحضرموت، ولكن ما عثر عليه ما زال 

  .قليال، ال يمكن أن يعطينا رأيا واضحا علميا في تلك العھود في ھذه البالد

وقد تبين من فحص األدوات الحجرية التي عثر عليھا في األحساء أنھا تتكون من أحجار ال توجد في العروض، وبينھا أحجار 
إنھا أدوات استوردت من العربية ، و نن أنواع أخرى من الصخور، إذا رأى فاحصوھا "الكوارتز"بركانية أو من حجارة 

كما تبين من فحص األدوات الحجرية التي عثر عليھا في إليمن وفي حضرموت إنھا من النوع المستورد من فلسطين . الغربية
   .أو من بالد الشام، ألنھا تشبه األدوات الحجرية التي عثر عليھا ھناك

موت، فليست محكمة دقيقة الصنعة، بالقياس إلى ما عثر عليه في أما األدوات الحجرية التي عثر عليھا في مواضع من حضر
فلسطين أو في بالد الشام أو في إفريقية، وقد عزا بعضھم ذلك إلى طبيعة أحجار ھذه المنطقة، وعزاه آخرون إلى تأخر 

كانت  ورأى بعض الباحثين أن أرض، حضرموت. حضارة أھل حضرموت في ذلك العھد بالقياس إلى الحضارات األخرى
في عزلة عن البالد المتقدمة في الشمال، وأن صالتھا بإفريقية كانت أقوى من صالتھا بشمال جزيرة العرب وبالھالل 
الخصيب وبحضارة البحر المتوسط، ولذلك صارت األدوات التي عثر عليھا بدائية بعض الشيء بالقياس إلى ما عثر عليه في 

  .يقا بالحضارات المتقدمةأعالي جزيرة العرب، حيث كان االتصال وث

، ھو "الباليوليثية"ومن األدلة التي تثبت إن اتصال حضرموت بالسواحل األفريقية المقابلة كان قويا ووثيقا في العصور ال 
ووجودھا . عثور المنقبين على فؤوس يدوية في حضرموت تعد من صميم الصناعات التي ظھرت في تلك األنحاء من أفريقية

ر المنقبين على أدوات أخرى في من صناعات إفريقية، دليل على شدة العالقات ومبلغ توثقھا بين أفريقية في حضرموت وعثو
  .والسواحل العربية الجنوبية

المتخذ أشكاال ھندسية، مثلثا أو ھالال أو مربعا، الذي " Obsidian"ويظن إن الزجاج البركاني، المتكون من فعل البراكين 
، والذي عثر على نماذج منه في "Blade Industries"عند علماء اآلثار بسور صناعات النصل  يعود إلى الدور المعروف

وقد كانت ھذه الصناعة مزدھرة في حوض . حضرموت، ھو من المستوردات التي يرجع أصلھا إلى سواحل أفريقية الشرقية
  .الجنوبية، فيعود عھدھا إلى األلف قبل الميالد أما في العربية. البحر المتوسط وفي أوروبة قبل األلف الثالثة قبل الميالد

، منھا "قطر"من " دخان"وجنوب " عوينت علي" "عوينات علي"ورأس " الحملة"واكتشفت أدوات من العصور الحجرية في 
   ".النيوليثية"و " الباليوليثية"وھذه الصخور ھي من العصور . فؤوس ومقاشر ونبال وكميات من حجر الصوان

ضع متفرقة أخرى من جزيرة العرب على أدوات من عھود مختلفة قبل التاريخ، عثر على أكثرھا في مواضع وعثر في موا
وسيكون لبحث من يأتي بعدي فيقوم بوضع خارطة . شتى تقع عند األودية والطرق والمواضع التي تتوافر فيھا وسائل الحياة

وال شك في الكشف عن مواضع السكنى . لتاريخ شأن كبيرأو مخطط للمواضع التي عثر فيھا على آالت وأدوات مما قبل ا
والحضارة في بالد العرب قبل التأريخ، وفي الكشف عن نظرية تغير الجو في جزيرة العرب ونظرية الھجرات وارتحال 

  .السكان من مكان إلى مكان

" النيوليثية"وال  "Palaolithikum" "Palaeolithic" "الباليوليثية"وعثر على آثار متنوعة من العصور ال 
"Neolithikum" "Neolithic "وقد ذھب . في الكويت والبحرين وحضرموت ومواضع أخرى من العربية الجنوبية واليمن
، ثم ھاجر قسم من الناس إلى عمان "النيوليثية"إلى أن اليمن وعدن كانتا مأھولتين بالسكان في العصور " H. Field" "فيلد"
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، و ھاجر فريق آخر بطريق "وتنجانيقا"و " Kenya" "كينيا"طريق باب المندب إلى الصومال و والخليج، وھاجر قسم آخر ب
  .مأرب ونجران إلى شبه جزيرة سيناء و فلسطين و األردن

إلى الحجاز، " الھفوف"وعثر على آثار من العصور المذكورة في مواضع من المملكة العربية السعودية تتمد من األحساء 
وقد كان الصيادون في عصور ما قبل التأريخ ". تل الھبر"وقد عثر على أدوات حجرية في . إلى نجرانومن مدائن صالح 

وقصد ترك ھؤالء الصيادون ثم الرعاة . يتنقلون باتجاه األودية من مكان إلى مكان حيث كان األحوال فيھا خير مما عليه اآلن
وغيرھم يعثرون على قسم منھا بين الحين " أرمكو"براء شركة بعض اآلثار في األمكنة التي حلوا بھا ما برح السياح وخ

  .والحين

وال " Chelleen: "القديمة" الباليوثيكية"آثار من العھود " جبل الطبيق"التي تقع على سفح " Kelwa" "كلوة"ووجدت في 
"Acheuleen " والي"Levalloisien ." األلف الثامنة قيل وقد قدر بعض الباحثين تأريخ السكنى في ھذا الموضع إلى

، فوجد آثارا وصورا على "N. Glueck" "كلويك"و " G.. Horsfieled" "ھورسفيلد"وقد اكتشف ھذا الموضع . الميالد
  .الصخور، قدر إنھا ترجع إلى آالف من السنين قبل الميالد من مختلف العصور

ل و ذلك على طريق التجارة القديمة في وعثر على كھوف وقد صورت على جدرانھا صور حيوانات وصور الشمس، و الھال
و ھي تشبه في أھميتھا من دراسة الناحية االثرية، الصور المتقدمة التي . العربية الجنوبية، بين وادي يبعث و وادي عرمة

  .في األردن" كلوة"عثر عليھا في 

ور الجليدية المتأخرة في اوربة، و قد ذھب بعض الباحثين إلى إن جزيرة البحري ن كانت مأھولة بالناس أيام العص %533
و شمال القطيف، كان مزدحما " الدوامي"أي قبل خمسين ألف سنة، و أن ساحل الخليج، و ال سيما المنطقة الواقعة بين 

في " الباليوثيكية"، كما عثر على أدوات من العصور "م. ق 2500- 3000"بالسكان في المحصي ر البرنزية، أي حوالي 
  ".قطر"في شبه جزيرة " عوينات علي" "عليرأس عوينت "موضع 

وأن . كان يشبه جو بالد اليونان في الوقت الحاضر -أي أيام العصور الجليدية  - البحرين آنذاك " وقد ذھبوا أيضا إلى أن جو
أرض جزيرة  - ولعلھا كانت متصلة إذ ذاك باألرض األم . أرضي البحرين كانت مخصبة خضراء، مغطاة بكساء من الغايات

وقد عثر على أدوات . عاشوا على ما يقتنصونه من حيوانات، وفي مقدمتھا األسماك. أما سكانھا فقوم من الصيادين -العرب 
عثر . من حجر الصوان، استخدمھا أولئك الصيادون في صيدھم وفي تقطيع لحوم الفرائس التي يوقعھا سوء حظھا في أيديھم

  .كبير أحيانا، مما يدل على أن تلك األماكن كانت مستوطنة آھلة بالناس عليھا في مواضع متعددة من البحرين، وبعدد

وكل ما يستفاد . وليس في ھذه األدوات الصوانية ما يشير إلى أصل أصحابھا، أو إلى أسمائھم وأسماء المواضع التي كانوا فيھا
ھا ألدوات من الصوان ترجع إلى ھذا العھد ، وذلك بدليل مشابھت"Paleothitic" "الباليوثيكية"منھا إنھا من أواسط العصور 

  .عثر عليھا في شمال للعراق وفي فلسطين في شمال غربي الھند

قدر بعض الباحثين عمرھا . وقد عثر في البحرين أيضا على عدد من رؤوس حراب وسكاكين صنعت من الصخور الصوانية
يام الرعي وابتداء عھد االستيطان واالستقرار وھي ترجع إلى أواخر أ. يتراوح بين عشرة آالف واثني عشر ألف سنة

وبين ما عثر كل عليه من ھذه األدوات، أحجار سنت وشذبت لكي تكون بمثابة آالت لحصد المزروعات . واالشتغال بالزراعة
  .ولقطع الحشائش واجتثاثھا من األرض

مساكن له، فأقام فيھا قبل الميالد بأمد طويل، ال وفي العربية الغربية والعربية الجنوبية جبال ترصعھا كھوف، اتخذھا اإلنسان 
نستطيع تقدير زمانه، واتخذ بعضھا معابد ومواضع مقسھة، وأماكن للخلوة والتأمل الروحي والعبادة،و بعضھا مقابر يودع 

من عبث الطبيعة فيھا أجداث آبائه وأجداده وأھله، ولكن أكثر ھذه الكھوف قد عبث بھا الزمن، وعبثت بھا أيدي اإلنسان، أكثر 
بھا، فانتزعت منھا ما نبحث اآلن عنه من بقايا عظام وتركات سكنى، وآثار فن، فحرمنا بذلك الوقوف على حياة اإلنسان في 

  .جزيرة العرب في تلك األيام
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منازل  وعثر السياح على بقايا تلك الكھوف التي كانت. إلى سكان الكھوف في بالد العرب" الكالسيكيون"وقد أشار الكتبة 
وقد يكون من . وال يزال الناس يسكنون الكھوف في حضرموت وفي مواضع أخرى من جزيرة العرب. ومساكن آھلة بالناس

   .بينھا كھوفا كانت منازل األجداد النازلين بھا اليوم منذ آالف من السنين

ا في داخل الكھف، ولم تتناول ما على ولما كانت زيارات السياح ھذه الكھوف زيارات سريعة خاطفة، لم يتعمق السائحون فيھ
جدر الكھوف من رسوم أو زخارف،وقد يأتي يوم يعثر فيه الباحثون على كنوز من فن سكان الكھوف، ومن مخلفات لھم 
وعظام تكدست تحت أطباق الثرى، نستخرج منھا وصفا لحياة اإلنسان في تلك المناطق من جزيرة العرب، وقد تفيدنا في 

  .العالقات التي كانت بين أھل الجزيرة وبين بقية أنحاء العالم في تلك العھود السحيقةدراسة الصالت و

، أي العھود "Palaeolithic" "الباليوثية"فيتبين من ھذه اآلثار القليلة إن بالد العرب كانت مأھولة بالناس منذ العصور 
بين علماء اآلثار، " Chellian"ام العصور المعروفة ب الحجرية المتقدمة، وان من أقدم اآلثار التي عثر عليھا آثارا من أي

أي األدوار األولى من أدوار حضارة العصر الحجري، وانه قد عثر على أدوات من الصوان في الربع الخالي وفي 
وعثر على أدوات من الصوان من عصور ال ". البرنزية"والعصور " Neolithic"حضرموت من عھد ال 

"Chalcolithic "لنوع الذي عثر عليه في جنوب فلسطينھي من ا.  

وللعثور عليھا ". سيناء"ولم يوفق الباحثون للعثور على ھياكل كاملة إلنسان ما قبل التأريخ، ال في جزيرة العرب وال في 
   .أھمية كبيرة بالنسبة إلى البحث في تأريخ ظھور اإلنسان وتطوره، للوقوف على الزمن الذي عاش فيه في بالد العرب

جماجم والعظام مادة مفيدة جدا في دراسة التأريخ، ولكن الباحثين لما يتمكنوا من الحصول على مقدار كاف منھا يكون وال
للبحث عن البترول " أرمكو"وقد عثر رجال شركة . عندھم فكرة علمية عن العصور التي ترجع إليھا وعن أشكال أصحابھا

وعلى قسم من جمجمة حيوان قديم " Mastodon" "الحلمية"عض الحيوانات في العربية السعودية على بقايا عظام وأسنان لب
ووجد مثل ھذه البقايا الحيوانية في أنحاء أخرى من جزيرة العرب، ولكن " الدمام"في موضع يبعد تسعين ميال إلى الغرب من 

  .التأريخ القديمما عثر عليه ال يزال قليال، ال يكفي إلعطاء آراء علمية عن الحياة في جزيرة العرب في 

وقد تعرضت تلك المقابر لعبث الطبيعة ولعبث الطامعين بما فيھا من أشياء ثمينة، لذلك أصاب أجسام الموتى التلف، ولم يبق 
فقد . منھا غير بقايا من جسيم، إال ما كان من مقابر البحرين، فقد أعطت الباحثين ھيكلن كاملين لم يصبھما أي سوء أو تلف

إن أھل الميت وضعوا جسمي الميتين على الجانب األيمن ووجھوا الوجھين نحو المشرق، وأمدوا رجلي  تبين من فحصھما
ويبعث وضع الميتين على ھذه الصورة االحتمال بأن أھل البحرين كانوا يتبعون ھذه العادة في دفن موتاھم، وھي . الميتين

   .الدعادة كانت عند آھل العراق أيضا، في األلف الثالثة قبل المي

، التي عثر "Tumuli" "تمولي"وقد عثر في مواضع من جزيرة العرب على مقابر تبين إنھا من نوع المقابر التي يقال لھا 
أما مقابر البحرين، فھي تالل تكونت من قطع من الصخور، وضع بعضھا . عليھا في البحرين في نھاية القرن التاسع عشر

احداھما فوق األخرى في الغالب، تتخذ قبرا يوضع فيه الموتى، وتكون سقوف فوق بعض، لتكون غرفة أو غرفتين، تكون 
وقد عثر على بقايا . وبعد إغالق باب القبر يھال التراب على الصخور، حتى تتخذ شكل تالل. الغرف من ألواح الصخور

لي خمسين ياردة في العرض ھذه القبور التي يصل قاعدة بعضھا إلى حوا.خشب فيھا، مما يدل على استعمال الخشب في بناء
" 100"ويقدر الباحثون الذين بحثوا عن ھذه المقابر عادھا بزھاء خمسين ألف تل، وبزھاء . وحوالي ثمانين قدما في االرتفاع

قبر فيھا اإلنسان والحيوان جنبا إلى جنب، كما يتبين . ألف قبر" 100"ألف تل في تقدير بعض آخر، أي خمسين ألف قبر أو 
والغالب أنھم دفنوا الحيوان مع اإلنسان، ليستفيد منه الميت في العالم الثاني في عقيدة . ايا العظام التي عثر عليھا فيھاذلن من بق

أھلھا يومئذ، وكما نجد ذلك في اعتقاد المصريين واعتقاد غيرھم من الشعوب، ولھذا دفنوا مع الموتى أواني وأدوات بيتية 
  .ما يحتاج إليه اإلنسانوحليا وجواھر وفخارا وغير ذلك م

وقد عثر في ھذه المقابر على عدد من الجرار، تشبه الجرار المستعملة في الوقت الحاضر، مما يدل على أن الناس في الوقت 
وقد صنعت تلك . الحاضر ال يزالون يسيرون على سيرة أجدادھم الذين عاشوا قيل الميالد في عمل الجرار وسائر الخزف

واستعمل يديه في اكتساب الطين شكل الجرة التي . وضعه الخزاف على قرص دوالب يديره برجليهالجرار من الطين، 
. كما عثر على قشور بيض النعام، وقد قطعت بصورة تجعلھا كأسا يشرب بھا. ويميل لون ھذه الجرار إلى الحمرة. يريدھا
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نعرف من أمره اليوم وال من أمر أصحابه  مكتوب وال مؤرخ، لذلك ال. وعثر على أدوات أخرى، وكل ما عثر عليه غير
   .شيئا

باأللوف، " كورنول"الشمالي، قدرھا " المذرى"على عدد كبير من ھذه المقابر على حافات جبل " أرمكو"وعثر رجال شركة 
فظة وقد حافظت بعض ھذه القبور على أشكالھا محا. الجنوبي" المذرى"وعثروا كذلك على عدد آخر من ھذه المقابر في جبل 

وولمجد . في األقسام الجنوبية الغربية من جزيرة العرب" فلبي"ويشبه بعضھا القبور التي عثر عليھا  538%جيدة، 
، وفي موضع يقع شمال "الدمام"أميال من شمال غربي " 110"الواقع على بعد " الرديف"مقابر أخرى في موضع " كورنول"
 وقد يمكن من الحصول. قدما" 13"ياردة وارتفاعه " 33"أحد تلك المقابر  ، بمسافة أربعة أميال، حيث بلغ قطر"عين السبح"

  .على ھيكل عظمي وعلى فخار وقطع من العاج وقشور بيض للنعام وأسلحة مصنوعة من البرنز

المقابر التي عثر " فلبي"وقد وصف . ميال من شمال شرقي مكة" 143"الواقع على " المويه"وعثر على مقابر في موضع 
إن أكثرھا قد عبث به العابثون، فاخذوا ما كان : ، فقال"العلم األسود" و " العلم األبيض"وفي مرتفعات " الرويق"في  عليھا

ويظھر من وجود ھذه المقابر . داخل الغرف التي كان يوضع فيھا الموتى من ذخائر ومواد، وھي مختلفة األحجام واالرتفاع
وفي أماكن ال يقيم فيھا الناس، أن ھذه المناطق كانت مأھولة قبل اإلسالم،  في محال صحراوية بعيدة عن مواضع العمران

في رأي " الفينيقيون"وربما كان " الفينيقيين"إلى أيام قدماء " فلبي"وأنھا كانت ذات تأريخ قديم جدا، ربما يرجع في رأي 
   .أيضا من األفالج والخرج، حيث ھاجروا بعدئذ إلى البحرين" فلبي"

بمقابر أخرى في " Thesiger"وسمع ". الخشبة"بوجود مقابر أخرى من ھذا النوع، تعرف بين الناس باسم " فلبي"وقد سمع 
، لم تحدد ھوية "القرية"و " وادي الفاو"على مقابر عادية كثيرة العدد في " أرمكو"و عثرت شركة ". رھلة جھمين"موضع 

، كان محاطا بسور، وجد في داخله آثار "القرية"له أن الموضع وھو ووصفھا، وتبين " فلبي"وقد زارھا . أصحابھا حتى اآلن
كتابات وصور " القرية"وعلى مسافة من . بيوت ومقابر، وبين أنقاض المقابر أحجار مكتوبة تدل على إنھا كانت شواھد قبور

  .حيوانات مثل النعامة واأليل، وصور أناس نقشت على الصخر

لمقابر الخرج إنھا كثيرة العدد، وأنھا في مواضع " وفلبي" "Gerald de Gaury" "جيرالد دي كوري"ويظھر من وصف 
من " دي كوري"ولم يتمكن . ، وھي متفاوتة األحجام واالرتفاع"السلم"و " السلمية"و " فرزان"متعددة من ھذه اإليالة عند، 

وفحوص للعظام ولمحتويات القبور لمعرفة  تعيين تاريخھا، وال يمكن التثبت من ذلك بالطبع إال بعد القيام بحفريات دقيقة
  .مكانھا في التأريخ

وقد وجد أن أبواب مقابر البحرين قد وضعت في الجھة الغربية، مما يبعث على الظن على أن لھذا الوضع صلة بدين القوم 
  .الذين تعود إليھم تلك المقابر

المواد واألدوات التي عثر عليھا في المقابر األخرى التي  وقد وجد أن المواد واألدوات التي عثر عليھا في ھذه المقابر تشبه
ويظن بعض الباحثين أن أصحاب ھذه المقابر كانوا يقيمون في الجھة . عثر عليھا في المواضع المذكورة من جزيرة العرب

قلون إليھا موتاھم لدفنھم المقابلة لجزيرة البحرين من الجزيرة، أي على ساحل الخليج، وكانوا قد اتخذوا الجزية مقبرة لھم، فين
ومنھم من يرى أن تلك المقابر ھي مقابر رؤساء الفينيقيين وأشرافھم الذين كانوا يقطنون البحرين، وأن عھد تلك المقابر . ھناك

   .سنة قبل الميالد 1500- 3000يرجع إلى ما بين 

على أربع مقابر تبين من فحصھا إنھا " يعالبد"في البحرين جنوب طريق " م 1959"وقد عثرت البعثة الدانماركية في سنة 
وعثر السياح على تالل في مواضع متعددة من عمان وقطر، تبين إنھا مقابر لعھود سبقت . ترجع إلى العصور الحجرية

  .الميالد

إال أن مقابر البحرين، ومقابر المواضع المذكورة من جزيرة العرب، : وليست لدينا اآلن دراسة علمية شاملة عن ھذه المقابر
آراء من زاروھا ورأوھا، تكاد تتفق في القول بوجود ترابط في الزمن فيما بينھا، ويرجعون أيامھا إلى عصر ال 

"Chalcolithic "ومنھم من يرى إنھا من العصر البرنزي المتأخر، ويرى أن المقابر المقامة على . أو إلى العصر البرنزي
أما المقابر المقامة على السھول المنبسطة فيرون لنھا مقابر قوم . الرعاة المرتفعات ھي مقابر جماعة من الصيادين أو

  .مزارعين مستقرين
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ھي مقابر أقوام عاشوا في األلف الثالث قبل " أبي ظبي"في " أم النار"و يظن إن المقابر التي عثر عليھا في جزيرة  %541
و قد كسيت ھذه المقابر و غطيت بحجارة . ه رسومالميالد، وقد عثر فيھا على ھياكل عظمية و على خرز و فخار علي
و قد نحتت واجھة الحجر المحيطة بالصور لتظھر . منحوتة، حفرت عليھا صور ثيران و جمال و أفاعي و حيوانات أخرى

 وھي. وبظھر من دراستھا إنھا من عمل أيد أتقنت مھنتھا، وأجادت في فنھا بالقياس إلى تلك األزمنة. الصور بارزة عالية
   .تحتاج إلى دراسة لمعرفة مدى تأثرھا بفنون الشب األخرى التي كان لھا اتصال بھذه البالد

إن ھذه المقابر تستحق الدراسة حقا، ألنھا تتحدث عن وجود روابط فكرية مشتركة بن أصحابھا، وعن احمتال ارتباطھم بعقيدة 
تعبث بھا أيدي البشر العاتية، عن كتابات مطمورة في غرفھا،  وال يستبعد أن تكشف بعض القبور السالمة التي لم. دينية واحدة

أو عن صور و نقوش ورموز تتحدث إلينا عن ھوية أصحابھا وعن مكانتھم في التاريخ وفي الحضارة البشرية بالنسبة إلى 
 نعرف اليوم من أمرھا إال وعندئذ نكون قد انتقلنا إلى مرحلة جديدة من مراحل تاريخ العرب القديم، ال. األيام التي عاشوا قيھا

  .ھذا النزر اليسير الذي نتحدث عنه

ولست أستبعد أيضا احتمال عثور المنقبين في المستقبل على آثار أصحاب ھذه المقابر في مواضع ال يمكن أن تكون بعيدة 
ھذه المھمة في عمل ھذه  وأن قوما لھم. عنھا، إذ ال يعقل أن يكون ذوو أرحام الموتى قد سكنوا في مواضع قصية نائية عنھا

. والمخلفات للتي عثر عليھا في بعض ھذه القبور ھي خير شاھد على ذلك. القبور، ال بد أن يكونوا على درجة من الحضارة
وال يستبعد . فقد عثر فيھا على حلي وكل أوان من الفخار وعلى آثار أضرى مصنوعة تظھر براعة في الصنعة واإلتقان

   .ي مستوطناتھم متى عليھاالعثور على أمثالھا ف

ھذا، وقد عثر بعض السياح على قبور جاھلية في حضرموت وفي اليمن وفي مواضع أخرى من جزيرة العرب، إال أن ھذه 
ول . المقابر ھي أحدث عھدا من تلك، ثم إنھا قبور نحتت في الصخور نحتا، ولم تعمل على ھيأة تالل على النحو الذي وصفناه

. في اليمن" كوكبان"وصف مفصل لمقابر منحوتة زارھا تقع على مقربة من مدينة " Carl Rathjens" "كارل راتجن"
وقد وجد أن أكثرھا قد لعبت . وھي كثيرة منحوتة في جانب الجبل، منھا المنفردة المنعزلة ومنھا ما نحتت بعضھا فوق بعض

ة سبئية عند أحد أبواب ھذه المقابر، مما يدل على إنھا وقد عثر على كتاب. بھا األيدي، فأخذت ما كان فيھا، فخلت من كل شيء
وال يستبعد بالطبع أن يكون أولءك الناس قد توارثوا ھذا النوع من القبور من أسالف لھم كانوا قد . كانت لقوم من سبأ

  .نحتوھا

فھي ضحلة يسيرة، ألن ما . ،ال يزيد على علمنا بالعصور الحجرية فيھا"البرنزية"وعلمنا بأحوال جزيرة العرب في العصور 
وال يستبعد بالطبع احتمال عثور المنقين في . عثر عليه من مخلفات تلك العصور ليس بشيء يذكر وال يكفي الستنباط آراء منه

المستقبل على آثار قد ترجع إلى ھذه العصور ستھتك الحجب التي تحول اآلن بيننا وبين التعرف على تلك الحقب القديمة من 
من جزر الكويت على آثار من ھذه العصور، إال " فليكا"التي نقبت في جزيرة " البعثة الدانماركية"زيرة وقد وجدت تأريخ الج

  .إن ما عثر عليه ال يكفي إلعطاء رأي علميا كاف عن العصور البرنزية في ھذه األرضين

األلف الثالثة قبل الميالد، وقد تبين أن ھذه  على آثار سكنى وبقايا أبنية وھياكل يرجع عھدھا إلى" فيلكا"وقد عثر في جزيرة 
الجزيرة والجزر األخرى الواقعة في الخليج كانت مالجىء يلجا إليھا أصحاب السفن والتجار في تلك األزمنة لالستراحة 

وبالسواحل  وألھميتھا ھذه اھتمت بھا. ولشراء ما يجدونه عند أھل السواحل المقابلة، وللتمون بما يحتاجون إليه من ماء وزاد
   .المقابلة لھا حكومات العراق، فاستولى عليھا األكاديون واألشوريون واليونان

وقد عثر على مواد مصنوعة من حديد من العصر الحديدي، غير إنھا قليلة ال يمكن أن تكون لنا رأيا واضحا من العصور 
  .الحديدية في جزيرة العرب

  ".البرنزية"تبين من دراستھا وفحصھا على إنھا من العصور " الظھران"وعثر على بقايا جماجم بشرية في 

وتدل األدوات المكتشفة على قلتھا على أن شعوب جزيرة العرب حتى في األزمان البعيدة عن الميالد كانت على اتصال 
د منھا ما تحتاج إليه بالعالم الخارجي وال سيما العراق وبالد الشام وحوض البحر المتوسط والقارة اإلفريقية،وإنھا كانت تستور

من مواد وتبيع لھا ما عندھا من سلع خام أو من سلع تستوردھا من السواحل اإلفريقية أو الھند، وأنھا لم تكن في يوم من األيام 
  .بمعزل عن بقية العالم
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الطبيعية وحدة ال في الزمان الحاضر، ھي مھن الناحية " الھالل الخصيب"والعراق وبالد الشام، أي األرضون التي يقال لھا 
وليست البادية الواسعة التي يمال باطن الھالل إال جزءا من جزيرة . يستطاع فصلھا عن جزيرة العرب، وامتداد طبيعي لھا

العرب، وامتدادا لھا، ال يفصلھا عنھا فاصل، وال يحد بينھا حد، و إذا ما تنقلت من بادية الشام إلى بوادي المملكة العربية 
تجد أمامك شيئا يشعرك بوجود فروق بين طبيعة ھذه األرضين الواسعة، أو وجود حواجز يمنع سكانھا من  السعودية، فال

وھذا كان من الطبيعي تنقل الناس في ھذين األرضين منذ وجدوا فيھا وظھروا عليھا بكل . الھجرة نحو الشمال أو إلى الجنوب
   .حرية، وبحسب الظروف السياسية والعسكرية واالقتصادية

وتأريخ ظھور العرب في بادية الشام وفي أطراف الھالل الخصيب، تاريخ قديم جدا، ولكننا ال نستطيع تحديد مبدئه، وال 
لم تكن تعنى عند الشعوب التي عاشت قيل الميالد، غير " العرب"ثم إن كلمة . تثبيته، ألننا ال نملك أدلة علمية تعينه وتحدده

تقصد البدو على نحو ما ذكرت في الفصل األول في تحديد معنى ھذه " عرب"لفظة  ، وكانت إذا ما ذكرت"أعراب"معنى 
أما العرب المستقرون، أو شبه الحضر، فقد عرفوا عندھم بأسمائھم، ولھذا اشتبه أمرھم علينا، وعثر على العلماء . اللفظة

لسبب المذكور، فصرنا في حيرة من أمرھم، تعيين ھوياتھم، لعدم نص الكتابات أو الكتب القديمة عال انھم عرب بمعنى جنس ل
، "عرب"وفي التوراة أسماء قبائل كثيرة، نسبت إلى آباء وأجداد، يجب أن تعد من العرب، ولكن التوراة لم تطلق عليھا لفظة 

حيرتھم ھذه  ألنھا لم تكن قبائل بدوية وليست اللفظة فيھا إال بھذا المعنى، فحار العلماء في تعيين أصل كثير منھا، وما زالت
وليس من المستبعد أن يكون بين الشعوب القديمة شعوب عربية، إال إنھا لم تعد من العرب ألن اللفظة لم تكن علما . حتى اليوم

  .على جنس قبل الميالد

ادية ھم و إذا ما أخذنا بنظرية القائلين إن جزيرة العرب ھي مھد الساميين، جاز لنا أن نقول عندئذ إن معظم أھل الخصيب والب
من معمل تفريخ الجنس السامي الكائن في تلك الجزيرة، وان ذلك المعمل ھو الذي أمد ھذه األرضين الممتدة من إيران إلى 

فصلة جزيرة العرب بالھالل الخصيب صلة قديمة ترجع إلى األيام األولى من أيام . البحر المتوسط بسالالت الساميين
   .ترجع إلى أقدم س تلك األيامالساميين، على ھذه النظرية، وربما 

وسنرى فيما بعد أن حكام العراق كانوا قد استولوا على العروض في األلف الثالثة أو قبلھا قبل الميالد، وانھم نزلوا في 
البحرين وفي جزر أخرى من جزر الخليج، وان أصل الفينيقين ھو من البحرين في رأي كثير من العلماء، منھا ھاجروا إلى 

وسواحلھا، وما كان ذلك ليتم لو كانت جزيرة العرب بمعزل عن الھالل الخصيب أو عن بادية الشام، أو إن " نيقيةفي"أرض 
  .الھالل والبادية كانا بمعزل عن جزيرة العرب

وكانوا قد انشأوا أسطوال لنقل . م مع البحرين.ق2000كانوا يتاجرون في حوالي السنة " أور"وقد ذكر إن جماعة من تجار 
على البحرين وقطر، وان البحرين كانت في ." م. ق 2300"األكادي استولى في حوالي السنة " سرجون"ويقال إن . تجارةال

، و إنھا كانت "أجرم"، وھو اسم قريب من "Agarum" "أجارم" "كاروم"في يد قبيلة اسمھا ." م. ق 1750"حوالي السنة 
  .التي ھي األحساء" ھجر"ھم أھل مدينة " Agarum"لباحثين إلى أن وقد ذھب بعض ا". اسرحدون"تدفع الجزية إلى الملك 

محطة مھمة جدا للتجارة بين المھند " دلمون"إذ كانت . وقد كانت العالقات التجارية مستمرة دوما بين البحرين وبين العراق
صالت األخرى وتنقل النحاس من تستورد األخشاب من الھند ومن إفريقية كما تستورد الحا. وإفريقية وسواحل الخليج والعراق

أو غيرھم خالل نھر الفرات، لنقلھا " أور"عمان، فتبيع ذلك إلى جنوب العراق، وربما حملت تلك التجارات بسفن يملكھا أھل 
 وقد تبين من األخبار التي". أوروبة"ھناك إلى بالد الشام ومنھا إلى البحر المتوسط لبيعھا إلى أھل اليونان وبقية أرجاء  من

كانت تقوم برحالت منتظمة فيما بين " م. ق 2100 -  2200"إن سفن ذلك الوقت " أور"تعود إلى أيام األسرة الثانية من أسر 
، وذلك نقل ما يرد إلى ھذه الجزيرة من نحاس ومن أحجار ثمينة من عمان، و من ذھب وأخشاب وأفاويه "أور"البحرين و 

   .ومواد أخرى ثمينة من الھند

" Inzak" "انزاك"وما اإلله . اليات عراقية في البحرين، كما ھاجرت جاليات من البحرين إلى العراق فسكنت بهوقد نزلت ج
. الذي عبد في جنوب العراق وشيدت المعابد بأسمه، إال عالمة على ھجرة أھل البحرين إلى العراق، وتأثر أھل العراق به

نتقال عبادته إلى العراق دليل على تأثر العراقيين بثقافة أھل البحرين، ونقل و إ. فھذا اإلله ھو إله أصله من آلھة أھل إلبحرين
  .أھل البحرين له معھم إلى وطنھم الجديد

وقد كانت البحرين ترتاح كثيرا عند انشغال أھل العراق بالتحارب فيما بينھم، أو بانشغال الحكومات المھيمنة عليه بمحاربة 
كبرة، إذ تلھيھم تلك الحروب عن التفكير في السيطرة على البحرين وابتزاز األموال من أھل جيران العراق من الدول القوية ال
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الجزيرة، وتكون مل ھذه الظروف فرصة ثمينة للدلمونيين، إذ يجدون أسواقا رائجة تشتري منھم ما يأتون به إلى جنوب 
  .ا في أخذ الضرائب من أولئك التجارالعراق، كما يجدون الحكومات مشغولة في معالجة مشكالتھا فال تشتط كثير

في األرضين الواسعة الممتدة من الفرات إلى " العرب"والكتابات اآلشورية،ھي أقدم سجل، ال شك في ذلك، يشير إلى وجود 
أعراب متنقلون في الغالب، ھائمون في البادية : ولكن العرب فيه ھم أعراب، ال أقل من ذلك وال أكثر. مشارف بالد الشام

وإلى ھذه الغارات يعود، وال شك، فضل اضطرار . الماء والكأل واالرتزاق من الغارات على اآلشوريين وعلى غيرھم حيث
وقد وجد ھؤالء األعراب قبل زمان ھذا . اآلشوريين إلى اإلشارة إليھم في تلك الكتابات، ولوالھا لما ذكروا فيھا وال أشير إليھم

فقد يعثر على كتابات جديدة من زمن سحيق، يسبق زمن الكتابات اآلشورية،  ؟يدري التسجيل بأمد طويل من دون ريب، و من
   .يرد فيھا شيء من األعراب فترتفع بذلك معارفنا عنھم إلى زمن أبعد من ھذا الزمن المنصوص عليه في كتابات اآلشوريين

ادية الشام ومشارقھا وفي العراق، ولكنھا أما الموارد اإلسالمية، فقد اضطربت في تعيين الزمن الذي ظھر فيه العرب في ب
وما ذكروه عن ظھور العرب في ھذه البالد، فھو مأخوذ . كلھا ال تعرف تأريخا يسبق التاريخ المذكور في النصوص اآلشورية

 ، وانھم"بختنصر"أن العرب كانوا في أرض العراق في أيام " لھشام بن محمد الكلبي"ويظھر من رواية . من قصص إسرائيلي
جمع ذمن كان في بالده من العرب " بختنصر"، وان "معد بن عدنان"كانوا تجارا يقدمون العراق للتجارات، وذلك في أيام 

على النجف وحصنه، ثم ضمھم " حيرا"، فبنى لھم "برخيا"بغزو العرب في جزيرتھم، إذ نزل وحي من هللا على " حين ھم 
وانتشر الخبر فيمن يليھم من العرب، فخرجت إليه طوائف منھم . بالغزو فيه، ووكل بھم حرسا وحفظة، ثم نادى في الناس

وخلى عن أھل ". األنبار"السواد على شاطئ الفرات، فابتنوا عسكرھم بعد، فسموه " بختنصر"مسالمين مستأمنين، فأنزلھم 
  .فھذا كان مبدأ نزول العرب في العراق. الحرة، فاتخذوھا لھم منزال

، فالعرب الذين نزلوا الحرة و األنبار "تبع"كذلك إن الذي أنزل العرب في العراق ھو " البن الكلبي"ويظھر من رواية أخرى 
   .ھم قوم يمانون

أبو كرب بن ملكي كرب "، وھو "تبان أسعد"، الذي حكم بعد بلقيس، وھو "ياسر أنعم"بعد  -على زعمه  -ھذا حكم " تبع"و 
، وكان "األذعار بن أبرھة تبع ذي المنار ابن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ ذو"، وھو "بن تبع ابن زيد بن عمرو بن تبع

فلما انتھى إلى ". األنبار"، ثم سار يريد "جل شمر" "طيء"وقد خرج من اليمن حتى نزل على جبلي ". الرائد"يقال له 
و " جذام"و " لخم"و " إألزد"ا من ثم سار، وخلف به قوم". الحيرة"ليال، تحير فأقام مكانه، فسمي ذلك الموضع " الحيرة"
، "إياد"و " بلحارث بن كعب"، فبنوا وأقاموا به، ثم انتقل اليھم بعد ذلك ناس من طيء وكلب والسكون و "قضاعة"و، " عاملة"

. العراقوأقام العرب في . ، فلقي الترك، ثم انكفأ راجعا إلى اليمن"أذربيجان"، ثم إلى "الموصل"ثم إلى " األنبار"ثم توجه إلى 
فھذا كان مبدأ نزول العرب السواد من ". ففيھم من قبائل العرب كلھا من بني لحيان وھذيل وتميم وجعفي وطيء وكلب" 

   .أرض العراق

أن العرب : متممة للرواية األولى عن نزول العرب أرض العراق، خالصتھا" ابن الكلبي"رواية أخرى عن " الطبري"وحكى 
معد "فلما كثر أوالد . ، و بقيت الجزيرة خرابا"األنبار"لحيرة، انضموا بعد وفاة ھذا الملك إلى أھل ا" بختنصر"الذين أسكنھم 

ومن كان معھم من قبائل العرب، ومألوا بالدھم من تھامة وما يلھم، فرقتھم حروب وقعت بينھم، وأحداث حدثه " بن عدنان
ليمن ومشارف الشام، وأقبلت منھم قبائل حتى نزلوا البحرين، وبھا فيھم، فخرجوا يطلبون المتسع والريف فيما يليھم من بالد ا

، فاجتمع بالبحرين جماعة من قبائل "بني عامر"من بقايا " عمران بن عمرو"كانوا نزلوھا في دھر " األزد"جماعة من 
". تنوخ"ناس، وضمھم اسم ، وھو المقام، وتعاقدوا على التآزر و التناصر، فصاروا يدا على ال"التنوخ"العرب، فتحالفوا على 

وتطلعت أنفس من كان بالبحرين من العرب إلى ريف العراق، وطمعوا في غلة األعاجم على ما يلي بالد العرب منه، أو 
مشاركتھم فيه، واھتبلوا ما وقع بين ملوك الطوائف من االختالف، فأجمع رؤساؤھم على المسير إلى العراق، ووطن جماعة 

في جماعة قومه وأخالط من الناس ثم أعقبتھم موجات " الحيقار بن الحقيق"، فكان أول من طلع منھم ممن كان معھم على ذلك
  ".األرمانيين"أخرى استقرت في الحيرة و األنبار وغيرھا من األماكن بعد أن تغلبوا على 

يقيموا في مملكته، وان يدينوا  أن" تنوخ"لما استولى على الملك بالعراق، كره كثير من " أردشير"أن " ابن الكلبي"وروي عن 
وغيرھم، فلحقوا " مالك بن زھر"و " مالك وعمرو ابني فھم"الذين كانوا أقبلوا مع " قضاعة"له، فخرج من كان منھم من قائل 

  .ثم وصلت إليھم جموع أخرى من قبائل العرب، فكونوا ممالك وأمارات، سوف أتحدث عنھا. بالشام إلى ھنا ا من قضاعة
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وصل إليه علم األخباريين عن العرب في الھالل الخصيب وھو علم ال يستند بالطبع إلى نصوص عربية جاھلية، و ھذا ما 
   .إنما أخذ من روايات شفوية، وأخبار وردت على ألسنة اإلخباريين ومن روايات أھل الكتاب

دمشق يرتقي إلى أيام اآلشوريين، أو  ومن الخطأ بالطبع أن نتصور أن وجود العرب في بادية الشام وشاطئ الفرات وأطراف
و إذا كنا قد أشرنا إلى وجودھم في المواضع . فوجود العرب في ھذه األرضين ھو أقدم من ھذا العھد بكثير. قبل ذلك بقليل

رب المذكورة في ھذا العھد، فالن الكتابات اآلشورية ھي أقدم كتابة وصلت إلينا ووردت فيھا إشارة إلى العرب،وإال فإن الع
في عھد ال نستطيع بالطبع تعيين ابتدائه، ألن ھذه األرضين ھي امتداد ألرض . ھم في ھذه األرضين قبل ھذا العھد بكثير

جزيرة العرب، والتنقل بينھا وبين جزيرة العرب ھو تنقل حر ليس له حاجز وال حدود، فال نستطيع إذن أن نقول متى سكن 
  .العرب بادية الشام

العربية مقاومة شديدة وعنتا شديدا من الحكومات التي حكمت العراق والحكومات التي حكمت بالد الشام، فقد وقد القت القبائل 
وقفت تلك الحكومات منذ الدھر األول لھا بالمرصاد، وأبت أن تسمح لھه بالتوغل في داخل أرضھا التي نحكمھا حكما فعليا، 

ذ لم يكن من السھل على البدو تغيير سنھم و اقتباس سنن الحضر، ثم ذلك ألنھا كانت كاب األعراب و تخشى من البداوة، إ
وقد ترك غزو األعراب للحدود أثرا سيئا راعبا في . إنھم كانوا يغيرون على الحضر وعلى الحدود ألخذ ما يجدونه أمامھم

يتماھلوا معھم إال بالوصول نفوس الحكام جعلھم ال يتسامحون في دخول البدو إلى أرض الحضارة، ما دامت للحكام قوة، ولم 
إلى حدود الحضارة ومشارفھا، وذلك ألنھم نصبوھم حرسا لھم، يمنع القادمين الجدد من البادية من الدنو من أرض الحضارة، 
ويدافع عن الحدود ساعة الخطر، ويھاجم مع القوات النظامية للحكومة الحاكمة أرض العدو في الحروب، وفي أيام السلم 

   .والفزع في نفس العدو وإكراھه على تنفيذ مطلب يراد منه إللقاء الرعب

إذ . وقد اضطرت الحكومات إلى دفع أ د وطعم وھبات وعطايا سخية لسادات القبائل الحراس في مقابل قيامھم بحراسة الحدود
وادي وغزو أعراب لم يكن في استطاعة تلك الحكومات القيام بھا بنفسھا، وال سيما في تعقب األعراب ومالحقتھم في الب

العدو، فصارت لسادات القبائل جعاالت سنوية وھدايا وألطاف وبعض امتيازات السترضائھم وإسكاتھم ما داموا أقوياء أعزاء، 
وجعلت معھم في بعض األحيان حاميات من قوى تلك الحكومات عليھا سياسيون وقادة لمراقبة اعمال سادات القبائل والحد من 

م عند ظھور سيد آخر قوي منافس في الميدان يريد مھاجمة الحدود أو انتزاع الرئاسة من سيد القبيلة غلوائھم، ولمساعدتھ
  .صاحب االمتيازات

فإذا بدا الوھن عليھم، وتبين أن األمر قد أفلت من . والحكومات ھم عادة إلى جانب سادات القبائل ما دام السادات أقوياء أعزاء
كفايات وقدر ورؤساء أقوى من رؤساء القبائل القديمة قد برزوا في الميدان، وقد أخذوا على أيديھم، وان سادات جددا أصحاب 

أيدي السادات القدامى، وأن المصلحة تقتضي اآلن التحول من القديم إلى الجديد، تحولت تلك الحكومات إلى السادات الجدد، 
لمذكورة حتى يظھر منافس جديد، يتطاول على القديم واتفقت معھم على شروط مرضية، للقيام بأداء المصالح والواجبات ا

آل "و " آل فالن"وھذا ھو سر تعدد حكم سادات القبائل، وانتزاع قبيلة الحكم من قبيلة أخرى، و تغير حكم . فيأخذ مكانه
   .، وحلول حكم قبلي محل حكم قبلي سابق"فالن

فا في الحكومة المھيمنة على العراق أو على بالد الشام وسادات القبائل ھم على ھذه السنة أيضا، فكانوا إذا وجدوا ضع
فإذا لم تجب قام . وأدركوا إنھا في وضع حرج، تقدموا إليھا بمطالب جديدة وبشروط جديدة، تكون متناسبة مع حراجة الموقف

ثور ويخرج عن طاعتھا، سيد القبيلة بتھديد مصالح الحكومة وبغزو أرضھا أحيانا، وقد يفاوض العدو لالتفاق معه عليھا، وقد ي
وبنطبق ھذا الوضع على األعراب الذين . ويظل ھذا شأنه حتى تجاب مطالبه، أو يتفق معھا على شروط يرضى عنھا

يجاورون الحضر، فعلى الحضر دفع جعالة إلى سيد األعراب في مقابل حمايتھم لھم ومنع القبائل األخرى المجاورة من 
  .ھؤالء السادة بعھودھم مع الحضر ما دامت في مصالحھم ويتقيد. اإلغارة على أولئك الحضر

أما إذا رأوا أن الحضر في وضع حرج وأن الحكومة التي ترعاھم، أو حكومة المدينة ضعيفة غير قادرة على الدفاع عن 
بار ومن نفسھا، فإن األعراب يفرضون على الحضر مطالب جديدة، ويأخذون منھم امتيازات إضافية مثل حق االرتواء من اآل

مجاري الماء، وحق رعي ماشيتھم في زرع الحضر، إلى غير ذلك من شروط، يضطر الحضر إلى الموافقة عليھا للمحافظة 
  .على حياتھم وأموالھم، وإال تعرضوا للغزو ولكوارث أخرى قد تنزل بھم أضرارا تزيد على ما يطلبه األعراب منھم بكثير

، أي مواضع حصينة تعسكر "مسالح"الشأم لما  أقامت حكومات العراق وبالدوللسيطرة على حركات األعراب ولضبطھم، 
فيھا قوات نظامية في البادية، يترأسھا ضباط، وضعت فيھا كل ما يحتاج إليه من سالح ومؤن وذخائر وقوات كافية للقيام بمثل 
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ذه الحصون أنفسھم حكاما يتحكمون في وقد حفرت لھا آبارا لالرتواء منھا ونصب ضباط ھ. ھذه المھمات الخطيرة في البوادي
البوادي التي يشرفون عليھا، يفضون مشكالت القبائل، ويحافظون على األمن، ويراقبون تحركات األعراب وتنقالتھم، ليكونوا 

وكان . إلى أيام فتوح المسلمين للعراق و لبالد الشام" المسالح"وقد بقيت ھذه . على حذر منھم و من غزواتھما المفاجئة للحدود
من واجبات ھذه الحصون توزيع األرزاق على األعراب أيام الشدة والضيق، والتقرب إلى سادات القبائل، وعقد صداقات 

  .معھم ليستفاد منھم في كبح جماح أتباعھم، و يحولوا دون تحرشھم بھم، ولئال يقوموا بمھاجمة الحدود

غربي لنھر الفرات، وحدود الحضارة لبالد الشام وأعالي البادية، وكان أقصى مكان سمح للعرب بالوصول إليه ھو الشاطىء ال
ذلك، فكان من الصعب على العرب الوصول إليه، لتشدد الحكومة في منعھم من الدنو . أما ما وراء. أي قصر البادية األعلى

وكفرت بسنة الغزو، ورأت  ولم يدخله من العرب إال أفراد أو جماعات تنكرت للبادية ولسننھا،. منه، وتصلب الحضر تجاھھم
أما الذين وتفوا عند ھذه . في الزراعة وفي احتراف الحرف شرفا ال يقل عن شرف رعي اإلبل والتنقل بھا من مكان إلى مكان

الحدود، وھم السواد الغالب، فقد يقوا على سنن البادية، مخلصين لھا مؤمنين بحق الغزو والقوة، إال من اشتم رائحة الحضارة 
قليال من ريح الحضارة، وجاور الفرات ومشارف الشام، حيث تلوح معالم الحضر، فقد طور نفسه بعض التطور، وتنفس 

واستقر في األرض بعض الشيء وصار وسطا بين الحضارة و البداوة، ال ھو حضري كل الحضري، وال ھو أعرابي تام 
   .األعرابية، و إنما وسط بين بين، ومنزلة بين المنزلتين

من الممكن لألعرابي أن يدرك قيمة الزرع والغرس وحياة االستقرار ألن الماء وھو جوھر الزرع غير متوافر لديه،  ولم يكن
وألن األمن غير موجود عنده، فھو متى زرع واستقر وكون مجتمعا حضريا صغيرا، ھاجمه من ھم على شاكلته من أھل 

ستطيع االعتماد على نفسه والركون إلى قوته في صد عادية الغزاة، و مجتمعه مجتمع صغير ال ي. البادية وسلبوه كل ما لديه
إال في األماكن التي وجدت فيھا مياه، وتوافرت لديھا القوة، كما لم . لذلك حالت ھذه الظروف دون السكنى والزرع واالستقرار

در، ذلك ألفھم ھم أنفسھم أبناء إكراه أتباعھم على االستيطان والسكنى في بيوت من م. يكن من السھل على سادات القبائل
. بادية، وآراؤھم آراء أعرابية وال يفكر في ھذه الشؤون إال من كان حضريا مستقرا ومن ولد ونشأ وتثقف في أرض الحضارة

ثم إن تنفيذھا يستدعي وجود مال وأمن وقوة رادعة تمنع األعراب من إفساد ما تقوم به الحضري من عمل مجھد، ولم تكن 
رة عند سادات القبائل، ولم يكن في وسع سيد القبيلة الذي يجب أن يكون محترسا يقظا حتى ال يفاجئه منافس طامع ھذه متواف

لذلك قضت طبيعة . من آھل البادية فيأخذ مكانه، أن يأمر قومه باالستيطان، ووضعه على ھذه الحالة من القلق وعدم االستقرار
إلى ھذه األماكن بان تعيش عيشة أعرابية أو عيشة رعي، تعيش على ماشيتھا بدال  ھذه البيئة على غالبية األعراب التي جاءت

   .من االستقرار استقرارا دائما واالشتغال بالزراعة واالتجار بالزرع

وال بد أن تكون ھذه القبائل قد نزلت مصر أيضا، فمن يصل . منذ القدم." طور سيناء"لقد كانت القبائل العربية قد توغلت في 
ذھبت تلك القبائل إلى مصر تحمل إليھا ما عندھا من سلع، وفي جملتھا البخور . يكون قد طرق أبواب مصر" طور سيناء" إلى

والمر والحاصالت األخرى التي عرف العرب باالتجار بھا، غير أننا ال نملك و يا لألسف نصوصا تأريخية نستطيع أن نعتمد 
ى صور ومدونات مصرية للسالالت الملكية األولى، تشير إلى البدو، والبدوي ھو نعم، عثر عل. عليھا في إثبات ذلك االتصال

من بدو . غير أننا ال نستطيع أن نؤكد أن أولئك البدو، ھم أعراب من أعراب طور سيناء، أو . في اللغة المصرية" عمو"
  .مصر أو من أعراب جزيرة العرب

لمصرية القديمة بالعرب وببالد العرب، إنما يتحدثون عن حدس وتخمين، والذين يتحدثون اليوم عن صالت السالالت الملكية ا
ال عن وثائق ونصوص أشير فيھا صراحة إلى العرب وإلى بالد العرب، وإن كنا ال نشك كما قلنا بوجوب وجود صالت 

طور "طريق  قديمة جدا ربطت بين مصر وبالد العرب، ال سيما أن مصر متصلة فعال بجزيرة العرب من ناحية البر عن
وال . ، ثم إنھا على الساحل المقابل للجزيرة، فال بد أن يكون ھناك اتصال بري وبحري قديم بين العرب والمصريين"سيناء

  .يستبعد احتمال عثور المنقبين في المستقبل على آثار قد تتحدث عن ھذا االتصال

، وال سيما المناطق "مصر"، إن األقسام الشرقية من "الكالسيكيين"، وغيرھما من "بلينيوس"و " ھيرودوتس"يظھر من أقوال 
ولم تستقر ھذه القبائل في . وقد ذكرت أسماء عدد منھا في كتب ھؤالء. كانت مأھولة بقبائل عربية" طور سيناء"المتصلة ب 
على البحر األحمر " الكالسيكيون"وقد أطلق . ، بل سكنت قبلھم بأمد طويل كما يظھر ذلك من كتبھم"الكالسيكيين"أيام ھؤالء 

، وفي ھذه التسمية معنى يشير إلى نفوذ العرب وھيمنتھم "Arabici Sinus" "Sinus Arabicus" "الخليج العربي"اسم 
   .على ھذا البحر
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، ال تزيد على معارفنا "األكادبين"ومعارفنا بصالت العرب بالحكومات العراقية القديمة، مثل حكومة السومريين واألكديين 
ة بصالت المصريين بالعرب، فھي حتى اآلن قليلة ضئيلة، ولكن ضآلة ما لدينا من معلومات ال يمكن أن تكون سببا المذكور

في الحكم بعدم وجود صالت وثيقة بين سكان الخليج و سكان العراق وال سيما القسيم الجنوبي منه في أيام السومريين، بل 
وھو من ثم ال يمكن . ربة ساحل الخليج، وھو جزء طبيعي من جزيرة العربوقبل أيامھم أيضا، فالعراق ھو امتداد طبيعي لت

  .أن يكون بمعزل عن أرض الساحل وعن بقية أرض جزيرة العرب

، وھي ارض السالمة والنظافة، واألرض التي ال تعرف الموت وال األمراض واألحزان، "دلمون"وقد يكون السم أرض 
طيور أصواتھا بعض مما فوق بعض، والتي ال تفترس أسودھا، وال يأكل ذئب فيھا والتي ال ينعب فيھا غراب، وال ترفع ال

وقد حول . التي ھي جزيرة البحرين في لغة قدماء أھل العراق" دلمون"حمال، الجنة في األسطورة السومرية، عالقة ب 
فيھا وال موت وال حزن، استمده  الخيال السومري، أو خيال من عاش قبلھم على تلك األرض إلى أرض مسالمة مثالية ال قتال

  .من تلك الجزيرة المسالمة الواقعة في الخليج

، وھو من رجال ."م. ق Lugal-Zagge -Si" "2400 -2371" "سي - زبھه  - لوكال "ويحدثنا نص كتب عن فتوحات 
البحر "إلى " خليج العربيال" "البحر األسفل"، أن فتوحاته كانت قد امتدت من "Uruk" "الوركاء"الساللة الثالثة من ملوك 

  .ومعنى ھذا إن حكمه كان قد شمل الخليج العربي. ، أي البحر المتوسط"Upper Se" "األعلى

، أي العادل، أن فتوحاته "م .ق Sharru-kin" "3371 - 2316" "شروكين"االكدي، المعروف ب " سرجون"و في أخبار 
، "سرجون"و . ، أي الخليج العربي، وأنه استولى على مواضع منه"البحر األسفل" "البحر التحتاني" "البحر الجنوبي"بلغت 

   .ھو أقدم ملك أكدي، يقص علينا خبر وصول األكديين إلى تلك الجھات

" البحر الجنوبي"، و على الخليج العربي "البحر األعلى"حر المتوسط ويالحظ أن قدماء العراقيين كانوا يطلقون على الب
"The lower sea ." وان"البحر األعلى بحيرة "وذھب بعض العلماء إلى أن المراد من."  

حملة عسكرية بحرية، يظھر أنھا ر كبت " م. ق Manishtusu" "2306 - 2292" "منشتوسو"وقد أرسل الملك األكدي 
إلى الساحل المقابل، " البحر األسفل"، فعبرت الخليج "Shirikum" "شريكم"السفن من الجزء الجنوبي الغربي من إيران من 

ملكا، وقرروا " 32"، وبلغ عددھم "المدن"ولما وصلت سفنه الساحل، تجمع ملوك . أي الساحل الشرقي لجزيرة العرب
على جنود ملوك المدن، واندحر اھل الساحل، واضطروا إلى  -كما يقول ملك أكد- اربة جنوده، غير أن جنوده انتصروا مح

وقد استولى على ". مناجم الفضة"عليھا إلى موضع " أكد"وبذلك فرض، سلطان . االستسالم والخضوع، وسلمت تلك المدن له
  ".Enlil" "انلبل"من أحجار، فصنع منھا تماثيل قدمھا نذرا لإلله و أخذ ما وجد فيھا " البحر األسفل"الجبال جنوب 

ھي ارض عمان، وھي أرض متصلة من البحر بالبحرين " البحر األسفل"وأغلب الظن أن مراد الملك من الجبال أسفل 
في " عربستان"وبالعراق من البر والبحر، كما أن تحرك السفن من جنوب غربي إيران، أي من األرض العربية المسماة بي 

الزمن الحاضر إلى الساحل المقابل، أي ساحل جزيرة العرب الشرقي، يحمل الذھن إلى إن الجبال التي ذكرھا الملك ھي جبال 
  .عمان، و إذا صح ھذا الرأي، يكون ھذا الملك االكدي قد و صل في فتوحاته إلى أرض عمان

أنه أخضع موضع ". م.ق 2255- 2291" "نارام سين" "م سننارا" "نرام سن"و جاء في كتابة مدونة على تمثال الملك 
" Mannu-Dannu" "ماندانو" "Manium" "مانيوم" "مانو"، و تغلب على ملكه "Magan" "مفان"مجان " مكان"

   .وأسره

، و ھم أھل عمان "Naram-Sin" "نارام سن"والد " منشتوسو"، وھم قوم لم يشر إلى اسمھم "مكان" "مجان"يظھر أن أھل 
كانوا قد ثاروا على العرقيين األكديين الذين أخضعھم لحكمه والد  -كما سأتحدث عن ذلك بعد قليل- ي رأي أكثر العلماء ف
حملة تأديبية قضت على ثورتھم وأعادتھم إلى " نارام سن"، وذلك في أيامه أو في أواخر أيام والده، فارسل لذلك "نارام سن"

  .ج العربي من عمان إلى أعاله، إلى مملكة أكدحكم األكديين، وعاد بذلك ساحل الخلي

أو " دلجي"أو " شلجي"في خصوص سومرية وأكادية، نشر بعضھا العلماء، منھا نص للملك " مجان" "مكان"وقد ورد اسم 
 والواقع إن أھل الساحل الشرقي لجزيرة. أفاد وجود صناعة بناء السفن في ھذا المكان" ملك سومر وأكاد"الملقب ب " ونجي"
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العرب عرفوا بناء السفن منذ القدم، وقد ركبوا البحار، وتاجروا، وتوسطوا في نقل التجارة من مختلف السواحل، وال تزال 
صناعة بناء السفن الشراعية معروفة حتى اليوم مع قلة ربحھا، وعدم تمكنھا من منافسة البواخر، إال إنھا على كل حال مورد 

  .لقليلرزق ألصحابھا القتناعھم بالقوت ا

ومواضع أخرى من " البحرين"و " كيش"وفي " اور"ويدل، عثور المنقبين على أختام ومواد أخرى من عمل الھند، في 
كان معروفا في األلف الثالثة قبل الميالد، وأن حركة االتصال ھذه . الساحل العربي الشرقي على أن االتصال التجاري بالبحر

كانت من مراسي السفن الشھيرة في تلك األيام، تقصدھا " البحرين"لخليج مثل كانت مستمرة عامرة، وان بعض مواضع ا
   .السفن القادمة من العراق في طريقھا إلى الھند، والسفن القادمة من الھند في طريقھا إلى العراق

" مانيوم"ويظھر إن الملك ". أرض مجان"أي " Matu-Ma-Gan-Na"في نصوص أخرى " مجان" "مكان"وقد دعيت 
" بلو"وقد كتبت على التمثال لفظة . نفسه الذي ورد في نص آخر" Mannu-Dannu" "منودنو"ھو الملك " مانوم" "انئومم"
"Belu " المقتدر" "دنو"وتعني كلمة ". مجان"وقد جيء بحجر التمثال من ". مانيوم"، وھو "مجان"، أي سيد "سيد"بمعنى" ،

  .م، فھي لقبه، وليست جزءا من االسمولذلك يرى بعض الباحثين إنھا صفة ألحقت باالس

، وذلك لصنع التمائيل، "مجان"، إنه جلب الحجر من "لكش"مدينة " باتيسي"، و ھو "Godea" "غوديا" "جوديا"وفي أنباء 
إنه " غوديا" "جوديا"وقد ذكر ". ملوخا"اسم موضع آخر ھو " مجان"وذكر مع موضع ". سلون"كما جلب الخشب منه ومن 

وقد اخذ العلماء في تقصي ھذين المكانين اللذين أخذ منھما ھذا ال ". ملوخا"من " حجر أحمر"يرة من جلب كميات كب
  .أحجاره وأخشابه، وكذلك أسماء مواضع أخرى ذكرت مع المكانين" باتيسي"

ن اسم وقد نبه على اقترا. ، ويقع على رأيه في األقسام الشرقية من جزيرة العرب"مجان"عن موضع " ونكلر"وقد بحث 
" مجان"ويرى انھما اصطالحان يقصد بھما في البابلية القديمة بالد العرب، فيراد من " في الغالب " مجان"باسم " ملوخا"

ويرى . ، فيراد بھا القسم الشرقي من جزيرة العرب"ملوخا"وآما . إلى الجنوب" بابل"القسم الشرقي من الجزيرة من أرض 
أي الحبشة، وان البابليين لم يكونوا يتصورون بالد العرب شبه " كوش"عرف باسم  أيضا إن ما وقع في جنوب المنطقتين

" كوش"جزيرة تحيط بھا البحار من الشرق والجنوب والغرب، بل تصوروھا منطقة واسعة تمتد من الحبشة إلى الھند، وان 
وراة، ال يقصد به الحبشة ومصر، ومصر في الت" كوش"فما ذكر عن . تقابل مصر التي ھي القسم الشمالي من جزيرة العرب

وقد جاء على ذلك بأمثلة من العھد العتيق، ذكر أن من الصعب إن يكون المراد بھا مصر . بل يقصد به جزيرة العرب وشمالھا
   .والحبشة

ھي أرض عربية شمالية، وأن مصر " مصري"بين فيھا رأيه في أن " مصري وملوخا ومعين"رسالة سماھا " ونكلر"وقد ألف 
ھذه جدال بين العلماء وقوبلت بنقد شديد، " ونكلر"وقد أثارت نظرية . لمذكورة في التوراة ھي في بالد العرب، ال في إفريقيةا

  .ألنھا تعارض ظاھرة نصوص التوراة

فتمتد " ملوخا"، وھي األحساء، وأما "الكالسيكيين"عند " Gerrha"ھي في المنطقة المسماة " مجان"وذھب آخرون إلى أن 
" جوديا"ومنھا حصل . بوجود الذھب فيھا" ملوخا"وقد اشتھرت . المنطقة الواقعة إلى الجنوب من البحرين إلى عمان من

"Gudea" "على الذھب، كما اشتھرت بالخشب الثمين المسمى " غوديا"Uschhu ." في " مجان"، فيرى أن "ھومل"وأما
  .وسط جزيرة العرب، أو في القسم الشمالي الغربي منھاتقع في " ملوخا"األقسام الشرقية من جزيرة العرب، وأن 

، فيه بئر "يبرين"على مقربة من ساحل الخليج، في موضع في الرمال جنوب " مجان"إلى احتمال وقوع " جيسمن"وذھب 
  ".مجيمنة"، ويعرف ھذا المكان باسم "Magan" "مجان"جاھلية، قال إن اسمھا قريب من 

ھذا، ألن الموضع المذكور يقع في منطقة صحراوية بعيدة عن ساحل البحر، وال توجد فيه  "جيسمن"رأي " فلبي"وقد عارض 
 -نرام "الذي صنع منه تمثال " الديوريت"آثار عاديات تشعر إنه كان من المواضع الجاھلية العتيقة، وال صخور من نوع 

أن " فلبي"وقد رأى . نه الحجارة إلى العراق، وال أي نوع آخر من الصخور، يبعث على الظن إنه المكان الذي نقلت م"سين
من الموضع الذي اختاره " مجان"، ھو أقرب إلى "شھبة"، الواقع على مقربة من الساحل عند مصب في وادي "مجن"موضع 

   .، ولھذا ظن إنه ھو المكان المقصود"جيسمن"
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ألن مدلولي االسمين قد تغيرا تغيرا  ،"ملوخا"و " مجان"أن من الصعب جدا االتفاق على تعيين موضعي " موسل"ويرى 
فالذي يفھم من نصوص األلف الثالثة قبل الميالد، أنھما يقعان في جزيرة العرب على سواحل الخليج و على سواحل . مرارا

وھي كذلك في كتابة . ، أو ھي ال تبعد عنه كثيرا"بابل"أرض تحد إقليم " سين-نرام"في نص " مجان"ف . المحيط الھندي
حيث أشير إلى طريق قوافل يوصل من " أور"و في بعض النصوص التي عثر عليھا في ". غوديا" "جوديا" "جودية"
  ".مجان"إلى " السوس"

المذكورتين في نصوص األلف الثالثة قبل الميالد تقع على الخليج، " ملوخا"و " مجان"و ھذا مما يبعث على الظن أن أرض 
وقد كان سكان ھذه السواحل يتاجرون منذ القديم مع الھند و ايران ". Gerrhaens"في االرضين التي سكن فيھا ال 

في " كوش"منطقة واسعة تشمل ما يسمى " ملوخا"و يرى احتمال شمول اسم . والسواحل العربية الجنوبية، و مع إفريقية أيضا
  .كذلك" كوش"التوراة، و السواحل العربية الجنوبية التي كانت تعرف ب 

قد توسع في األلف األول قبل الميالد فشمل منطقة كبيرة شملت مصر أيضا، في " مجان"مدلول  أن" موسل"و يرى 
طور سيناء و األقسام المتخامة لھا من مصر، و إلى " مجان"النصوص اآلشورية التي ترجع إلى األلف األول قبل الميالد ب 

المذكور في " حويلة"و قد توسع مدلول . السودان ، فقد قصد بھا الحبشة و"ملوخا"أما . كذلك" مايسنر"ھذا الرأي ذھب 
و لھذا ظن . إلى طور سيناء و السواحل الشرقية الواقعة على خليج العقبة" بابل"التوراة أيضا، فشمل المنطقة التي تقع غرب 

   ".ملوخا"بعض العلماء أنھا صارت تعني 

ت في حوالي خمسة األلف سنة قبل الميالد كثيفة كان" مدين"، ألن أرض "مدين"ھي " مجان"إلى إن " كيتاني"وقد ذھب 
أما . و من مدين أخذ البابليون الذھب و النحاس واألخشاب. األشجار، و كانت تصدر األخشاب التي تصلح لبناء السفن

، فيعارض ھذا الرأي، ويرى أن من الصعب تصور نقل األكديين والسومرين والبابليين األخشاب والصخور الثقيلة "موسل"
ن مدين على ظھور الجمال إلى بالدھم مع اتساع الشقة وبعد الطريق، ويرى أن من الصعب تصور نقلھا في البحر األحمر م

فمن المعقول إن . فالبحر العربي فالخليج، فإن ذلك يستدعي زمنا طويال ومتاعب كثيرة، ثم إن النصوص لم تشر إلى ذلك
  .ليجفي العربية الشرقية على ساحل الخ" مجان"تكون 

حتما، " Magorum Sinus" "خليج المجوس"ال يعني " بطلميوس"الذي ذكره " Magon Kolpos"أن " كالسر"ويرى 
على ساحل الخليج،  -في رأيه- ويقع . الذي نتحدث عنه" مجان"، أي موضع "Magan" "مجان"إذ يجوز أن يكون المراد منه 

  ".دارا"المذكور في نص " Maka"أن يكون  -في رأيه أيضا- ويحتمل ". قطن" "القطن"وربما كان عند 

في  -، فتقع "Meluhha" "ملوخا"أما . ، وتمثلھا األحساء في الزمن الحاضر"Gerrha"ھي " مجان"أن " أوليري"ويرى 
، جاء فيه أن "م. ق 705-  722" "سرجون"وقد استدل على ذلك بنص دون في عھد . جنوب األحساء، في عمان - رأيه 

" Dilmum" "دلمون"على ساحل البحر، وآن موضع " ملوخا"من سقي نھر الفرات إلى " بيرو" 120ة مملكته بلغت مسير
ولما كان موضع ". دلمون"إذن بعد موضع " ملوخا"فيجب أن يكون موضع . من رأس الخليج" بيرو" 30يقع على مسافة 

في العرض، " ملوخا"وأرض " مجان"أرض في رأي أكثر العلماء، أي البحرين، فإذن تكون " Tylus" "تيلوس"ھو " دلمون"
   .في العربية الشرقية في موضع عمان" مكان" "مجان"وذھب بعض آخرون إلى احتمال أن يكون . وفي المواضع المذكورة

" تلمون"ملك آشور أن في جملة األرضين التي خضعت لحكمه أرض " Sharrukin" "شروكين"وقد ذكر الملك 
"Tilmum " مجنا" "مجان" "مجانا"و" "Maganna"ويشر إلى إنه فتح ھذه . ، وتقع في البحر الجنوبي، ويريد به الخليج

أن المراد " P. Jensen" "ينسن"وقد رأى .". م. ق ؟ 1 948 - ؟ 1985"األرضين بيده، وذلك قبل الميالد بمئات السنين 
  ".عمان"فإنھا في نظره أرض " مجان"وأما  .، على الرغم من ذھاب كثر الباحثين إلى إنھا البحرين"قشم"جزيرة " تلمون"ب 

في جملة أسماء األرضين التي كان يحكمھا ملك " Tilmun" "تلمون"واسم " Melluhha" "ملوخه" "ملوخا"وجاء اسم 
وملك سومر وأكاد، " Karduniash" "ملك كردونيش"، وقد نعت نفسه ب "Tukulti-Ninurta" "توكولتي نينورتا"آشور 

البحار "، وقصد بجملة "البحار التحتية"و " البحار العالية"وبابل، وملك تلمون وملوخا، وملك " Sippar"وملك سيبار 
البحر الذي يقع أسفل مملكة آشور، أي في " البحار التحتية"على ما يظھر، وتقع أعلى آشور، وبجملة " بحيرة وان" "التحتية

حتى " بحيرة وان"ك إنه حكم منطقة واسعة امتدت رقعتھا من و معنى ذل. جنوبھا، ويظھر انه أراد به إن الخليج العربي
  ".ملوحا" "ملوخا"والسواحل الواقعة إلى غربھا، وھي سواحل، " البحرين"الخليج، وفي ضمنھا 
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   دلمون

" السومرية"و " األكدية"إلى الحديث عن موضع آخر ورد في النصوص " ملوخا"و " مجان"وجبرنا الحديث عن 
وقد ". Tilmun" "تلمون"أو " Dilmun" "دلمون"و ھو " Ni-Tuk" "Ni-Tuk-Ki" "تك-ني"وضع ، ھو م"اآلشورية"و

كان " Gudea" "جوديا"وقد رأينه إن . اشتھر بتمره وخشبه وبمعادنه مثل النحاس والبرنز، وكانت فيه مملكة يرأسھا ملوك
ينا اسم ھذا المكان في ضمن األماكن المذكورة ، وقد ذكر إنه استورد الخشب منه، كما رأ"مجان"قد أشار إليه وإلى موضع 

، وقد ذكر ھذا "سنحريب" "سنحاريب"وفي نص للملك ". آشور بانبال"، وقد ورد أيضا في نص للملك "سرجون"في نص 
إلى مملكته، فأرسل وفدا إلى ملكھا يخبره أمرا من " دلمون"ودكھا دكا، عزم على ضم " بابل"الملك إنه بعد أن تمكن من 

عليه، وأرسل " سنحاريب"فوافق ملك الجزيرة على االعتراف بسيادة . وإما الخراب والدمار" آشور"إما الخضوع ل : نأمري
  ".آشور بانبال"وكذلك كانت ھذه الجزيرة في عداد األرضين التي خشعت ل . إليه بجزية ثمينة

األماكن المقدسة، وقد رويت عنھا أساطير  كانت جزيرة تتمتع بقدسية خاصة، كانت تعد من" دلمون"ويظھر من النصوص أن 
ووجد اسم . دينية، وعبدت فيھا آلھة تعبد لھا أھل العراق، مما يدل على االتصال الثقافي المتين الذي كان بين العراق والبحرين

" جامشجل" "كلكمش"وملحمة " ننخرساك"وزوجه " أنكي"في كتابة عثر عليھا في البحرين، وتشير أسطورة " انزاك"اإلله 
وغير ذلك من م القصص الشعبي، إلى ھذا االتصال الطبيعي الذي كان بين جنوب " ارض الحياة"، وأسطورة "جلجمش"

   .العراق والعروض

وأشار أيضا إلى نص أرخ في السنة السابعة . ، وھو إلھة أنثى"لخامون" "لخامو": "دلمون"أن من كبار آلھة " ھومل"وذكر 
و رد فيه اسم أرض دعيت " بابلي"، و ھو نص ."م.ق 317"و تقابل سنة " فيلفيوس" "Philippus" "فيلبس"من سني 

و تقع في  563%بالعربية، " فردوس"بالعبرانية و " Pildash" "Pardes"، و تقابل ھذه الكلمة "Pardesu" "برديسو"
و قد حملت ". دلمون"لتي ھي جزيرة ا" Bit Napsanu" "بيت نبسانو"و " مجان"القسم الشرقي من جزيرة العرب، بين 

في التوراة، إنما أريد به ھذه المنطقة التي تقع في القسم " جنة عدن"ھذه التسمية بعض العلماء على التفكير في أن ما ورد عن 
  .الشرقي من جزيرة العرب و على سواحل الخليج

ة البحرين والساحل المقابل لھا، وذلك ألن ھي جزيرة البحرين، أو جزير" دلمون" وقد ذھب أكثر العالء إلى أن أرض 
تكاد تساوي بعد البحرين عن فم نھر الفرات، وھذا مما حملھم على القول إن موضع " سرجون"المسافة التي ذكرت في نص 

ثم إن الصالت بين العراق والعروض كانت قوية، واألرض ھي على امتداد واحد، فال مواقع . ھو جزيرة البحرين" دلمون"
  .ھي البحرين" دلمون"حواجز، ولھذا رجحوا كون وال 

" تلوون"، و يرى بعض الباحثين إنه حرف عن "Tylus" "تيلوس"باسم " الكالسيكية"أو البحرين في الكتب " دلمون"وعرفت 
"Tilwun" وھو ،"Dilmun " أرادوس"في األصل، وورد معه اسم" "Aradus ." بلينيوس"وقد ذكر" "Pliny " أن جزيرة
"Tylos" "Tylus "وھي تقابل . وعلى مقربة منھا جزيرة صغيرة. معروفة باللؤلؤ، وبھا مدينة عرفت بھذا االسم كذلك

" بلينيوس"و ينطبق وصف ". Gerrha" "جرھا"، نسبة إلى مدينتھم "Gerrhaens" "الجرھائيون"الساحل الذي يسكنه الي 
   .على جزيرة البحرين كل االنطباق" Tylos" "Tylus"لجزيرة 

، كما أشير إلى قوافل "Tilmun" "تلمون"إلى . إنھا صدرت الصوف في السفن " Ur" "أور"وقد ورد في بعض نصوص 
ويظھر من ھذه النصوص ومن نصوص أخرى أن االتجار . إلى ھذا الموضع، وقد عادت بأرباح كبيرة" أور"كانت تذھب من 

لالتجار، " تلمون"كانوا يرسلون قوافل من السفن إلى " أور"ار كان متصال مستمرا، وأن جماعة من تج" أور"و " تلمون"بين 
تحمل إلى ھذا الموضع ما بھا حاجة إليه من حاصالت العراق ومن األموال الواردة إلى العراق من األسواق الخارجية مثل 

أو غيرھم " تلمون"ا تجار إيران وبالد الشام وآسية الصغرى وربما من اليونان وأسواق أوروبة، فتبيعھا ھناك، وربما يشتريھ
فإذا انتھى ھؤالء التجار من بيع تجارتھم، . لتصديرھا إلى أماكن أخرى بعيدة مثل الھند،أو إفريقية، أو قلب جزيرة العرب

يعودون ببضائع من البحرين، ھي، في الغالب من تجارة الھند أو إفريقية، في جملتھا المعادن واألخشاب والعطور واألشياء 
  .ألخرى التي كانت تباع بأثمان باھظة، فيربح ھؤالء التجار من ھذه التجارة ربحا كبيراالنفيسة ا
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يحملون ما استوردوه من تجارات من الھند أو إفريقية أو جزيرة العرب، لبيع " أور"يأتون بسفنھم إلى " تلمون"وقد كان تجار 
وقد كان ھؤالء التجار . لب إلى أور من الخارجثم يعودون بسلع أسواق أور، من حاصل العراق وما ج" أور"في أسواق 

  .يدفعون العشر، ضريبة عن ھذا االتجار

، وبينھا وثائق "تلمسون"و " أور"وقد عثر على نصوص تبين من دراستھا إنھا عقود واتفاقيات عقدت بين تجار لالتجار بين 
تھا إن أولئك التجار كانوا يستوردون النحاس ويظھر من دراس". تلمون"باالتجار مع . تتعلق بتجارة تجار قاموا بأنفسھم

، ألنه مطلوب في العراق، وألن أسعاره ھناك أرخص بكثير من سعره في أور، وكان في جملة "تلمون"بمقياس واسع من 
   .، أي اللؤلؤ على ما يظن"عين السمك"الفضة و " تلمون"السلع التي استوردوھا من 

وقد تكون أرض عمان في جملة ". تلمون"لمواد المستوردة من مواضع أخرى إلى وال بد أن يكون ھذا النحاس من جملة ا
" 75"يقع على مسافة " جبل معدن"فقد عثر في عمان على آثار منجم عند مكان يسمى . األماكن التي أمدت ھذا الموضع به

  .األيام يستخرج النحاس منه فلعل ھذا المنجم القديم كان مستغال في تلك. ميال إلى الشمال الغربي من الجبل األخضر

وقد وجد بعد فتحھا إنھا خططت على نمط واحد، وتتجه . ولقد عثر في البحرين على مقابر قديمة كثيرة كما ذكرت قبل
وقد وجدت . القوم أصحاب المقابر" مداخلھا نحو الغرب، وذلك مما يبعث على الظن إن ھذا االتجاه عالقة بشعائر دينية عند

ن قلت عظام بشرية، منھا جمجمتان بشريتان، وعظام حيوانات يظھر إنھا دفنت وھي حية مع أصحابھا وفق فيھا كما سبق أ
غير إن ھذه األشياء لم تعط . وضر على مصوغات من الذھب وعلى خرز وأحجار زينة. العقائد الدينية التي كانوا يدينون بھا

ابھا، والرأي الشائع بين الذين عنوا بدراستھا وفحصھا إنھا مقابر الباحثين حتى اآلن فكرة يقينية عن تأريخھا وعن أيام أصح
  .، ألن البحرين كانا الموطن القديم للفينيقيين،وان لم يصدر حتى اآلن رأي جازم في ھذا الشأن"فينيقية"

  .لمسماريةفي مقبرة من ھذه المقابر على حجر اسود مكتوب بكتابة تشابه الكتابات ا" Wilson" "ولسن"وقد ضر كما ذكر 
" سترابون"، وان سكان البحرين ھم فينيقيون، بما ذكره "فينيقية"ويستشھد العلماء الذين يذھبون إلى أن تلك المقابر ھي مقابر 

، مقابر تشابه مقابر الفينيقيين، وان سكان الجزيرة يرون إن أسماء "Araus"و " Tylus" "Tyrus"من أن في جزيرتي 
   .فينيقيةجزائرھم ومدنھم ھي أسماء 

وقد قامت بعثة آثارية دانماركنية بالبحث عن اآلثار في البحرين، وقد نبشت األرض في ثالث مواضع الستنطاقھا واالستفسار 
وكان في جملة . وقد تأكدت البعثة من أن األماكن التي نقبا فيھا تعود إلى مستوطنات العصر البرنزي. منھا عن ماضيھا القديم
  .ن صغيرين لثورين، وفخارا، وأشياء أخرىما عثرت عليه تمثالي

من جزر البحرين، تبين من فحصھا إنھا خربت مرارا، وان األيدي لعبت بھا، . وقد عثر المنقبون على آثار معابد في مواضع
بعض وفي جملة ما عثر عليه في أنقاضھا بعض التماثيل و. وقد انتزعت أحجارھا لالستفادة منھا في تحويلھا إلى أبنية جديدة

وقد تبين أن . األحجار المثقوبة، وكانت مذابح تذبح عليھا القرابين، فتسيل دماؤھا من ھذه الثقوب إلى حفرة تتجمع فيھا الدماء
  .ھذه المعابد، ھي من معابد العصر النحاسي والعصر البرنزي، وأن تأريخ بعضھا يعود إلى ثالثة آالف سنة قبل الميالد

بلبنان ھو من ھذه المنطقة، أ من البحرين " فينيقية"التأريخ القديم أن أصل الفينيقين الساكنيين في و يرى كثير من الباحثين في 
و لكن العلماء يرون أنه قصد . إن المشھور في أيامه أن أصلھم من البحر األحمر" ھيرودوتس"و قد ذكر .و الساحل المقابل له

  .ال البحر األحمر" Sinus Persicus"الخليج العربي 

و يذكرون أن الفينيقين تركوا ديارھم ھذه، و ھاجروا منھا سالكين الساحل، ثم وادي الفرات، و من وداي الفرات  %567
   ".Phoenicia" "فينيقية"يتمموا لبنان، حيث استقروا على الساحل في المنطقة التي عرفت بأسمھم، أي 

عروض في عصور ما قبل الميالد فما لدينا من أخبار ھو إننا ال نستطيع أن نتحدث اآلن عن حكومة العروض أو حكومات ال
نعم، من الجائز أن يكون أھل ھذا الساحل قد كونوا لھم حكومة واحدة، ومن الجائز أن يكونوا قد أقاموا حكومات . نزر يسير

ى في مشيخات وكما نر. عديدة، حكومات مدن، أو حكومات قبائل، على نحو ما نعرفه عن ھذه المنطقة إلى عھد ليس ببعيد
ونحن ال . ومن الجائز أن يكون أھل العراق قد أخضوا ذلك الساحل وأقاموا حكومات فيه. وإمارات الخليج في ھذا الزمان

، ھل كانت حكومة قوية عاشت في األلف الثالث قبل الميالد، "Mat-Tamtim" "أرض البحر"نستطيع التحدث اآلن عن 
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ولكن ما نراه من  ؟في اصطالح ھذا اليوم" مشيخة"من العراق أو كانت إمارة أو حكمت كل الساحل إلى أن غزتھا حكومات 
سرعة تغلب األكاديين والسومريين واآلشوريين على أھل الساحل، يثير إلى انھم لم يكونوا أصحاب حكومة قوية وانھم إنما 

وھذا يفسر لنا سر استسالمھا  ،"مشيخات"كانوا في أغلب الظن رجال بحر وتجارة، لھم حكومات صغيرة أي إمارات و 
   .لحكومات العراق بسھولة ويسر وأدائھا الجزية لھا

وقد ". م. ق 3100"إنما جاءوا إلى العراق من البحرين، جاءوا إليه في حوالي السنة " السومريين"وھناك من يزعم أن 
رين محطة مھمة ينزل فيھا الناس في نصوص السومريين وقد كانت البح" Dilmun" "تلمون" "دلمون"عرفت البحرين باسم 

والرأي الغالب اليوم بين علماء التاريخ . في ھجراتھم نحو الشمال، كما كانت محطة لالتجار مع الھند والبالد البحرية األخرى
ساحل  القديم أن الكلدانيين الذين سكنوا األقسام الجنوبية من العراق، إنما جاءوا إلى ھذه األرضين من العربية الشرقية، من

الخليج، وذلك في أواخر األلف الثانية قبل الميالد، ثم زحفوا نحو الشمال حتى وصلوا إلى بابل، وقد وجد بعض الباحثين 
كتابات كلدانية تشبه حروفھا الحروف العربية الجنوبية القديمة، أي حروف المسند، واستدلوا من ذلك على أن أولئك 

مان ھاجروا إلى ساحل الخليج، ثم انتقلوا منه إلى العراق، ونقلوا معھم خطھا القديم، المھاجرين الذين ربما كان أصلھم من ع
والنماذج القديمة من كتاباتھم التي عثر . الذي تركوه بعد ذلك حيا استقروا في العراق، لتأثرھم بالمؤثرات الثقافية العراقية

  .مذكور يشير إلى إنه من العربية الشرقيةعليھا الباحثون، وإن لم تتحدث عن أصل أصحابھا، إال أن خطھا ال
، وكانت ذات "Chalaer"كانت في االصل موضعا للكلدانيين " العقير"التي تقع عند " Gerrha"إلى أن " سترابو"وقد ذھب 

   .تجارة مع أھل بابل مزدھرة

الشرقية كانوا قد كونوا لھم على كل فالذي يتبن لنا من األخبار السومرية واألكدية واآلشورية وغيرھا أن أھل العربية 
حكومات مدن وذلك قبل األلف الثالثة قبل الميالد، صرفت جل عنايتھا نحو التجارة وركوب البحار لالتجار، واالستفادة من 

والطبيعة ھي التي فرضت على . ، واستغالل ما في أرضھا من ماء للزراعة عليه"لؤلؤ"البحر الستخراج ما فيه من سمك و 
احل ھذا الشكل من الحكم، ألنھا لم تمنحھم أمطارا وافرة نمكنھم من استغالل أرضھم، ولم تعطھم أنھارا كبيرة أھل ھذا الس

طويلة تساعد في نشوء العمران عليھا وتكوين حكومات مطلقة، كما في العراق أو في وادي النيل، لذلك انحصرت السكنى في 
حكومة مطلقة واحدة يكون الحكم فيھا حكما مركزا في أيدي الملوك،  مواضع متناثرة من الساحل، فصعب على السكان تكوين

أو رئيس يدير شؤون الجماعة، إال أن " ملك"لتباعد المدن بعضھا عن بعض، لذلك صار الحكم فيھا حكم مدن، على المدينة 
واألكديين لھم، وكالذي  ھذا الوضع جعلھم عرضة للغزو إذ طمعت فيھم الحكومات الكبيرة كالذي رأيناه من غزو السومريين

  .سنراه فھيما بعد من غزو اآلشوريين واليونانيين وغرھم لھذه األرضين

لقد استورد السومريون واألكديون الذھب والحجارة الصالحة لصنع التماثيل، واألخشاب لبناء المعابد، واألشياء النفيسة 
يرى كثير كل من العلماء إنھا في العربية الشرقية، وقد  ، وھي أماكن"مجان" "مكان"ومن " ملوخا"ومن " دلمون"األخرى من 

على كل حال، فقد توسطت تلك األماكن في استيرادھا وإيصالھا إلى . تكون تلك المواد من األموال المستوردة من الھند
اآلثار العراقية التي العراق، بفضل مھارة سكانھا في تسخير البحر وتيسيره، وقد ترك الفتح العراقي فيھا أثرا كبيرا يظھر في 

   .استخرجت من باطن األرض وفي فن العربية الشرقية المتأثر بالفن العراقي

واقتصادھا، فقد كان " اور"ومن القسم الجنوبي من العراق إلى وسطه تأثرا كبيرا في ثراء " أور"وقد اثر انتقال ثقل الحكم من 
مدن الھند  570%جارة بين ھذه المدينة ومدن الخليج، وربما إلى في ھذه المدينة تجار كونوا لھم شركات بحربة لنقل الت

وقد افتخر ملك . أنظمة تحدد االتجار البحري في ذلك العھد" حمورابي"وقد أثر ذلك فيھم بصوره خاصة حين وضع . أيضا
ي الجنوب، بأن ، بأنه وسع حدود مملكته ف."م. قTukulti-Ninurta" "1244- 1208" "ننورتا -تكولتي "، الملك "آشور"

ويعني بذلك الخليج، غير ". البحر األسفل حيث مشرق الشمس"، وثبت حدودھا الجنوبية عند "أكد"و " سومر"استولى على 
  .إنه لم يشر إلى األرضين التي استولى عليھا في ھذا الخليج

أخذ من بحوث أفراد ومن بحوث و ھو كما رأينا نزر يسير،. ھذا كل ما نعرفه اليوم عن تأريخ العرب في العھود القديمة
عرضية حصل عليھا عند البحث عن البترول، وأملنا في زيادة علمنا بتلك العھود ھو في قيام بعثات علمية بالبحث عن اآلثار 

وليس أمامنا بعد ھذه المقدمة إال الدخول في العصور المعروفة التي وصل إلينا . والعاديات الستنطاقھا عن أحوال تلك العھود
  .ض أخبارھا في الكتابات وفي الموارد األخرىبع
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بالدانمارك فضل كبير " Aarhus"أرسلھا متحف ما قبل التأريخ في " دانماركية"وقد كان ألعمال الحفر التي قامت بھا شركة 
فقد تمكنت ھذه البعثة من العثور على آثار من عھود ما قبل . في الكشف عن صفحات مطوية من تأريخ سواحل الخليج

، كما تعقبت آثار السكنى القديمة في البحرين وعمان وبقية الساحل، "أبي ظي"لعصور التأريخية في البحرين وقطر و ا
في البحرين، وتوصك بذلك إلى نتائج " تل قلعة البحرين"في البحرين و " باربار" "بربر"وعثرت على معابد قديمة مثل معبد 

   .في الكويت" فيلكا"ر بعيدة جدا عن الميالد، وكان من أعمالھا الكشف عن آثار قديمة جدا رجعت بتأريخ ھذه البالد إلى عصو

يرجع عھده إلى حوالي السنة : في البحرين، إنه معبد عتيق" باربار" "بربر"وقد تبين من دراسة البعثة الدانماركية آلثار معبد 
يستقي منھا المؤمنون للتبرك بمائھا ولتطھير أجسامھم مقدسة " بئر"وأنه كان معبدا كبيرا به . أو اقدم من ذلك." م. ق 3000"

و إلجراء الشعائر الدينية، ويالحظ أن الباحثين تمكنوا من العثور على آبار مقدسة في بيوت العبادة الكبرى عند الجاھليين، 
مھم، شأنھم في ذلك شأن وھذا يدل على أن معابدھم الكبيرة كانت ذات آبار مقدسة يشربون منھا للتبرك والشفاء ولتطھير أجسا

  ".زمزم"أھل مكة و 

في البحرين بقايا مدينة قديمة يمكن أن تعد من مدن الجزيرة الكبيرة أو " تل القلعة"لقد وجدت ھذه البعثة تحت أنقاض 
قدما عن سطح األرض، " 16"وكانت مسورة بسور ارتفاعه .". م. ق 2500"عاصمتھا، يرجع تأريخھا إلى حوالي السنة 

ويقال إن . حجارة، وقد بنيت به قلعة لحمايته من ھجوم األعداء، وعثر على باب المدينة، وقد زينت ببناء مربع الشكلبني با
، حتى صارت ركاما، وبقيت على ذلك طوال أيام ."م. ق 2300"األكادي كان قد أمر بإحراقھا سنة " سرجون"الملك 

بناؤھا في القرن السابع قبل الميالد، فازدھرت وتوافد عليھا السكان، وأخذت ، حتى أعيد "األلف الثانية قبل الميالد" "الكاسيين"
، إال أن النحس حل بھا بعد سقوط الحكومة السلجوقية، "السلجوقيين"و" األخمينيين"وكانت مزدھرة في أيام . تتاجر مع العراق

  .والزمھا ولم يتركھا حتى ھجرھا الناس

ار مدينة يرجع عھدھا إلى منتصف األلف األولى قبل الميالد، في مكان يعرف بي وفي جملة ما عثرت عليه تلك البعثة آث
  ".قطر"في القسم الغربي من " مرب"

   العرب في الھالل الخصيب: الفصل الرابع عشر

ليس من السھل علينا التعرض في الوقت الحاضر للصالت التي كانت بين العرب الشماليين وبين حكومات الھالل الخصيب 
أقدم العھود التأريخية المعروفة التي وقفنا على بعض مالمحھا ومعالمھا من اآلثار، فبينھا وليننا حجب كثيفة ثخينة لم في 

  .تتمكن األبصار من النفاذ منھا الستخراج ما وراءھا من أخبار عن صالت العرب في تلك العھود بالھالل الخصيب

، عن استيالئه على األرضين ."م.ق 2223-2270"األكادي " Naram-sin" "سين - نرام " "سن -نرام "ولعل خبر 
، ھو أقدم خبر يصل إلينا في موضوع صالت العرب "Aribu" "Arabu"المتصلة بأرض بابل والتي كان سكانھا من العرب 

ا فيھا ، كانوا في تلك المنازل قبل أيامه بالطبع؛ وھي منازل كونو"سن- نرام "وھو خبر ينبئك بان عرب أيام . بالعراق
  .الشھيرة التي ظھرت بعد الميالد" الحيرة"مثل امارة " امارات"و " مشيخات"

والعمالقة وبنو المشرق، كانوا ينتزعون ما بأبدي اإلسرائيليين من غلة زراعة، وما " المدينيين"بأن " القضاة" ويحدثنا سفر 
حتى ذل " د في الكرة، وليس لھم ولجمالھم عددكالجرا"كانوا يأتون إليھم بخيامھم . عندھم من ماشية، ويغيرون عليھم

جاءوا إليھا من الحجاز، وأخذوا يغزون العبرانيين، " مدين"وأصل المدينيين من جزيرة العرب، استقروا بأرض . اإلسرائيليون
العمالقة  أما. ومنھا ھذه الغزوات التي يرجع بعض الباحثين تاريخھا إلى النصف األول من القرن الحادي عشر قبل الميالد

  .وبنو المشرق، فانھم مثل المدينيين من قبائل العرب

   العرب واآلشوريون

ملك " شلمناسر" "شلمنصر الثالث"إن أول إشارة إلى العرب في الكتابات اآلشورية، ھي اإلشارة التي وردت في كتابات الملك 
فقد كان ھذا الملك أول من أشار إلى العرب في نص من النصوص التأريخية التي وصلت إلينا، إذ سجل نصرا حربيا . آشور

وعدد من الملوك اإلرميين الذين كانوا يحكمون " دمشق"ف تألف ضده، عقده ملك تم له في السنة السادسة من حكمه على حل
وقد ". م. ق 854"أو " 853"وقد كان ھذا النصر في سنة ". جندب"المدن السورية وملك إسرائيل ورئيس قبيلة عربي، اسمه 
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العرب الحضر، أھل المدر، أي أما . األعراب، أي البدو، كما شرحت ذلك في الفصل األول" عرب"بلفظه " شلمنصر"قصد 
ذلك ألن . المستقرون، فقد كانوا يدعون كما ذكرت ذلك أيضا بأسماء األماكن التي يقيمون فيھا أو التسميات التي اشتھروا بھا

ولم يكن ھذا . ، لم تكن قد صارت علما على جنس، من بدو ومن حضر، بالمعنى المفھوم من اللفظة عندنا"العرب"لفظة 
مقتصرا على اآلشوريين بل كان ذلك عاما حتى بين العرب أنفسھم وقد أدى ذلك إلى جھلنا بھويات شعوب ذكرت االستعمال 

في النصوص اآلشورية وفي النصوص األخرى وفي التوراة، دون أن يشار إلى جنسيتھا، فلم نستطع أن نضيفھا إلى العرب 
   .للسبب المذكور

في التوراة، قد ھاله توسع " Benhaddad" "بنھدد"، المعروف باسم "Bir-Idr"" "Birdri" "بيرادري" "دمشق"وكان ملك 
، وخضوع ھذه "حلب"اآلشوريين وتدخلھم في شؤون الممالك الصغيرة واإلمارات، ولم سيما بعد تدخلھم في شؤون مملكة 

، و ذلك بتأليق حلف من الملوك فعزم على الوقوف أمام اآلشوريين. المملكة لھم بدفعھا الجزية واعترافھم بسيادة آشور عليھا
ملك إسرائيل، وأمراء الفينيقيين، فكان " آخاب"وقد انضم إليه . السوريين وسادات القبائل العربية، لدرء ھذا الخطر الداھم

، وقد أمد الحلف بألف جمل وبمحاربين، "ملك العرب" وجنديبو"مجموع من استجاب لدعوته اثنا عشر ملكا من ملوك سوريا، 
ؤالء كانوا قد أصيبوا بضربات عنيفة من اآلشوريين وتعلموا بتجاربھم معھم مبلغ قوتھم و غلظتھم على الشعوب التي وكل ھ

  .غلبوھا على أمرھا، فأرادوا بھذا الحلف التخلص من شرھم و االنتقام منھم والقضاء عليھم

تسيره نشوة " آشور"جيش : ، وتالقى الجيشانوعلى مقربة منھا، وقعت الواقعة" حماة"، الواقعة شمال "قرقر"وعند مدينة 
النصر، وجيوش اإلرميين والعرب و الفينيقيين ومن انضم إليھم، تجمع بينھم رابطة الدفاع عن أنفسھم، وبغضھم الشديد 

 على رواية ملك آشور، لمقاومة اآلشوريين و صدھم مم التوسع نحو" قرقر"لقد تجمع ألوف من جنود الحلفاء في . لآلشوريين
، انتصر عليھم بيسر و سھولة، وأوقع "شلمنصر"أما النصر فكان حليف . الجنوب، واشتركت في المعركة مئات من المركبات

بھم خسائر كبيرة، وغنم منھم غنائم كثيرة، و تفرق الشمل، وھرب الجميع، وانحل العقد، ورجع ملك آشور إلى بلده منتصرا، 
   .الناس مخلدا انتصاره ھذا في كتابة ليقف عليھا

عاصمته الملكية، أنا أتلفتھا، أنا : قرقر: "، لتقف على ما قاله عنھا"قرقر"عن معركة " شلمنصر"وإليك بعض ما جاء في نص 
ألف جمل لجندب ... جندي لھدد عازر صاحب إرم 20000فارس،  1200عجلة،  1200دمرتھا، أنا أحرقتھا بالنار، 

  "....ن استقدمھم لمساعدته، برزوا إلى المعركة والقتال، تألبوا علي ھؤالء الملوك االثنا عشر الذي... العربي

وھذه األرقام ليست بالطبع أرقاما مضبوطة، فقد . ويالحظ كثرة عدد العجالت المستخدمة في المعركة بالنسبة إلى تلك األيام
الحوادث، للتضخيم من شأنھم وللتعظيم، عودنا الملوك األقدمون المبالغة في ذكر العدد، والتھويل في تدوين أخبار المعارك و

  .وتلك عادة قديمة، نجدھا عند غير اآلشوريين أيضا

. ويكون ھنا االسم أول اسم عربي يسجل في الكتابات اآلشورية". جندب"اسم من األسماء العربية المعروفة، ھو " جنديبو"و 
قرائن تدل على انھا كانت في أطراف البادية، ويرى غير إن ال. إلى أرضه والمكان الذي كان يحكم فيه" شلمنصر"ولم يشر 

وأرى إنه كان ملكا على غرار الملوك سادات القبائل مثل ملوك ". دمشق"إنھا كانت تقع في مكان ما جنوب مملكة " موسل"
اية الحيرة والغساسنة، حكم على قبائل خضعت لحكمه وسلطانه، وكان يتناول اإلتاوات من الحكومات الكبيرة مقابل حم

  .حدودھا من الغارات واالشتراك معھا في الحروب

، أي أرض الكلدانيين، "كلدو"أيضا، إنه زحف في الجنوب، نحو أرض ." م. ق 824 -  858"الثالث " شلمنصر"وقد أبلغنا 
بي، أي الخليج العر" Nar Marratu" "البحر المالح" "البحر المر"فاستولى عليھا وتوغل بعد ذلك نحو الجنوب حتى بلغ 

ويظھر إنه بلغ حدود الكويت فاتصل بذلك جزيرة العرب وبقبائل عربية ساكنة . فقھر كل السكان الذين وصلت جيوشه إليھم
   .في ھذه األرضين

تقريبا، دفعت ." م.ق Tiglath Pileser" "745- 727" "تغالتبالسر الثالث" "تغلث فالسر"و في السنة الثالثة من حكم 
و لم يتحدث النص الذي سجل ھذا الخبر . ، أي العرب"أريبي"و كانت تحكم . الجزية إلى ھذا الملك" يزيب"ملكة عربية اسمھا 

  ".زبيبي"عن مكان االعراب أباع 
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، و ذھب أيضا إلى إن الملكة كانت "دومة الجندل" "دومة"، أي "Adumu" "أدومو"إلى انه " موسل"و قد ذھب  %577
  .، و ھو من االسماء العربية المعروفة"زبيبة"، ھو تحريف ألسم "زبيبي" و". Kedar" "قيدار"كاھنة على قبيلة 

، "Shamsi" "شمسي" "سمسي"و يحدثنا ھذا الملك أيضا أنه في السنة التاسعة من ملكه، قھر ملكة عربية أخرى اسمھا 
ت بالعھد الشي قطعته لإلله و يدعي أنھا حنثت بيمينھا وكفر. واضطرھا إلى دفع الجزية له بعد أن تغلبت عليھا جيوش آشور

بأال تتعرض لآلشوريين بسوء، وبأن تخلص لھم، فانتصر عليھا، واستولى على مدينتين " Schamash" "شماش"العظيم 
  .جماال ونوقا: من مدنھا، وتغلب على معسكرھا، فلم يبق أمامھا غير الخضوع واالستسالم وتأدية الجزية إبال

ق في معارضته لآلشوريين، وتعرضت لقوافل آشور، فجھز الملك عليھا حملة عسكرية والظاھر إنھا انضمت إلى ملك دمش
أي مقيم أو مندوب سام آشوري لدى بالطھا، إلرسال " قيبو"ولضمان تنفيذ مصالح اآلشوريين، قرر الملك تعيين . تغلبت عليھا

اب، وميول قبيلتھا، ولتوجيه سياسة الملكة على تقاريره إلى الحاكم اآلشوري العام في سورية عن نيات الملكة واتجاھات األعر
  ".آشور"النحو التي تريده 

وقد ذكر النص اآلشوري أن الملكة أصيبت بخسائر فادحة جدا، وھي ألف و مئة رجل، وثالثون ألف جمل، وعشرون ألف 
   .من الماشية، وھي أرقام بولغ فيھا جدا، وال شلك

من األسماء العربية القديمة التي ما " شمسة"و ". شمسة"أو " شمس"عربي ھو باسم " سمسي" "شمسي"ويذكرنا اسم الملكة 
، أسلمت على يدي الحسن بن علي بن أبي طالب فحرف "شمسة"وقد كان في المدينة امرأة نصرانية اسمھا . تزال حية

نتصار المذكور، منظر وقد صور على اللوح الذي ورد فيه خبر اال. اآلشوريون االسم وفق لطقھم وكتبوه على ھذا الشكل
فارسين آشوريين يحمالن رمحين، يتعقبان أعرابيا راكبا جمال، وتحت أعقاب الفرسين وأمامھما جثث األعراب الذين خروا 

وصور شعرھم طويال وقد عقد إلى الوراء، وأما اللحى فكثة، وأما أجسامھم فعارية إال من مئزر شد . صرعى على األرض
مادا يده اليمنى اليھما متوسال ومسترحما " لى تصويره األعرابي الراكب قريبا جدا من الفارسينوقد حرص الفنان ع. بحزام

حافية، ناشرة شعرھا، تحمل جرة من الجرار االحدى عشرة " سمسي" "شمسي" "سمس"ومستسلما، وصورت الملكة 
  .لمعنوية، وقد خارت قواھا ا"بازو"المقدسة، بعد أن أضناھا الجوع والتعب في فرارھا إلى 

وورد في الكتابة اآلشورية أن الملكة أرسلت وفدا إلى ملك آشور لمصالحته واسترضائه، ضم عددا من سادات قبيلتھا 
، "Ganabu" "جنبو"و " Hataranu" "حترنو" "تمرنو"، وكان رئيس الوفد، و "Jarapa" "يربأ" "يربع"وأتباعھا، منھم 

مثال، يمكن أن " Jarapa"ف . غبار عليھا، كتبت بحسب النطق اآلشوريوھي أسماء عربية ال ".Tamranu" "تمرنو"و 
جائز إنه جناب " Ganabu"، و "خطر"أو " خاطر"جائز إنه " Hataranu"أو يربوع، و " يربع"أو " يرفع"يكون أصله 

عديدة وردت فيھا  وال أرى بنا حاجة إلى ذكر أمثلة. أو ما شابه ذلك" تمار"أو " يمر"جائز إنه " Tamranu"، و "جنب"أو 
   .وأمثال ذلك لدى اإلسالميين" جنب"و " جناب" "يربوع"أسماء من مثل 

وقد جعل بعض الباحثين ذلك في . الجزية إلى ملك آشور، دفعت عدة قبائل وشعوب عربية الجزية إليه" شمس"وبعد أداء 
و إذا كان أداء العرب " ق م 728"عام إن ذلك كان في " حتي"وجاء في الترجمة العربية لكتاب " ق م 738"حوالي سنة 

تقريبا، ألن حكم الملك كان في ." م.ق 736"المذكورين الجزية في السنة التاسعة من حكمه، فيجب أن تكون السنة سنة 
" سبأ"و " تيما"و " Mas'a" "مسأى" "مساى"وقد ذكر الملك إنه تسلم الجزية ذھبا وفضة وإبال وطيوبا من .". م.ق 745"
" خطي"و " Batana" "Badana" "بطنه"و " Hajappa" "Hayapa" "Hajappa" "خيابه" "خيابة"و " سبا"
"Hatta" "Hatti " أدبئيل"و" "Ibida'il ."ويقصد . و قد ورد إنھا كانت تقطن في أرضين تقع في الغرب في أماكن بعيدة

   .ادية حيث يصعب الوصول إليھافي مواضع بعيدة، الب: إنھا كانت غرب آشور، والغالب إنه كان يريد من قوله

وھي قبيلة إسماعيلية . المذكورة في التوراة" Massa" "مسا"ھي قبيلة " Mas'a" "مسا" "مسأى"ويرى بعض الباحثين إن 
" ذورمه"ورأى . ويظھر إنھا لم تكن بعيدة جدا عن فلسطين. ، أو في جنوب شرقيھا"مرآب"كانت منازلھا في شرق 

"Dhorme "قبائل العربية الجنوبية، وھو رأي بعيد االحتمال، فال يعقل وصول نفوذ اآلشوريين في ذلك الزمن  إنھا قبيلة من
والقبائل اإلسماعيلية لم تكن تسكن العربية . كما ورد في التوراة" إسماعيل"وھو أحد أبناء " مسا"ثم إن . إلى تلك المواضع

ثم إن أحد المقيمين اآلشوريين كان قد كتب تقريرا إلى ملكه، يذكر . الجنوبية، بل المواضع التي ذكرتھا في أثناء حديثي عنھم
، غزا، بعد "مسا"من قبيلة " 'Amme" "عمى يطع" "عم يطع" "عم يثع"، وھو ابن "مالك قھرو" "ملك قھرور"فيه إن 

ھا وقد تمكن أحدھم من ، ھذه القبيلة وذبح أفرادھا، وسرق"Nabi'ati" "نبي أتي" "نبأ أتى"خروج الملك وارتحاله عن قبيلة 
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ويشير المقيم السياسي اآلشوري في تقريره ھذا إلى الحادث، ليكون ملكه على علم . النجاة بنفسه، فبلغ الملك وأخبره بالحادث
وھي . المذكورة في التوراة" Nabajot" "Nebaioth" "نبايوت"ھي قبيلة " Nabi'ati" "نبأ أتى" "نبي أتي"وقبيلة . به

  ".نبايوت"في الشمال أو في الشمال الغربي من منازل " مسا"ولھذا تكون منازل قبيلة . القبائل اإلسماعيلية إحدى" مسا"مثل 

وتقع على الطريق التجاري الخطير . المذكورة في التوراة، والمعروفة حتى في اإلسالم" تيماء"، فإنھا "Tema" "تيما"وأما 
لعراق و مصر، ثم بموانئ البحر المتوسط، كما عرف التيمائيون باشتغالھم الذي يربط العربية الجنوبية والحجاز وللشام وا

بالنجارة، فلعلھم دفعوا الجزية إلى آشور حفظا، لمصالحھم التجارية ولكي يسمح لھم اآلشوريون بمرور تجارتھم في الطرق 
   .التي تخترق العراق وبالد الشام وموانئ البحر المتوسط بعد أن أصبحت تحت سيطرتھم

ومعنى ھذا أن ھذه المواضع كانت . كذلك" بوز"و " ددان"وذكرت مع . في مواضع من التوراة" ددان"مع " تيماء"قد ذكرت و
، ويدل ذلك على اتصال تجاري كان بين "سيارة سبأ"و " قوافل تيماء"متقاربة ال يبعد بعضھا عن بعض كثيرا، وأشير إلى 

  .الشماليين والسبئيين في ذلك العھد

، على أن السبئيين المقصوديين كانوا يعيشون على مقربة من "تغلث فالسر"في نص " تيما"، بعد "سبأ"ود اسم ويدل ور
، وأنھم من "ديدان" "ددان"أنھم كانوا يقيمون إذ ذاك في " موسل"ويرى . التيمائيين ومن بقية من دفع الجزية لآلشوريين

وافل تنقل التجارة على الطرق البرية كما كانوا يقومون بتربية اإلبل السبئيين الذين أخذوا مكان المعينيين، وكانت لھم ق
  .والماشية لمه

، المذكورون "عيفة"وقد ذھب بعض الباحثين إلى أنھم . ، فإننا ال نعرف عنھم اليوم شيئا غير االسم"Hajapa" "خيابه"وأما 
على رواية نسابي العھد العتيق من نسل  وھو. وآخرون" موسل"و " شرادر"و " فرديش دلمج"ومن ھؤالء . في التوراة

" مديان"مثل " شبا"، أنھم كانوا يتاجرون مع "أشعياء"ويفھم من ". قطورة"من زوجه " إبراھيم"، ومن حفدة "مدين" "مديان"
  ".حسمي"يحملون الذھب واللبان، ويظھر أنھم كانوا يقطنون منطقة 

ولم يرد في التوراة ما يقابل االسم أو ما ". Batana" "Badana" "بدنه" "بطنا" "بطنه"ومن الصعب تشخيص قبيلة 
، وھذا "ميما" الياء"، بإبدال "مدون"أو " بدون"، وذھب إلى إنه اسم قبيلة "Badana" "بدنه"االسم " موسل"وقد قرأ . يقاربه

ساللة قديمة جدا، و ليست لھم  ويعتقد أفرادھا أنھم من. القديمة" ديدان" "ددان"، أي في "العال"وتقع منازلھا في . أمر مألوف
   .أي الرقيم" Petra" "البتراء"وتسكن بطون منھم عند . صالت قربى بالقبائل األخرى

غير إنه الحظ أن ھذا االسم ". Badanatha"، وھو "بلينيوس"أيضا إلى اسم موضع ذكر إنه ورد في كتاب " موسل"وأشار 
صحيحة، فمن الممكن " Badanatha"فإذا كانت القراءة ".Baclanaza"مشكوك في صحة ضبطه،فإن بعضھم قد قرأه 

والموضع الذي . ملك آشور. ، الوارد في نص"Batana" "بطنه"وبي " مدون"، أو "بدون"إذن أن يكون ھذا االسم عالقة ب 
أصحابھا الجزية  ، فھو في ھذه المنطقة التي دفع"ثمود"، ومن "دومة الجندل"، أي "Domata"، قريب من "بلينيوس"ذكره 

  .إلى اآلشوريين

، "الخط"، فيذھب إلى إنھا كانت تسكن "كالسر"وأما ". موسل"، على رأي "أدوم"على مقربة من " Hatti" "خطي"وتقع ديار 
" بلينيوس"وقد ذكر . وھي منطقة قريبة من العراق، يرى أن من السھل االستيالء عليھا. سيف البحرين، أي على ساحل الخليج

و قد . ھؤالء" خطيني"ھم " Hatti"أن " كالسر"يقع على ساحل الخليج، ولھذا رجح " Chateni" "خطيني"دعاه موضعا 
  ".جبال بمكة دعاه الخط" ياقوت الحموي"ذكر 

، وقد مارسوا التجارة، وبعثوا كالقبائل األخرى "الخطيون"وقد يكون سكان المنطقة المجاورة له عرفوا ياسم  %583
ليمن وبالد الشام والعراق، ولذا دفعوا الجزية إلى اآلشوريين ليسمحوا لقوافلھم باجتياز الطرق البرية التي بتجاراتھم إلى ا

   .خضعت لسلطانھم ولالتجار في أسواق مملكة آشور

في " Adabeel" "ادبئيل"، ھي قبيلة "تغلث فالسر"، القبيلة المذكورة في نص "Idiba'il" "ادبعيل" "ادبئيل"ويظھر إن 
وكانت منازلھا في جنوب غربي البحر الميت . وھي إحدى القبائل اإلسماعيلية على حسب رواية نسابي العبرانيين. وراةالت

" خطي"وكان يسكن إلى الشرق منھم ومن قبيلة . على مقربة من غزة وإلى جنوب غربھا عند حدود مصر، وفي طور سيناء
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، وھما ولدان من ولد "مشماع"و " Mibsam" "مبسام"" "Beersheba" "بئر السبع"وكذلك إلى الجنوب الشرقي وشرقي 
كانوا من " مشماع"و " مبسام"أن بني " أخبار األيام األول"ويظھر من . ، ويمثالن قبيلتين من القبائل اإلسماعيلية"إسماعيل"

" المشماعيين"و " بساميينالم"ويشير ھذا إلى أن . القوية ولھم أرضون واسعة" الشمعونيين"، وكانوا من بطون "شمعون"بني 
واختلطوا بھم، فاختلط األمر، وعد الذين تصاھروا مع الشمعونيين واختلطوا " الشمعونيين"كانوا قد توسعوا وتصاھروا مع 

   .بھم منھم، مع إن أصلھم من اإلسماعيليين، أي من العرب الشماليين

، أي "Kepu" "قيبو"في وظيفة " Idiba'il" "ادبئيل"اسمه " Arubu"عربيا ." م. ق 734"في سنة " تغلث فالسر"وقد عين 
ويحتمل أن ". عسقالن"بالنيابة عنه، وجعل تحت تصرفه خمسة وعشرين موضعا من . ، ليدير شؤونھا"مصري"واليا على 

. ن، وكان له سلطا"طور سيناء"في "، كان مقيما مع قبيلته "ادبئيل"شيخا من قبيلة  - " موسل"على رأي  -يكون ھذا الرجل 
ولم يكن ھذا الشيخ الذي اعتمد طليه ملك آشور فعينه واليا عنه، إال سيد قبيلة كلف حماية ". غزة"واسع بلغ حدود مدينة 

ولما كان من الصعب على الجيوش . الحدود وحفظ مصالح اآلشوريين بحفظ األمن والسالمة ومنع الغزو والتحرش بالحدود
اب، فكرت الحكومات القديمة والحكومات الحديثة في القرن العشرين في حماية النظامية ولوج البوادي وتعقب أثر األعر

مصالحھا بدفع، جعاالت شھرية وسنوية وھدايا إلى سادات المشايخ، وتعيين بعضھم في مناصب كبيرة، ليولوا حماية الحدود، 
ربتھم أو محاربة القبائل المتحالفة وكبح جماح البدو ومنعھم من الغزو، واالستفادة منھم في إزعاج خصومھم بغزوھم ومحا

  .معھم، كالذي فعله الفرس واليونان والرومان والدول المستعمرة في القرن التاسع عشر والقرن العشرين

فسيطر اآلشوريون بذلك على ھذا .". م. ق 738"غزة كان في حوالي السنة " تغال تبالسر الثالث"ويظھر إن بلوغ جيوش 
نھاية طرق القوافل التجارية اآلتية بصورة خاصة من الحجاز، وھو ميناء كان مقصد تجار يثرب  الميناء المھم، الذي كان

   .ومكة حتى عند ظھور اإلسالم

" Tamudi" "تمودي"أدب " ق م 715"إنه في السنة السابعة من حكمه، سنة " م.ق 705-  724" "سرجون الثاني"ويحدثنا 
، وھزمھم، ونقل من وقع في يديه منھم إلى "Hajapa" "خيابه"و " Marsimani" "مرسماني"و " عباديدي" "اباديدي"و 
" برعو"و من " اريبي"ملكة " Samsi" "سمسي"ثم يذكر يعد ھذا الخبر إنه تلقى الجزية من ". Samaria" "السامرة""
"Pir'u " مصر ي"ملك" "Musuri " يتع أمر"و من" "It'amra "الذھب وحاصالت وذكر أن الجزية كانت من . السبئي

  .الجبل والحجارة الكريمة والعاج وأنواع البذور والنبات والخيل واإلبل

، أن تلك المعارك كانت قد وقعت في أرضين تقع في الشمال "سرجون"ويتبين من أسماء المواضع والقبائل التي ذكرھا 
وال بد وأن تكون الجيوش اآلشورية . والبادية" ءتيما"الغربي من جزيرة العرب، وفي المنطقة الواقعة فيما بين خليج العقبة و 

  .قد ھاجمتھا من الشمال أي من فلسطين

إنه نقل األعراب الذين ينزلون في مواضع نائية من البادية، ولم يعرفوا حاكما " سرجون"وقد ورد في بعض ترجمات نص 
ويظھر أن ھذه الجملة ال تخص . أسكنھم فيھاو" السامرة"رسميا وال موظفا ولم يدفعوا جزية إلى أي ملك سابق، نقلھم إلى 

وبقية األسماء، وليست معطوفة عليھا، ألنه وصف ھؤالء األعراب بأنھم سكان بواد " ثمود"الجملة السابقة التي ذكر فيھا 
نائية، ولم يدفعوا الجزية ألحد من قبل، على حين يقيم المذكورون في أرض معروفة ولمنازلھم أسماء، وھي ليست من 

  .بواديال

. ومن ھؤالء الملوك ملوك على الساحل، ومنھم ملوك في البادية" "ويثع أمر السبئي"وورد في ھذه الترجمات بعد جملة 
ا يدل على أن أولئك الملوك كانوا يحكمون أرضين واسعة تمتد من ! ، م"الخ... تبرا، وأحجارا كريمة: تسلمت منھم جزية

   .البادية إلى البحر األحمر

" Ambanda"و " Agazi"و " Bustis"و " Uaidaue"المشار إليه أسماء مواضع ھي " سرجون"نص  ووردت في
ولھذا ذھب بعض الباحثين ". اريبي مطلع الشمس" "اريبي الساكنيين في مشرق الشمس: "، ووردت معھا جملة"Dananu"و

رأي يعارضه باحثون آخرون، لغموض وھو . ، أي البادية"اريبي"إلى آن األسماء المذكورة ھي أسماء مواضع في أرض 
  ".أريبي الساكنين في مشرق الشمس"العبارة، ولتعذر القول إن أسماء ھذه المواضع تعود إلى 
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، فشعب ال نعرف من آمره "Ibadidi" "أباديدي"وأما . ، الذين سبق أن تحدثت عنھم"ثمود"، فإنھم "Tamudi" "تمودي"أما 
". مدين"، أي "مديان"وھو فيھا ابن . المذكورين في التوراة" Abida" "أبيداع"ونھم إلى احتمال ك" موسل"وقد ذھب . شيئا

أي العقبة، على الطريق التجارية المھمة التي تربط ديار الشام " Elath" "أيلة"ويرى أن مساكنھم كانت في جنوبي شرقي 
  .بالحجاز

وادي "، وكانوا يقيمون في مكان يقال له "بطلميوس" المذكورون في جغرافيا" Apataei"ھم " االباديدي"أن " كالسر"ورأى 
إلى أن شعب " فورستر"وذھب . على مقربة من العقيق، أو أن فرعا منھم كان يقيم في ھذا المكان" العباديد"أو " العبابيد

"Apataei" ھم شعب آخر، وأن الكلمة ھي في األصل ،"Nabataei" على " نبت"، وھو شعب كانوا يقيمون في موضع
  .احل الحجازس

غير أن بعض الكتبة . شيئا يذكر، ولم يرد لھذه القبيلة اسم في التوراة" Marsimani" "مرسماني"وال نعرف من أمر 
 "Batmizomaneis"سموھا " العقبة"ذكروا قبيلة عربية يظھر إنھا كانت تقيم في جنوب شرقي " الكالسيكيين"

"Banizomaneis" وقد كانت في جوار قبيلة ،"Thamudenoi "احتمال كون ھذه القبيلة ھي " موسل"ويرى . أي ثمود
وعلى كل حال . حتى صار على نحو ما نرى" الكالسيكيون"، تحرف اسمھا في النص اآلشوري أو حرفه الكتبة "مرسماني"

   .منھا، أو أسماء أخرى عربي قريبة "مرسم"طابع العروبة، فال يستبعد أن تكون من " Marsimani"فإن على لفظة 

. ويظھر أن كراھية األعراب لآلشوريين كانت شديدة جدا، لم تخفف من حدتھا ال سياسة القوة والعنف وال سياسة التودد واللبن
لقد حملت ھذه الكراھية القبائل على مد بد المساعدة إلى كل مبغض لآلشوريين، أو متمرد عليھم، فقسمت المعونة إلى 

" سنحريب" "سنحاريب"ملك بابل خصم وعدو " Merodachbaladan" "دخ بالدانمر" "مردخ بلذان" "مردخلبلدان"
جيشا لمساعدته ومناصرته في كفاحه ھذا مع اآلشوريين وضعته " اريبي"، ملكة "Ja'it'e" "يطيعة" "يثعة" "ياتيعة"وأرسلت 

شوريين، فنزلت به خسارة فادحة، ، إال إنه لم يتمكن من الوقوف أمام اآل"Basqanu" "يصقانو" "بسقانو"تحت قيادة أخيھا 
" 703"وقد كانت في حوالي سنة ". Kish" "كيش"وأسر معه معظم جيشه، وكانت ھذه الھزيمة في موضع " بسقانو"وأسر 

  .قبل الميالد على رأي بعض الباحثين" 752"أو 

وقد كانت ملكة إذ ذاك، . ه ذلكأو ما يشاب" بطبعة"ھي تحريف السم عربي من أسماء النساء لعله " Iati'e"ويظھر أن لفظة 
   .فإنه قريب منه" الباسق"، فالظاھر إنه "Basqanu" "بسقانو"وأما اسم . المذكورتين" شمس"و " زبيبة"أي إنھا كانت مثل 

سمع بقدرة آشور " دلمون"ملك " Uperi" "أبيري"في كتاباته عن أيامه وعن أعماله المجيدة أن الملك " مرجون"ويحدثنا 
، وان الصالت "أبير"، لعله "أبيري"ومعنى ھذا أن البحرين كانت إذ ذاك تحت حكم ملك اسمه . فأرسل ھداياه إليهوبعظمتھا 

كان يعيش كالسمكة "، "ملك دلمون"، "أبيري"إن " سرجون"وقد ذكر . السياسية كانت وثيقة بين آشور والبحرين في ذلك العھد
مس، وعلى مسافة ثالثين ساعة مضاعفة، وكان قد سمع بجالل عظمتي في وسط بحر الشروق، البحر الذي تشرق عليه الش

وخضوعھا لحكم ملك لعله كان " دلمون"وفي ھذا الخبر اشارة واضحة إلى استقالل البحرين، أي جزيرة ". فأرسل بالھدايا إلي
قات تجارية متينة مع ھذا وللبحرين عال. ولما كان القسم الجنوبي من العراق تحت حكم اآلشوريين في ھذا العھد. من أھلھا

  .القسم، لذلك أرسل ھدايا ثمينة إلى ملك آشور

، أن ملك البحرين لما سمع "سرجون"، وھو ابن "سنحربب" "سنحاريب" ويظھر من خبر آشوري يعود عھده إلى أيام الملك 
. بسيادة ملك آشور عليه ، أسرع فاعترف"دلمون"خبر اجتياز ھذا الملك نھر الفرات ودخوله الخليج ووصوله أرض جزيرة 

وفي ھذا الخبر . ، وسار منھا متوجھا نحو ارض الخليج."م.ق 689"وكان ھذا الملك قد دك أرض بابل في حوالي السنة 
إشارة إلى أن عالقة اآلشوريين بالبحرين كانت وثيقة في ھذا العھد أيضا، وان ملك البحرين كان يخشى ملك آشور، لذلك 

   .عليه اعترف بسيادته االسمية

ملك " Karibi-ilu" "ايلو - كريبي " "كرب ايل"إنه تسلم ھدايا من ." م. ق 681 - 705" "سنحريب" "سنحاريب"وأخبرنا 
وكان من . ، لالحتفال فيه بعيد رأس السنة واألعياد األخرى"Bit-Akitu" "بيت اكيتو"، إذ بنى بيتا أو معبدا "Saba'i"سبأ 

، وفضة وذھب "Rikke Tabutu"أنواع من افخر الطيب ذي الرائحة الزكيه الطيبة جھلة ھذه الھدايا أحجار كريمة و
وأحجار ثمينة أخرى، وھي أمور اشتھرت بھا العربية الجنوبية، كما عرفت بتصديرھا ھذه المواد إلى الخارج، وقد تحدثت 

  .عنھا التوراة في مواضع من األسفاره
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سبأ، أي الكھان الحكام، " مقربي" "مكربي"أحد " كرب ايل" "كرب ال"ھو ، ھذا "ايلو - كريبي "إلى أن " ھومل"وقد ذھب 
ملكا، ذلك ألن اآلشوريين لم يعرفوا لقبه الرسمي، أو ألنھم لم يھتموا بذلك " سنحاريب"ولم يكن ملكا على عرش سبأ وان دعاه 

كم، وقد بعث بھا إليه مع القوافل الذاھبة وھذه الھدايا لم تكن جزية فرضه عليه، بل كانت ھدية من حاكم إلى حا. فجعلوه ملكا
ھذا سيد قبيلة أو " ايلو -كريبي "وعندي إن من الجائز أن يكون . إلى الشام بطريق غزة، أو طريق مكة، فالبادية إلى العراق

ن قدمت ھدايا أميرا من األمراء الذين كانوا في العربية الشمالية، من المجاورين لتلك القبائل التي تحدثت عنھا وسبق لھا أ
   .آلشور، وكان من السبئيين النازحين إلى الشمال الذين حلوا محل المعينيين

على مقاومة البابليين وعين عليھم ملكا منھم، كان قد تربى في قصور اآلشوريين فأخلص لھم، سار " سنحاريب"ولما قضى 
برانيين، فقد كان ھؤالء قد انتھزوا فرصة قيام البابليين إلى بالد الشام إلخضاع العمونيين والمؤابيين واألدوميين والعرب والع

وقبائل إرم والعرب والعيالميين على اآلشوريين للتخلص منھم، فألفوا حلفا بين ھم في جنوب بالد الشمام، أي في فلسطين 
دن، الفينيقية فلما وصل إلى ساحل البحر المتوسط، أخذ جيشه يستولي على الم". سنحاريب"واألردن، وانحدرا لمحاربة 

" Eltenkeh" "علتقه" "التقه"ولما وصل إلى موضع ". Ashkelon" "عسقالن"والفلسطينية، ويتقدم نحو الجنوب حتى بلغ 
"Altenkeh" ثمنة" "تمنث" "تمنة"و على " التقه"، اصطدم بالعرب وبالمصريين، غير إنه تغلب عليھم واستولى على "
"Timnath " عاقر" "عقرون"و" "Ekron."  

بحملة على األعراب التابعين ." م. ق 689"لنفسه إنه قام في حوالي السنة " سنحاريب"وفي أنباء االنتصارات التي سجلھا 
-Haza" "حزا ايلي" "خزا ايلي"، أي أعراب البادية، وعلى الملك "Arabi"ملكة العرب " Telhunu" "تلخونو"للملكة 

ili" قيدري"، ملك" "Qidri"دومة" "أدوماتو"، فسارت جيوشه في اتجاه ، أي القيداربين" "Adummatu" فتغلبت على ،
" أريبي"من مواضع " Adummatu" "أدوماتو"وقد كانت ". دومة الجندل" "أدوماتو"ويقصد بي . العرب وعلى القيداريين

  .الحصينة" عريبي"

باسم " بطلميوس"وقد ذكرھا . تلك الدولوھي في موضع بعيد عن عواصم الدول الكبرى، إال إنھا لم تنج مع ذلك من غزوات 
"Doumatha" "Adomatho."  

أرض " أرسل حملة إلى الخليج، فانتصرت وحققت رغباته، وقد فر ملك " سنحريب"وقد جاء في نص آشوري إن الملك 
من مقاومته ويظھر إنه بني أسطوال قويا حمل جنوده إلى تلك األنحاء، فلم يتمكن أھل الخليج ". عيالم"إلى أرض " البحر

   .وأضطر إلى الخضوع آلشور

كان قد تمكن فعال من إخضاع األعراب له، ومن السيطرة عليھم، ويرى بعض الباحثين في نعت " سنحريب"ويظھر إن 
األعراب لحكمه وان كان ذلك قد وقع ألمد " سنحريب"تعبيرا عن إخضاع " ملك العرب واآلشوريين"له بأنه " ھيرودوتس"

" أدومو"، أخضع "سنحاريب"عن أعماله وعن أعمال والده إن أباه ." م. ق 669-680" "أسرحدون"دونه محدود، وفي نص 
"Adumu" "واستولى على أصنامھا، وحملھا معه إلى عاصمته، وأسر ملكتھا "معقل أريبي ،"Iskallatu " التي كانت كاھنة

  .يؤيد بذلك ما ذكره أبوه من انتصاراته على العربفھو . كذلك" Tabua" "تبؤة"، وأسر األميرة "Dibat" "دلبات"لإلله 

و ير ". Adummatu" "Adumu"أي " دومة ا لجندل" "سنحاريب"ولم يتحدث النص اآلشوري عن الجھة التي ھاجم منھا 
" أدومو"كان يشمل منطقة واسعة نمتد من " تلخونو"، وبرى أيضا أن سلطان الملكة "بابل"إنه ھاجمھا من إقليم " موسل"ى 

وقد كان أعرابھا يمتازون ويبتاعون الطحين والمالبس والمواد للضرورية األخرى من بابل، فيسلكون البادية، . إلى حدود بابل
ومن ھذه البادية وصلت إمداد الملكة وقوامھا إلى بابل لمساعدتھا في مقاومة آشور، فاشتركت مع البابليين في الحرب، على 

على بابل وانتصر عليھا " سنحاريب"فلما تغلب . لكة المقاطعات اآلشورية في بالد الشمامحين ھاجم فريق آخر من اتباع الم
م، تفرغ لمحاربة الملكة واالنتقام منھا، فأمر قواته بالضغط على أتباع الملكة، وتعقبھم في البادية لحفظ . ق 689في سنة 
الذي التجأ إليه أتباع ھذه الملكة وغيرھم للخالص من  ، حتى تغلب عليھا، وانتصر على ھذا المعقل"أدومو"ثم حاصر . الحدود

   .اآلشوريين

، قد تكون أسبابه الھزيمة التي حاقت "خزا ايلي"والملك " تلخونو"ويظھر من النصوص اآلشورية أن خالفا وقع بين الملكة 
ي تولى قيادة الجيش، وتنظيم على ما يظھر ھو الذ" خزا ابلي"وقد كان ". دومة الجندل"لھما في " سنحاريب"بھما ومحاصرة 

فغضبت تلخونو على خزا ايلي "فسببت الھزائم التي حلت بھما غضب الملكة عليه وعلى سوء قيادته . خطط الدفاع والھجوم
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ومھما يكن من شيء، فقد استسلمت . والدفاع عنھا أو عدمه" دومة الجندل"ولعلھما اختلفا أيضا بسبب محاصرة ". ملك ارببي
كما أخذت " نينوى"على ھذا المعقل، وأخذت األصنام أسرى إلى " سنحاريب"لآلشوريين، وتغلبت جيوش " نوتلخو"الملكة 

أسرة إلى عاصمة آشور، لتربى ھناك تربية يرضى عنھا اآلشوريون، ولتھذب تھذيبا سياسيا خاصا " Tabua" "تبؤة"األميرة 
  ".أريبي"يؤھلھا أن تكون ملكة على 

ومن االعتصام مع أتباعه بالبادية، حيث لم يكن في " دومة الجندل"ن من خرق حصار اآلشوريين على ، فقد تك"خزا ايلي"أما 
فال توفي ھذا الملك، وانتقل ". سنحاريب"مطاردتھم و إيقاع خسائر بھم، وبقي في ھذه البادية طول حياة " سنحاريب"قدرة 

بھا الملك " مقابلة الملك الجديد، ومعه ھدايا كثرة، سر، وزالت أسباب الجفاء، قصد نينوى ل"أسرحدون"الملك إلى ابنه 
واستقبله بلطف ورعاية، وسلمه األصنام األسرة السيئة الحظ التي كان عليھا أن تشارك أتباعھا الحياة األرضية المزعجة، 

" Nuhaia" "نھى" "نھيا" "نوھيا"و " Daja" "ديه" "دايا"و " دبالت"و " عثتر السماء" "عتر سماين"وتمكنت كل من 
، وھي اآللھة التي كتب عليھا أن تسجن، من "Atar Kurumaia" "عثر قرمي" "عثتر قرمية"و " Ebirillu" "ابيريلو"و

   .استنشاق ربح الحرية ثانية، ومن استعادة مقامھا بين عبادھا، فوضعت في أماكنھا، وسر أتباعھا وال شك بھذه العودة

عليھا باألمر باصالح ما أصابھا و إعادتھا " أسرحدون"األسر، أصيبت ببعض التلف، فمن وفي أثناء وجود تلك األصنام في 
، بعد أن نقشت عليھا كتابة تفيد تفوق إله آشور على "خزائيل" "خزا ايلي"إلى ما كانت عليه، ثم تلطف فأمر بإرجاعھا إلى 

  .تلك األصنام، وبعد أن نقش عليھا اسم الملك

، ليضمن بذلك فرض سلطان "، التي تربت تربية آشورية، ملكة على أشورية"Tabua" "تبؤة"تنصيب " أسرحدون"وأراد 
  .آشور على األعراب

وھو حلم تحقق، ولكنه لم يدم طويال، ألن العداء بين اآلشوريين والعرب كان عميقا، ال يقضي عليه منح تاج، ونصب ملك أو 
  .ملكة

فلما توفي . ، في مقابل إتاوة يدفعھا، قدرھا خمسة وستون جمال"قيدار"يلة ملكا على قب" بعال خزا ايلي" أسرحدون"واعترف 
ملكا مكان أبيه،على أن " 'Uaite" "يثع" "يطع" "يايطع" "يايتع"بابنه " اسرحدون"اعترف " م. ق 675"، سنة "خزا ايلي"

جمال، وطيب، أي أكثر مما  من الذھب، وألف حجر كريم و خمسون" Minae" "من"يدفع إتاوة سنوية كبيرة مقدارھا ألف 
غير أن حسابه ھذا لم يكن دقيقا، فقد . وقد رضي االبن بذلك على أمل أن ينعم عليه بتاج كيفما كانت الشروط. كان يدفعه أبوه

" اوبو"وعلى رأسه الزعيم  -وقام . ثار عليه شعبه الذي أبى أن يخضع لرجل فرض عليه فرضا، وأبى قبوله ملكا عليه
   .بثورة عامة للتخلص منه، ومن سلطان اآلشوريين" Uabo" "Uaba" "أوب"، "بوھ" -" وھبو"

، إال أن االنتصار "نينوى"وأخذ إلى " Uabo" "أوبو"وأسرع اآلشوريون فأرسلوا جيشا إلخماد ھذه الثورة، فاطفأھا، وأسر 
الثورة ھذه المرة، ورفع راية " 'Uaite" "يثع" "يابتئ"عله لم يقض على مقاومة العرب لآلشوريين و ثورتھم عليھم، فقاد 

الحرب على اآلشوريين، وغزا ھو وأتباعه حدود اإلمبراطورية اآلشورية المحاذية للبادية، واضطر اآلشوريون إلى تجھيز 
، فقد "يايتئ"أما . حملة جديدعة انتصرت عليه، وھاجمت مضاربه، و قبضت على أصنامه، وأخذتھا معھا أسرى للمرة الثانية

واألصقاع البعيدة، ھي البادية وال شك، حيث يصعب على اآلشوريين . على ما جاء في النص" يدا إلى أصقاع بعيدةوح"فر 
فإذا نجا بنفسه، وتمكن من الفرار من ساحة الھزيمة . لذلك صارت مأوى لكل ثائر تحل به خسارة. التوغل فيھا للتوصل إليه

   .يدي بسوء إال إذا كان المھاجمون من أبناء جنسه، األعرابإلى البادية، صار في حصن أمين،ال تمتد إليه األ

وقد ". Hazu" "خازو"و " Bazu" "بازو"، بعد ھذه الحملة، بحملة أخرى على قبائل عربية تنزل أرض "أسرحدون"وقام 
وقد قتل فيھا  .".م. ق 676"وھي تقابل سنة . من السنة الخامسة من سني حكمه" تشرى"ابتدأ بھا في اليوم الثاني من شھر 

-Agbaru" "Ak" "اكبرو"و ". Haldilli" "خلديلي"ملك " Ki-I-su"و " Kisu" "قيسو" "Kiau" "كيو: "ثمانية ملوك، ھم
baru" ايل بباتي" "البياتي" "ال بياتي"، وھو ملك" "Ilpiati" "Na-pi-a-te" منسك" "منساكو" "منسكو"، و "

"Mansaku" "Ma-an-sa-ku" مجالني" "مجل اني"، ملك" "Magal'ani" "Ma-ga-a-ni" ايفع" "يافأ"، و الملكة "
" جيبسو" "حابصو" "حبيصو"و " Dihrani" "Didhrani" "دخر" "دحراني" "دخراني"، ملكة "'Iapa'" "Ja-pa" "يفع"
"Habisu" "Kha-bi-su " قدابأ"ملك" "Qadab'" نحر" "نحارو" "نيخرو" "نخارو"، و" "Niharu" "Ni-kha-ru "

" Ihilu" "اخيلو"ملكة " Ba'ilu" "Ba-i-lu" "بائلة" "با ايلو"، و الملكة "Ga'pani" "جعفاني" "جعباني" "جأباني" ملك
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" بدع" "بداء"ملك " Habanamru" "Kha-ba-zi-ru" "حبان امرو" "حبن امرو" "خبن عمرو" "خبن امرو"و
"Buda."  

" ليلى"و تمكن أحد الملوك، و ھو الملك . ل آلھتھم معهو أسر خلقا من اتباعھم أخذھم إلى أرض آشور كما حم %595
"Laili" "ليلة" "Laiale " يدع" "ياديا" "يادئ"ملك" "Idai" "Jadi' " من النجاة، غير انه ذھب إلى نينوى بعدئذ، حيث

على أرض منه ذلك، و تآخى معه، وأعاد إليه أصنامه، وعينه ملكا " اسرحدون"طلب العفو و الصفح عما بدر منه، فقبل 
   .على أن يدفع الجزية إليه" بازي" "بازو"و " خازو"

". بوز"، فھو ابن ناحور أخي إبراھيم، ويظن إن السمه صلة باسم أرض "بوز"أما ". حزو"و " بوز"وقد ورد في التوراة اسم 
وكل اللفيف وكل : "د، حيث ور"إرميا"في سفر " تيماء"بعد " بوز"وقد ذكرت كلمة ". ناحور"فانه أحد أوالد " حزو"وأما 

ملوك أرض عوص، وكل ملوك أرض فلسطين وأشقلون وغزة وعقرون وبقية أشدود، وأدوم ومؤاب وبني عمون، وكل ملوك 
صور، وكل ملوك صيدرن، وكل ملوك الجزائر التي في عبر البحر، وددان وتيماء وبوز، وكل مقصوصي الشعر مستديرا، 

في التوراة اسم موضع، واسم شعب، وقد ورد في التوراة " بوز"ف ".نين في البريةوكل ملوك العرب وكل ملوك اللفيف الساك
وحكما في المحاورة التي " أيوب"، وكان صديق "برخئيل"البوزي، وھو ابن " Elihu" "اليھو"سمي " بوز"اسم رجل من 

وأيوب كان من سكان أرض  .جرت بين أيوب وأصحابه الثالثة الذين أتوا ليعزوه في المصائب والباليا التي نزلت به
   .، وھو عربي على رأي عدد من علماء التوراة"عوص"

وكل "بعد ددان وتيماء في الموضع الذي ذكرته من إرميا، وقبل جملة " بوز"ولكن ورود . في التوراة" بوز"ولم يحدد موقع 
" ددان"، وليست بعيدة جدا عن كانت في جوار تيماء" بوز"، يحملنا على التفكير في أن أرض "مقصوصي الشعر مستديرا

، وقريبة من األعراب الذين كانوا يحلقون شعور رؤوسھم إال دائرة تبقى في أعلى الرأس، أي غير بعيدة عن البادية "ديدان"
الواردة في " بازو"وغيرھا إلى أن بوز، ھي " F .Delitzsch" "دلج"و " كالسر"ولھذا ذھب . وعن األعراب اإلسماعيليين

. ، إنھا في منطقة تقع في جنوب شرقي الجوف"Dhorme" "ذورمة"ورأى . ، وتقع في العربية الشمالية"يبسنحار"نص 
التي تقع في موضع قاص، ويبدأ من " بازو"، فيستند أيضا إلى الوصف الذي جاء في النص اآلشوري عن "موسل"وأما 

، ثم سھل "حجر فم الغزال"ونوع من حجر يعرف ب ، وليس فيھا غير الشوك "بيرو من الرمال 140"السباخ وبادية مجدبة، 
من حجر ال " بيرو 20" ، وھي أرض جبلية اتساعھا "خازو"تليه . الجراد" إلزربابو"فيه األفاعي والعقارب مثل 

"Saggilmut ." وأن "وادي السرحان"وفي " تدمر"في غرب وفي جنوب " بازو"ويرى من ھذا الوصف أن موضع ،
" قطة"و" الرحبة"الشرقية لحوران وفي . كانوا يقيمون في وادي السرحان عند الحدود" اسرحدون"ن قتلھم الملوك الثمانية الذي

وذلك " الودي"، أو "الجاف"، ھو "ليلى"، وھو موضع الملك "يدي" "ياىء" "يدىء"ويرى أيضا أن ". القطامي"إلى وادي 
 -" الودي"إنه كثير الحدوث، فمن المحتمل أن يكون موضع وھو أمر يرى . بحرف الواو" يدي"بإبدال الحرف األول من كلمة 

  ".Laili" "ليلى"مقر الملك " يدىء"أو " يدي"ھو  -على رأيه 

وفي شمال " السرحان"وأما األرض الواقعة في شرق ". وادي السرحان"تعني النصف الشمالي من " بازو"أن " موسل"فرأي 
،وقد سلك الجيش اآلشوري كما يقول الطريق التجارية المارة من الحافات "ازوح" "خازو"السرحان في المنطقة الجبلية، فإنھا 

   .الشرقية لحوران إلى دمشق

، ولذلك "العھد العتيق"في الترجمة السبعينية للتوراة " Ausitis" "أرض أوسيتس"ب " بوزي"و " بوز"وقد صيرت أرض 
في " بطلميوس"، وھو اسم موضع ذكره الجغرافي "ايسايته" "ايسايتاي" "Aisetai"رأى بعض العلماء أن المراد بھا اسم 

  .ورأوا أن بوز ھي ھذا المكان. داخل بادية بالد العرب

وذھب . فإنھا األحساء" خازو"وأما ". النفود"ھي " أسرحدون"ھي نجد، وأن البادية التي تحدث عنھا " بازو"ورأى آخرون إن 
لكة الحيرة، وما يتصل بھا إلى جبل شمر، ألن الوصف المذكور ينطبق إلى احتمال كون ھذه المنطقة ھي أرض م" رولنسن"
  .على ھذا المكان -في رأيه  -

" بازو"، وإلى أن "حزو"ھي " خازو"إلى أن " خازو"و" بازو"في مكان آخر من بحوثه المستفيضة عن " كالسر"وذھب 
وأشار ". رأس الخيمة"إلى مرتفعات " Maken"" مأكن"إلى أرض " اليمامة"في األقسام الشرقية والجنوبية من " حازو"و

، ويرى أن ھذه اللفظة قريبة جدا من "الھمداني"لبني سعد في اليمامة، وقد ذكرھا " السدوسية"، وھي "حزوى"أيضا إلى 
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في اليمامة، وھي أرض ذات آثار قديمة " خازو"وعلى ھذا تكون أرض . النص اآلشوري" خازو"التوراة ومن " حزو"
  ".وادي حنيفة"و " ملھم"رائب تقع بين وادي وعاديات وخ

كما كانت تعرف " تلمون"ھي الساحل المقابل لجزر البحرين، أي جزيرة " بازو"ورأى بعض الباحثين المحدثين إن أرض 
  .تقاربا كبيرا" أحساء"و " حازو"ونرى بين اللفظتين ". األحساء"في قراءة، فھي " حازو"أي " خازو"وأما . عند القدامى

غير إن بعض الباحثين  ؟كيف رجع إلى بالده بعد حملته الطويلة ھذه، ومن أي سبيل رجع إلى ملكه" أسرحدون"لم يذكر و
يرون انه سلك طريقا . يرون إنه سلك طريقا غير الطريق األول الذي سلكه في حملته على الشعوب واألرضين المذكورة

عندھم ھي " حاشو"و . ، ثم سار شماال إلى إقليم بابل"حاسو"، "خازو"و " بازو"موازيا لساحل الخليج، فاخترق أرض 
فلما قرر ". نجدا"قد سلك في حملته األولى كما يروون طريقا اخترق " أسرحدون"والخليج، وكان " نجد"األحساء، وھي بين 

  .العودة سلك الطريق الثاني

" اصطيفان البيزنطي"ور عند المذك" Dacharenoi"ھو " Di-ih-ra-ani" "دخراني"إن اسم " موسل"ويرى 
"Stephen of Byzantium ." فيرى إن قبيلة " كالسر"أما"Dachareni" بعد اسم قبيلة " بطلميوس"، التي ذكرھا
"Malangite " وان قبيلة "أسرحدون"ھي القبيلة المذكورة في نص ،"Malangite " ھي قبيلة"Ma-gal-a-ni " المذكورة

، وھما عند "أخلة"أو " أجلة"، ھي "Ikhilu"و " جوجان"ھي " Gauuani"كون ورأى احتمال ". أسرحدون"في نص 
  .الخرج

، وھو اسم القبيلة المعروفة التي تقع منازلھا "باھلة"، وھو اسم الملكة، و "Bi-i-lu"احتمال وجود عالقة بين " كالسر"ويرى 
مة، حيث ينطبق وصف ھذه المنطقة على وصف قد كانت في اليما" أسرحدون"وعنده أن حملة . منذ القديم في ھذه المنطقة

أن من " 'Uaite" "يايطع" "يطبع" "يثع"رأى " أسرحدون"وبعد وفاة . أحسن انطباق" أسرحدون"األماكن المذكورة في حملة 
وقابله وأرضاه، فأعاد إليه أصنامه، ومنھا الصنم " آشور بنبال"، "آشور بانبال"األصلح مصالحة اآلشوريين، فذھب إلى 

إله " عثتر"، وھو اإلله "عثتر السماوات"، أي "Atarsamain" "A-tar-sa-ma-a-a-in" "أتر سمائين"، "ثتر السماءع"
   .السماء، الذي سأتحدث عنه عند كالمي على ديانة العرب قبل اإلسالم، ورضي عنه وأعاده إلى منصبه

" أوكن -شوم  -شمش "معه، لما أعلن حنث بيمينه، وخالف عھده وميثاقه " 'Uaite"أن " آشور بانبال"ويذكر 
"Schamaschschumukin" شقيق آشور بانبال العصيان عليه، وخاصمه، فانضم إليه، وأيده بمدد يساعده، جعله تحت ،

وقام على رأس أتباعه بغزو الحدود ". Te'ri"، "تور" "ثأر" "تارى"ابنا " ايمو"و " 'Abjate" "أب ينع" "اب يثع"قيادة 
" أدوم"بالد الشام التي سبق أن استولى عليھا اآلشوريون، وأصبحت من المقاطعات الخاصة لھم، من الغربية ألرض 

"Adom " غير إن السعد لم يحالف . في الشمال" حماة"في الجنوب إلى جنوب"Uaite " في ھذه المرة أيضا، فتصدت
أما الذين تمكنوا ". بابل"ه قبل وصوله إلى ، وشتت شمل"اوكن - شوم  -شمش "الجيوش اآلشورية للمدد الذي أرسل لمساعدة 

أن ينجو بنفسه بالھرب " Abjate" "اب يتع" "اب يتيء"وقد اضطر . ، فقد أبيد أكثرھم كذلك"بابل"من العرب والوصول إلى 
لملك حيث مثل أمام الملك طالبا منه العفو وللصفح، وقبل ا" نينوى"إلى البادية خشية إن يقع في األسر، وذھب من ثم إلى 

الذي كان مشغوال بغزو حدود الشام وفلسطين الشرقية " 'Uaite"عذره وصفح عنه، ثم أصدر أمره بتعيينه ملكا في مكان 
وتغلب " 'Uaite"على رأي بعض العلم، وذلك بعد ھزيمة " Amurru" "أمورو"المتاخمة للصحراء أي حدود أرض 

أن يدفع جزية إلى االشوريين، تتالف من " Abjate" "اب يتيء"وقد وافق .". م. ق 648"اآلشوريين عليه في حوالي سنة 
   .ذھب وأحبار كريمة وجمال وحمير

حرس الحدود " آشور بانبال"من الثبات طويال واالستمرار على مھاجمة اآلشوريين، إذ كلف الملك " 'Uaite"ولم يتمكن 
آشور "الذي نسي الجميل، وخاس بعھده على حد قول  "'Uaite"والقوات اآلشورية التي كانت ھناك مھاجمة أتباعه، ومعاقبة 

" ادومه"و " Khiratakasi" "خير اتكاسي"و ". Azarilu" "ازريلو"وبعد مصادمات ومعارك وقعت بالقرب من ". بانبال
"Udume " يبردو"في ممر" "Jabrudu " بيت عماني" "بيت أماني"في" "Bit Ammani " خوينه"في منطقة "
"Khaurina " بهموا"و" "Mu'aba " ساري"و" "Sa'ari " خرجه"و" "Kharge " صوبيتي"و" "Subiti" اضطر ،

وقد اكره . ويظھر أنھم أصيبوا في أثناء ذلك خسائر فادحة. إلى الرجوع إلى البادية لألحتماء بھا" 'Uaite" "اويتي"أتباع 
تاركا " Nabaitai" "Nabaiti" "نبيطي" "نبيتي"ملك " Natnu" "نتنو"بعد ھذه الخسائر على االلتجاء إلى الملك " اويتيء"

  ".Qidri" "Kedar" "قيدار"زوجته بين أتباعه من قبيلة 
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" Moab" "مؤاب"أرض مملكة " قيدري" "قيدار"ملك قبيلة " Ammulati" "اموالطي" "عموالطي" "اموالتي"ولما ھاجم 
في " اريبي"ملك " 'Uaite"زوجة " Adija" "عدية"" عادية" "اديا"ومعه  -أصيبت جيوشه بخسارة كبيرة، وسقط أسيرا 

فارسال أسيرين إلى نينوى حيث سلما إلى ". م. ق 648"ملك مؤاب " Kamashkalta" "Kamaskhalta"أيدي الملك 
" أمورو"في ثورته على أخيه، وھاجم أرض المغرب " أوكن - شوم  -شمش "، قد ساعد "وكان ". آشور بانبال"
"Ammurru" وأسر " آشور بانبال"وشد رسم منظر غلب ". مؤاب"؛ بھذا االنتصار الذي أحرزه " شور بانبالآ"، لذلك سر
"Ammulti  و"Adija " آشور بانبال"على جدار إحدى غرف قصر الملك."   

، فأخذ يتقرب إلى "Nabaiti"ملك " Natnu" "ناتنو" "نتنو"في نفس " آشور"لقد أثرت االنتصارات التي أحرزتھا جيوش 
إلى نينوى حيث سلم إلى  -الذي كان قد التجأ إليه  - " 'Uaite"، ومن جملة ما فعله في التقرب إليه إنه أرسل "بانبال آشور"

في كتابه أن منازل " آشور بانبال"وذكر . الملك الذي أمر بوضعه في قفص، ليعرض على الناس عند أحد أبواب المدينة
"Nabaiti " قبيلة"Natnu "ا أن أرسلت رسال إلى بالط أحد من أجداده وإبائه في نينوى من قبل، وأن بعيدة، ولم يسبق لھ

  .ھذه ھي المرة األولى التي يصل فيھا من ھذه القبيلة رسول

ولكي يسدوا رمقھم، أكلوا . اشتدت عليھم وطأة الجوع: "موقف األعراب وصفا مؤثرا بھذه الكلمات" آشور بنبال"وقد وصف 
تلك عاقبة من : فعان الجواب ؟ما بال بالد العرب قد أحدق بھا ھذا الشر: العربية بعضھم بعضاوقد سال أھل .. لحوم صغارھم

  ".ينكث العھد، ويخرق المواثيق التي قطعناھا آلشور

حبسته في : "على ھذه الصورة، وذلك في عباراته التي أمر بتدوينھا في النص". 'Uaite"إنه عامل " آشور بانبال"وذكر 
  ".عته مع بنات آوى والكالب، وأقمته على حراسة الباب في نينوىمربط الكالب، وض

في رمضاء البادية وقيظھا، حيث ال ترى طيور السماء وحيث ال : "وصف حملته على األعراب و مطاردته لھم بھذه الكلمات
   .وذلك من شدة جدب البادية، وعدم احتمالھا األحياء". يرى حمار الوحش وال الغزال

يشغل نفسه بقتال ملك " آشور بانبال"فما كاد .التي استعملھا اآلشوريون في القضاء على مقاومة األعراب شيئا لم تنفع الشدة
ابن " Abijate" "أبي يثع" "أببتأ"حتى ثارت القبائل العربية على آشور بزعامة ." م. ق 641-640"وحربه في عام " عيالم"
، وأخذت "Bir Dadda" "بير دادا"الثماني، وھو ابن " 'Uaite" "اويتئ"الذي تحدثت عنه سابقا، و " Te're" "تاري"

ولما أرسل اآلشوريون جيوشا قوية لصد ھذه الھجمات، طلبت . تتحرش ثانية بحدود المقاطعات اآلشورية المتصلة بالبادية
لحدود، ومعھم قبيلتا ، فلبى الطلب، وتحالف معھم، وأخذوا يھاجمون ا" نبتي"ملك " نتنو"مساعدة " قيدار" "قيدري"قبيلة 

مع ذلك كما تدعي  -غير إن الجيوش اآلشورية تمكنت ". Atarsamain" "عثتر سمين"و " 'Isamme" "يسمأ" "يسمع"
و على " 'Isamme"وعلى حلفائھم، فانتصرت على حلفائھم، فأنتصرت على " قيدار"من االنتصار على  -كتاباتھم 

"Atarsamain " و"Nabaiti "يركي" "ياركي"ادية بين في موضع في الب" "Jarki" "ازلة"شرق تدمر، و " أرك "
"Azalla"ثم انتصرت في معركة أخرى على . ، وشتتت شملھم"Atarsamain " وقعت عند " قيدار"على"Qurasiti" ،

. أتباعهوأمه وزوجته وعددا كبيرا من " 'Uaite"وغنمت فيھا غنائم كبيرة من الحمير والجمال واألغنام، كما أسرت أصنام 
" خوكرينا"في المعركة التي وقعت عند " Aimnu" "أيمو"وشقيقه "" Abjate" "ابي يثأ"وأخذوا إلى دمشق، وأسر

"Khukkurina" "Khukruna " أما الملك"Uaite'" فقد اعتصم مع عدد من أتباعه بالصحراء، غير أن األمراض ،
وقد عوقب . اآلشوريين الذين نقلوه إلى نينوى، وعرضوه أمام الملكواألوبئة التي انتشرت بين أتباعه اكرھته على الذھاب إلى 

عقابا قاسيا،وعذب عذابا شديدا، ثم عفا عنه الملك بعد ذلك غير إنه لم يسمح له بالعودة إلى البادية، حيث أھله وأتباعه 
   .ومنازله، ولعله مات في نينوى

اضع منھا ما يمكن التعرف عليه، ومنھا ما ليس في اإلمكان لقد وردت في أخبار حمالت اآلشوريين على العرب، أسماء مو
المذكور في أخبار " Azarliu" "أزريلو"ويرى جض العلماء إن موضع . تشخيصه االن، وقد تحدثت عن بعض مما

انھسا " موسل"، فيرى "Udume" "أدومة"وأما لفظة . على العرب، ھو موضع يقع في بادية الشام" آشور بانبال"انتصارات 
وھم شعب استوطن في األصل . على رواية التوراة" عيسي بن إسحاق"من ذرية " اآلدوميين"أرض " Edom" "ادوم"تعني 
، ثم توسع فسكن في منطقة شملت كل تخوم كنعان الجنوبية من البحر الميت إلى الخليج الشرقي للبحر األحمر، "سعير"جبل 

  .داء العبرانيينوقد كان األدوميون من أع". سعير"ومن ضمنھا جبل 
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، وتوسعوا حتى تجاوزا شمال "Judah" "اليھودية"ولما زاحم النبط األدوميين على أرضھم، زحفوا نحو الشمال فسكنوا في 
إن من أصنامھم " بوسفوس"وذكر المؤرخ اليھودي ". Idumaea"األدومية، "، ولذلك دعيت ھذه المنطقة باسم "حبرون"

  .، وھو صنم كان يعبد على مقربة من مكة"قزاح"ھذا الصنم باسم الصنم ، ويذكرنا اسم "Koze"صنما يدعى 

   ".مؤاب"المذكورة في التوراة، وھي أرض المؤابيين، أبناء " مؤاب"إنھا " موسل"، فيرى "Mu'aba"وأما 

الشماليين، وأسماء األشخاص الواردة في النصوص اآلشورية ھي أقدم أسماء نعرفھا وردت في نصوص تأريخية عند العرب 
في " ايمو"الذي ھو " أيم"في النص اآلشوري، و " Basqanu" "بسقانو"الذي كتب " الباسق"و " شمس"و " زبيبة"مثل 

الذي " Kiau" "Kisu" "Ki-i-su"في اللغة اآلشورية " Gindibu" "جنديبو"الذي صار " جندب"الخصوص اآلشورية، و 
 "Habisu" "جيصو" "خييصو"، و "أجبر"أو " أخبر"ب من أكبر أو القري" Agbaru" "Akbaru"، و "قيس"يحتمل إنه 

"Kha-bisu " أو ما شابه ذلك من أسماء، " قبيصة"أو " حابس"أو " حبيس"أو " خابص"أو " خبيص"الذي يحتمل إنه
، "Laili" "Laiale" "وليلى"، "نھار"أو " ناخر"، أو "نخر"الذي يحتمل إنه " Niharu" "Ni-kha-ru" "نحرو" "نخرو"و

  .إلى آخر ذلك من أسماء" ليلي"الذي ھو 

" انزلكرمة"في بالد العرب، اسم موضع دعي " آشور بانبال"وورد في جملة األرضين التي استولى عليھا 
"Enzailkarme" "Al-en-zi-kar-me" ديلج"، وھو كناية عن واحة، يرى" "Delitzsch "إنھا تقع جنوب حوران.  

ملك العظيم، الملك الحق الشرعي، ملك العالم، ملك آشور، ملك الجھات األربع، ملك الملوك، آشور بانبال، ال"وقد افتخر 
األمير الذي ال ينازعه منازع، الذي يحكم من البحر األعلى إلى البحر األسفل، والذي جعل كل الحكام اآلخرين يخرون له 

ومعنى ھذا أن ملكه امتد من أعالي . من البحر األسفل" ندلمو"، بأنه ملك من البحر األعلى حتى جزيرة "سجدا ويقبلون أقدامه
   .العراق إلى البحرين

يظھر من النصوص اآلشورية اآلشوريين قاموا بعدد من الحمالت يزيد عددھا على تسع لالنتقام من األعراب الذبن كانوا قد 
براطوريتھم، تحرضھم بابل في بعض تعودوا التحرش بھم، ومضايقتھم عند اجتياز البوادي، ومھاجمة قوافلھم وحدود إم

وقد أزعجت ھذه التحرشات . األحيان، أو حكومة مصر، أو يدفعھم إلى ذلك أملھم في الحصول على غنائم يتعيشون منھا
وفي الصور التي رسموھا للعرب في قصورھم، . اآلشوريين كثيرا، وأغضبت، يتجلى غضبھم ھذا فيما دونوه عنھم

ليرضوا عنھم، مقدمين إليھم الھدايا فيھا الذھب والحجارة الكريمة وأنواع الطيب " نينوى" فصوروھم يقبلون أرجل ملوك
وصوروا اآلشوريين وھم يحرقون خيام األعراب، وھم نيام، وصوروا عساكرھم يقاتلون األعراب . والكحل واللبان والجمال

. ر الجمال ال يستطيعون اإلفالت من اآلشوريينأما العرب، فإنھم على ظھو. ويطاردونھم، وھو على ظھور خيولھم المطھمة
  ".نينوى"، حيث عثر عليھا في قصره ب "آشور بانبال"وترجع ھذه الصور إلى أيام 

وأما الشوارب، فإنھا محفوفة في . وقد صور العرب ولھم لحى وقد تدلى شعر رؤوسھم على أكتافھم ضفائر، وشد أحيانا بخيط
ن الجمال عراة في بعض األحيان، أو تمنطقوا بمنطقة ثخينة أو ائتزروا إزارا يمتد من وقد صور العرب وھم يركبو. الغالب

   .وال تصور ھذه الصور كل األعراب بالضرورة بل ھي يمثل أولئك الذين تحاربوا مع اآلشوريين.البطن إلى الركبتين

ياسي إليھا، كما أقاموا حصونا في مفارق لقد أقام اآلشوريون لھم مسالح في أقاصي األماكن التي بلغ نفوذھم الحربي والس
كما وضعوا مراقبين آشوريين، أو مندوبين سياسيين . الطرق المؤدية إلى البادية، وذلك لحماية حدودھم من غزو أبناء البادية

لى أولئك في مواطن سكن سادات القبائل، وذلك لمراقبة حركات القبائل وأخبار حكوماتھم بنوايا وبأعمال ساداتھا وللتأثير ع
ولم يكن اآلشوريون ھم . وھي خطة قلدھا من جاء بعد اآلشوريين من أجانب. السادات لحملھم على تنفيذ ما يريده ملوك آشور

أول من ابتدع ھذه السياسة، فال بد وأن يكون من سبقھم قد سار على ھذا الدرب، ومھد أرضه لآلشوريين ولمن جاء بعد 
  .اآلشوريين من حكام
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غير إن سكوت ھذه . ال نعلم شيئا كثيرا عن صالت العرب بالكلدانيين، فلم تصل كتابات منھم تفصح عن عالقتھم بالعرب
فقد رأينا  .الكتابات و عدم وصولھا إلينا ال يمكن أن يكون سببا يحملنا على التفكير في عدم قيام صالت بين العرب و الكلدانيين

فيما مضى أنھم ساعدوا أھل بابل في نزاعھم مع أشور، ثم إن العرب كانوا يحاربون البابليين منذ القديم، و ھذه المجاورة 
  .القديمة في حد ذاتھا واسطة طبيعية لتكوين المباشر بين العرب و الكلدانيين

، و وصوله "معد بن عدنان"للعرب في أيام  ."م.ق 561- 604" "بختنصر" "بخت نصر"و قد تحدث األخباريون عن غزو 
و قد قلت إن رواته أخذوا مادته من أھل الكتاب، و "طبقات العرب"، كما تحدثت عن ذلك في فصل "ذات عرق"إلى موضع 

لذلك و ھو حديث ال قيمة تأريخية له، و . أضافوا إليه مادة جديدة أنتجتھا أبتداعھم له، فصار نسيجا جديدا ھو المدون في الكتب
و قد قص علينا األخباريون ألوانا كثيرة من ھذا القصص الذي بان لونه و عرف أصله في . ال يمكن االطمئنان إليه و األخذ به

  .القرن العشرين

ممكن جدا، وال سيما أن بابل مجاورة للعرب، وان  مع القبائل العربية، فذلك" بخت نصر"و أنا ال أريد أن استبعد احتمال قتال 
قد احتك " بخت نصر"ذا الملك ودخوله فلسطين جعل البابليين يتصلون اتصاال مباشرا باألعراب، فال بد أن يكون توسع ھ

وقد يكون حاربھم وأوقع خسائر بھم، لتحرشھم بجيوشه وبحدود إمبراطوريته التي شملت البادية الواسعة . بالعرب واتصل بھم
وقف عنده وننظر إليه بحذر، ھو ھذا الطابع المعروف عن األخباريين، الذي ولكن الذي نت. الفاصلة بين العراق وبالد الشام

  ".معد ابن عدنان"يروون به كيفية غزو ذلك الملك ل 

وقد يكون بلغ موضعا آخر أبعد منه، إال أن الذي أراه أن استيالء البابليين " ذات عرق"، قد بلغ موضع "بخت نصر"وقد يكون 
جزيرة العرب إن وقع فعال، فإنه لم يدم طويال، فقد كانت فتوحات الفاتحين لجزيرة العرب  على األماكن التي احتلوھا من

كالسيول، تأتي جارفة عارمة، تكتسح كل شيء تجده أمامھا، ثم ال تلبث أن تزول وتختفي آثارھا بعد مدة قصيرة،ألسباب منھا 
ائية كافية في البالد المفتوحة إلعاشة جيش كبير، بعد طرق المواصالت عن عواصم الغازين الفاتحين وعدم وجود مواد غذ

ليستطيع ضبط القبائل والمحافظة على األمن، ومھاجمة القبائل للقوافل التي ترد لتموين الحاميات وللحاميات نفسھا، وعدم 
العرب في  يمكن الفاتح من وضع جيش كبير جاھز في كل لحظة للقتال ليصد غارات القبائل التي تؤلف غالبية سكان جزيرة

ثم إذ القسم األكبر من الذين قاتلوا وفتحوا أناس مرتزقة سيقوا إلى القتال سوقا، خوفا أو طمعا، وقبائل اشترى . ذلك العھد
الفاتحون ساداتھا بأطماعھم في مغانم يجنونھا أو لدوافع حقد قبلي، ومن عادة سادات القبائل أنھم مع الفاتح ما دام قويا سخيا 

ولذلك صارت أمثال ھذا . سخاء، فإذا ضعف أو أمسك أو دارت الدنيا عليه، كانوا ھم أول من ينقلب عله يبذل، لھم بكل
الفتوحات غارات انتقامية سريعة، ال يلجأ إليھا إال جمد تفكير و إعداد خطط ووجود ضرورات ملحة تستوجب إرسال مثل ھذه 

   .الحمالت

من نبوءة ومن رسالة أرسلھا " بخت نصر"الذي كتب بعد أيام " دانيال"كتاب  ويرى بعض علماء التوراة والبابليات ما جاء في
النبي إلى ذلك الملك، ومن فتوحات في بالد العرب، ھو من وضع كاتب تلك الرسالة، وضعه ليثبت نبوءته، وأن ذلك الكاتب 

، وال أريد أن أنفيھا في ھذا "ت نصربخ"أما أنا، فال أريد أن أثبت فتوحات ". بخت نصر"فنسبھا إلى " نبونيد"أخذ فتوحات 
،فليس بمستعبد "يثرب"قد وصل إلى مدينة " نبونيد"إلى الحجاز أمر ممكن، وسوف نرى أن " بخت نصر"العھد، فوصول 

إلى الحجاز، بعد أن استولى جيشه على فلسطين، وصار في إمكانه الزحف نحو الجنوب، ولكن الذي " بخت نصر"وصول 
. ، فلعل الزمن يجود علينا بنصوص قد تتحدث عن حروب وفتوح أمر بھا ھذا الملك فى بالد العربأراه اآلن ھو التريث

، وإن كتب على شكل نبوءة، ال يستبعد أن يكون قد استمد خبر النبوءة من وثيقة أو خبر شائع، فصاغه في "دانيال"وكتاب 
   .شكل نبوءة، ليثبت نبوءته لبني إسرائيل

من " Kislev" "Kislew" "كسلو"أرسل في شھر "Nebuchaderzzar" "بختنصر"لبابلية أن وقد أخبرتنا الكتابات ا
جملة على العرب الساكنين في البادية، نھبت أمالكھم وما عندھم من ." م. ق599"السنة السادسة من ملكه المقابلة سنة 

ھاجمھا الجيش البابلي وال اسم القبائل التي ھاجمھا، ولم يذكر النص البابلي اسم البادية التي . مواشي، وسرقت آلھتھم ثم عادت
ويرى الباحثون احتمال مھاجمة البابليين للعرب من . ولم يذكر أيضا اسم المواضع التي تحرك منھا الجيش لمھاجمة العرب

. في البادي، ثم عاد حامال" بختنصر"، فتوغل جيش "Kadesh" "قادش"، أو "Riblah" "ربلة"أو " Hamath" "حماة"
وكانت غاية البابليين من تأسير األصنام وأخذھا، ھو . معه ما ذكر في النص من أسالب ومن مواش وآلھة العرب أي األصنام
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: اكراه القبائل على االستسالم والخضوع لھم، لما لألغنام من أثر كبير في نفوسھا، وقد رأينا إن ملوك اآلشوريين مثل
وا قد أسروا أصنام العرب وأخذوھا معھم إلى آشور وكتبوا عليھا شھادة األسر كان" أسرحدون"و " سنحريب"و " سرجون"

والوقوع في أيدي اآلشوريين، ليؤثروا بذلك نفسيا في نفوس أتباعھا وعبادھا ويكرھوھم على الخضوع لھم وعلى مساومة 
   .يذكر النص البابلي أسماء تلك اآلھة ولم. اآلشوريين الستردادھا في مقابل االستسالم لھم وتأييد سياستھم وعدم التحرش بھم

وبقية مشارف فلسطين وبالد الشام من " حماة"من إرسال حملته ھذه على العرب، ھو حماية حدود " بختنصر"وكانت غاية 
األعراب وإخضاعھم لحكمه، ثم تأديبھا بعض القبائل التي تحرشت به على ما يظھر حين دخوله بالد الشام وفي جملة ذلك 

كانوا على رأس القبائل العربية البارزة التي غزاھا " قيدار"نستطيع أن نقول إن " سفر إرميا"واستنادا إلى ما جاء في  .فلسطين
ونظرا لوجود تشاب كبير بين الرواية البابلية عن ". ممالك حاصور"و " أبناء المشرق" "بني الشرق"وكذلك " بختنصر"جيش 
، أرى إن مدون السفر قد أخذ خبره ھذا الذي صيره نبوءة من "سفر إرمياء"في على العرب وبين ما جاء " بختنصر"حملة 

  .موارد بابلية ثم كيفه على النحو الذكور

وشد قصد ". ملك العربية"لما حمل على مصر أخضع " بختنصر"، يفيد أن "Xenophon" "اكسينوفون"ولدينا خبر رواه لنا 
  .قبل الميالد" 567"بذلك حملته على مصر سنة 

" نبونيد"والخبر التأريخي الثاني الذي وصل الينا عن صالت البابليين المتأخرين بالعرب، ھو ما ورد عن الملك 
"Nanonid" "Nabonidus" "555 -538فقي السنة الثالثة من . مقرا له" تيماء"من اتخاذه ." م. ق539-556." "م. ق

، سالكا "تيماء"، وسار منھا إلى "دومة الجندل"" دومة"أي " Adumu" "Adummu" "أدومو"حكمه جرد حملة على 
ة فلما وصل إليھا، أعمل فيھا السيف، وقتل " أكاد" "أكد"طريقا لم تعرف في الزمن الغابر، على رأس جيشه، جيش أرض 

ى بھا أميرھا وأھلھا، والظاھر إن ذلك بسبب مقاومتھم له وعنادھم في الدفاع عن مدينتھم، ثم طاب له أن يستقر بھا، فابتن
   .محل بابل، أي صارت عاصمة لملك البابليين" تيماء"قصرا ضخما له جعلوه كالقصر الذي في يابل، وحلت 

. ق552"كانت في سنة " Tema" "وتيماء" "Adummu" "ادومو" "دومة الجندل"على " نبونيد"ويرى العلماء أن حملة 
شام إلى شرقي األردن، الطريق التي يسلكھا حجاج بالد الشام في وقد جاء إليھا سالكا الطريق الرية المؤدية من بالد ال.". ج

ويظھر من أشارته في نصه . ومعه حرسه البابليون" تيماء"وبعد أن قضى على حكام المدينتين استقر في . اإلسالم إلى مكة
ملك "ن إشارته إلى قتله سبيال لم يسلكھا األقدمون من قبل، وم" تيماء"المدون عن أخبار فتوجاته إنه سلك في وصوله إلى 

  .وسكان المدينة أن المدينة في أيامه كانت مستقلة، يحكمھا ملك من أھلھا، وأن البابليين لم يكونوا قد حكموھا قبله" تيماء
، "Belsharrusur"" "Beksazar" "بلشسر" "بلشصر" "بلشاصر"أما ابنه . سنين في عاصمته الجديدة" نبونيد"وقد أقام 
ويظھر إنه أقام بھذه المدينة حتى السنة الحادية عشرة من حكمه، وربما أقام بھا أكثر من . مع الجنود البابليين" بابل"فكان ب 

ذلك قليال، حتى اضطر إلى تركھا والعودة إلى بابل، بظھور الفرس، الذين ھددوا البابليين، ووسعو ملكھم، وصاروا على 
على العربية وأدخلھا في جملة أمالكه، وعين عليھا مقيما سياسيا " Cyrus" "كورش" "كيرش"فقد تغلب . مقربة من بابل

كان " نبونيد"، وأن "م. ق539 - 540"، ويظھر أن حملته ھذه على العربية كانت حوالي سنة "Satrap" "ستراب"فارسيا 
   .على العربية" كيرش"، وجاء إلى بابل قبل تغلب "تيماء"قد ترك 

أھي لشؤون سياسية ": تيماء"على تراك بابل وااللتجاء ھذه السنين إلى " نبونيد"لتي حملت وقد يتساءل المرء عن األسباب ا
خطيرة حملته على السكنى في ھذه المدينة البعيدة عن عاصمته القديمة ، أم ھي عوامل عسكرية، أو اقتصادية أو بواعث 

منھم من رأى أن لتيماء أھمية كبيرة من . نوعةأما إجابات المؤرخين، فھي مختلفة ومت ؟شخصية ال تتعلق بھذه وال بتلك 
الناحية االقتصادية لوقوعھا في ملتقى طرق تجارية عالمية بالنسبة إلى ذلك العھد، واالستيالء عليھا والبقاء فيھا معناه كسب 

بيعته ورغبته في ومنھم من رأى أن ذلك كان ألثر مزاج الملك وط. عظيم، ورح كبير بالنسبة إلى عالم السياسة في ذلك اليوم
  .قدم عن سطح البحر" 3450"التخلص من أمراض بابل؛ بسكناه في محل جاف مرتفع زھاء 

وتيماء مركز مھم، ذكر كما رأينا في خصوص اآلشوريين، وھو من األماكن القديمة المذكورة في التوراة، وھو فيھا كناية عن 
ميل إلى الجنوب الشرقي من " 200"سماعيلية، ويقع على مسافة أحد أبناء إسماعيل، مما يدل على إنه كان من المواطن اإل

وبھا عين غزيرة المياه، . ميال من شمالي العال" 65"رأس خليج العقبة، ويمثل ھذه المسافة إلى الشمال من المدينة، وعلى بعد 
وإلرواء المزارع التي تنبت  وتعد أشھر عين ماء في جزيرة العرب، تستعمل للسقي،.. ھي التي بعثت الحياة في ھذا المكان
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وھواؤھا صحي جيد، وال تزال مأھولة، فھي في الزمن الحاضر، كناية عن قريرة يزيد . مختلف الفواكه والتمور والحبوب
   .يسكنون في بيوت من طين وفي أكواخ. عدد سكانھا على األلفين،

. ديم يظن بعض العلماء إنھا موضع معبد عتيقخربة فيھا أحجار ضخمة مربعة، وبقايا عمران ق" تيماء"وعلى مقربة من 
وعن المدن األخرى التي ترئ آثارھا في العربية النبطية " الحجر"ويرى بعض من زارھا إنھا كانت مدينة ال تقل ضخامة عن 

وقد يثعر فيھا على كتابات آشوري . فحصا علميا" Tuma" "توما"ولم تفحص ھذه الخربة التي يسميھا الناس . حتى اآلن
وبابلية ويونانية وإرمية وعربية ترينا أثو االتصال الثقافي الذي كان في ھذه المواضع التي تعد ملتقى القوافل والتجار 

  .والثقافات

وقد عثر في ھذه الخربة على حجر مكتوب بلغة بني إرم، يرجع تأريخه إلى القرن الخامس قبل الميالد، ورد فيه إن أحد 
وقد . بمعنى صنم" صلم"و ". صلم ھجم"إلى تيماء، وبنى له معبدا، وعبن له كھانا توارثوا خدمة الكھان استورد صنما جديدا 

وقد نشرت ترجمة الكتابة . في زي آشوري، وظھر في اسفل الرسم رسم الكاھن الذي شيد ذلك النصب" ھجم"مثل صنم 
  .في ذلك الزمن بتأثير البابليين ، فلعله صنع"نبونيد"إن تأريخھا يرجع إلى أيام " سدني سمث"ويرى . اإلرمية

فال . ، ال يستبعد أن يجيء يوم قد يعثر فيه على كتابات أو آثار أخرى ترجع إلى ھذا الملك"تيماء"في " نيونيد"ولطول إقامة 
أن يعقل إن تذھب ذكريات أيامه كلھا من ھذه المدينة، وينطمس أثر قصره عنھا، ذلك القصر الذي بالغ الملك في وصفه وأراد 

وقد يعثر فيھا على مراسالته مع مدينته بابل ومع الحكومات األجنبية التي كانت في أيامه ومع . يجعله في مستوى قصور بابل
   .وإذا حدث ذلك، فقد نجد شيئا جديدا ال نعرفه عن أيام تيماء في عھد نبونيد. األعراب

ھي تيماء أخرى تقع في العروض على ساحل الخليج،  "نبونيد"التي استقر بھا " تمياء"وقد ذھب بعض الباحثين إلى أن 
. في ھذا المكان" نبونيد"وحجتھم في ذلك أن المسافة بين تيماء الحجاز وبابل، كبيرة واسعة، تجعل من الصعب تصور إقامة 

في " تيماء"أما العروض فإنه على اتصال ببابل، وال يفصل بينھما حاجز أو فاصل أو عائق، ولھذا ذھبوا إلى احتمال وقوع 
، وملتقى "أبناء الشرق"وھي أرض . الذكورة في التوراة" تيمان" "تمياء"العروض، كما ذھب بعض آخر إلى احتمال كون 

" نبونيد" "تيماء"غير أن الباحثين في ھذا اليوم متأكدون من أن . طرق القوافل القادمة من بالد الشام ومصر والعراق والجنوب
  .مملكة العربية السعوديةالحجاز، في ال" تيماء"ھي 

،وكانت مدفونة "م 1956"،عثر عليھا في سنة "نبونيد"على كتابة مھمة جدا في بحثنا ھذا، دونھا الملك " حران"فقد عثر في 
إنه لما : في خرائب جامع حران الكبير، وترجما إلى اإلنكليزية، وإذا بھا تتحدث عن تأريخ أعمال ذلك الملك، ومما جاء فيھا

". اتريبو"حتى بلغ " ايدنخو"و " خبرا"و " بداكو"و " ديدان" "ددانو"، أخضع أھلھا، ثم ذھب إلى "تياء"وجاء إلى " بلبا"ترك 
العرب "ومع " Ma-da-a-a "Mdees" "مادا ا" "ا - ا  - دا  - ما " "ميديا"و " مصر"ثم تحدث بعد ذلك عن عقده صلحا مع 

م العمود الذي جاء فيه ھذا الخبر بأسطر تشمت جمل منھا ؛ يفھم من مآلھا وقد خت". Mat Ara-di-u" "او -بي -را - مات ا "
أن العرب المذكورين أرسلوا إليه رسال، عرضوا عليه عقد صلح معه، واستسالمھم له، فوافق على ذلك، بعد إن كبدھم جيشه 

وقد يفھم . أولئك األعراب" يونيدن"ولم تذكر تلك األسطر المواضع التي حارب فيھا جيش . خسائر فادحة، وأسر منھم، ونھب
من ھذه السطور األخيرة أيضا إن بعض ھؤالء العرب ھاجموا البابليين، ونھبوا المناطق الخاضعة لھم بالرغم من عقدھم 

   .الصلح كل معه، وموافقتھم على إن يسالموه، وھذا ما دعاه على إرسال حمالت تأديبية عليھم، أنزلت بھم خسائر فادحة

أما اليوم وقد نشر النص وترجم ترجمة  0" تيماء"معروفا بين العلماء يوم اختلفوا في تعيين موضع " نبونيد" ولم يكن نص
، فقد "خيبر"، وھي مواضع معروفة مشھورة حتى اليوم وتذكر مع "يثرب"و " خيبر"و " فدك"دقيقة صحيحة، وعرفنا منه 

ملك بابل وقصره كان في . از من درن أي شك، وان موضع إقامةالحج" تيماء"ھي " نبونيد" "تيماء"أجمع العلماء على أن 
  .ھذا المكان من الحجاز

وجب أن يكون زحفه على األماكن المذكورة بعد ." م. ق552 - 551"في حدود سنة " تيماء"على " نبونيد"ولما كان استيالء 
خطر طريق برية لتجارة، تربط بالد الشام ذلك، والظاھر إن الذي حمله على التوغل في الجنوب، رغبته في السيطرة على ا

بالعربية الجنوبية، وھي طريق قديمة مسلوكة، تسلكھا القوافل التجارية المحملة بأنفس التجارات المطلوبة في ذلك العھد، ثم 
تم له ذلك، ولو . السيطرة على البحر األحمر، وذلك باالستيالء على الحجاز وعسير واليمن وربما على العربية الجنوبية كلھا

" يثرب"مقرا له، وتجوله في األرضين الواقعة بينھا وبين " تيماء"فلعل اختياره  ؟ومن يدري. لكان ملكه قد بلغ المحيط الھندي 
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كان لھذا السبب، أي لتنفذ تلك الفكرة الخطرية، فكرة السيطرة على جزيرة العرب وبلوغ المياه الدافئة للوصول إلى إفريقية 
   .، ثم توقف عند ذلك"يثرب"إال أن فكرته ھذه لم تتحقق كما يتبين من النص، فكان أقصى إليه ! ة الجنوبيةوالھند والعربي

ھذه أن الصلح الذي أشار إليه، الملك يجب أن يكون قد عقد في حوالي سنة " حران"ويرى بعض الباحثين الذين درسوا كتابة 
أيضا، وأن " تيماء"وأن الصلح الذي عقد مع األعراب قد وقع في عاصمة الملك الجديد، " تيماء"في مدينة ." م. ق548"

، ولكن من "بابل"الھجمات التي ھاجم بھا بعض األعراب البابليين وقعت إبان وجوده في ھذه العاصمة وقبل رحيله عنھا إلى 
إن النص لم  ؟عت لهومن ھم العرب الذين ھاجموا جيشه واألرضين التي خض ؟"نبونيد"ھم العرب الذين عقدوا الصلح مع 

يشر إليھم، ولم يتحدث عنھم، وھم بالطبع قبائل عديدة، قد يكون منھا قبائل سالمت البابليين وحالفتھم، ومنھا قبائل عارضتھم 
وكرھھم، ثم إن بين القبائل منافسة وأحقاد وحسد، فإذا حالفت قبائل حكومة ما، حسدتھا القبائل المنافسة، فھاجمتھا وھاجمت 

التي عقدت معھا الحلف، إلثبات نفسھا، وإلظھار وجدودھا، وألخذ الزعامة منھا، وھذا داء القبائل منذ كان النظام الحكومة 
  .القبلي

والذي أراه أن الحجاز لم يكن آنذاك تحت حكومة واحدة يرأسھا ملك واحد، وإنما كان على نحو ما كان عليه عند ظھور 
" فتل بالسالح ملك تيماء"، "نبونيد"أن " تيماء"د ذلك ما جاء في النص البابلي عن ويؤي. اإلسالم، حكومات قرى ومدن وقبائل

" فدك"م و " خير"و " ديدان"وال أستبعد أن يكون حال . ومعنى ھذا إنھا كانت في حكم حاكم يلقب نفسه بألقاب الملوك". ملكو"
وال أستبعد أيضا أن يكون حالھا أو . م بألقاب الملوكمثل حال ھذه المدينة، أي عليھا حكام يلقبون أنفسھ" يثرب"و " يديع"و 

حال بعضھا على نحو حال ھذه المدن يوم ظھور اإلسالم أي تحت حكم سادات المدينة واألشراف يشتركون معا في الحكم 
   .ويتشاورون فيما بينھم عندما يحدث حادث ما في مدينتھم أو قريتھم في أمور السلم وفي أمور الحرب

على ھذا النحو، ال يمكن أن يقاوم جيشا لجبا قويا عارما كجيش بابل المدرب على القتال، والذي يعيش على  ووضع سياسي
، "العرب"رائحة االستخفاف بأسلحة " نبونيد"ومن ھنا نشتم من نص . الحروب، ولذلك انھار بسرعة وسلم أمره إلى البابليين

وكل ما فعله األعراب أنھم تراجعوا إلى البوادي، . التي استسلمت لهأي األعراب سكنة ھذه المواضع، وبأسلحة تلك المدن 
: وصاروا يشنون منھا غارات على البابليين ليأخذوا منھم ما يجدونه أمامھم، فإذا تعقبھم البابليون عادوا إلى معاقلھم وحصونھم

  .الصحراء

حرب " "حرب دون: "ة ثمودية أخرى جاء فيھا، وعلى كتاب"رمح ملك بابل: "وقد عثر على كتابة ثمودية وردت فيھا جملة
، "نبونيد"وقد فسر العلماء الجملتين المذكورتين بأنھما إشارة إلى الحرب التي نشبت بين البابليين وأھل ديدان في أيام ". ديدان

لحرب، وتعينان فالكتابتان أذن تحددان وقت تلك ا. وان أھل تلك المناطق صاروا يؤرخون بھا ألھميتھا عندھم كحادث تأريخي
غير أننا لم نتمكن من الوقوف على ذلك المبدأ من الكتابتين المذكورتين، لقصرھما . مبدأ تقويم يؤرخ بموجبه عند أھل ثمود

  .ولعدم وجود مفتاح معھما يفتح لنا الباب لنصل منه إلى الموضع الذي حفظ فيه صر ذلك التأريخ

، وفي عدد "العھد القديم"، وھو موضع معروف مشھور، ورد ذكره في "ديدان"، فإنه "دادانو"" "Da-da-nu"أما موضع 
  ".نبونيد"من الكتابات وتحدثت عنه في مواضع من ھذا الكتاب، فكان إذن في جملة األرضين التي خضعت لحكم 

الرسول، إال ، ولم يكن مشھورا في األخبار القديمة، و إنما اشتھر في أيام "فدك"، فھو موضع "بداكو" "Pa-dak-ku"وأما 
وربما ال يستبعد أن يعثر في خرائبه على آثار من ". نبونيد"أن عدم اشتھاره ال يمكن أن يكون دليال على عدم وجوده في أيام 

   .وقبل عھده، إذ كان كل معروفا قبل أيامه، بدليل ذكره في جملة المواضع التي استولى عليھا ھذا الملك" نبونيد"عھد 

وھو موضع معروف وقد كان من مواطن يھود ". خيبر"، فھو موضع "خيبرا" "ا -ر ا  - ا ب  -ي خ" "Hi-ib-ra-a"وأما 
  ".بعد مفسد خيبر بعام" "م568"الذي أرخ بحرب وقعت فيه في حوالي سنة " خيبر"وھو موضع . في أيام النبي

" ياقوت الحموي"ه ، وقد ذكر"خيبر"و " فدك"، ويقع بين "يديع"، وھو موضع "Ia-di-hu-u" "Iadihu"وموضع 
  .والھمداني

إذن أقدم " حران"، فيكون نص "بطلميوس"وقد ذكر في جغرافيا . أي المدينة" يثرب"، فھو موضع " ايتريبو" "Iatribu"وأما 
  .نص ذكر اسم ھذا المكان
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عن ذكر مواضع لسكوت النص . إذن آخر موضع استولى عليه البابليون في الحجاز وألحقوه بمملكتھم مملكة بابل" يثرب"و 
  .أخرى تقع في جنوبھا ولو كانوا قد تجاوزوھا لذكروا اسم األماكن التي استولوا عليھا من دون شك

في وثيقة تعود إلى ما قبل الميالد بكثير، فعلمنا " يثرب"وقد استطعنا بفضل ھذا النص التأريخي الخطير من العثور على خبر 
كانت أقدم بكثير مما تصوره أھل األخبار عن نشوئھا، ثم استطعنا أن نفھم إن منه إنھا كانت مدينة عامرة قديمة، وإنھا 

العراقيين كانوا قد استولوا على منطقة مھمة من الحجاز في ذلك العھد، وان بعد المسافات بين الحجاز أو العربية الجنوبية لم 
ن طرفيھا ومن اجتياز نجد أيضا، كما رأينا من يحل بين اآلشوريين والبابليين من التوغل مسافات شاسعة في جزيرة العرب م
  .وصولھم إلى جنوب البحرين على الخليج وإلى سبأ وإلى يثرب في ھذا العھد

ميال من " 255"مدة عشر سنوات في ھذه المنطقة التي فتحھا من الحجاز، في أرض يبلغ طولھا حوالي " نبونيد"وقد تنقل 
ضا، يراجع أھلھا وينزل بين قبائلھا، ويختلط بھا، ثم يعود إلى عاصمته تيماء، ميل عر" 100"وحوالي " يثرب"إلى " تيماء"

ويظھر أنه تطبع من خالل أقامته ھذه المدة بين العرب ببعض طباعھم، واقتبس . حيث يسير منھا أمور الدولة
   .مصطلحاتھم حيث وردت في النص.بعض

معه خلقا من العراق، وأسكنھم في ھذه األماكن الحجازية، في ويرى بعض من عالج ھذا النص ودرسه أن الملك البابلي نقل 
. المواضع المذكورة وكان يأتي إليھم من تيماء، ليتفقد أحوالھم، وليرى بنفسه سبل الدفاع عنھم وحمايتھم من غارات األعداء

، كما رأوا أن اليھود كانوا قد يھود من بابل، ويھود من فلسطين: ويرون أيضا أن في جملة ما جاء بھم إلى ھذه األماكن اليھود
  .سكنوا ھذه المواضع من قبل، وربما كان ذلك منذ جاء اليھود إلى فلسطين، فأقامرا بھا إلى أيام النبي

كان قد وضع خطة للھيمنة على األرضين فكلحاقھا نھائيا ببابل، وذلك باسكان أتباعه بھا وإجبارھم " نيونيد"ويظھر أن الملك 
وقد نفذ خطته ھذه فعال، ووزع من كأن قد جاء بھم معه على ھذه المواضع بأن انتزع األمالك من أصحابھا  .على اإلقامة فيھا

ولتقوية معنوياتھم . العرب وأعطاھا للمستوطنين لجدد، وحماھم بجيش وضعه في كل مكان لصد غارات األعراب عليھم
ولكن الخطة لم تنجح، . شؤونھم بين الحين والحين ويزورھم صار يتفقد. ولتثبيت قلوبھم في البقاء في ھذه األرضين الجديدة

ألن الظروف السياسية والعسكرية أكرھته على العودة إلى بابل، فمات مشروعه مع عودته، فلم تلحق تلك األرضين قي بابل، 
األيام وكونوا مستعمرات غير أن أكثر المستوطنين الجدد بقوا في ھذا األماكن، وفي جملتھم اليھود الذين ازداد عددھم بمرور 

   .في الجنوب" يثرب"يھودية وصلت 

لھذه األرضين من الحجاز وبقاء بعض من نقلھم إلى ھذه المواضع فيھا لالستيطان بھا أثرا كبيرا من " نبونيد"لقد ترك فتح 
جود ألفاظ عراقية قديمة في ولكن و. الناحية الثقافة واالقتصادية والحضارية، وھي نواح لم تدرس حتى اآلن، ولم يھتم بھا أحد

والمناطق األخرى التي تقع إلى الشمال منھا، وخاصة في الزراعة، يدل داللة واضعة على أثر العراق في " يثرب"لغة أھل 
أھل ھذه المواضع، فقد يكون قسم منه من بقايا أثر أولئك العراقيين الذين نقلوا إلى ھذه األماكن، وقد يكون قسم منه من 

أو قبله، وقد يكون بعضه من مؤثرات حوادث وقعت " بخت نصر"قد يكون في أيام . رى وقعت قبل ھذا الحادثمؤثرات أخ
  .بعد ذلك

الحاوية لبعض اإلصحاحات من العھد القديم، وقد عثر عليھا في نفس الوقت الذي عثر فيه على نص " قمران"وفي نسخة 
لليھود وأخذھم معه، وإرسائھم بھذه األرضين الجديدة من أعالي " دنبوني"أخبار قد تساعدنا في توضيح أسباب سوق " حران"

  .الحجاز، إرساء أقرھم فيھا وأبقاھم حتى جاء اإلسالم فأبعدھم عن الحجاز

. إننا ال نملك نصوصا بابلية عن مدى بلوغ سلطان البابليين السياسي في جزيرة العرب وعن صالتھم بالقبائل العربية، لذلك
، يثبت وجود صالت تجارية "عانة"وقد عثر على نص في مدينة . قة بابل بالعرب في األمور التي ذكرتھاانحصر علمنا بعال

  .بين بابل والبالد العربية كما يشير إلى أثر بابل في الحياة العربية

ن ھذه الحقبة شيء أما عالقات البابليين بأھل الخليج، فال نعرف من أمرھا شيئا، فلم يرد في النصوص البابلية التي تتحدث ع
وقد يعثر على شيء من الكتابات في المستقبل، تتحدث عن الصالت التي كانت . ما عن الفتوحات البابلية في ھذه األرضين

  .وأھل الخليج في ھذا العھد" بابل"بين حكومة 
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حرين إلى أمالكھم، وعينوا أي الب" دلمون"وكل ما نعرفه عن عالقة البابليين بالخليج، إن البابليين كانوا قد ضموا جزيرة 
   .بقليل." م. ق 600"عليھا حاكما بابليا، وذلك بعد سنة 

ويرى بعض . قليل جدا" Parthians" "الفرث"وبالبارثيين Achaemenian" "ومعارفنا بصالت العرب باألخمينيين 
قبائل منھم إلى العراق، ووسعت  قد تقدموا في زحفھم نحو الشمال،فدخلت" األخمينيين"المؤرخين أن العرب كانوا في أيام 

مساحة األرضين التي كان العرب قد استوطنوھا سابقا، كما تقدموا في ھذا العھد نحو الغرب، فتوسعوا في بالد الشام وفي 
طور سيناء إلى شواطئ نھر النيل، حيث كانوا قد استوطنوھا، وقد قاموا بخدمات كبيرة نحو ملوك الفرس في زحفھم على 

  .مصر

الق العرب أية مقاومة كانت في أثناء حركاتھم وتنقالتھم ودخولھم األرضين التي كان األخمينيون قد استولوا عليھا، ولم ي
ولكن وجدوا أنفسھم في حرية تامة، لھم الحق في الذھاب إلى أي مكان شماءوا، وھذا مما مكنھم من الدخول إلى أرضين 

  .األخمينيون قد بسطوا سلطانھم عليھا جديدة وإلى توسيع ھجرتھم في األرضين التي كان

. ق529- 557"الثاني " Cyrus" "Kyros" "كيرش"العرب في جملة أتباع الملك " Xenophon" "اكسنوفون"لقد ذكر 
ويظھر من ورود لفظة " Arabiai" "Arabioi" "العربية"، وذكر أن ھذا الملك عين واليا عنه على "م.ق529 - 559." "م
"Arabiai " بعد"Kappadokia " أي "الجزيرة"أن المراد بھا ،"Mesopotamia"ويظھر من موضع . ، أو جزء منھا

  .الخابور"أي " Araxes"ھي المنطقة الواقعة في شرق " العربية"آخر أن 

وكانت تلك الجماعة من . أن جماعة من العرب كانت تحارب معه" بابل"على " كيرش"وقد من العرب في أخبار حملة 
   .قبل الميالد" 539"وذلك في سنة . كبين للجمالاألعراب الرا

من " Arabioi"ويتبين من مراجعة الموارد اليونانية التي تعرضت لتاريخ وجغرافية العراق، أن اليونان آخذوا يطلقون لفظة 
شعوب ، أي علما لقوم وشعب على نحو ما كانوا يطلقون من أسماء على ال"عرب"و " العرب"ھذا الوقت فما بعده بمعنى 

وعلى ". Ionien" "األيونيين"وقد أخذوا ذلك من ". Mesopotamia"وقد ذكروھم في جملة شعوب الجزيرة،أي . األخرى
ومعنى ھذا توسع العرب في زحفھم . وغيره من العربية األرض التي غلب عليھا العرب" اكسينوفون"ھذا فيكون مراد 

سكانھا من بني إرم وغيرھم، وتعرب كثير من بني إرم وتكوين طبقة وتقدمھم نحو الشمال وتغلبھم على أرضين جديدة كان 
  .عربية مستعربة

، وطلب معونة العرب، أمدوه بالجمال، ."م. ق525"بغزو مصر سنة " Cambyses" "قمباسوس"الثاني " قمبيز"ولما قام 
، الذي "Panes" "فانس"أن " تسھيرودو"ويزعم . وبالماء، وساعدوه مساعدة كبيرة لوالھا لما تمكن من الوصول إلى مصر

وحثه على فتح مصر، أشار على الملك بأن يستعين بالعرب " فمبيز"خان سيده فرعون مصر، فھرب منه وذھب خلسة إلى 
وكان الملك يفكر في الصعوبات التي ستعترض جيوشه في قطع تلك الفيافي والقفار، ومن . ليساعدوه في اجتياز الصحراء

وصدقه، أرسل رسوال إلى مللك العرب ليتفاوض معه في ھذا األمر، " فانس"ا اقتنع الملك بصواب رأي فلم. أھمھا قلة الماء
  .فوافق العرب على تقديم المساعدات فھيأوا قربا كثيرة ملؤوھا بالماء، وحملوھا على ظھور جمالھم حيث قدموھا إلى الفرس

موين الجيش الفارسي بما يحتاح اليه في حملته على مصر إلى اسم الملك العربي الذي وافق علي ت" ھيرودوتس"ولم يشر 
وقد يكون ھذا الملك أحد ملوك النبط الذين كانوا يحكمون في أعالي . بالماء، ولم يشر أيضا إلى األرض التي كان يحكمھا

رة في طور سيناء، الحجاز وفي األقسام الجنوبية من األردن وطور سيناء، وقد يكون أحد كبار سادات القبائل العربية الكبي
   .حيث كان له سلطان واسع كبير على الألعراب الساكنين في ھذه األرضين

: في معرض كالمه على تزويد العرب فمبيز بالماء، إلى وجود نھر عظيم في بالد العرب، دعاه" ھيرودوتس"وأشار 
أي البحر " Ertythreean Sra" "البحر األرتيري" "البحر األرتيري"، زعم إنه صعب في "corys" "قوريس" "كوريس"

إن ھاك من زعم إن ملك العرب عمل انبوبا من جلود الثيران والحيوانات األخرى لنقل المياه من النھر إلى : األحمر، قائال
صھاريج، أمر بحفرھا وعملھا في الصحراء لخزن الماء فيھا، وان ھناك ثالثة خطوط من ھذه األنابيب تنقل الماء إلى ممسافة 

  .عشر يوما من النھر إلى موضع ھذه الصھاريج اثني
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كما إن األنابيب المذكورة . في ذلك العھد" ھيرودوتس"وال يعقل إن يكون في بالد العرب نھر على الوصف الذي ذكره 
ه والظاھر إن الذين حدثھو. الممتدة إلى تلك المسافات المذكورة، ھي من مخيالت القصاص الذين أخذ منھم ذلك المؤرخ خبره

عن ذلك النھر، كانوا قد سمعوا أو شاھدوا السيول التي تصب في البحر األحمر في مواسم األمطار الشديدة، فتصوروھا أنھارا 
اما الصھاريج، فإنھا معروفة في بالد العرب، وال سيما شمال العربية الغربية، تأتي إليھا مياه . عظيمة تجري طاول السنة

ا، فال يعرف مواضعھا إال أصحابھا، فإذا داھمھم عدو، سدوا منافذھا، فأل يصل إلى مائھا األمطار فتملؤھا، وتغطي فتحاتھ
والظاھر ان الذين أمدوا الفرس بالماء، كانوا يأخذونه من الصھاريج المنتشرة في مختلف األماكن، ومن ھنا ظھرت . أحد

   .وعة من الجلودأسطورة نقل الماء اليھا من ذلك انھر في ثالثة خطوط من األنابيب المصن

" كيرش"، إن جميع سكان آسية الذين أذلھم "Darius" "داريوس" "داريوش" "دارا"في أثناء الكالم على " ھيرودوتس"وذكه 
فھؤالء لم يخضعوا كالرقيق البتة لسلطان الفرس، و إنما كانوا قد . بعده، قد اعترفوا بسلطانه، اال العرب" فمبيز"ثم " كورش"

ولو كانت عالقاتھم غير ودية . صبحوا حلفاء وأصدقاء لھم منذ مھدوا الطويق لقمبيز للوصول إلى مصرتحالفوا معھم، وأ
وأثنى ھذا المؤرخ على إباء العرب، وعلى شھامتھم، وعلى محافظتھم على . معھم، لما تمكن الفرس من القيام بذلك الغزو

  .الوعد والعھود

، كانت تابعة للسريان الفلسطينيين "Cadytis"ومدينة " فينيقية"، أي "Phoenicia"أن األرضين بين " ھيرودوتس"وذكر 
"Palaestine Syrian ." أما األرضون بين مدينة"Cadytis " وموضع"Jenysus" "Ienysos" فقد كانت تابعة ،

أن مدينة " James Rennell" "جميس رنل"للملوك العرب، ويريد بھم عددا من سادات القبائل وال شك، ويرى 
"Cadytis " وأما ". غزة"ھي القدس ويرى آخرون إنھا"Jenysus" على " غزة"في جنوب غربي " خان يونس"، فھي

  ".جيمس رنل"رأي 

. أي قبل الميالد بعدة قرون، في ھذه المنطقة من فلسطين" فبيز"ھذا إن العرب كانوا في أيام " ھيرودوتس"يتبين من قول 
ولھذا السبب أطلق عليھا . ، ونزلوا المناطق الشرقية من مصر، حتى ضفة نھر النيل"طور سيناء"وانھم كانوا قد انتشروا في 

   .داللة على توغل العرب فيھا" العربية"اسم 

، وكانت كل األرضين "ھيرودوتس"وقد كانت في حكم ملك عربي في أيام . مدينة عربية يحكمھا ملوك عرب" غزة"لقد كانت 
في أيام " غزة"وقد كان يحكم . تحت حكم العرب أيضا وذلك منذ أيام الفلسطينيين" Rhinokolura"وبين " غزة"الواقعة بين 

قبيل اإلسالم وعند ظھوره فرضة العرب، يقصدھا أھل العربية الغربية " غزة"وقد كانت . ملك من أھل غزة". ھيرود الكبير"
وقد كان تجار العربية الشرقية . ھذا الوقت أيضافرضة عرب العربية الغربية في " غزة"وال أستبعد أن تكون . للبيع والشراء

، يقصدونھا، حاملين "Gerrha" "جرھا" "الجرعاء"يقصدونھا أيضا على الرغم من بعد المسافة واتساع الشقة، فقد كان أھل 
ب فلسطين ومنھا إلى جنو" دومة الجندل"معھم تجارة الھند وما وراء الھند، فتأخذھم إبلھم عن طريق الواحات واآلبار إلى 

فغزة حيث يبيعون ما عندھم ويشترون ما يحتاجون إليه من حاصالت البحر المتوسط ثم يعودون بأموالھم الجديدة إلى بالدھم 
  .ليبعھا ھناك، أو لشحنھا إلى ما وراء الخليج من أرضين

وقد . فاحتفره" النيل" لخطورة المشروع القديم، مشروع ربط البحر المتوسط بالبحر األحمر عن طريق نھر" دارا"وفطن 
. ، غير إنه امتأل بعد ذلك بالرمال مرارا، فاحتفره من جاء من بعده من الملوك"رامسيس الثاني"وضع أساس ھذا المشروع 

كان قد أرسل بعثة دخلت الخليج العربي، أي البحر األحمر في اصطالح " Necos" "نخو"أن الفرعون " ھيرودوتس"وذكر 
" ھرقل"ة التي حفرت بين النيل وھذا البحر، وكانت ھذه البعثة من الفينيقيين للبحث عن أعمدة اليونان عن طريق القنا

"Hercules."  

   .في ھذا العھد، ملك من ملوك اللحيانيين" غزة"ويرى بعض الباحثين احتمال كون الملك التي حكم 

بالذھاب إلى البحر األحمر والمحيط الھندي لكشف تلك من اليونانيين " Skylax"بأمر التجارة البحرية، فامر " دارا"واھتم 
وھو بذلك أول . إلى الھند -على رواية ھيرودوتس  -المناطق وتكوين صالت تجارية معھا، فوصل ھذا المكتشف اليوناني 

في كتابته " دارا"ويفخر . يوناني يبلغنا خبره حتى اآلن، يدخل البحر األحمر، ويطوف حول جزيرة العرب للوصول إلى الھند
وقد كانت ھذه الخطوة من . التي أشار فيھا إلى مشروع القناة، بأنه استطاع أن يسير السفن عبرھا من مصر إلى أرض فارس

  .أعظم الخطوات في تأريخ العالم،والشك
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لمنافسين وقد أثرت تأثرا خطيرا في التجارة العربية في البحار، إذ فتحت البحر األحمر والبحر العربي والمحيط الھندي 
أقوياء، صار بإمكانھم شراء تجارة أفريقية والھند وسواحل جزيرة العرب بأسعار رخيصة، لبيعھا في األماكن التي تريدھا 
والتي كانت تشتريھا بأثمان عالية، وبذلك أخذت من التجار العرب جزءا كيرا من أرباحھم، وألحقت بتجارتھم مع البحر 

  .المتوسط ضررا ال يستھان به

وقد . في جملة تلك البالد" Arabaya" "أرباية" "عرباية"عن األرضين التي خضعت لحكمه، أدخل " دارا"ولما تحدث 
كل البالد العربية، أي جزيرة " عرباية"ب " دارا"ولم يقصد . في النص البابلي" Matu A-ra-bi" "ماتو أريبي"دعاھا ب 

. في الكتابات المسمارية" ماتو أريري"، كما تحدثت ذلك في شرح المراد من العرب وبادية الشام، وإنما أراد بھا بادية الشام
   .وقد كانت ھذه البادية مثل جزيرة العرب موطنا لألعراب منذ وجد العرب

، إال إنه لم يحدد مكان البالد العربية، ولم "دارا"إن بالد العرب كانت تقدم جزية سنوية من الطيب إلى " ھيرودوتس"وقد ذكر 
ولما كانت ھذه الجزية طيبا، فأنھا تحطنا على التفكير في أن الغرب الذين دفعوھا . إلى العرب الذين دفعوا ھذه الجزيةيشر 

كانوا من رجال القوافل المتاجرة التي تأتي، بتجارة العربية الجنوبية ليبيعھا في بالد الشام ومصر، وكان الطيب والبخور من 
وھذه الجزية لم تكن بالمعنى السياسي المفھوم الذي يدل على خضوع العرب للفرس، . ك البالدأھم المواد الرائجة في أسواق تل

عنى ببالد " ھيرودوتس"وإنما كانت جعالة سنوية تدفع للسلطات الحاكمة على تلك األسواق مقابل السماح لھا ياالتجار، أو إن 
عنى بالعرب الذين دفعوھا بعض القبائل العربية التي العرب األرضين التي كان يسكنھا العرب ودخلت تحت حكم الفرس، و

  .كانت تقيم في مصر أو طور سيناء أو بادية الشام

كان قد ذكر، كما بينت قبل قليل، إن العرب لم يخضعوا للفرس في أيام كورش وال في أيام فمييز، و " ھيرودوتس"ويالحظ إن 
ألخير إن العرب الذين خضعوا للفرس ولدارا، ھم من أعراب بادية ا" ھيرودوتس"فيظھر من كالم . إنما كانوا حلفاء للفرس

التي خضعت لحكم " العربية"ويرى بعض المؤرخين إن . الشام، ومن كانت منازلھم وديارھم في فلسطين وفي طور سيناء
" Singara" "سنجار"وآشور، مثل منطقة " بابل"لم تكن جزيرة العرب، و إنما منطقة الجزيرة الواقعة بين " دارا"
   .، وكان العرب قد توغلوا فيھا"الحضر"و

، ما يفيد "Kyros II" "Kyrush II" "كيرش الثاني"وفي كتابة ل " Xenophpn" "اكسينوفون"وقد ورد في خبر للمؤرخ 
، "ملوك األرضين الغربية الذين يقطنون في الخيام: "مثال" كيرش"فورد في كتابة . إن العرب كانوا قد خضعوا األخمينيين

غير إن ھذه اإلشارات ال تفيد إن العرب كانوا قد خضعوا لھم مدة طويلة، . وذلك في جملة من اعترف بسلطان الملك عليھم
  .قد صرح إن العرب لم يخضعوا لحكم الفرس" ھيرودوتس"كما إنھا ال تدل على خضوع حقيقي لھم، وال سيما وقد ذكرنا إن 

من العرب في الجيوش الفارسية التي كانت بمصر، كان على رأسھا قائد  إلى وجود فرقة عسكرية" ھيرودوتس"وأشار 
ويظھر إن ھؤالء الجنود ھم من عرب مصر، أي من ". دارا"، وقال إنه أحد أوالد "Arsames" "ارسامس"فارسي دعاه 

ينزلون ھذه المنطقة  وقد كان العرب. العرب القاطنين ھناك، ولعلھم من سكان األرضين المحصورة بين النيل والبحر األحمر
فالعرب كانوا من قدماء سكان مصر، ال كما . والمنطقة شرقي النيل وجنوب البحر المتوسط والمتصلة بطور سيناء منذ القديم

والمعروف . يتصور بعضھم من انھم دخلوا مصر الفتح، وانھم لذلك غرباء ال صلة ھناك بينھم وبين المصريين قبل اإلسالم
ن حكموا مصر كانوا من العرب في رأي كثر من العلماء، بل في نظر قدماء المصرين، كما حكى ذلك الذي" الھكسوس"إن 

وقد ذھب بعض . في كتابه المؤلف باليونانية في القرن الثالث قبل الميالد" Manetho" "مانيتو"الراھب المصري المؤرخ 
خر يخالف ھذا الرأي ويعترض عليه، فيرى إن النبط النبط، غير إن بعضا آ" العرب"قصد ب " ھيرودوتس"الباحثين إلى إن 

أما مملكتھم فلم تقم إال . وما حولھا" Patra" "بطرا"لم يظھروا ظھورا بينا إال في أواخر أيام األخمينيين، وكان ظھورھم في 
رض التي أرادھا ولھذا فإن العرب الذين قصدھم المؤرخ اليوناني، ھم عرب آخرون، وان األ. في القرن الثاني قبل الميالد

   .طور سيناء حتى شواطئ نھر النيل: ذلك المؤرخ ھي

" حازير" "حاصير"ويظھر من اإلشارات الواردة في التوراة، أن عرب الضواحي، كانوا يقيمون في مستوطنات، عرفت ب 
ا في ھذه المواضع أناخو. وقد كانوا أشباه بدو في الواقع". محاط: "ومعناھا. في العبرانية" Haser" "حصور" "حاصور"

  .واستقروا بھا وامتھنوا الرعي

، وھي ثياب طويلة تشد عليھا "Zeria" "زيرا"نوعا من الثياب يسمى " ھيرودوتس"وكان الجنود العرب يلبسون كما يقول 
ظاھر أن وال. أمھا في حاله عدم استعمالھا، فيلقونھا على ظھورھم. الحزم، ويحمل مرتدوھا على أكتافھم اليمنى قسيا طواال
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. ثوب مسير، فيه خطوط تعمل من القز كالسيور: ضرب من البرود، وقيل": "السيرا"و". السيرا"ھذه الكلمة ھي تحريف 
ويالحظ أن الثياب المخططة كانت وال تزال شائعة بين شعوب الشرق . ھي ثياب اليمن ال: وقيل. برود يخالطھا حرير: وقيل

أو مئزر على ما " إزار"تصحيفا أو تحريقا للسيراء، وھي أقرب إليھا من لفظة " Zeira"الألدنى، فال تستبعد أن تكون كلمة 
  .أرى

باإلضافة إلى الجنود الغرب المشاة كتائب عربية من الھجانة، تقاتل على اإلبل، يلبسون مالبس المشاة،  - وقد ألف الفرس 
فرسان، تجنبا النزعاج الخيل إذا ما سارت مع إنھم كانوا يرضعون في مؤخرة ال": ھيرودوتس"يقول . ويحملون أسلحتھم

  .اإلبل

وقد استعملت دول أخرى كتائب عربية من الھجانة في جملة القوات المحاربة، للعمل في البوادي خاصة ، حيث يصعب على 
، ولحماية وال تزال كتائب الھجانة محافظة على حياتھا بين القوات المحاربة. المشاة والفرسان اجتيازھا وتعقيب األعراب

  .الحدود الصحراوية حتى اآلن

 Xerxes" "485 -465" "احشوبرش"وقد ألف العرب فرقة محاربة من الرماة بالسھام ومن المقاتلين، اشتركت في جيش 
  ".م . ق

في جملة البالد التي كانت قد خضعت لحكمه، وذلك في نص من أيامه، " Arabia" "العربية" "احشوبرش"وقد أدخل الملك 
  ".Gandara"وقبل موضع " Maka"العربية بعد موضع "وقد ذكر . عليهعثر 

   العرب والعبرانيون: الفصل السادس عشر

ولكنھا ذكرت أسماء قبائل ال شك في أصلھا العربي، وفي . سام، وحام، ويافث: في مواليد بني نوح" العرب"لم تذكر التوراة 
لم تكن تعني قومية خاصة، ولم تكن تؤدي معنى " العرب"ن أن كلمة وھذا يؤيد ما ذھبت إليه م. سكناھا في جزيرة العرب

األعراب والبدو، أي سكان البادية، ولھذا لم تذكر في جدول األنساب، وذكرت في مواضع أخرى من "العلمية، و إنما ترادف 
لمصنفة في الجدول المذكور، وقد واال لم تسكت عن ذكر العرب بين الشعوب ا. التوراة، لھا عالقة بالبادية والتبدي واألعرابية

كان العرب يجاورون العبرانيين وكانوا على اتصال بھم دائم، فكان ينبغي ذكرھم في ذلك الجدل، لو كانت ھذه التسمية تعني 
إما وھي لم تكن تعني إال قسما من العرب، وھم . العلمية في األصل، وتعني جميع سكان جزيرة العرب من حضر وبدو

الة خاصة من الحاالت االجتماعية، فلذلك لم تذكر، ومن ذكر في الجدول كلھم حضر مقيمون يعرفون األعراب أي ح
" العرب"بأسمائھم، وھم معروفون، أو قبائل أعرابية عرف العبرانيون أسماءھا فذكروھا، فمن طبع العبرانيين إطالق لفظة 

  .صيصعلى األعراب الذين ال يعرفون أسماءھم وعلى البدو عامة دون تخ

والبدو ھم طبقة عاشت عيشة خاصة، ولم تكن قبيلة واحدة أو قبائل معينة محدودة يمكن حصرھا وإرجاعھا إلى نسب واحد، 
على نحو ما نفھم من كنعانيين وفينيقيين، ثم إن األعراب لم يكونوا ينتسبون إلى جد واحد وال إلى أب معين، لذلك لم تدخلھم 

   .التوراة في عداد الشعوب

ذھب جماعة من المستشرقين إلى إن العبرانيين ھم قوم أصلھم من جزيرة العرب، ھاجروا منھا وارتحلوا عنھا على وقد 
ودليلھم على . وجزيرة العرب لذلك ھي الوطن األم الذي ولد فيه العبرانيون. طريقة األعراب والقبائل المعروفة نحو الشمال
ياة األعراب، وان ما ورد في التوراة وفي القصص اإلسرائيلي عن حياة ذلك ھو الشبه الكبير بين حياة العبرانيين وح

العبرانيين، ينطبق على طريقة الحياة عند العرب أيضا، ثم إن أصول الديانة العبرانية القديمة وأسسھا ترجع إلى أصول عربية 
لسامي، فالعبرانيون على رأيھم ھم أضف إلى ذلك إن العرب واإلسرائيليين ساميون، وجزيرة العرب ھي مھد الجنس ا. قديمة

  .من جزيرة العرب، وھم جماعة من العرب إذن إن صحت ھذه التسمية، بطرت على أمھا وعاقتھا وھربت منھا إلى الشمال
و إذا جارينا التوراة في قولھا باألنساب، نرى أن العرب والعبرانيين ھم على رأيھا من أصل واحد، ھو سام بن نوح، ونرى 

فاليقطانيون ھم أبناء يقطان ابن عابر بن شالح . ، أي القحطانيين على اإلسرائيليين"اليقطانيين"تعترف ضمنا بقدم  أيضا إنھا
وعلى ذلك فھم أقدم عھدا من بني إسرائيل، وأعرق حضارة ومدنية منھم، وال سيما إذا ما عرفنا أن كلمة . بن أرفكشاد بن سام

يتنقلون في البادية قبل "التحول والتنقل، أي البساوة، أي انھم كانوا بدوا أعرابا على رأي كثير من العلماء تعني " عبري"
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. مجيئھم إلى فلسطين واستقرارھم بھا وتحضرھم، على حين كان القحطانيون متحضرين مستقرين أصحاب مدن وحضارة
   .من اإلسرائيليين أقدم عھدا" كورش"كذلك جعلت التوراة الفرع العربي اآلخر الذي وضعته في قائمة أبناء 

ولعل ھذا االتصال ھو . لقد كان العرب ، بدوا وحضرا على اتصال بالعبرانيين، فأينما عاش العبرانيون عاشوا مع العرب
وكان العرب حتى في أيام تكوين العبرانيين حكومة . الذي حمل نسابيھم على عد العرب ذوي قربى لليھود، ومن ذوي رحمھم

وقد كانوا يقطنون بكثرة في األقسام الشرقية والجنوبية من . را خطيرا في الوضع السياسي ھناكفي فلسطين يؤثرون تأثي
  .بل وكانوا يقطنون في القدس كذلك. فلسطين وفي طور سيناء وغزة

وھو من أسفار التوراة، ھو رجل " سفر أيوب"، صاحب السفر المسمى باسمه، أي "أيوب"ومن علماء التوراة من يرى أن 
وإن " عوص"و "" Uz" عوص"إذ كانت كل الدالئل الواردة في سفره تدل على إنه من العرب، فقد كان من أرض عربي، 

، أو "اللجاة"، أو في "حوران"، أو في بالد الشام في "نجد"اختلف العلماء في مكانھا، فالراجح عندھم إنھا في بالد العرب في 
ويرى بعضھم إنه كان يسكن في شرق ". المدينة"بية في شمال غربي ، أو في العربية الغر"Idumaea" "ادوم"على حدود 

  .فلسطين أو في جنوب شرقيھا، أي في جزيرة العرب، أو في بادية الشام

" أھل سبأ"يتحدث عن ھجوم " أيوب"، فبينما نرى أن سفر "عوص"وسبب ھذا الخالف، ھو أن التوراة لم تحدد مكان ارض 
، كانت "عوص"التي ھي " أيوب"نت له تحرث األرض وأتن ترعى، مما يشعر أن أرض واستياق بقر كا" أيوب"على ملك 

، مما يجعلنا "أيوب"بعد آية واحدة ھجوم ثالث فرق من الكلدانيين على ابل . نرى ھذا السفر يذكر. على مقربة من السبئيين
" أيوب"والرأي عندي أن . ن الفرات،القريبة م. كانت على مقربة من الكلدانيين، أي في البادية" عوص"نتصور أن أرض 

غنيا يملك ابال وبقرا وأتنا، وأمالكا، وربما كان سيد قبيلة، وله رعاة يتنقلون بماشيته في بادية الشام ما بين العراق . كان رجال
من على بقر له كانت تحرث أرضه وعلى أتن كانت ترعى في أرضه، وأخذوھا " أھل سبأ"وفلسطين وأعالي الحجاز، فأغار 

   .رعاته وحراسه

فالغارة كانت في ھذه . وھؤالء السبئيون، ھم من السبئيين النازحين إلى الشمال والساكنين في أعالي الحجاز وفي األردن
أما غارة الكلدانيين فكانت في العراق على مقربة من أرض الكلدان، وذلك ألن رعاة إبله كانوا قد تنقلوا إلى ھناك . المنطقة

راب حتى اليوم في التنقل بإبلھم من مكان إلى مكان طلبا للماء والكأل، فاستولى الكلدانيون عليھا وأخذوھا، وال على عادة األع
  .عالقة لھاتين الغارتين بموطن أيوب

. كانت قنيته سبعة آالف من الغنم وثالثة آالف من اإلبل وخمس مئة فدان بقر وخمس مئة أتان"إنه " أيوب"وقد ذكر في سفر 
وتدل ھذه األرقام واألوصاف المذكورة لثروته إنه كان ". يد كثيرون جدا، وكان ذلك الرجل أعظم أبناء المشرق جميعاوله عب

العبرانية، " Bene Kedem" "ببي قيديم"، ھي ترجمة لجملة "أبناء الشرق"من أعاظم األغنياء في أيامه، وأنه كان من 
، وال تعريف لھم، ولكن التسمية العبرانية ھذه، تشير إلى أن المراد منھا "قديم بني" "بني قيديم"وليس في التوراة تحديد لمكان 

. فھم إذن في نطر لعبرانيين، الساكنون في شرقھم. من كان يقيم في شرق العبرانيين وال سيما في البادية الواقعة شرق فلسطين
في البادية في شرق فلسطين، أي في " عوص"، فيجب أن تكون أرض "عوص"، ومن أرض "بني قيديم"ولما كان أيوب من 

  .بالحكمة عند العبرانيين" بني قيديم"وقد عرف واشتھر بعض . الممتدة إلى العراق، وھي مواطن األعراب" بني قديم"منازل 
ومن قدماء من قال بوجود أثر للعروبة في سفره، ". سفر أيوب"باألثر العربي البارز على " أيوب"ويستبدل من يقول بعروبة 

وقصد تبعه في ذلك . من رجال القرن الثاني عشر" Idn Ezra" "Ben ezra" "بن عزرة" "ابن عزرا"العالم اليھودي 
جماعة من الباحثين الذين وجدوا في الكلمات والتعابير واألسماء الواردة في ذلك السفر ما يشر إلى وجود أثر عربي عليه، 

   .مة ألصل عربي مفقودذلك السفر ھو ترج )633(%حتى ذھب بعضھم إلى أن

وملكه، أشارت إلى رجل كان من شجعانه وأبطاله الذين تباھى بھم وافتخر، دعته " داوود"وفي أثناء حديث التوراة عن أيام 
ويدل لقبه ھذا ". يھودا" "في تيه " Beth-Arabah" "بيت عربة" "بيت عرابة"وكان من أھل " Abiel"العربي " أبيل"

أوبيل "، دعته ب "داوود"ان من العرب، وأشارت إلى رجل آخر، ذكرت إنه كان على جمال والموضع المذكور إنه ك
وال يستبعد أن يكون ھذا الرجل من وجوه األعراب، ولذلك أوكل إليه . ، فھو من العرب اإلسماعيليين"Obil" "اإلسماعيلي

  .أمر إبله، وھي حرفة من صميم عمل أبناء البادية
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ھا أنا ذا أنھضتھم من الموضع الذي بعتموھم إليه، وأرد عملكم على : "إلى السبئيين، فورد فيه" يوئيل"وقد أشر في سفر 
وقد ورد ھذا التھديد ألن ". رؤوسكم، وأبيع بنيكم وبناتكم بيد بني يھوذا ليبيعوھم السبئيين ألمة بعيدة، ألن الرب قد تكلم

بني "وذھبه ونفائسه، وباعوا " أورشليم"وا على فضة الھيكل في الصوريين والصيدونيين وجميع دائرة فلسطين كانوا قد استول
إله إسرائيل متوعدا أولئك الذين نھبوا " يھوه"فورد ھذا التھديد على لسان . أي اليونان 6"ياوان"لبني " بني أورشليم"و " يھوذا

ر سيئ، وبانتقام الرب منھم، وبقرب ، أي سكان القدس، وباعوھم لليونان، بمصي"بني أورشليم"و " بني يھوذا"الھيكل وأسروا 
  .، أي العبرانيين أبناء المذكورين إلى السبئيين"أبناء يھوذا"ورود يوم، يبيع فيه 

ويظھر إنھا . على إن السبئيين المذكورين كانوا يسكنون في منازل بعيدة عن العبرانيين" للسبئيين، ألمة بعيدة"وتدل جملة 
وكان تجار سبأ يأتون أسواق اليھود لشراء ما فيھا من بضاعة بشربة . دون عن فلسطينقصدت السبئيين أھل اليمن، فھم بعي

  .الستخدامھم في سبأ

لسليمان، وقصة ھذه الزيارة، وان دونت فيما بعد، كتبھا كتبة التوراة بعد عدة " سبأ"وفي التوراة خبر زيارة ملكة  )645(%
   .ال شك بين العبرانيين، فدونه ھؤالء الكتابقرون، إال إنھا تستند إلى قصص قديم كان متداوال و

غير إن . وقد رأى بعض نقدة التوراة إن ھذه القصة قد كتبھا أولئك الكتبة الثبات عظمة سليمان، وسعة دولته، وشھرة حكمه
النصوص في اليمن، لعدم ورود أسماء ملكات في " سبأ"ورأى آخرون إن ھذه الملكة لم تكن ملكة . ھذا لم يبت به حتى اآلن

العربية الجنوبية، بل كانت ملكة تحكم في العربية الشمالية، تحكم جماعة من السبئيين الذين كانوا قد نزحوا إلى ھذه المناطق 
  .منذ عھد بعيد، وكونوا مستوطنات سبئية في األردن وفي أعالي الحجاز

بخير سليمان لمجد الرب، فأتت لتمتحنه بمسائل، فأتت وسمعت ملكة سبأ : "لسليمان بقولھا. وتعلل التوراة سبب زيارة ملكة سبأ
بجمال حاملة أطيابا وذھبا كثيرا جدا وحجارة كريمة، وأتت إلى سليمان وكلمته يكل ما كان . إلى أورشليم بموكب عظيم جدا

محرقاته التي كان البيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه ومالبسھم وسقائه و"فلما سألته ورأت ". بقلبھا
صحيحا كان الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن : يصعدھا في بيت الرب، لم يبق فيھا روح بعد، فقالت للملك

مئة وعشرين وزنة ذھب وأطيابا كثيرة جدا " " سليمان"وأعطت ". حكمتك، ولم أصدق األخبار حتى جئت وأبصرت عيناي 
   ".طيب في الكثرة الذي أعطته ملكة سبأ للملك سليمانوحجارة كريمة لم يأت بعد مثل ذلك ال

الذي أتى سليمان في سنة . وكان وزن الذھب: "حكاية عن الذھب الذي وصل إلى سليمان" الملوك األول"وجاء في سفر 
". ض واحدة ستمئة وست وستين وزنة ذھب، ما عدا الذي ورد من عند التجار وتجارة التجار وجميع ملوك العرب ووالة األر

في رأيي ونظري ملوك جزيرة العرب، كما يفھم ذلك من ظاھر " كل ملك ھا عرب" و " وجميع ملوك العرب"وال تعني جملة 
النص، و إنما تعني رؤساء أعراب كانوا يقيمون على مقربة من فلسطين، وفي فلسطين نفسھا، دفعوا إليه ھدايا وضرائب، 

وقد رأينا إن اآلشوريين كتبوا مثل ذلك عن العرب . وا إليه ھدايا على قاعدة ذلك اليومألنھم كانوا يتاجرون مع العبرانيين، فقدم
فلم يكن ملكه قد جاوز حدود العقبة، كما نجد . وعن غيرھم في نصومھم، إذ ال يعقل خضوع كل ملوك جزيرة العرب لسليمان

وكل "ألعراب والبدو في العبرانية، ولذلك فجملة إنما كانت تعني ا" العرب"، أي "ھا عرب"في التوراة، وقد ذكرنا إن لفظة 
وقد . فقد كانوا قبائل وعشائر، ولكل قبيلة وعشرة سيد ورئيس. ، وھم كثيرون"وكل رؤساء األعراب" تعني " ملوك العرب

   .كان منھم عدد كبير في فلسطين وفي طور سيناء

البحار، وليستورد منھا ما يحتاج العبرانيون إليه، فأنشأ أنظاره نحو البحر، ليتجر مع البالد الواقعة على " سليمان"ووجه 
" ايالت" "Eloth" "أيلوت" "أيلمة"على خليج الققبة بجانب " Ezion Geber" "عصيون جابر"أسطوال تجاريا في 

"Elath" سوف -يم "، "بحر سوف"وقد عرف خليج العقبة بي ". أدوم"، من أرض" "Yam-Soph "ولما . في العبرانية
في تستير األسطول وتدريب العبرانيين على " صور"ملك " حيرام"لعبرانيون ال يعرفون البحر، استعان سليمان ب كان ا

، "أوفير"فمخروا البحر حتى وصلوا إلى . فأمده بخبراء من صور، تولوا قيادة السفن، يخدمھم رجال سليمان. ركوب البحر
" عصيون جمبر" "عصيون جيبر"ويظن إن . أتوا بھا إلى سليمانوأخذوا من ھناك ذھبا، زنته أربع مئة وعشرون وزنة، 

تل "في قعر وادي العربة، على رأي بعض الباحثين،أو " عين الغديان"كانت عند " Ezion Geber" "عصيون جابر"
ة وقد قامت بعثة أمريكي. فيما بعد، وتقع إلى الغرب من العقبة" Bernice"وقد عرفت ب . على رأي بعض آخر" الخليفة

بأدوات مصنوعة من النحاس  -فيما عثرت عليه من اآلثار -في ھذا الموضع، وظفرت  1940و 1938بحفريات علمية بين 
  ".طور سيناء"والظاھر إن سكان ھذا الموضع كانوا يحصلون على النحاس من مناجمه الغنية في . ومن الحديد
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ما كتابات بأحرف المسند، وقد قدر أن تاريخ صنعھما ال يقل جرتان، عليھ" تل الخليفة"وفي جملة ما عثر عليه من آثار في 
وتدل أحرف المسند ھذه على إن صانعيھا كانوا يكتبون بھذا القلم، وقد رأى بعض الباحثين، إنھا . عن القرن الثامن قبل الميالد

 .G" "ريكمنس"ويرى . و إذا صح ھذا الرأي فإنه يكون دليال على آن المدينيين كانوا يكتبون به. من صنع أھل مدين
Ryckmans "أن لھذه الكشوف صلة بالمعينيين الذين كانوا في العال وتبوك.   

في " حيرام"إليھا سفنا مع سفن " سليمان"التي اشتھرت بوفرة ذھبھا، والتي أرسل " أوفير"وترى طائفة من علماء التوراة أن 
في " حويلة"و " شبا"ونظرا إلى ورود اسمھا بين . العرب طلب الذھب وخشب الصندل والحجارة الكريمة، ھي أرض في بالد

. اإلصحاح العاشر من التكوين، ذھب بعضا لعلماء إلى وقوعھا في األقسام الشرقية أو في األقسام الجنوبية من جزيرة العرب
لتوراة إلى وقوع وذھب نفر آخر من علماء ا. إنھا المنطقة الواقعة على ساحل خليج عمان والخليج العربي" كالسر"ورأى 

" أوفير"وذلك، لما ورد في التوراة من أن . ولكن الرأي الغالب إنھا في العربية على ما ذكرت. في إفريقية أو في الھند" أوفير"
ميشا وأنت آت نحو سفار "، ونظرا إلى أن مواطن اليقطانيين ھي ما بين "حويلة"و " شبا"، وقد ذكر بين "يقظان"ابن من أبناء 
على " Mesene" "ميسان" "ميسيني"وإن تباينت آراء العلماء في تعين مكانه فمنھم من ذھب أنه " ميشا"و ". رقجبل المش

األرض المذكورة في الكتابات اآلشورية، والتي تعني بادية " Mashu" "ماشو" "ماش"، أو "خليج البصرة"رأس الخليج، 
ترى من كل آرائھم انه اسم مكان في بالد العرب، أو اسم قبيلة إال أنك . في نجد" موسح", أ" موزح"أو أنه موضع . الشام

، عاصمة مملكة حضرموت القديمة " Zafar" "وھي الحد اآلخر من حدود منازل اليقطانيين ھي ظفار" سفار"عربية، وأن 
عن أسماء مواضع في والذين قد تحققنا من ھويتھم كناية , وما كانت أسماء أبناء يقطان المذكورين. على رأي علماء التوراة

  .في جزيرة العرب كذلك" أوفر"جزيرة العرب، وجب إن تكون 

وقد رجح أكثرھم كونھا على سواحل " مدين"، ورأى آخرون إنھا ارض "عسير"ھي " أوفير"ومن الباحثين من يرى إن 
   .ألماكن األخرىجزيرة العرب الغربية او الجنوبية، ألن األماكن ھي اقرب إلى الوصف الوارد في التوراة من ا

". ومعدن الحفير بناحية عماية ، وھو معدن ذھب غزير:" ، قال"الحفير"موضعا سماه " معادن اليمامة"وقد ذكر الھمداني في 
وصلة وجود الذھب فيه بغزارة، تنطبق على ھذا الموضع أحسن انطباق، اال إن ھذا الموضع بعيد عن البحر، ولكن من 

، وإنما سمعوا بذھبه، الذي يتاجر به العرب الجنوبيون، من الموانئ "أوفير"يكونوا يعرفون مكان  فلعل كتاب التوراة لم ؟يدري
إن " العھد القديم"الساحلية، فأرسل سليمان سفنه إلى مواضع بيعه في سواحل جزيرة العرب لشرائه ومن ھنا ظن كتاب 

  ".وفيرأ"كما ترى اسم قريب جدا من " الحفير"و . على ساحل البحر" أوفير"

مخاطبا " اليفاز التيماني"على لسان " أيوب"، وبحسن سبائك ذھبھا، فورد في سفر "آوفير"وقد ضرب المثل بكثرة تبر 
فانك إن تبت إلى القدير، يعاد عمرانك وتنقي اإلثم عن أخبيك، فتجعل التبر مكان :" ، داعيا إياه إلى توجيه وجھه "أيوب"

وأنشأ سليمان خطا بريا آخر ينتھي بأرض اشتھرت بالذھب كذلك، سميت في " ألوديةالتراب وسبائك أوفر مكان حصى ا
وكان األسطول ". صور"ملك " حيرام"، أمده بھم "صور"وقد استعان سليمان بمدربين ومالحين من ". ترشيش"التوراة 

فھي ذھب وفضة " ترشيش"من وأما البضاعة التي يعود بھا . مختلطا إسرائيليا وحيراميا، يذھب مرة في كل ثالث سنوات
، فرأى بعضھم إنه مكان في إفريقية، ورأى "ترشيش"ولم يتفق العلماء حتى اآلن على تعيين موضع . وعاج وقردة وطواويس

وكانت سفن صور تتاجر مع ترشيش . بعض آخر إنه في مكان ما من سواحل آسية الجنوبية، ورأى آخرون إنه في أسبانية
   .بحا فاحشا، كما جاء ذلك في التوراةوتربح من ھذه التجارة ر

" يھوذا"و " Israel"إسرائيل : انشطرت حكومته شطرين." م. ق 937"في حوالي سنة " سليمان"وعلى أثر وفاة 
"Judah ." وقد أثر ھذا االنقسام على أعمال العبرانيين التجارية الحرية، لذلك ال نسمع لھا ذكرا في التوراة إلى أيام
تقريبا فتحدثنا . م. ق" 851"و " 876"، الذي حكم فيما بين "Asa" "آسا"ابن الملك " Jehoshaphat" "يھوشافاط"

، غير أن "ترشيش"ليسير إلى " عصيون جابر"على بناء أسطول جديد في " إسرائيل"ملك ".أخزيا"التوراة إنه اتفق مع 
القديمة في " سليمان"ويظھر إنه أراد إحياء، فكرة ". ترشيش"تكسرت السفن، ولم تستطع السير إلى . مأربھما لم يتحقق، إذ

. االتصال بالبحر األحمر والمحيط الھندي وبإفريقية وبسواحل جزيرة العرب الجنوبية وبسواحل آسية، إال إنه لم ينجح
في الوصول إلى " سليمان"والظاھر أن العبرانيين لم يكونوا قد أتقنوا بناء السفن والسير بھا في البحار، فأخفقوا، وأن نجاح 

  .مرده إلى خبرة ومھارة البحارة الصوريين الفينقيين." ترشيش"و " أوفير"
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، غير إنھا تكسرت في "ترشيش"قام بنفسه منفردا ببناء السفن إلرسالھا إلى " يھوشافاط"إن " الملوك األول"ويظھر من سفر 
وال مشتركا، يشترك فيه مالحون من إسرائيل ملك إسرائيل عليه أن يبنيا أسط" أخزيا بن آخاب"فعرض " عصيون جابر"

في بناء " سليمان"ولم نعد نسمع بمحاوالت أخرى للعبرانيين ترمي إلى إعادة فكرة . ومالحون من يھوذا، إال إنه رفض ذلك
  .سفن بحرية لالتجار بھا مع البالد الواقعة على البحر بمسافات بعيدة عن إسرائيل

ولكنھم لم يتمكنوا من بناء أسطول لھم يخترق " Jappa" "يافا" تجاريا لھم جعلوا مقره في أسطوال" المكابيون"نعم، لقد كون 
فلم يكن اإلسرائيليون من عقات البحر على شاكلة الفينيقيين أو العرب . مياه البحر األحمر، ليزاحم العرب أو غيرھم فيه

لك صور لسليمان، لما استطاع العبرانيون أن يصلوا إلى ولوال المساعدة الثمينة التي قدمھا م. الجنوبيين أو سكان العروض
   ".أوفير"أو ! ترشيش "

ملك إسرائيل، ومع " أخاب"على ما يظھر إلى إقرار األمن في حدود مملكته، وتحسين عالقاته مع " يھوشافاط"وقد انصرف 
، وھذا مما جعل "يھوشافاط"يحاربوا ، حتى تمكن من عقد محالفات معھم، أدت إلى االستقرار والھدوء، فلم "يھوذا"جيران 

ھدايا وجزى دفعوھا فضة، كما " الفلسطينيون"وحمل إليه . لتعليم الناس أحكام دينھم" يھوذا"علماء يھود على التجول في مدن 
" العرب"ويظھر إن . تيس" 7700"كبش و " 7700"كما تقول التوراة أيضا " العرب"جاء في التوراة، ودفع إليه 

ومن األعراب الذين يفدون عليھا لالتجار ة وإال فلم يدفع األعراب الساكنون " يھوذا"ھم من األعراب النازلين في المذكورين، 
في " عربان"العبرانية بلفظة " عربايم"وقد ترجمت لفظة  ؟جزى أو ھدايا لملكھا، وليس له سلطان عليھم" يھوذا"في خارج 

أما المراد من ". العرب"فقد ترجمتھا بلفظة " الترجمة الكاثوليكية"أما . إلى العربيةللتوراة " جمعية التوراة األمريكانية"ترجمة 
  .، لم تكن تعني يومئذ غال ھذا المعنى"عرب"األعراب ألن لفظة "النص العبراني، فھو 

قتل  وتذكر التوراة أنه". يھوشافاط"بعد " يھوذا"، الحكم على مملكة ."م.ق Jahoram" "851-843" "يھورام"وتولى 
أھاج الرب على يھورام روح "بأفعاله المنكرة لذلك " إسرائيل"وأنه أغضب إله . جميع اخوته وبعض رؤساء إسرائيل بالسيف

الفلسطينيين والعرب الذين بجانب الكوشيين، فصعدوا إلى يھوذا وافتتحوا وسبوا كل األموال الموجودة في بيت الملك مع بنيه 
فذھب "وتذكر بعد ذلك أن هللا ابتاله بمرض في أمعائه وبأمراض رديئة ". إال يھوحاز أصغر منهولم يبق له ابن , ونسائه أيضا

   ".غير مأسوف عليه، وذفنوه في مدينة داوود، ولكن ليس في قبور الملوك

التوراة، ھجوما شديدا عنيفا كاسحا، بدليل ما جاء في اآلية التي أشرت إليھا في "كان " أورشليم"ويظھر أن ھجوم أيوب على 
وملك سكان أورشليم أخزيا ابنه األصغر عوضا عنه، ألن جميع : "لإلصحاح المذكور" اإلصحاح التالي"وفي اآلية األولى من 

وتضعضع " يھوذا"وفي ھذا الھجوم الماحق داللة على ضعف مملكة ". األولين قتلھم الغزاة الذين جاءوا مع العرب إلى المحلة
  .لشديد الذي كان بين السكان حتى أننا لنجد الشعب فرقا غير متثقفة، وأكثرھا تخاصم الحكاماألمن فيھا وعلى التناحر ا

وذلك . العرب الجنوبيين، أي سكان اليمن. أن المراد بالعرب الذين بجوار الكوشيين" Margoliouth" "مرغيلوث"ويرى 
ويرى ". باب المندب"ال يفصلھم عنھم إال مضيق آي الحاميين، السودان، وھم سكان إفريقية، " ا لكوشيين"ألنھم في جوار 

أيضا أن ذلك الھجوم كان بحرا، مستدال على رأيه ھذا بأن العرب المذكورين سرعان ما تراجعوا إلى منازلھم بغنائمھم وبما 
ينيين للعرب ، وبمساعدة الفلسط"يھوذا"واالستيالء على " أورشليم"حصلوا عليه من أموال، دون أن يكلفوا أنفسھم البقاء في 

  .في ھجومھم على يھوذا، وقد كان الفلسطينيون يسكنون سواحل فلسطين

وعلى " طور سيناء"، ھم العرب النازلون في األقسام الغربية من "العرب الذين بجانب الكوشيين"، فيرى أن "موسل"أما 
موطنا قديما للعرب، " طور سيناء"ت وقد كان". أيلة"وعلى مقربة من " طور سيناء"حدود مصر، وفي األقسام الجنوبية من 

   .وقد أشير في الكتابات المسمارية إلى ملوك عرب، حكموا ھذه األرضين

.". م. ق740- 779" "يھوذا"ملك " Uzziah" "عزيا"أن " أخبار األيام الثاني"ويحدثنا اإلصحاح السادس والعشرون من 
وحارب الفلسطينيين وھدم سورجت وسور يبنة "ه هللا، فخرج كان مستقيما في أول أمره مطبعا ألوامر الكھان، لذلك وفق

وسور أشدود، وبنى مدنا في أرض أشدود والفلسطينيين وساعده هللا على الفلسطينيين وعلى العرب الساكين في جوربعل 
كبدوھا خسائر وقد ". يھوذا"ويفھم من ھذه اآليات أن الفلسطينيين والعرب كانوا جبھة واحدة متحدة ضد ملكة . والمعونيين

ووقاية مملكته، وقد نال تأييد شعبه له، فحارب " يھوذا"فلما تولى ھذا الملك، أراد رمي صفوف أھل مملكة . فادحة كما رأينا
والمعونيين، وھدم أسوار المدن التي عرفت بعدائھا ل " جوربعل"الفلسطينيين وتغلب عليھم، وحارب العوب الساكنين في 

  .وفي األرضين الساحلية المعروفة بفلسطين" أشدود"دة في ، وبنى مدنا جدي"يھوذا"
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جبار الفلسطينيين كما أنھا إحدى " Goliath" "كلياث" "جليات"، وبھا ولد "دان"، ھي مدينة قديمة في تخوم "جث"ومدينة 
عرف مكانھا ، ولم ي"Achish" "أخيش"وكانت في أيام داوود في يد الفلسطينينن، وكان عليھا ملك اسمه . مدنھم الخمس

في الزمان الحاضر، وتقع على " بينة"وھي . ، فإنھا من مدن الفلسطينيين كذلك"يبنئيل"، وتعرف أيضا ب "يبنة"وأما . بالضبط
   ".طبرية"أميال جنوبي  7على مسافة " يمنة"أميال شرقي البحر، أو " 3"و " يافا"ميال جنوب " ا 2"بعد 

". مسكن بعل" "جوربعل"، فكون تفسر "مسكن" "جور"وتعتي لفظة ". جوربعل" ولم يتمكن علماء التوراة من تثبيت موضع
ويظھر من ذكر الفلسطينيين والعرب الساكنين بھذا المكان والمعونيين بعضھم مع بعض أن أرضيھم كانت قريبة بعضھا من 

". جوربعل"ھي " حسمى"أرضى  أن الزاوية الشمالية الغربية من" موسل"ويرى ". يھوذا"بعض، وأنھم كانوا يدا واحدة على 
، ويكون "جغرافية بطلميوس"في " Aramaua"، وھو "رم"الذي يعرف اليوم باسم " إرم"وتقع في رأيه على مقربة من جبل 
، في بعض النصوص "صخرة بعل"تعني " جوربعل"وذھب بعض الباحثين إلى أن . حد ا من الحدود الشمالية للحجاز

  ".Petra" "سلم" "بطرا"ولذلك قالوا إن العرب المذكورين كانوا العرب الساكنين عند ". بطرا"اإلغريقية، ولھذا فسروھا بي 
، "المعينيين"بعضھم إلى انھم جماعة من .وقد ذھب. ، فان آراء علماء التوراة متباينة كذلك في تعيين ھويتھم"المعونيون"وأما 

  ".معين مصران"ب بعض آخر إلى انھم سكان وذھ. ، وكونوا مملكة معينية شمالية"ديدان"الذين كانوا في 
، وھي فرضتھا الشھيرة، ويقع "آدوم"، وبنى ميناءھا، وتقع في أرض "Eloth" "elath" "ايالت" "أيلة" "عزيا"وقد استعاد 

 وقد". أرام"إلى إن استولى عليھا ملك " يھوذا"وقد بقيت في ملك . الذي تحدثت عنه" عصيون جابر"على مقربة منھا ميناء 
الجنوبي، وذلك لالستفادة منه في االتجار مع إفريقية والبالد " يھوذا"ميناء " أيلة" "ايالت"ومن جاء بعده، جعل " عزيا"حاول 

قوية متمكنة في " يھوذا"، إال إن ھذا األمر لم يتحقق، إذ لم تكن مملكة "سليمان"العربية وسواحل آسية الجنوبية، تطبيقا لخطة 
  .، التي كانت ھدفا للغارات والحروبھذه المناطق الجنوبية

استبدال مين اء " حمزيا"كان قد خرب أو امتال يالرمال، فلم يصلح لالستعمال، فرأى " عصيون جابر"ويظھر إن مينماء 
" يھو ذ ا"به، وقد يكون ماء ھذا الميناء أعصق وأصلح للمالحة وللمواصالت من ذلك المين اء، لذلك وخ اخنيار ملك " أيلة"

   .؟* عاث 

، أي األعراب، فيمن استخدمھم "األريبي"استخدم ال " يھوذا"ملك  -"حزقيا"التاسعة ما يفيد إن " سنحاريب"وفي أخبار حملة 
، ومن سكان "يھوذا"ولم يكن ھؤالء العرب، إال أعرابا من سكان . ، حينما حاصرھا ملك آشور"أورشليم"للدفاع عن القدس 

  .األرضين األخرى في فلسطين

عاتق ھؤالء األعراب وقعت مسؤولية الدفاع عن القدس، حيث قاموا بدور كبير في الدفاع عنھا وفي مقاومة  وعلى
  .اآلشوريين

، ملك الفرس، بالسماح له "ارتحشبا"إلى " نحميا"ولما سمح الفرس ليھود بابل الذين كانوا في األسر بالعودة إلى بالدھم، توسل 
ولما وصل إليھا، وجد المدينة خربة، وقد . نديما للملك، يسقيه الخمر ويؤانسه، فسمح له" تحميا"بالعودة إلى القدس، وكان 

بھا، فجمع سكانھا وأمرھم بإعادة بناء األسوار وإصالح الثغر والثلم التي فيھا، وعمل أبواب تھدمت أسوارھا واقتلعت أبوا
، إذ عارضوا في إعادة "جشم العربي"و " طوبيا العبد العموني."و" سنلبط الحوروني"ولكنه، لقي معارضة شديدة من . جديدة

، فيه استھزاء "نحميا"وصفا لموقفھم من " ر نحمياسف"ونجد في . بناء األسوار واألبواب وھددوه بالزحف على المدينة
ولما سمع . " وبالسور الذي أخذني بنائه، وبين المستھزئين أناسمن العبرانيين" أورشليم"وسخرية به وازدراء بأمر سكان 

ماذا يعمل  :سنبلط إننا آخذون في بناء السور، غضب واغتاظ كثيرا، وھزأ باليھود، وتكلم أمام اخوته وجيش السامرة، وقال
 ؟ھل يحيون الحجارة من كوم التراب وھي محرقة  ؟ھل يكملون في يوم  ؟ھل يذبحون  ؟ھل يتركونھم  ؟اليھود الضعفاء 

من ھذا االزدراء " نحميا"وقد تأثر ". إن ما يبنونه إذا صعد ثعلب فانه يھدم حجارة حائطھم: وكان طوبيا العموني بجانبه، فقال
اسمع يا إلھنا ألننا قد صرنا احتقارا ورد تعييرھم على رؤوسھم : "ه وجھه لربه ونخاطبه قائالالشائن كثيرا، فتراه يوج

   ".واجعلھم نھبا في أرضي السبي

فلما سمع سنبلط وطوبيا والعرب والعمونيون واألشدوديون إن " كما يقول على االستمرار في البناء حتى إكماله " نحيا"وصمم 
". ثغر ابتدأت تسد، غضبوا جدا، وتآمروا معا أن يأتوا ويحاربوا أورشليم ويعملوا بھا ضرراأسوار أورشليم قد رممت، وال

" نحميا"لم ينفذوا تھديدھم بالھجوم على القدس، بل بقوا يتكلمون ويھددون، يرسلون الرسل إلى " نحميا"ولكنھم كما يفھم من 
" طوبيا"و" سنبلط"وعندئذ تراسل . الجتماع إال الفتك به، فرفضانھم لم يكونوا يريدون من ھذا ا" نحيا"، ويذكر "لالجتماع به 



 

238 
 

الھيكل، ثم يعلن للناس إنه دخل الھيكل خائفا ھاربا، فتسقط " نحميا"، ليدخل "شمعيا بن داليا"وھو " أورشليم"مع أحد رؤساء 
  .بالمؤامرة، فرفض الدخول كما يقول" نحيا"وقد أحس . منزلته من أعند الناس

عربي، من أشد المعارضين لبناء السور،ولتحصين القدس، وذلك ألنه كان يرى في ھذا العمل إعادة لدولة ال" جشم"وكان 
منھا " نحميا"في رسالة وجھھا إليه نقل " نحميا"وقد صرح برأيه ھذا إلى ". أورشليم"ملكا على " نحميا"ولتنصيب " يھوذا"

. تتمردوا، لذلك أنت تبني السور لتكون لھم ملكا بحسب ھذه األمورأنلك أنت واليھود تفكرون إن : وجشم يقال: "ھذه الكلمات
  ".وقد أقمت أيضا أنبياء لينادوا بك في أورشليم قائلين في يھوذا ملك

التي قضى عليھا البابليون إلى " يھوذا"، ليعارض بناء أسوار القدس ووضع األبواب لھا، وإعادة حكومة "جشم"وما كان 
لطان وحكم في أرضين تجاور القدس، وھذا رأى في إعادة الملكة إلى القدس عاصمة ملكة الوجود لو لم يكن صاحب س

   .المنقرضة، تھديدا له ولمن تحالف معھم على مقاومة ھذا المشروع" يھوذا"

ي بن"، وھي من قبائل "جشم"وفي القبائل العربية قبيلة يقال لھا . اسم من األسماء العربية المعروفة" Geschem" "جشم"و 
إلى موطنه ومكانه، " نحميا"ولم يشر . في الكتابات النبطية" جشم: "ويرد بصورة. من أسماء الرجال" جشم"، وھو أيضا "سعد

، وذھب بعض "Samaria" "السامرة"وقد ذھب بعض الباحثين في التوراة إلى إنه كان من أھل . ولذلك ال ندري أين كان
  .وأنه كان رئيس قبيلة فيھا" يھوذا"من  آخر إلى إنه كان من أھل المناطق الجنوبية

وھو أحد ملوك قبيلة . المذكور في التوراة" جشم"، ھو "جشم بن شھر" "جشم بن شھرو"وذھب بعض، الباحثين إلى أن 
وقد كانت ". أورشليم"قبل الميالد في إعادة بناء سور " 444"في سنة " نحميا"وھو الذي عارض ". قدرو" "قدار" "قيدار"
كيلومترا نحو " 21"بحوالي " ديدان"فجنوب " يھوذا"النيل إلى حدود مملكة " دلتا"ملكة تسيطر على أرض تمتد من " قيدار"

، كان إذن ھو المعارض لبناء "جشم بن شھر"وھو " قيدار"فملك . الجنوب في الحجاز، أما في الغرب فتصل حدودھا بالبادية
  .ته لمحاولة إعادة دولة إسرائيل،من بعد السبيالسور، وفي معارضته ھذه داللة وال شك على مقاوم

ويظن أن اإلناء الذي عثر عليه بصير في موضع يقع على مسافة اثني عشر ميال إلى غرب اإلسماعيلية، وقد دون عليه اسم 
  ".قيدار"وعلى ذلك يكون أحد ملوك ". لنحميا"المعاصر " جشم"، ھو ابن "قينو بن جشم ملك قيدار"شخص يدعى 

إلى " القديس بولس"ونجد أن رسالة . منذ القديم أرضا يسكنھا العرب، حتى في أيام داوود وسليمان" طور سيناء"ت وقد كان
كما تجد أن النقب . موطن أبناء ھاجر، أي العرب" طور سيناء"أھل غالطية تجعل جبل سيناء في ديار العرب، وتذكر أن 

وغيره ينتقلون وينزلون في ھذه المواطن وعلى مقربة من " جشم" وقد كان أعراب. ووادي عربة كانا من مواطن األعراب
   .القدس

فعثر على مواد كثيرة في مواضع متعددة من فلسطين . وفي ھذا العھد وصل االتجار بين فلسطين وبين العربية ذروته
وقد كانت . وبالد الشامكما عثر في حضرموت على آثار تدل على إنھا استوردت من فلسطين . استوردت من العربية الجنوبية

  .ترسل، إليھا عن طريق البر على ظھور الجمال. حاصالت العربية الجنوبية ھي من أھم السلع المطلوبة في فلسطين
أي أوسط القرن الخامس قبل الميالد، أخذ العبرانيون ينظرون نظرة عداء إلى العرب، ويعدونھم في " نحميا"ومنذ عھد 

ك مما يدل على اتخاذھم موقفا موحدا ضد العبرانيين وعلى توغلھم في فلسطين في المناطق التي وذل. الجماعات المعادية لھم
قاومتھم، وفي . ، ولھذا اشتدت مقاومة العرب للعبرانيين واتحدوا مع الشعوب األخرى في"يھوذا"و " إسرائيل"حكمتھا حكومتا 

  .منعھم من إعادة تكوين حكومة يھودية في ھذه البالد

الحكم، حارب أعداء العرانين، ." م.قMaccabees" "166-161" "المكابيين"مؤسس أسرة " يھوذا المكابي"ى ولما تول
الذي استأجر جيشا من العرب ومن الغرباء يحارب به "، "العمونيين"رئيس " Timotheus" "تيموتاس"وكان من بينھم 

، ولم يتمكن من االنتصار "يھوذا"المعارك التي خاضھا مع بخسائر في كل " سفر المكابين"، غير إنه أصيب كما يقول "يھوذا"
  .علية

من ھناك تسع غلوات زاحفين على " أي اليھود"ثم ساروا : "ھذا، فقال" تيموتاس"وقد تحدث سفر المكابيين الثاني عن 
وكان الفوز تيموتاس، فتصدى لھم قوم من العرب يبلغون خمسة آالف، ومعھم خمس مئة فارس، فاقتتلوا قتاال شديدا، 
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ألصحاب يھوذا بنصرة هللا، فانتصر عرب البادية، وسألوا يھوذا إن يعاقدھم على أن يؤدوا إليھم مواشي ويمدوھم بمنافع 
كان قد استأجرھم " تيموتاس"ولعل ھؤالء العرب، ھم العرب المذكورون، الذين ذكر السفر األول من المكابيين أن ". أخرى

   .ن أعراب البادية، كما نرى ذلك في ھذا النصوقد كانوا م. لمقاتلة اليھود

، كما "ديار العرب"، وكان يقطن في "زبديل" "زبدايل" "زبديئيل"اسم سيد قبيلة عربية ھو " سفر المكابيين األول"وورد في 
إلى  "Alexander Balas" "اسكندر بالس"ذكر السفر اسم ھذا الرئيس وھو يتكلم على فرار . جاء ذلك في السفر المذكور

وكان قد . ، عمه أي والد زوجته"Ptolemy" "بطلماوس" "بطلميوس"، وكان قد مني بھزيمة أوقعه بھا "ديار العرب"
  ".بطلماوس"، وقطع رأسه، وأرسله إلى "زبديئيل"، قبض عليه "ديار العرب"إلى " إسكندر بالس"فلما وصل . تخاصم معه

بادية " ديار العرب"، وعندي أن المراد ب "ديار العرب"م يحدد مكان ، ول"زبديئيل"ولم يتحدث السفر المذكور عن منزل 
، وھي موطن آمن لمن يصل إليه، إذ يصعب للجيوش "Aribi" "أريبي"الشام، واألرضيين التي دعاھا األشوريون ب 

. الثاني قبل الميالد وھو حوالي منتصف القرن. من رؤساء البادية في ھذا الزمن" زبديئيل"وقد كان . النظامية أن تقاتل فيھا
  .من المكابيين" يوناتان"وكان الحاكم على اليھود ھو 

ومن جماعته، ذھب إلى رجل " إسكندر بالس"، وھو أحد قواد "Tryphon" "تريفون"أيضا أن " سفر المكابيين"ويذكر 
. كه مكان أبيه، ومكث عنده أياما، فألح عليه أن يسلمه إليه ليمل"أنطيوخس بن اإلسكندر"، وكان يربي "ايملكوئيل"عربي اسمه 

ذلك الرجل ھو  ؟وقد تمكن عربي مع حقد العبرانيين المتزايد على العرب من حكم اليھود وھن تأسيس أسرة حاكمة حكمتھم 
، وھم سكان جيل سعير، الذين "Edom" "Idumea" "Idumaea" "أدوم"األدومي، نسبة إلى " Antipater" "انتيباتر"

   .أي الجبليين" Gabalen"أو " Gabelene"باسم " Eusebius"" اويسبيوس"دعاھم 

فقد تمكن ھذا الرجل الذي لم يكن من أسرة ملكية وال من أسرة معروفة بفضل شخصيته وبقوته من فرض نفسه حاكما على 
، وذلك في "Iudaea" "Judaea"على اليھودية " Procurator"، ثم تمكن من جل نفسه حاكما "Idumaea" "ادوم"
على " Procurator"، اعترف به "Julius Caesar" "يوليوس قيصر"وفي خبر إن . قبل الميالد" 33"والي السنة ح

  .قبل الميالد" 47"اليھودية في حوالي السنة 

العرب المسمين " يوناتان"، ضرب "ديمترتوس الثاني"و ." م. ق 143 -  161"المكابي " يوناتان"ولما وقعت الحرب بين 
ويرى بعض علماء التوراة إن ھذه .". م. ق 144"حدث ذلك في سنة . وأخذ منھم غنائم كثيرة" Zabadaeans"بالزبديين 

، ويرى بعض آخر احتمال إن ذلك المكان "دمشق"كانت تنزل في موضع في شمال غربي " زبيد" "زبد"القبيلة العربية قبيلة 
" الزبديون"وأرى إن من المحتل أن يكون ھؤالء . شق بعلبك، الذي يبعد عشرين ميال من الشام على طريق دم"الزبداني"ھو 

وقد اشتھر عند المستشرقين بالكتابة التي عثر . ، وھو خرب في الزمن الحاضر، يقع بن قنسرين ونھر الفرات"زبد"ھم سكان 
في " يوسفوس"قد أدخلھم و". م511"عليھا في ھذا الموضع، وقد كتبا باليونانية والسريانية والعربية، ويرجع تأريخھا إلى سنة 

  .عداد النبط

" حارثة"أو " الحارث"، ھو "أنطيوخس"من بالده حينما التجأ إليه فارا من الملك " ياسون"الذي طرد " أرتاس زعيم العرب"و 
  .وقد ذكر اسمه في سفر المكابيين الثاني. وھو من ملوك النبط، وال شلك

إن " سترابون"وذكر ". الجليل"و " يافا"مدن فلسطين، مثل القدس و كان العرب في جملة سكان " سترابون"وفي أيام 
ولما ". النبط"، وھم على حد قوله من "Iudaea" "اليھودية"كانوا يقطنون األقسام الغربية من " Idumaens" "األدوميين"

فلسطين قرونا عديدة قبل  قد نقل كالمه من موارد أخرى قديمة، فما ذكره يفيد إن العرب كانوا يقيمون في" سترابون"كان 
   .الميالد

ويظھر من أعمال الرسل إن . يوم مرور الخمسين يوما على المسيح" أورشليم"وقد ذكر العرب في جملة الشعوب الساكنة في 
  .أھل القدس كانوا خليطا في تلك األيام من معظم شعوب العالم المعروفة يومئذ

وفي كتابات العبرانيين " التلمود"فتجد اللفظة في . لى العرب، محاكاة لبني إرمع" طيابة"و " طيعة"وقد أطلق العبرانيون اسم 
اسم القبيلة المعروفة، على فى ما ذكرت في " طيء"من " طيابة"و " طيعة"وقد أخذ االسم . المدونة في القرون األولى لميالد

  .الفصل األول
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  .، أو ما شابه ذلك من أسماء"واجرس"، لعله "سوجي"قبيلة عربية عرفت ب " المدراش"وقد ذكرت في 

أبناء : "، ومعناه"Bene Kedem" "بني قديم"ففيھا مصطلح . وفي التوراة مصطلحات يرى العلماء إنھا كناية عن العرب
، أي الساكنون في "شرقوني" "شركوني"، ويقصد به الساكنون شرق العبرانيين، أي سكان بادية الشم، وھو في معنى "الشرق
وقد يكون من بين ھؤالء . كما نعلم قبائل عديدة من العرب سكنت ھذه البادية قبل الميالد بمدة ال يعلمھا إال هللا وھم. المشرق

  .أقوام من اآلراميين

امتدادا طبيعيا لجزيرة " فلسطين"ولما كانت . وقد وصفت التوراة بعض عادات العرب ورسومھم، كما تعرفت لتجارتھم
ى طريق مصر وبالد الشام وعلى ساحل البحر المتوسط، صارت سوقا مھمة للتجار العرب العرب، وجزء منھا، وكانت عل

ولألعراب، يأتونھا لبيع ما عندھم من سلع، وأھمھا أنواع الطيب والذھب والحجارة الكريمة واألغنام واألعتدة وحاصالت بالد 
من حاصالت حوض البحر المتوسط وبالد الشام  العرب األخرى، كما كانوا يشترون من أسواقھا ما فيھا مما يحتاجون إليه

   .وفي جملة ذلك الرقيق

ابن "وقد ذكر . وھو من أصنام العرب المعروفة. والشك" نسر"، ويقصد به "نشرا"اسم صنم عربي دعي " التلمود"وورد في 
حجھم كانت تتغير بتغير ، وذكر إن مواسم "حج األعراب"أيضا " التلمود"كما إنه ذكر في . إن حمير تعبدت لنسر" الكلبي

الخاصة بدخول البيوت، فذكر إنھا ال تنطبق على خيام العرب، ألنھا متنقلة، فال . وقد تعرض لألحكام الشرعية. فصول السنة
ولعله يقصد بذلك نساء . كما ذكر إن من عادة نساء العرب التحجب عند خروجھن إلى المحال العامة. تستقر في مكان واحد

من عادة الرجال وضع اللثام على وجواھم في أثناء السفر لوقايتھم من الرمال، وأشار إلى أن للعرب مقدرة  المدن، وذكر إن
إن أغلب طعام العرب من " المشنا" "المشنة"وورد في . فائقة في معرفة مواضع المياه في الصحراء بمجرد شم الرمال

  .اللحوم

، إنه رأى مسافرا عربيا أخذ سيفا بيده فقطع "R. Hiyya" "حية"لحبر ، أن أحد اليھود قص على ا"السنھدرين"وقد ورد في 
فدق به، فنھض الجمل حاال، وكأنه لم يقطع إربا، فقال له الحبر، إن ما حدث ھو نوع من " جرسا"به جمال قطعا، ثم أخذ 

  .الخداع

أنه كان مسافرا، وفي أثناء سفره ، "يروي فية " Rabbah B. Bar Hana" "ربه بن برحنه""كالما ل " السنھدرين"ونجدا 
" قورح" "القورحيين"تعال معي وسأري ك الموضع الذي انشقت به األرض وابتلعت جماعة : التقى به عربي، فقال له

"Korah ."ثم أخذ العربي قطعة من صوف وبلھا بالماء، ثم وضعھا على رمح له، ثم أدخلھا . فذھب معه إليه، ورأى به دخانا
موسى وتوراته على :"فسمع أصواتا تقول. ثم قال للعربي أصغ إلى المكان، لعلك تسمع شيئا فيه. ت بالنارالموضع فاستشاط

، تحول اللحم في "Gehenna"ثم قال له في كل ثالثين يوما يتحول ھؤالء في جھنم " الحق، أما القورحيون فھم كذابون
   ".بونموسى وتوراته على حق، أما ھم، فھم كذا: "القدر، وھو يقولون

لقد كنت في سفر في صحراء، فالتقى بنا تاجر عربي، : حيث يقول" Baba Bathra" "بابا بثرا"ونجد قصة ھذا الحبر في 
. وكان ممن يستطيع التنبؤ يمواضع المياه وباألبعاد وبالطرق من شم التربة، فأردنا االستفسار منه عن أقرب مكان إلينا فيه ماء

ثم سرنا " Parasangs"ي، فشمه ثم قال أقرب مكان اليكم فيه ماء ھو على بعد ثمانية فراسخ أعطوني رمال فأعط: فقال لنا
ثم حاول ھذا الحبر . وأردنا االستفسار ثانية منه، فقدمنا له رمال، شمه ثم قال لنا الماء على بعد ثالثة فراسخ من ھذا المكان

  .لم يستطع أن يقول شيئا. إليه رمال آخراختباره لمعرفة مدى صدقه من كذبه، فأبدل الرمل، فلما قدم 
، "أموات التيه"تعال م ثي أريك : ويقص علينا قصة أخرى يزعم أنھا وقعت له مع ھذا التاجر العربي، حيث يقول إنه قال له

ة فرح فذھب الحبر معه، ورأى األموات وكأنھم في حال. أي اإلسرائيليين الذين ماتوا في التيه، في طريقھم إلى أرض الميعاد
وقد رفع أحد ھؤالء األموات ركبته، ومر التاجر العربي من تحت تلك الركبة، : وسرور، وقد رقدوا على أظھرھم، ثم يقول

ثم يقول وقد ذھبت إلى أحد األموات الراقدين . وقد كان حالمال رمحه راكبا بعيره، ومع ذلك فإن رمحه لم يمس رجل الميت
لعميق، وعندما حاولت الرجوع، لم أتمكن من الحركة وبقيت ثابتا في مكاني، فقال له فقطعت جزءا من ذيل ردائه األزرق ا

إذا أخذت شيئا من ھؤالء فأرجعه إلى محله، وإال فإنك ستبقى ملتصقا في مكانك،ألن من يتطاول على حرمة الراقدين : العربي
   .طعة وتمكنت عندئذ من السيرفذھبت وأرجعت الق. فيأخذ شيئا منھم، يجمد في مكانه، وال يستطيع التحرك
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فأراه إياه، ثم أخذه إلى الموضع " Mount of Sinai" "جبل سيناء"ثم يذكر أن ھذا التاجر العربي أخذه إلى جبل الطور 
، فأراه شقين في األرض، ووجد الدخان ال يزال يخرج منھما، ثم يذكر إنه اخذ قطعة "قورح"الذي انشق بالقورحيين، جماعة 

  ".السنھدرين"لھا ھو بنفسه، ثم أخرجھا و إذا بھا وقد علقا بھا النار، ثم يقص باقي القصة على نحو ما جاء في الصوف وادخ

وقد ورد في ھذه الفتوى، أن القرب التي . فتوى تتعلق في نجاسة أو طھارة قرب الماء" Menahoth" "مينحوت"ونجد في 
  .فإنھا تكون نجسة وال يحل الشرب منھا. ربيةتشد وتعقد بعقدة تكون طاھرة، إال إذا عقدت بعقدة ع

من " كتاب األواني واألوعية"، أي "Kelim" "قليم"في كتاب ال " المشنة"مكان آخر من " ونجد ھذا البحث مرة أخرى في
، حيث عرضت آراء األخبار قي قرب الماء وفي كيفية عقد عقدتھا لمدة طويلة أو لمسة قصيرة، ومن حيث "كتاب الطھارة"
فأشير إلى قرب ماء العرب وموقفھم من الشرب منھا أو من االستفادة من . ة العقدة أو رخاوتھا، وتأثر ذلك في طھارة الماءشد

ويظھر إن اتصال . وقد جاءت آراء األخبار متباينة في ذلك ؟مائھا وھل يعد ماؤھا طاھرا أو نجسا في الشريعة اليھودية 
العرب باليھود اتصاال وثيقا بالعراق، وسكن اليھود بين العرب في بالد العرب، أثار أمام اليھود ھذه المشكلة الفقھية، فھم 

ن على األحبار بيان مضطرون دائما إلى االتصال بالعرب وإلى شرب الماء منھم، فظھرت من ثم عندھم ھذه المشكلة، وكا
رأيھم في طھارة ماء القرب، وقرب العرب مشھا بوجه خاص، لما في ذلك من عالقة بقضية الطھارة والنجاسة ومكانتھا في 

  .فقه يھود

، بحث عن جواز أو عدم جواز ارتداء بعض األردية وموقف "Kelim" "األواني واألوعية"وفي موضع آخر من كتاب 
وأغطية الوجه والجسم، فبحث في جملة ما بحث عنه، عن القناع الذي يصنعه العرب على أوجھھم  الشريعة من أكسية الرأس

   .وعن تلثمھم به، فھل يجوز لليھودي شرعا إن يفعل فعل العرب أم ال

، عشرة مواضع من تطبيق أحكام الشرع عليھا، بخصوص طھارتھا "الخيام"أي " أو حولت"في كتاب " المشنه"وقد استثنت 
ھذه المواضع العشرة التي ال تخضع . وقد ذكرت مضارب خيام العرب على رأس. جاستھا لكون ساكنيھا من الوثنيينأو ن

وذلك ألن مضارب البدو غير مستقرة، إذ إن األعراب يتنقلون من مكان . لحكم الشريعة في موضوع حكم طھارتھا أو نجاستھا
ي تطبق على العقار الدائم عليھا في موضوع نجاسة األثاث واألواني كل لذلك ال يمكن تطبيق األحكام الشرعية الت. إلى آخر

  .شيء يكون تحت الخيمة التي يموت فيھا إنسان، وألن أصحابھا غير يھود

فأشار بعض . إلى موضوع تقديم طعام مطبوخ في موقد عربي، ھل يقبل أو يرفض" Menahoth" "مينحوت"وقد أشير في 
  .عدم جواز األكل من ذلك الطبيخ فقھاء الشريعة اليھودية إلى

يسثني النبط والعرب والسلمونيين " R. Meir" "ماير"، إن الحبر "Baba Bathea" "بابا بثرا"ونجد في 
"Salmoeans "ھم قبيلة من "السلمونيين"ويظھر إن . من الوعد الذي أعطاه هللا لموسى حين أراه األرض الموعودة ،

  ".سلمان"السمھم عالقة ب لعل . القبائل العربية الشمالية

وذلك في موضوع العبدة . في الفقه اليھودي" الطھارة"من كتاب " Niddah" "نده"وقد ورد ذكر العرب في كتاب الحيض 
وقد أجاز الحبر . وھل يجوز االتصال بھا، أو ال يجوز، على اعتبار إنھا خصصت ألداء األعمال ال لالتصال الجنسي

  .ع العبدة أي المملوكة إلى العرب، على إن يقال لھم احترسوا من االتصال باإلسرائيلياتإيدا" R. Shesheth" "شيشت"

وفي التلمود والمشنه والكمارة مسائل، فقھية أخرى عديدة يخرجنا ذكرھا ھنا من حدود ھذا الموضوع تتعلق بموضوع صالت 
تي يذبحھا اليھود للعرب في مقابل إعطائھم اللحم في مثل موقف الشريعة اليھودية من ذبائح العرب، وھي ال. العرب واليھود

   .ليقدم العرب دمھا وشحمھا لألصنام

وموقف الشريعة من المرأة التي يأسرھا األعراب ثم تعاد بعد ذلك إلى أھلھا بعد فك أسرھا، ھل يجوز للحبر أو لغيره التزوج 
أو . أيدي العرب، من حيث احتمال دخول العرب بھاأو موقف الشريعة من المملوكة اليھودية التي تكون في  ؟منھا أو ال

" كثوبة"موقف الشريعة من الحبوب أو المواد األخرى التي تقع بين روث ماشية العرب، أو دخول إبل العرب في 
"Kethubah "أو موضوع نظر اليھودي إلى عضو كل جسم امرأة عربية، مثل . أو موقف اليھودي من المرأة. يھودي
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ر في مكان ويراھا وقد كشفت عن صدرھا لترضع رضيعھا، أو موقف الشريعة اليھودية من المختتنين صدرھا حينما يم
  .العرب

إن امرأة عربية جاءت إلى أحد : قوالء ألحد األحبار يقول" Gittin" "خطين" "كظين" "الوثائق" "الشھادات"ونجد في باب 
فاغتاظت المرأة ورمت ما حملته في . أعطيك تمرتين عن كل تعويذتيناليھود تحمل كيسا فيه تعاويذ لبيعھا، فقال لھا اليھودي 

   .فندم اليھودي وقال وددت لو لم أكن قد أعطيتھا ھذا العرض الرخيص. النھر

وقد نشأت ھذه المعضالت الفقھية من اختالط اليھود بالعرب في فلسطين وفي األماكن التي ھاجروا إليھا من بالد العرب من 
ان عليھم، وعدم تمكنھم من ممارسة عبادتھم في البالد الخاضعة للحكم الروماني بسھولة وبحرية تامة، جراء ضغط الروم

و " فومبديثة"و " األنبار"فھاجر كثير منھم إلى أعالي الحجاز وإلى العراق حيث اختلطوا بالعرب وعاشوا بينھم في مثل 
" نھردعة"، "Be-Mikes" "بمكسه"وموضع ". مبديثةفو"، وھو موضع على مقربة من "Zekonia" "زكونية" "زقونية"
"Nehardea " وسورا"Sura "وقد كان ليھود الفرات اتصال وثيق بالعرب وكانوا يعيشون . وأماكن أخرى من العراق

 عاشوا فيھا متمتعين بشبه استقالل ذاتي،" جالبة"أي " كالوتا"وكون اليھود لھم . معھم في كثير من األماكن ويتاجرون معھم
، ويكونون ھم المثلين ألتباعھم أمام السلطات صاحبة النفوذ الفعلي، كما كانوا يعقدون أحالفا مع "كالوتاتھم"يدير رؤسائھم 

األعراب على طريقة أھل المدن والحضر في عقد مواثيق مع سادات القبائل لمنع األعراب من غزوھم ومن التحرش بأمالكھم 
  .وتجاراتھم

، بالنسية لتأريخ العراق، ففي أبوابھا بحوث قديمة عن موطن "الكماره"و " المشنه"و " المتلمود"أھمية وأود إن أشير ھنا إلى 
مثال، أسئلة وأجوبة عن " القبدوشين"ففي . العراق وجغرافية العراق في عھد تدوين ھذه الكتب، وھي يمتد لمئات من السنن

وردت فيھا أسماء مدن وأنھار وقرى وغير ذلك مما يساعد كثيرا ، وقد "ميديا"وعن " Mesene" "ميسان"وعن " إقليم بابل"
   .في فھم جغرافية العراق في عھود ما قبل الميالد وما بعده

وقد تساھل الفرس في الغالب مع اليھود، فمنحوھم استقالال ذاتيا واسعا في إدارة شؤون مستوطناتھم وفي ممارسة طقوسھم 
ستوطنة تدير شؤونھا بنفسھا وتختار حاكمھا بنفسھا، حتى إن بعضھا وضعت على الدينية وفي االتجار، حتى صارت كل م

وكان ھؤالء الحكام ھم الصلة بين اليھود وبين . ، أدار شؤون الجالية طبقا ألحكام يھود"ملك"رأسھا حاكما يھوديا لقبته بلقب 
وفي ھذه . العالم، وفي ضمن ذلك فلسطين وقد صارت بعض ھذه المستوطنات من أھم المراكز العملية ضد اليھود في. الفرس

وھو يعد من أثمن التراث العبراني الذي ظھر عند . ، دونه أحبارھم الذين استقروا في العراق"التلمود البابلي"المواضع دون 
  .وقد تأثر بالروح العراقية حتى امتاز بھا على التلمود األورشليمي، أي التلمود الذي كتب في فلسطين. اليھود
وبظھر من مواضع في التلمود والمشنه، إن العبرانيين فروا . القى اليھود مساعدة حسنة من العرب، وعوملوا معاملة طيبة وقد

أبا "ويحدثنا . وقد تأثر اليھود النازحون إلى جزيرة العرب بعادات العرب ورسومھم". بخت نصر"إلى جزيرة العرب منذ أيام 
مود في القرن الثالث الميالدي، إن اليھود كانوا يؤثرون حكم اإلسماعيليين، ويقصد بھم من األحبار وكبار علماء التل" أريخا

ومع ذلك، فقد حدث خصام بين العرب واليھود، فنجد في . العرب، على الرومان، ويؤثرون حكم الرومان على حكم المجوس
يشوعه " 4"الحبر يشوعه بن ليفي"ھر من كالم كالذي يظ. مواضع يظھر فيھا حقد اليھود على العرب وكراھيتھم لھم" التلمود"

الذين ثاروا علينا " الوثنيين"لمن ھذه، ألولئك العرب ". يا للبالد يا للبالد: "، حين رأى أكواما من العنب مكدسة، فقال"بر ليفي
قاحة، خص من الو" قابات"أعطي العالم عشرة "، حيث ورد، "Kiddushin" "قدوشيين"وكالذي يظھر من كتاب . لخطيئتنا

وحقد لليھود . وفي ھذا الكالم دليل على تطاول العرب على اليھود في المواضع التي كانوا يعيشون بھا معا". العرب بتسع منھا
   .عليھم من أجل ذلك

ونجد في األخبار السريانية والعبرانية أخبار غارات وغزوات قام بھا عرب العراق على الجاليات اليھود التي انتشرت من 
وقد أزعجت ھذه الغارات لليھود الذين حولوا ھذه األرضين . على نھر الفرات" عانه"وما جاورھا حتى جاوزت شمال " بلبا"

فاضطروا تحصين مستوطناتھم . عند ظھور اإلسالم" وادي القرى"إلى أرض سادتھا وغليتھا حتى صيرتھا على شاكلة 
نھار حتى في أيام السبت واألعياد اليھودية، مع تحريم الشريعة وأحاطتھا بأسوار وإلى تشكيل قوات تقوم بحمايتھا ليل 

وأباح األحبار لھذه القوات حمل السالح في أيام السبت وفي أيام العطل حتى تكون على استعداد . اليھودية العمل يوم السبت
  .قوم بقتل اليھودللدفاع عن تلك المستوطنات في أية لحظة يشن فيھا األعراب غاراتھم عليھا، إذ يحتمل إنھا ت

وقد ترض الرعاة اليھود الذين كانوا يخرجون بماشيتھم من مستوطناتھم إلى البنية أو إلى ضواحي مستوطناتھم إلى غارات 
وأسروا بعض . حتى سلبوا. األعراب عليھم، وسلبھم ماشيتھم، كما تعرض اليھود إلى األسر، فأسر عدد منھم، نساء ورجاال
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إلى الغزو " Nehardea"نھر دعة "وقد تعرضت مدينة . اليات اليھودية تخشى من األعراب كثيرااألحبار، لذلك كانت الج
فقد غزاھا كما تقول األخبار اليھودية سيد قبيلة عربية،  1للميالد " 259"من للتقويم السلوقي الموافقة لسنة " 570"وذلك سنة 

بھا أضرارا فادحة، وخرب بعض أماكنھا، وقد ھرب ، وألحق "Papa Bar Nasr" "بابا بن نصر" "بابابر نصر"اسمه 
إلى أن ھذا األمير " Graetz" "كريتس"وقد ذھب المؤرخ اليھودي . منھا بعض أحبارھا إلى مستوطنات يھودية أخرى

وقرب " آل نصر"غير أن اشتھار ملوك الحرة عند العرب ب . ملك تدمر وزوج الملكة الزباء" أذينة"العربي المھاجم ھو 
آل "واتصال عربھا بالجاليات اليھودية يحملنا على التفكر في أن المھاجم ھو أمر من أمراء " نھر دعة"ة من مدينة الحير
  .ملوك الحيرة، وھم حلفاء الفرس". نصر

تعرضت للغزو أيضا، وھي من أمھات مدن الجاليات " Pumbaditha" "فومبديثة"وورد في األخبار أيضا إن مدينة 
  .ملوك الحيرة" آل نصر"ويظھر إنه من قوات " عاقوالء"جيش جاءھا من ھاجمھا . اليھودية

وقد جاء في . ولذلك كانوا يتعاملون معھم، ويأتون إليھم ويذبحون عندھم. ، محاطة باألعراب"فومبديثة"وقد كانت مدينة 
وذلك ألن أعياد األعراب لم . عراباألخبار أن أحبارھا قد أباحوا ألھلھا التعامل مع األعراب في أيام أعيادھم، أي أعياد األ

ألن أحكام التلمود تمنع اليھود من التعامل مع . تكن ثابتة، تحل في وقت معين وفي مواسم مثبتة، لذلك جوزوا لھم البيع فيھا
  .الغرباء في أيام أعيادھم إذا كانت تلك األعياد أعيادا دينية

سا دبنيا إال إذا كان يقع في أوقات ثابتة معينة ال تتغير وال تتبدل في ولما كانت الشريعة اليھودية ال تعتبر العيد عيدا مقد
التقويم، لذلك أفتى األحبار بعدم اعتبار أعياد األعراب أعيادا دينية، وأباحوا ألھل المدينة التعامل مع المعيدين في أيام 

  .أعيادھم

أما بالنسبة إلى أعياد الفرس والروم، . ا لھم خمرا وحبوباوقد باعو. وإال فما كان يحل لھم بيع األعراب شيئا في أيام تعييدھم
فقد منع التلمود اليھود من التعامل مع الفرس أو الفرس فيھا، ألنھا أعياد ثابتة وقد نص على مواعيدھا، وأشھر إليھا في 

  .التلمود، لذلك طلب من اليھود االمتناع عن بيع الفرس والروم شيئا في أعيادھم

، طلبوا من أھله وھم يھود "SIkunya" "صقونية"، المجاورين لموضع "طيايه" "طيية" "طيعه"ن األعراب ويذكر التلمود إ
وكانت . أن يذبحوا لھم ذبائح في مقابل إعطائھم لحومھا وجلودھا، أما دمھا فيجمع ويعطى لألعراب وذلك التقديمه ألربابھم

  .عادتھم تلطيخ أصنامھم بدم القرابين

أما السريان والموارد اليھودية األخرى المدونة بالسريانية، فقد أطلقوا وأطلقت . في التلمود" طييعه"ب وقد عرف األعراب 
" طيء"والكلمتان من أصل واحد، ھو " طييعه: "، وذلك بإسقاط حرف العين من الكلمة"طيايا" "طييه"على األعراب لفظة 

التلمود من أقوى وأشھر القبائل العربية، حتى غلب اسمھا سائر أسماء وقد كانت في أيام تدوين . اسم القبيلة العربية المعروفة
  .القبائل، فأطلق على كل عربي كائن ما كان

وذكر ". فومبديثة"في كتاب من كتب التلمود، على العرب المزارعين الذين استقروا على مقربة من " عربايه"وأطلقت لفظة 
انتزعوا مزارع اليھود بما فيھا من أبنية وأمالك، وأقاموا بھا، ولھذا السبب، فقد التلمود إن اولئلك العرب المزارعين كانوا قد 

، وطلبوا منه إعطاءھم وثائق تملك أخرى، حتى يكون في إمكانھم "Abaya" "ابيه"ذھب اليھود إلى حبرھم وقاضيھم 
  .مراجعة السلطات الثبات ملكيتھم ألمالكھم التي انتزعت بالقوة منھم

، وذھب قسم منھم إلى اليمن، كما سأتحدث "يثرب"من فلسطين إلى الحجاز، فسكنوا وادي القرى حتى نزلوا وقد نزح يھود 
  .عن ذلك فيما بعد

  العرب و اليونان:الفصل السابع عشر

، فبعد إن ."م. ق 323 - 356" "اإلسكندر الكبير"أقدم من سجل اسمه من اليونان في سجل العالقات العربية اليونانية ھو 
سيطر ھذا الرجل الجبار الغريب األطوار الذي توفي شابا، على أرضين واسعة، وأسس إمبراطورية شاسعة األرجاء ذات 

عد إن استولى على مصر والھالل الخصيب، فكر في السيطرة على جزيرة منافذ على البحر األحمر و الخليج العربي، وب
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العرب، وفي جعلھا جزءا من إمبراطوريته، ليتم له بذلك الوصول إلى سواحل المحيط الھندي، والسيطرة على تجارة إفريقية 
   .وآسية، وتحويل ذلك المحيط إلى بر يوناني

، األسباب التي ."م. ب 175"والمتوفى سنة ." م. ب 95"ولود سنة الم Flavius Arrianus" أريان"وقد شرح الكاتب 
 Anabasisحملت اإلسكندر على التفكير في االستيالء على جزيرة العرب وعلى بحارھا، في الكتاب السابع من مؤلفه 

Alexandri .ربية لم ترسل إليه فذكر إن ھنالك من يزعم إن اإلسكندر إنما جھز تلك الحملة البحرية، ألن معظم القبائل الع
، فانه يرى إن السبب الحقيقي الذي حمل االسكندر على إرسال ھذه "أريان"أما . رسال، للترحيب به ولتكريمه، فغاظه ذلك

   .الحملة، يكمن في رغبته في اكتساب أرضين جديدة

، و Uranus" وسأوران: "إن العرب كانوا يتعبدون آللھين ھما: في كتابه قصة أخرى، خالصتھا" أريان"وأورد 
فلما سمع اإلسكندر بذلك، أراد إن يجعل نفسه اإلله الثالث . ، وجميع الكواكب وخاصة الشمسDionysus" ديونيسوس"

وذكر أيضا إنه سمع ببخور بالد العرب وطيبھا، وحاصالتھا الثمينه، وبسعة سواحلھا التي ال تقل مساحتھا كثيرا عن . للعرب
ة المحدقة بھا، وبالمرافئ الكثيرة فيھا التي يستطيع أسطوله إن يرسو فيھا، وببناء مدن يمكن إن سواحل الھند، وبالجزر الكثير

تكون من المدن الغنية، وسمع بأشياء أخرى، فھاجت فيه ھذه األخبار الشوق إلى االستيالء عليھا، فسير إليھا حملة بحرية 
ليل األخير ھو التعليل المعقول الذي يستطيع إن يوضح لنا سر وعندي إن التع. للطواف بسواحلھا إلى ملتقاھا بخليج العقبة

. بجزيرة العرب، و تفكره في إرسال بعثات استكشافية للبحث عن أفضل السبل المؤدية إلى االستيالء عليھا" اإلسكندر"اھتمام 
في االستيالء على بالد العرب و أول من فكر في ذلك، فقد سبقه إلى ھذه الفكرة حكام كان منطقھم " اإلسكندر األكبر"ولم يكن 

على غير بالد العرب من أرضين، ھو سماعھم بغنى من يريدون االستيالء عليه، فھو إما إن يتصادق معھم، فيقدم ما عنده من 
ذھب وفضة وأحجار كريمة وأشياء ثمين آ إليھم ويرضى بان يكون تابعا لھم، وإما إن يمتنع فيكون عدوا ويتعرض للغزو 

وغير دلمون، وبھذا المنطق كتب " دلمون"بھذا المنطق كتب ملوك آشور إلى ملك . لنھب والقتل واإلبادةوللسلب وا
   .إلى ملوك اليمن فيما بعد" أوغسطس قيصر"

أرسل اإلسكندر بعثات استطالعية تتسقط له المعلومات الالزمة إلرسال أسطول كبير يستولي على سواحل الجزيرة، يتجه من 
وقد ھيا األسطول، . واحلھا، ثم يدخل البحر األحمر إلى خليج العقبة، حيث ينفذ أسطوله إلى سواحل مصرالخليج فيعقب س

قاعدة " بابل"، وأتخذ Cyprus" وقبرس" Phoenicia" فينيقية"وجاء بأجزاء السفن وباألخشاب الالزمة لبنائھا من 
، Archias" أرخياس" "أرشياس"طريق، القائد البحري وممن أرسلھم اإلسكندر إلكتشاف ال. لإلشراف على تنفيذ ھذه الخطة

، ولم يتجاوزھا، والقائد "البحرين"، وھي  Tylus" تيلوس" "أريان"وقد كلف السير في اتجاه السواحل، فبلغ جزيرة سماھا 
، وقد وصل Hieron" وھيرون"، "أرشياس"، وقد بلغ مكانا قصيا لم يصل إليه القائد Androsthenes" أندروستينيس"

 Heroopolis" ھيروبوليس"مكانا بعيدا لم يصل إليه القائدان المذكوران، وكان قد كلف أن يطوف حول جزيرة العرب حتى 
" أريان"ولم يذكر . بما حصل عليه من معلومات وبما يتطلبه المشروع من جھود. وقد عاد فأخبر اإلسكندر. أي السويس

وھو موضع  Maketa" ماكيته"أنه لم يتجاوز موضع  A.. Wilson" نولد ولسنأر"، ويظن "ھيرون"المكان الذي بلغه 
، Mons Asabo" مونس اسبو"كما يسميه األوروبيون، وھو  Ras Musandam" رأس مسندم"، أي "رأس الخيمة"

   ".رؤوس الجبال"، أي "بلينيوس"عند 

فرات، بمسيره سفينة تجري مع الريح يوما ، بأنھا جزيرة تبعد عن مصب نھر الTylus" تيلوس"جزيرة " أريان"ويصف 
وھي جزيرة واسعة وعرة، ال يوجد بھا شجر وافر، غير أنھا خصبة و يمكن غرسھا باألشجار المثمرة كما يمكن . وليلة

كانوا قد أخبروه بوجود جزيرة أخرى غير بعيدة عن مصب " اإلسكندر"، آن مخبري "أريان"زرعھا بنباتات أخرى، وذكر 
استاديونا، و ھي صغيرة نوعا ما، غير أنھا ذات شجر من كل نوع و بھا معبد " "120"، إذ ال تبعد عنه أكثر من نھر الفرات

يعيش الناس حول معبده وتمرح الحيوانات وتسرح دون أن يمسھا أحد بسوء، ألنھا  Artimus=Artemis" أرطميس"لإلله 
من " ايكاروس"، نسبة إلى جزيرة Ikaros" ايكاروس"ة باسم في حمى المعبد، فھي حرام على الناس وقد سمي ھذه الجزير

ويظھر أن اإلسكندر عرف الصعاب التي ستواجھه في إقدامه على اقتحام الجزيرة من . Aegaein Seaجزر البحر االيجي 
 Hieron" رونھي"من مقاومة القبائل، وصعوبة قطع الفيافي، وقلة المياه، فعزم على تحقيق المشروع من البحر، وكلف : البر

متابعة السواحل، ودراسة أحوال سكانھا ومواضع المرافئ وأماكن المياه والمنابت و مواضع الشجر فيھا، وعادات العرب 
  .وأحوالھم، لتكون جيوشه على بينة من أمرھا، إذا أقدم أسطوله على تحقيق ھذا المشروع الخطير
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فاجئ، وھو في مقتبل عمره، ثم تنازع قواده وانقسامھم، وما إلى ذلك كل ما يلزم إعداده، غير إن موته الم" اإلسكندر"واعد 
  .من شؤون، صرف قواده عن التفكير فيه، فأھمل ومات بموته مشروعه الخفير

ويرى بعض الباحثين إن اإلسكندر لم يكن يقصد فتح جزيرة العرب، ولكن كان يرغب في االستيالء على بعض الموانئ 
   .الجزيرة وبذلك يكون قد أدرك الغايات التي قصدھا من ھذا الفتح والمواضع المھمة على ساحل

" باتس" "أريان"في طريقه إلى مصر، قاومت المدينة، ودافع عنھا رجل سماه " غزة"ولما أراد اإلسكندر احتالل 
Betis=Baetis=Batisإال إن  .، مستعينا بجيوش عربية قاومت مقاومة شديدة اضطرت اإلسكندر إلى نصب آالت القتال

وقد اضطر . العرب ھاجموھا إلحراقھا، كما ھاجموا المقدونيين الذين كانوا متحصنين في مراكز القيادة وراء تلك العدد
المقدوينون إلى مغادرة مواضعھم ھذه إلى أماكن جديدة، وكادوا ينھزمون ھزيمة منكرة لو لم يأتھم اإلسكندر بمساعدات قوية 

إن المنطقة " ھيرودوتس"ويذكر .". م. ق 332"وظلت تقاومه مدة خمسة شھور . بجراحوقد أصيب . في الوقت المناسب
وقد حكمھا ملك . ، كانت مأھولة بالقبائل العربية المتصلة بطور سيناء منذ القديمJenysusإلى موضع " غزة"الواقعة من 

  .عربي لم يذكر اسمه

يوش اإلسكندر وقاومھا ھذه المقاومة العنيفة، في حوالي سنة ھذا الذي وقف بوجه ج Batis" باتيس"ويرى بعض الباحثين إن 
ويستدلون على ذلك بورود اسم رجل في الكتابات النبطية، ھو . أي الفاتك" باطش"كان رجال عربيا اسمه ." م. ق 332"
ذ زمن كانت من العرب من" غزة"وھم يرون إن غالبية سكان . Batisوقد حرف ذلك االسم فصار ". باطش"، أي "بطشو"

وإنھا كانت نھاية طرق القوافل البرية التجارية التي كان يسلكھا التجار العرب القادمون من اليمن والحجاز . طويل قبل الميالد
فرجعوا لذلك رأي من يقول . ومن مواضع أخرى وال يعقل لذلك إن يكون حاكمھا ايرانيا، كما ذھب إلى ذلك بعض المؤرخين

  .ن العرب، كان م Batis" الباطش"إن 

المركز الرئيسي للتجار العرب على البحر المتوسط، فاليه تنتھي التجارة العربية، ومنه يتسوق التجار العرب " غزة"لقد كانت 
ولما فتحت المدينة أبوابھا لجيش اإلسكندر بعد ذلك الحصار الشاق، وجد اليونان . البضائع التي ترد إليه من موانئ ھذا البحر

   .فخسر التحار العرب بذلك خسارة فادحة. ة من المر واللبان وحاصالت العربية الجنوبية، فاستولوا عليھافيھا مقادير كبير

أخذ من أرض " اإلسكندر"، خبرا يفيد إن  Quintus Curtius" كوينتس كورتيوس"ل " تأريخ اإلسكندر"ونجد في كتاب 
غير إننا ال نستطيع تصديق ھذه الرواية، ألن جيوش . إليھا العرب المنتجة للبخور كمية من البخور إلحراقھا لآللھة تقربا

إال إن يكون حكامھا قد أرسلوا البخور المذكور . اإلسكندر لم تتمكن من دخول جزيرة العرب، ولم تصل إلى أرض البخور
  .ونانھدية إليه، أو ضريبة من التجار العرب في مقابل السماح لھم ببيعه في األسواق التي استولى عليھا الي

في أثناء حديثه عن  Arabiaوالعربية أي أرض العرب  Arabumوقد توسع مؤلف الكتاب المذكور في إطالق لفظة العرب 
ولما تحدث عن فتح اإلسكندر للبنان، ذكر إنه ذھب ". بني إرم"العرب وعن أرضھم فأدخل في العرب جماعة ليسوا منھم مثل 

، وكل األرضين "ما بين النھرين"بعد ذلك إلى العربية، أي أرض العرب وعنى بھا البادية الواسعة التي تفصل بالد الشام عن 
  .الغربيةعلى ضفة الفرات 

المذكور كان قد حصل على علمه بثراء العرب و بنفاسة ما يبيعونه في أسواق " اإلسكندر"ھذا وال أظن إن إنسانا يقول إن 
البحر المتوسط من تجارات عن طريق الوحي واإللھام، وبنباھة فكره، إن علما من ھذا النوع ال يمكن إن يحصل عليه إنسان 

السياح والتجار بصورة عامه في ألنھم كانوا وال زالوا منذ خلق اإلنسان يفتشون عن األسواق إال من علم الماضين ومن علم 
وعن المنتجات ويتعارفون فيما بين ھم على اختالف ألوانھم وأديانھم للحصول على معارف تجارية تخولھم الحصول على ما 

   .يبتغون بأرخص األسعار

. علمه بأحوال الھند وبأحوال جزيرة العرب وباألسواق التي كانوا يرتادونھا على" اإلسكندر"من ھذه الموارد وال شك حصل 
من البحر ال من البر، ألنه أدرك إن حملة  - على ما أرى  - وعلمه ھذا ھو الذي حمله على إن يوجه حملته على بالد العرب 

سر وبدون تكاليف باھظة، وبذلك يقبض بحرية تمكنه من السيطرة على مفاتيح الجزيرة وعلى النقط الحساسة فيھا بسھولة وي
على خناقھا ويقطع عنھا إن تيسر له النجاح اتصالھا بأسواق إفريقية والھند وما وراء الھند، وھي األسواق الرئيسية التي 

  .مونت العرب بالثراء وبذلك يقطع عنھم موارد الثراء
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مه وعلم قواد جيشه بصعوبة االستيالء عليھا من البر أما من البر فقد كان على علم أكيد من خالل تجارب الماضين ومن عل
ومن االحتفاظ بھا أمدا طويال، والمحافظة على طرق المواصالت الطويلة وإيصال المؤن إلى قواته، لذلك لم يفكر في 

أسواق إفريقية ثم إن ثراء سكان الجزيرة المشھور لم يكن من ثراء حاصالتھا وإنتاجھا وإنما كان من . االستيالء علھا من البر
والھند في الغالب، ولھذا رجح خطة السيطرة على موانئ جزيرة العرب بوضع قوات بھا على خطة السيطرة على الجزيرة 

وبذلك وضع خطة سار عليھا من جاء بعده من الغربيين حتى العصر الحديث . من البر، وأغلب الجزيرة بحار من رمال
ه البرية الفشل والھزيمة ألنھا بنيت على جھل فاضح بحال جزيرة العرب، وبحقيقة الذي القت حملت" أغسطس قيصر"باستثناء 

  .صعوبة السيطرة عليھا من البر

كما . وقد ورد في بعض الموارد إن العرب قدموا األسلحة والمالبس إلى الجيش المقدوني، وأن اإلسكندر تمكن من قھر العرب
منى سيف مسدد نحو رقبته، قاصدا قتله في أثناء معركة حامية، غير إن ذكر إن عربيا انقض على اإلسكندر وفي يده الي

   .Darius" داريوس" "دارا"وكان ھذا العربي في جيش . اإلسكندر تجنب الضربة بسرعة فاثقة فنجا

وصل إلى مكان أعجبه، فأمر بإنشاء  Pallacopasبعد إن سار مع مجرى نھر " اإلسكندر"إن " كونيتوس كورتيوس"وذكر 
وسوف يأتي الكالم على ذلك في أثناء الحديث عن . ينة فيه، أسكنھا العجزة والمسنين من رجاله، وذلك في أرض العربمد
  .وما عرفه من بالد العرب" بلينيوس"

وكان مما تحدث به المؤرخ المذكور عن حملة اإلسكندر إن أحد قواده كان قد تنكر في زي األعراب وأخذ معه اثنين من 
ا دليلين في سيره، ووضعا زوجيھا وأطفالھما لدى الملك اإلسكندر ليكونوا رھائن عنده، لئال يصيب القائد أي سوء العرب ليكون

   .فلما وصل إلى الموضع الذي قصده، وابلغ من أرسله إليه عاد ومعه األعرابيان، فأثابھما. ومكروه

اسعة من آسية، حدثا سياسيا حسب، إنما ھي فصل من ليست فتوحات اإلسكندر التي قذفا باإلغريق والرومان إلى مساحات و
فصول كتاب التأريخ البشري، نقرأ فيه أخبار التقاء العالمين الشرقي والغربي وجھا لوجه على مساحات واسعة مھن وجه ھذه 

ن وحصول علماء اليونا. ونزعة الغرب في السيطرة على الشرق وتأثر الحضارات و الثقافات بعضھا لبعض. المسكونة
والرومان على معارف مباشرة عن أحوال أمم كانوا يسمعون أخبارھا من أفواه التجار والسياح والمالحين فإذا وصلت إليھم 

فصححت فتوحات اإلسكندر ھذه . كان عنصر الخيال فيھا الذي يميل إلى التفخيم والتجسيم قد انتھى من عمله وأدى واجبه
وجاءت بعلماء من اليونان إلى ھذه البالد، وال سيما مصر فأفادوا واستفادوا،  للھالل الخصيب ولمصر، بعض تلك األوھام،

بصورة خاصة، وبعض مدن بالد الشام، ملتقى الثقافات، الثقافات الشرقية والثقافات الغربية، ومركز " اإلسكندرية"وصارت 
وقد حملت فتوحات . تى ظھور اإلسالماالتصال العقلي بين الغرب والشرق وبقيت اإلسكندرية محافظة على مكانتھا ھذه ح

اإلسكندر والحروب، التي وقعت بين الروم والفرس إلى الشرق األدنى، دما جديدا ھو دم اإلغريق ومن دخل في خدمة 
اإلسكندر واليونان والرومان من الجنود والمتطوعة والمرتزقة من سواحل البحر المتوسط الشمالية وما صاقبھا من أصقاع 

بدجلة، وأسكنھا أتباعه وجنوده ومواطني المدينة " كارون"على ملتقى نھر  Charaxد بنى اإلسكندر األكبر مدينة لق. أوروبية
الملكية، كما بنى مدنا أخرى، وقد كان من المحبين المولعين ببناء المدن، وبنى خلفاؤه مدنا جديدة في الشرق، وكذلك من أخذ 

وطبيعي . عددا من أسرى الروم، وأسكنوھم في ساحل الخليج وفي مواضع أخرىوحمل الفرس . تراثھم من اليونان والرومان
إن ترك سكنى ھؤالء في الشرق أثرا ثقافيا في األماكن التي أقاموا فيھا وفي نفوس من جاورھم أدرك قيمته المؤرخون 

   .المعاصرون

أھا اإلسكندر، في جملة المدن التي أنشأھا ھذه المدينة التي أنش Charax، ھو أول من أشار إلى مدينة "بلينيوس"والمؤرخ 
في النھاية القصوى من الخليج العربي أي الخليج  -" بلينيوس"كما يقول  - بنيت ھذه المدينة ". المحمرة"في الشرق، ويظن إنھا 
تداء ، عند خط اب Sinus Persicus" الكالسيكيون"كما يسميه " خليج فارس"أو " خليج البصرة"الذي يسمى اليوم باسم 

نسبة إلى " اإلسكندرية"وقد دعيت . أي جزيرة العرب، ويقع نھر دجلة على يمينھا Arabea Eudaemonالعربية السعيدة 
 Antiochus" انطيوخس الرابع"وقد خربت ھذه المدينة مرارا من فيضان األنھر وإغراقھا لھا، ثم بناھا . اإلسكندر

Epiphanes IV "175 - 163 سباسبنس"ثم تحربت أيضا، فرممھا و أعاد بناءھا الملك  ودعيت باسمه،." م. ق "
HyspaosinesSpasines وقصدھا التجار اليونان . ملك العرب المجاوربن، وأنشأ لھا سدا لحمايتھا، وسماھا باسمه

  .والعرب
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وقد عرف . كان ملكا يحكم العرب المجاورين لھذه المدينة HyspaosinesSpasines" سباسينس"وقد ذكر إن والد الملك 
إن الخراب قد حل بالمدينة المذكورة، " سياسينس"ولما وجد . وھو اسم لم يتفق الباحثون على أصله.  Sagdodonacusب 

ويظھر إن حكم ھذا الملك كان في النصف األول من القرن الثاني . بنى لھا سدأ، أنقذھا من الغرق، وأعاد بنائھا فعرفت بأسمه
، وانه كان يحكم مقاطعة ."م.ق 127"في حوالي سنة  Seleukeia" سلوقية"ه حسكم بابل و ويرى بعضھم إن. قبل الميالد
Charax  ويظھر إن حكم ھذه المملكة الصغيرة . وقد عثر على نقود ضربت بأسمه". 129"أو ." م.ق 130"في حوالي سنة

  .م 227أو  224الساساني، حيث قضى عليھا في حوالي سنة " أردشير"بقي إلى أيام المك 

كرخ "، وعرفت أيضا بي "كرخا"، ھي Mesene. Charax" ميسان"، وھي Charakeneب  Charaxوقد عرفت 
   ".ميسان

على " ايراتوستينس"بشيء من اإليجاز يكن الساحل العربي المشرف على الخليج، مستمدا له من " سترابون"وقد تحدث 
، فقد جمع مادته من أقوال رجال، عرفوا الخليج وعركوه، وكانت لھم "ايراتوستينس"أما . األكثر، إذ استند إلى وصفه وأخباره

من أھل  Androsothenes" أندروستينس"سكندر الشھير وأمير أسطوله، و قائد اإل Nearchus" نيرخس"منھم . أيام فيه
، ثم كلف قيادة األسطول الذي أمر بالسير بمحاذاة ساحل الجزيرة "نيرخيس"، كان في صحبة القائد Thasos" ثاسوس"

رجال البحر، وكان أيضا من  Aristobulus" أرسطوبولس"ومنھم . للكشف، وللحصول على معارف جديدة عن بالد العرب
من مورد آخر يرفع سنده إلى " سترابون"وأخذ . الذي كان من ھذا الصنف كذلك Orthagoras" أورثاغوراس"و 
في فجوز إن يكون ھذا المورد من ". قال نيرخس"لم يذكر رجال السند، وإنما ذكر جملة " سترابرون"، إال إن "نيرخس"

، أو من وضع أناس جاءوا بعدھم، استندوا إلى روايات وأقوال مرجعھا وضع القائد نفسه، أو من وضع مرافقيه، حكوا عنه
   ".سترابون"أخذ منه " نيرخس"

، وھي Macae" ماكه"و  Aradus" أرادوس"، و Tyre" تير"، و Gerrha" جرھا"على ذكر " سترابون"وقد اقتصر 
مواضع تقع على ساحل العروض، أي الساحل الشرقي لجزيرة العرب المطل على ا الخليج، ولم يذكر أماكن أخرى غيرھا 

، فمدينة تقع، على حد قوله، على خليج "جرھا"، اما .تقع في ھذه المنطقة، وفي ذلك داللة على قلة علمه بأحوال ذلك الخليج
ھل بابل، في أرض سبخة، بنوا بيوتھم بحجارة من حجارة الملح، ترش جدرانھا من أ" كلدانيون"عميق أسسھا مھاجرون 

وھم . من البحر Stadia" اسطاديون" "200"وتقع على مسافة . بالماء عند ارتفاع درجات لمنع قشورھا من السقوط
أنھم  Aristobulus" ارسطوبولوس"و يذكر . يتاجرون بالطيب والمر والبخور، تحملھا قوافلھم التي تسلك الطرق البرية

، ومنھا يعاد نقلھا بالطرق البرية إلى مختلف االنحاء و Thapascusينقلون تجارتھم بالبحر إلى بابل ثم إلى مدينة 
   .في رأي كثير من الباحثين" الميادين"الدير، أو : ، ھيThapascus" تباسكوس"

" سترابون"ب خبر ھذه المدينة المدون في جغرافية صاح" ايراتوستينس"كتاب آخرون، عاشوا بعد " جرھا"وقد أشار إلى 
، و ."م. ق 120"أو " 145"المتوفى سنة " أغا ثرسيدس"، و ."م. ق Polybius "204- 122" بوليبيوس"أشار اليھا مثال 

وخالصة ما ". بلينيوس"، و ."م. ق 100حوالي " Ephesus" أفسوس"من أھل مدينة  Artemidorus" أرتميدورس"
ا إن المدينة كانت مركزا من المراكز التجارية الخطيرة، وسوقا من األسواق المھمة في بالد العرب، وملتقى طرق أوردوه عنھ

تلتقي القوافل الواردة من العربية الجنوبية والواردة من الحجاز والشام والعراق، كما إنھا كانت سوقا من أسواق التجارة 
ربية الجنوبية، وتعيد تصديرھا إلى مختلف األسواق بطريق القوافل البرية حيث البحرية تستقبل تجارة إفريقية والھند والع

وقد . إلى موانئ البحر المتوسط ومصر، أو من الطريق البري إلى العراق ومنه إلى الشام" تيماء" -" حائل"ترسل من طريق 
وما بي حاجة . نئ البحر المتوسطومنھا بالبر إلى موا Thapascus، أو بابل Seleucia" سلوقية"ترسل في السفن إلى 

إلى إن أقول إنھا كانت تستقبل تجارات البحر المتوسط والعراق واألسواق التي تعاملت معھا، لتتوسط في إصدارھا إلى 
فھي سوق وساطة، والوسيط يصدر . العربية الجنوبية إفريقية والھند، وربما إلى ما وراء الھند من عالم ينتج ويستھلك

   .مله ھذا يكتنز الثروة والمالويستورد و بع

وكانت تعود وھي محملة . وذكر القدماء إن الجرھائيين تاجروا مع حضرموت، فوصلت قوافلھم إليھا في أربعين يوما
بحاصالت العربية الجنوبية، وحاصالت إفريقية المرسلة بواسطتھا وھي بضاعة نافقة ذات أثمان عالية في األسواق التجارية 

" دومة الجندل"تاجروا مع النبط بإرسال قوافلھم التي قطعت الفيافي مارة بمواضع الماء واآلبار إلى و. لذلك العھد
Dumatha  فإذا وصل تجار . والنبط ھم مثل بقية العرب تجار ماھرون نشيطون. عاصمة النبط" بطرا"، و منھا إلى

أما . ون إليه من حاصل بالد الشام والبحر المتوسطإلى أرض النبط باعوا ما عندھم للنبط واشتروا منھم ما محتاج" جرھا"
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، أو "غزة"التجار الذين يريدون أسواقا أخرى غير أسواق النبط، فكانوا يتجھون نحو الشمال، فيدخلون فلسطين قاصدين 
زمان، شھرة بعيدة في عالم التجارة في ذلك ال" جرھا."وقد اكتسبت. يتجھون وجھة أخرى ھي وجھة بصرى وبقية بالد الشام

بسبب مركزھا التجاري الممتاز، وذاع خبر ثراء أھلھا وغناھم، حتى زعم إنھم كانوا يكنزون الذھب والفضة واألحجار 
الكريمة، وأنھم اتحذوا من الذھب آنية وكؤوسا وأثاثا، وجعلوا سقوف بيوتھم وأبواب غرفھم به وباألحجار النفيسة الغالية، 

" إنطيوخس الثالث"وھذا الصيد البعيد، ھو الذي أثار الطمع في نفس الملك . ين إلى المالوغير ذلك مما يسيل له لعاب الجائع
Antiochus III لالستيالء على المدينة الغنية الكانزة للذھب والفضة واللؤلؤ ."م. ق 205"، فجعله يقود أسطوله في عام ،

تذعن وتستسلم بغير قتال، وتقدم ما عندھا ھدية طيبة  وكل حجر كريم، وإذالل القبائل المجاورة، وإلحاقھا بحكومته فإما إن
   .إليه، وإما القتل والنھب ودك المدينة في دكا

وتقول الرواية التي تتحدث عن طمع ھذا الملك وجشعه للمال إن المدينة المسالمة التاجرة، أرسلت رسوال إلى الملك يحمل 
و ھما من أعظم نعم اآللھة على . نعمة السالم، ونعمة الحرية: اآللھة عليھمرجاءھا إليه إال يحرمھا نعمتين عظيمتين أنعمتھما 

، ومنھا إلى "تيلوس"فرضي من حملته ھذه بالرجوع بجزية كبيرة من فضة و أحجار كريمة، فأبحر إلى جزيرة . اإلنسان
إن كانت . وصدق أھل المدينةوھكذا اشترت المدينة سلمھا وحريتھا من ھذا الطامع بالمال، .". م. ق 204-255" "سلوقية"

  .الرواية صادقة، فالسلم والحرية من أعظم نعم هللا على اإلنسان

وفي رواية إن الملك المذكور لما عاد من حملته على الھند اتجه نحو الغرب، أي السواحل الشرقية لجزيرة العرب؛ ساحل 
وعندئذ أرسل الجرھائيون رسال إليه . "جرھا"وھي أرض من . Chattenia" خطينة"فنزل في أرض دعتھا . العروض

يفاوضونه على الصلح على نحو ما ذكرت، فوافق على إن يدفعوا إليه في كل سنة جزية من فضة ولبان وزيت مصنوع من 
  .البخور

زل ويظھر من ھذه الرواية إن مجيء الملك إلى أرض الجرھائيين، كان من الھند، وكان قد رجع بعد إن قاد جيشه إليھا، وانه ن
  .و ھو الخط Chatteniaفي ساحل عرف بإسم 

، إن أبراج المدينة وسورھا قد "بلينيوس"للحجارة التي بنيت بھا المدينة على زعمه ومن ادعاء " سترابون"يتبين من وصف 
وان ھذا السبخ ھو الذي أوحى إلى مخيلة . يتبين من ذلك إنھا بنيت في أرض سبخة. بنيت بقطع مربعة من صخور الملح

وفي التأريخ قصص من ھذا القبيل عن قصور . ابتداع قصة حجر الملح الذي بنيت به دور المدينة وسورھا" الكالسيكيين"
   .ومدن شيدت بحجارة من معدن الملح

، ھو ھذه المدينة ""بطلميوس"وھو موضع ذكره "على حسب اختالف القراءات،  Gerreiأو  Garraeiأو  Gerraيظن ان 
خمسة آالف "ويبلغ محيطھا خمسة أميال  Sinus Gerraicusإنھا تقع على خليج يسمى بأسمھا " نيوسبلي"وذكر ". جرھا"

، وفي مقابل Attene" أتنه"، تقع منطقة تدعى "أي خمسين ألف خطوة"وعلى مسافة خمسين ميال من الساحل، ". خطوة
والمدينة التي ذكرھا . المشھورة باللؤلؤ Tylos" تيلوس"من جھة البحر وعلى مسافة خمسين ميال تقع جزيرة " جرھا"مدينة 

  ".سترابون"ھي المدينة التي، قصدھا " بلينيوس"

وقد رأى . على مسافة منه، أو عليه مباشرة إذن، مدينة تقع في العربية الشرقية على ساحل الخليج" جرھا"وبعد، ف 
ومنھم من . و طائفة من الباحثين" فلبي"الرأي  ويرى ھذا. في لھجة الناس ھناك" العجير"، وتدعى "العقر"إنھا " شبرنكر"

" جرھا"، وتكون ھذه الخرائب الطرف النائي من "العقير"مع " أبو زھمول"، أو الخرائب المعروفة باسم "القطيف"رأى إنھا 
  .الواقعة على ساحل البحر" سلوى"وظن أخرون إنھا ". الجرعاء"الذي يكون الميناء، ودعاھا بعضھم 

ولسبب آخر، ھو ورود . وموضعھا قريب منھا ،"جرھاء" "جرھا"رأى إنھا في لفظھا قريبة جدا من " عاءالجر"ومن رجح 
وقد اقترن اسم . في نظر الباحثين" تميم"ھو  Thaemae، و "بطلميوس"عند  Gerraeiمع  ThaimonThaemaeاسم 

رين فاألحساء منازل ودور لبني تميم ثم لسعد من ثم ترجع إلى البح: "، فقال"الجرعاء" "الھمداني"فقد ذكر . بتميم" الجرعاء"
ويرى . سوقا تتبايع فيه الناس" جرھا"وقد كانت ". بني تميم، وكان سوقھا على كثيب يسمى الجرعاء تتبايع عليه العرب

أو الجرعاء، وإنا ھي موضع يقع في الطرف الجنوبي الغربي من خليج " العقير"ليست  GerrhaGerraإن " كالسر"
   ".القطن"
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غير إننا ال ندري إلى متى بقيت على ھذه . كانت قد بلغت أوجھا في ھذا العھد، وقد بقيت على ذلك مدة" جرھاء"ويظھر إن 
، فأثرت ھذه المنافسة فيھا، وذلك بتحول الطرق البحرية Charaxوالظاھر إن مدنا أخرى أخذت تنافسھا، مثل مدينة . الحال

أدى إلى تمكنھا من قطع مسافات واسعة من غير حاجة إلى التوقف في موانئ كثيرة عنھا، وتحسن وضع صناعة السفن مما 
فلم تعد تقف في موانئ الجرھائيين أو أن الجرھائيين لم يتمكنوا بذلك من مزاحمة السفن األخرى فأخذ تجمعھا في األفول 

البرية تتحول دوما، لعوامل سياسية فقد كانت الطرق . ولعل لتحول طرق القوافل البرية دخال في ذلك أيضا. بالتدريج
واقتصادية وعسكرية، وبتحسن وسائل المواصالت، فيؤدي ھذا التحول إلى اندثار مدن وظھور مدن، وال نزال نرى أثر ھذا 

  .التحول في حياة قرى جزيرة العرب

". بلينيوس"، التي ذكرھا TylusTylos" تيلوس"إليھا، فإنھا جزيرة " سترابو"، التي أشار TyreTyrusوأما جزيرة 
الواردة في النصوص اآلشورية، عملنا على التفكير بوجود " دلمون"أو " تلمون"و  Tylus" تيلوس"ويالحظ وجھود شبه بين 

" كالسر"أما . ھي جزيرة من جزر البحرين Tyrus" تيروس"وقد أشرت إلى ذھاب الباحثين إلى إن . صلة بين االسمين
، و قد رجح ھذه الجزيرة على األولى، "بليجرد"أو " دلمة"البحرين، ولكنھا جزيرة أخرى تدعى فيرى إنھا ليست من جزر 

" فورستر"وقد ذھب . ، ومن جزر الحرين"دلمة"من " سترابون"ألن موقعھا أقرب في نظره إلى المسافات التي أشار إليھا 
وقد . من جزر البحرين" المحرق"أي جزيرة .،"أراد" "أرد"، فإنھا Aradusوأما ". أوال"، ھي Tyrus" تيروس"إلى إن 

   .القديمة" عرد" "أرد"بھذا االسم عالقة بلفظة " خليج مراد"تكون لتسمية 

ولم يعثر المنقبون حتى اآلن على كتابات يونانية تشير إلى مدة حكم قواد اإلسكندر للبحرين ولكنھم عثروا على فخار يوناني 
قبل الميالد، وعلى فخار يوناني مصنوع في البحرين عليه أسماء يونانية وفي ذلك داللة يعود عھده إلى أواخر القرن الرابع 

قد يكون ذلك منذ عھد اإلسكندر فيما بعد إلى انتھاء ملك . على سكن اليونان في البحرين ألغراض سياسية أو حربية أو تجارية
  .Parthians" البارثيين" ، وقد يكون من عھد السلوقيين فما بعد حتى أيام"السلوقيين"خلفائه 

، وھو مضيق MaketaMaceta، فيعرف أيضا بإسم  Harmozi" ھرمز" "ھرموزي"المقابل ل  Macaeوأما موضع 
Make  ھرمز"الرأس البارز في مضيق " رأس الخيمة"، وھو "بطلميوس"لدى "Harmoze وربما الرأس وكل شبه ،

وھو موضع يظھر إنه أحد . Ras Musanam" رأس مسندم"ن بإسم ويعرف ھذا الرأس عند العربيي. الجزيرة المتصل بھا
ونجد شبھا في النطق بين . التي تشير إلى األماكن التي كانت خاضعة لحكمه" دارا"المواضع الواردة في كتابة 

MakaMakeMacae  يحملنا سلى تصور إن االسمين ھما لشيء وحد، وأن االختالف الذي نجده بين " مكان" "مجان"و
، "مجان" "مكان"و إذا صح ھذا التصور كانت أرض . ميتين ھو من التحريف الذي يقع في النقل من لغة إلى لغة أخرىالتس

   .في ھذه البقعة من جزيرة العرب

لقد قام تجار الخليج بالتوسط في نقل البضائع من الھند وإفريقية إلى العراق، يوصلونھا إلى موانئ العراق أو إلى موانئ 
" خاراكس" "كاركس"فقد تنقل التجارة إلى مدينة . تنقل إما بالطرق المائية إلى إيران والعراق وإما بالطرق البرية الخليج، ثم
Charax أبولوكس"في الزمان الحاضر، ثم توزع منھا إلى مختلف األنحاء، وإما إلى ميناء " المحمرة"، وھي "

Apologus الموضع "المدائن"، أي "طيسفون"على دجلة مقابل " يةسلوق"، ومنه بالنھر إلى األمكنة المقصودة مثل ،
آنذاك؛ أو إلى مواضع على نھر الفرات، حيث تنقل منھا برا إلى ." السلوقيين"، وكانت عاصمة "سلمان بلك. "المعروف اليوم

  .بالد الشام

الثالث " تغلت فالسر"ملك وقد ورد في نص أيام ال. في الكتابات األكادية Ubulum" اوبولم"ھي  Apologus" أبولوكس"و 
في جملة أسماء القبائل التي انتصر عليھا  U-bu-lum: ، كما ورد ھذا االسم على ھذه الصورة U-bu-luاسم قبيلة 

، واسم ھذه القبيلة التي تقع مواطنھا على رأيه في جنوب "أبلة"و  Apologusصلة بين " كالسر"ويرى ". سرجون الثاني"
  .العراق

، وأنھا "الفرث"، أي في بالد "بارئيا"، ھي في "أبولوكس"إن مدينة " الطواف حول البحر األريتري"اب وقد ذكر صاحب كت
تصدر اللؤلؤ والتمر والذھب ومواد أخرى إلى العربية السعيدة، وكانت تستورد بضاعة ثمينة منھا كذلك، منھا بضاعة من 

بالنسبة إلى العراق في ھذا " ميناء البصرة"ر مع الھند، فھي ومنھا بضاعة إفريقية األصل كما كانت تتج:العربية الجنوبية
   .اليوم
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اشترك في جيوشه زھاء ." م. ق Antiochus III "219 - 217" أنطيوخس الثالث"وفي الحرب الرابعة التي قام بھا 
كان ." م. ق 217"وفي ابتداء سنة . ، ونھبوھا"فيالدلفيا" -" ربة عمان"وفي األردن ھاجم العرب مدينة . قبيلة عربية" 218"

وھو اسم يظھر إن صاحبه كان . Zabdidelos" زبدايل" "زبديديلوس"في جيش ھذا الملك زھاء عشرة آالف عربي بإمرة 
وقد اشترك العرب مع ھذا الملك في حصاره لمدينة . على ما يظھر، حرف فصار على ھذا النحو" زبدايل"عربيا، إذ ھو 

  .Magnesiaكما اشتركوا معه في حربه الخامسة التي أججھا في بالد الشام، حيث أشر إليھم أيضا في معركة " غزة"

وسمھا " معين مصران"و " كبر مصرن" "مصران" إلى إن الكتابة المعينية التي أمر بكتابتھا كبير Pirenneوقد ذھبت 
وخصومه البطالمة، وأدت إلى " أنطيوخس الثالث"، ھي كتابة تشير إلى ھذه الحروب التي نشبت بين Res 3022العلماء ب 

. ق 205"و ." م. ق 220"وترى من دراسة الكتابة المذكورة إنھا تعود إلى ما بين سنة .". م. ق 217"سنة " غزة"احتالل 
وورثوا ملكھم " الميديين"، ھي كناية عن السلوقيين الذين احتلوا بالد "الميديين" "الماذيين"التي تعني " مذى"، وأن لفظة ."م

  .منذ عھد اإلسكندر

.". م. ق 190"وذلك في حوالي السنة " أنطيوخس"و ورد في األخبار إن فرقة من العرب من ركبان اإلبل، كانت في جيش 
قوم بحماية حدود الدولة السلوقية وحفظھا من غزو األعراب لھا، وبالحرب في الصحراء ومساعدة الجيش ويظھر انھا كانت ت

   .السلوقي في البادية عند اضطراره إلى اجتيازھا

والبطالمة الذين ورثوا القسم الغربي من تركة " بطلميوس"ضد " أنطيوخس"ھذا ويالحظ إن معظم القبائل كانت قد أيدت 
لم يكن قد مس أرض العرب واألعراب، ولذلك لم يكن له إشراف " أنطيوخس"ولعل سبب ذلك ھو إن ملك ". اإلسكندر"

أما البطالمة، فقد كانوا يمتلكون أرضين، أصحابھا عرب، وتعيش في أرضھم فبائل عربية من . مباشر عليھم يستوجب إثارتھم
نھم باالنضمام إلى منافسيھم في الجزء الشرقي من فأرادت التخلص م" البطالمة"قديم الزمان، ولذلك لم تستطع ھضم 

  ".اإلسكندر"إمبراطورية 

 -  312" "سلوقس نيقاطور"أرسل جيشا إلى ." م. ق 283 -  322" "بطلميوس ساطر"إن " الكالسيكيون"ويحدثنا الكتاب 
الماء، واجتاز البادية، ، فركب الجمال، وتمون ب"بطرا"إلى غزة، ومنھا إلى " سيناء"فخرج من مصر واجتاز ." م. ق 280

فكان يقطعھا بسرعة كبيرة ليال، لشدة الحرارة في النھار، إلى إن بلغ العراق أما البادي التي اجتازھا ھذا الجيش، فھي بادي 
وأما الطريق التي سلكھا فھي الطريق المألوفة التي تسلكھا القوافل، وھي من أھم الطرق الموصلة إلى العراق . السماوة

   .إلى الھند Magastenes" ميكستينس" Seleucus Nicator" سلوقس نيقاطور"وقد أرسل  وأقصرھا،

مصر أنشط من السلوقيين في مجال االشتغال بالتجارة البحرية الجنوبية، واالستفادة من البحر، إذ وجھوا " بطالمة"وكان 
البحار والسواحل والشعوب،لتطبيق ما تتوصل  آنظارھم نحو البحار الجنوبية، فأرسلوا بعثات استكشافية عدة لدراسة أحوال
ولعل لوضع مصر الجغرافي الممتاز الذي يكون . إليه من معارف في مقاصدھا العملية التي أرادت تنفيذھا في تلك البحار

قنطرة بين البحرين وسوقا تلتقي به التجارات األتية من الشمال ومن الجنوب، من أوروبة وحوض البحر المتوسط ومن 
ودان والحبشة وبقية أنحاء إفريقية ثم من جزيرة العرب والھند دخال في ھذا االھتمام بالبحر األحمر والمحيط الھندي الذي الس

أظھرته حكومة البطالمة، فقد سبقھم إليه قدماء المصريين ثم الفرس ثم اإلسكندر، فاھتمامھم ھذا ھو في الواقع استمرار لتنفيذ 
  .رةتلك المقاصد القديمة المذكو

، إعادة حفر القناة القديمة بين النيل والبحر ."ق م 247 - 284." "م. ق 246 - 285" "بطلميوس الثاني فيالدلفوس"وأمر 
الذي بدأ به المصريون لربط البحرين وبتوسيع التجارة مع سواحل إفريقية وسواحل جزيرة العرب " المشروع"األحمر، 

رد من المناطق الحارة، وبذلك اتخذت تجارة مصر والبالد العربية وإفريقية شكال لم والھند، وبتكثير األصناف التي كانت تستو
  .تعھده من قبل

حيث عزم " بطلميوس الثاني فيالدلفوس"في أيام  أن آخر محاولة جرت لوصل البحر األحمر بالنيل كانت" ديودورس"وذكر 
قناة "وقد أطلق على القناة التي أمر بشقھا اسم . Arsino" أرسينو"على شق قناة منه إلى خليج السويس عند مدينة 

وقد قد بذلك . ، كما حصنت المدينة بسور حصين لحمايتھا من الغارات."م. ق 269"وقد شقت في حوالي سنة ". بطلميوس
 Ariston" أرسطون" "أرستون" ولعل ھذا الملك ھو الذي أرسل . غارات األعراب الذين كانوا في األرضين منذ أمد طويل

، وھم يونان، "مليتيوس"للكشف عن سواحل البحر األحمر من السويس إلى المحيط الھندي، ولعله أيضا الملك الذي ساعد أھل 
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وھي . في مكان ما من الساحل العربي للبحر األحمر وأمدھم برعايته AmpeloneAmpelonaeaأسسوا مستعمرة 
ھا واحدة من مستعمرات مشابھة، أسسھا الروم على سواحل البحر والظاھر إن". الكالسيكيون"مستعمرة أشار إليھا الكتبة 

   .األحمر، لحماية سفنھم وتجارھم و إمدادھا بما تحتاج إليه من معاونة ومساعدة ولشراء ما يرد إليھم من بر جزيرة العرب

ذكرھم من الشعوب ولعله في جملة من " ثمود"من أسفاره البحرية، فقدم تقريرا إلى ملكه ذكر فيه قوم " ارسطون"وقد عاد 
كذلك، أسست موانئ جديدة على سواحل البحر األحمر، لرسو السفن " بطلميوس فيالدلفوس"وفي أيام . أول إغريقي ذكرھم

، حيث أنشئت فيھا Dioscorida" سقطرى"فيھا وللمحافظة على الطرق البحرية من لصوص البحر، بلغت مداھا جزيرة 
وفي أيام صاحب . ي، اليوناييون فيھا عصورا غير إن نزولھم فيھا ال يدل على احتاللھم لھاوقد بق. جملة مستعمرات يونانية

" سباتا"ملك  Eleazus" اليعزوز"كانت الجزيرة على حد قول المؤلف في حكم " الطواف حول البحر األريتري"كتاب 
Sabbatha قصد أيضا " بطلميوس فيالدلفوس"ر إن ويظھ. ويدل ھذا على إنھا كانت تابعة للعربية الجنوبية". شبوة"، أي

" سقطرى"وقد كانت جزيرة . االلتفاف حول السواحل العربية وضرب الفرس وإلحاق األذى بھم، بأسطول كونه لھذه الغاية
وذلك . ذات أھميه في ذلك العھد، وإن ا فقدت أھميتھا في الزمن الحاضر فال يعرفھا وال يذھب إليھا اليوم إال القليل" سقطرة"

ألنھا كانت تنتج حاصالت لھا أھمية كبيرة في أسواق العالم إذ ذاك مثل البخور والصبر والصبغ وغير ذلك وھي سلع لھا 
قيمة، تشبھه قيمة البترول في القرن العشرين ثم ألنھا محطة مھمة الستراحة رجال السفن ومفتاح يؤدي إلى مغالق المحيط 

ن في ذلك العھد صغيرة، تسيرھا الرياح، وليس في مقدورھا إن تحمل مقادير كبيرة الھندي من جميع النواحي، ولما كانت السف
، "جزيرة السعادة"من الماء العذب واألكل، كان ال بد لھا من الوقوف في منازل عديدة، ومنھا ھذه الجزيرة، التي يعني اسمھا 

وھي تسمية إن صح إنھا من  Dvipa Sukhatara" دفيبا سوخترا"إذ يذكر الباحثون إن تسميتھا جاءتھا من السنسكريتية 
   .ھذا األصل، فإنھا تدل على صلة أھل الھند بھا منذ عھد قديم

وأھلھا خليط من عرب وروم و إفريقيين وھنود يتكلمون بلھجات متداخلة، وھذا االختالط نفسه أمارة على األھمية التي كانت 
أكثر أھلھا نصارى عرب، وان اليونانيين الذين فيھا يحافظون على إن " ياقوت الحموي"وقد ذكر . للجزيرة في ذلك الزمن

ھو الذي نقل اليونانيين إليھا، " كسرى"أنسابھم محافظة شديدة وقد وصلوا إليھا في أيام اإلسكندر، ويزعم بعض األخباريين إن 
" سقطرى"وم الذين بجزيرة وفي الروايات العربية عن الر. فساكنوھم وتنصر معھم بعضھم" مھرة"ثم نزل معھم جمع من 

  .شيء من الصحة

والذين يزورون ھذه الجزيرة في ھذه األيام، يرون آثار ذلك االختالط وتشابك الشعوب والثقافات فما زالت اآلثار النصرانية 
، "ىسقطر"باقية فيھا، تتحدث عن انتشار النصرانية فيھا، و عن وجود جالية رومية، أنساھا الزمن أصلھا فدخلت في أھل 

وال يزال كثير من أھلھا يسكنون الكھوف والمغاور ويعيشون عيشة . وأخذت لسانا جديدا مزيجا من ألسنة آرية وسامية وحامية
  .بدائية، النعزال الجزيرة عن بقية العالم

البطالسة الذين لقد صرف البطالسة مجھودا كبيرا في سبيل السيطرة على البحر األحمر و التوسع في المحيط الھندي، وقد تابع 
خطته في التوسع في السواحل اإلفريقية وفي المحيط الھندي، وأخذوا يرسلون الرجال " بطلميوس الثاني فبالدلفوس"خلفوا 

المغامرين إلى تلك األماكن للكشف عنھا بغية الوقوف على أحوالھا واالستفادة مما يحصلون عليه في سياسة التوسع التجاري 
وقد جمعت التقارير وكانت مھمة وال شك، ووضعت في خزائن . للبالد التي تقع في المناطق الحارة والسياسي التي وضعوھا

   ".الكالسيكيون"اإلسكندرية، وقد وقف على بعضھا الكتبة، 

وقد أخرجت أيام البطالمة جماعة من المغامرين اإلغريق جابوا البحر األحمر وسواحله، ودخلوا بسفنھم المحيط الھندي حتى 
. ولم يحاول البطالمة تغير الوضع وتبديل الحال. غير إن نجارة الھند، والبحار، بقيت في الجملة في أيدي العرب. وا الھندبلغ

لقد كان بحارة العربية الجنوبية أصاب . وقد انحصرت كل محاولتھم في توجيه التجارة من الموانئ العربية إلى سواحل مصر
ولقد .. فلم يكن من السھل على البطالمة إخراجھم من البحر و إبعادھم عنه. فاء حتى اآلنكفاية ودراية، وما زالوا مالحين أك

حاول البرتغاليون من بعدھم بعدة قرون إقصاء العرب عن تجارة الھند وإفريقية، ومنع سفنھم من الظھور في المحيط الھندي، 
  .ليينفباءت محاوالتھم باإلخفاق، وبقوا في البحر بالرغم من انف البرتغا

، انتباھه نحو البحر األحمر ."م. ق Ptolemy Euergetes "146 - 117" بطلميوس أورغاطس الثاني"وقد وجه 
ويظھر من . الھند: والمحيط الھندي والھند، فكون أسطوال قويا من البحر األحمر، قام برحالت منتظمة إلى قبلة أنظار التجار

أناط بھم حماية السفن التجارية . السفن والسھر على سيرھا وإدامتھا وتنميتھابعض الكتابات إنه خصص موظفين بإدارة أعمال 
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وحراستھا حتى ال يتحرش بھا لصوص البحار، الذين كانوا يھاجمون السفن المحطمة و يأخذون ما فيھا ويتعرضون للسفن 
رسا بحريا أخذ دور شرطة بحرية، وقد ألف تحقيق ھذه المھمة ح. المحملة باألثقال يأخذون ما فيھا وينقلونه إلى الساحل
   .واجبھا تقديم المساعدات لمن يصليھا وتعقب اللصوص

استطاع إن يبلغ الھند وأن يتاجر معھا، وأن ينشء خطا مالحيا  CyzicusKyzikusوقد برز اسم قائد محنك من أھل 
يتعلم أشياء كثيرة من أسرار  إن Eudoxus" يودوكسوس "وقد استطاع ھذا القائد المسمى ب . منتظما بين مصر والھند

" ھيبالوس" "ھيبالس"المالحة البحرية وأخطارھا ومجازفاتھا ومن معارفھا واألماكن التي يجب النزول بھا، ولعل ادراك 
Hippalus  و إذا لم . للھند" يودوكسوس"ألھمية الرياح الموسمية واستعماله لھا، ھو ثمرة من ثمرات الرحالت التي قام بھا

  .من رجال ذلك القائد، فانه لم يكن بعيد عنه على كل حال" الوسھيب"يكن 

وكان الساحل الشمالي الغربي لجزيرة العرب، أي القسم الجنوبي من المملكة األردنية الھاشمية في الزمان الحاضر وأعالي 
ثيرا، وال شك بتدخل البطالمة لھم حكومة تحكمھم، إال إنھا كانت تخضع لنفوذ البطالمة و قد تأثرت مصالحھم ك. الحجاز للنبط

في أمور البحر و بوضعھم اليونان في أماكن متعددة من الساحل لحماية سفنھم، والتجارھم مباشرة مع موانئ جزيرة العرب، 
حيث أثر ذلك على القوافل التجارية البرية التي كانت تحمل تجارات إفريقية والھند العربية الجنوبية فتأتي بھا على ظھور 

  .ل إلى بالد الشام مخترقة أرض النبط وبذلك تدفع لھم حق المرورالجما

. ولم يتأثر النبط وحدھم بسيطرة البطالمة على البحر األحمر، بل تأثر بھذه السيطرة عرب الحجاز و العربية الجنوبية كذلك
تحتاج إليه وتبيع ما تحملة من أخذت سفن البطالمة تصل بنفسھا وبحراسة السفن الحربية إلى الموانئ المشھورة، فتشتري ما 

وقد اضطر التجار . سلع، و حرمت بذلك التجار العرب من موارد رزقھم التي كانوا يحصلون عليھا، من االتجار بالبحر
   .العرب على ترك البحر للمنافسين األقوياء و على االقتصار على إرسال تجارتھم بطرق البر نحو بالد الشام

ولھذا لم . مر، لم يكونوا يميلون إلى ركوب البحار وبناء السفن قبل أيام البطالمة وبعد أيامھم كذلكويظھر إن عرب البحر األح
بل يظھر انھم كانوا يتخوفون من ركوب البحر، وفي . ولم يكن لھم سيطرة عليه. تكن لديھم سفن مھمة مذكورة في ھذا البحر

، تعبير عن وجھة نظر عرب العربية الغربية "ساكن صيدا البادية ال تر العربي البحر، وال": "أحيقار"المثل المنسوب إلى 
  .وأعراب البادية بالنسبة إلى البحر، والتجارة البحرية

وھو ميناء مھم تراسل منه تجارة فلسطين إلى موانئ . في أيدي البطالمة في ھذا العھد AlianaEloth" ايلة"وقد كان ميناء 
فھو اذن من األسواق التجارية . قبل السفن القادمة من إفريقية ومن المحيط الھنديكما كان يست. البحر األحمر وإفريقية
  .المعروفة في ذلك ا لعھد

من أھم الموانئ التجارية على سواحل الحجاز على " المدينة البيضاء"، أي Lueke Kome" لويكة كومة"لقد كان ميناء 
غ شحنتھا ھناك، فتنقل إما بواسطة القوافل، وإما بالسفن من القناة عھد البطالسة، منه تتجه السفن إلى الساحل المصري لتفر

" سترابون"المحفورة بين البحر األحمر ونھر النيل لتتابع طريقھا إلى موانئ البحر المتوسط، وقد كان من موانئ النبط، ذكره 
القادمة من مصر لالتصال على جزيرة العرب، ففيه نزلت جيوش الرومان " أوليوس غالوس"في معرض كالمه على حملة 

، مرفأ سفن مصر إلى المدينة، "الحوراء"بحلفائھم النبط، وال يعرف موضعه اآلن معرفة تحقيق، وإنما يرى بعضھم إنه 
  .كان من المواضع الجاھلية القديمة وقد وجدت فيه آثار قصور" الحوراء"ويظھر إن 

الزمان الحاضر، وھي قرية بھا بساتين ومزارع ونخيل، في " المويلح"ھو " لويكة كومة"إن  Vincent" ونست"ورأى 
وھي تابعة إلمارة " الخريبة"أو " عينونة"ورأى آخرون إنھا . ومياھھا من اآلبار، لھا طريق قوافل إلى المدينة وإلى تبوك

   .على ساحل البحر األحمر، وھي من إمارات الحجاز" ضبا"

وبين ضخمة جدا حتى  Petra" بطرا"فكانت القوافل التي تنقل البضائع بين ويظھر إن تجارة ھذا الميناء كانت عامرة جدا، 
ومنھا إلى األسواق، أو بنقل التجارة الواصلة إلى " بطرا"كأنھا قطع كبيرة من الجيوش، تقوم بنقل األموال من الميناء إلى 

وحوض البحر المتوسط ويتبين من إھمال من العراق أو الخليج أو اليمن، ومنھا إلى ذلك الميناء لتصديره إلى مصر " بطرا"
ولعل ذلك بسبب تحول خطوط . الكتب اليونانية أو الالتينية ذكر ھذا الميناء بعد الميالد إن شأنه أخذ في األفول منذ ذلك العھد



 

253 
 

االتجار سير السفن في البحر األحمر بعد استيالء الرومان على مصر، و إنشائھم أسطوال تجاريا كبيرا في ھذا البحر قام ب
  .مباشرة مع إفريقية والھند ومصر، فلم تبق له حاجة إلى النزول في ھذا الميناء

، ال ندري أھو ترجمة لمسمى عربي، "الكالسيكية"، اسم اعجمي بالطبع، ورد في الكتب Leuce KomeLeuke Komeو
وكانوا من اليونان، ولوجود خرائب عديدة أم ھو اسم حقيقي لذلك الميناء أطلقه عليه مؤسسوه في زمن البطالمة، أو قبل ذلك، 

ترجع إلى ما قبل اإلسالم، بھا آثار يونانية ورومانية، لم تدرس دراسة علمية دقيقة، ولم تمسھا أيدي "على ساحل الحجاز 
  .، ال يمكن القطع في موضع ھذا الميناء وفي اسمه الحقيقي الذي كان يعرف به"المنقبين

وھو ميناء قديم، وقد ". مخا"وھو  MuzaMauzaاجر البطالمة معه، ونزل فيه رجالھم ھو ميناء والميناء اآلخر المھم الذي ت
وكان في .". م. ق 250"أو " 300"وقد قدر زمان كتابتھا حوالي سنة . Ry.598عثر على مقربة منه على كتابة وسمت ب 

ھو  Charibaelو . Sappharملك  Charibaelتابعا لملك سماه " الطواف حول البحر األريتري"أيام صاحب كتاب 
وعلى  Azaniaويستنتج من الكتاب المذكور إن حكم ھذا الملك كان قد امتد على أرض ". سبأ"وكان ملكا على ." كرب ايل"

   .أرضين أخرى مجاورة لھا في إفريقية، أي إن تلك األرضين كانت خاضعة لحكام اليمن في ذلك العھد

، فكان تجارھم يأتون  Arabeae Eudaemomوتعامل البطالمة مع ميناء آخر يقع على السواحل العربية ھو ميناء 
بسفنھم إليه، فيشترون من تجاره ما يحتاجون إليه، كما إنھم اتخذوه محطة لالستراحة وللتزود بالماء والزاد، وللقيام منه 

الشھير، الذي ال يزل محافظا على كيانه " عدن"وھذا الميناء ھو . ى الھندبرحالت بعيدة إلى سواحل إفريقية، أو الذھاب إل
وذلك بفضل مكانه الحصين وإشرافه على المحيط في مكان مشرف . وعلى أھميته في العالم السياسي والحربي واالقتصادي

  .على باب المدب مفتاح البحر األحمر وعلى الساحل اإلفريقي

ولكننا ال نعرف من تأريخه . معروفا قبل البطالمة، بدليل اشتھاره عندھم واتخاذه محطة لھموقد كان ھذا الميناء موجودا و
القديم شيئا كثيرا، وقد عثر فيه على كتابات بالمسند إال إن العلماء لم يستطيعوا حتى اآلن التحدث بشيء من التفصيل عن 

  .، كما ساتحدث عنه فيما بعد"أوليوس كالوس"لة وقد ازدادت عناية الغربيين به منذ حم. تأريخ عدن قبل ھذا العھد

" أرتوسه" ARETHUSAمن وجود مدن أو جاليات يونانية مثل " الكالسيكيين"ويرى بعض الباحثين إن ما ذكره بعض 
على " البطالمة"في بالد العرب، إنما يراد بھا مواضع يونانية أقيمت في أيام  Chalkis" خلقس"و Larissa" إلريسا"و

" البطالمة"وقد بقيت حية عامرة إلى سقوط حكم ". عدن"الجنوبي لجزيرة العرب في مواضع ال تبعد كثيرا عن الساحل 
فضعف أمر تلك المستوطنات ولم يسعفھا أحد من اليونان أو الرومان بالمساعدة فدمرت، دمرتھا القبائل العربية الساكنة في 

  .جوارھا

مع المواضع المذكورة فقد ذھب أكثر الباحثين إلى " بلينيوس"لذي ذكره ، اAtheneAthenaeAttene" اتينه"أما موضع 
   .وھو موضع كان معروفا عند اليونان والرومان معرفة جيدة، وكانت سفن البطالمة تأتي إليه لالتجار". عدن"إنه 

ة التي أقيت وھي إحدى المستعمرات اليوناني Ampelone" أمبلونه"إلى إن مستعمرة  W. W. Tarn" تارن"وقد ذھب 
، Miletos، وقد استوطنھا قوم من أھل "بطلميوس الثاني"على ساحل البحر األحمر، إنما ھي مستعمرة أنشئت في أيام 

  .لغرض ابحار السفن منھا إلى البحار الجنوبية واستقبال السفن القادمة منھا

مر احتكاكا مباشرا بين الثقافة اليونانية والثقافات لقد أحدث دخول اليونان البحار الجنوبية من الخليج العربي ومن البحر األح
الشرقية، وقد عثر على كتايات يونانية في مواضع متعددة من الخليج ومن السواحل اإلفريقية تتحدث عن وجود اليونان في 

" ورغاطسأ" "بطلميوس الثالث"، وكتابات ل "فيلكا"ھذه األماكن، فقد عثر على كتابات من أيام السلوقيين في جزيرة 
Euergetes "247  - 221 أدولس"في ." م. ق "Adulis  وعثر على نقود في مواضع متعددة من "مصوع"عند ،

السواحل الجنوبية لجزيرة العرب والسواحل، اإلفريقية ومنذ ھذا العھد دخلت المؤثرات الثقافية اليونانية إلى الحبشة وإلى 
  .مواضع أخرى من إفريقية

من تماثيل، وتحف فنية، : األصل أو المتأثرة بالھيلينية" الھيلينية"على كثير من األشياء " تمنع"نة وقد عثر في خرائب مدي
وقد . وفخار، وما شابه ذلك، ھي من نتائج التبادل التجاري، واالتصال الذي كان بن حوض البحر المتوسط والعربية الجنوبية
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الثقافة اليونانية في جزيرة العرب في نواح أخرى عديدة لم نعرفھا  ترينا الحفريات في المستقبل آثارا أخرى تتحدث عن أثر
  .بعد

وكان من نتائج دخول اليونان إلى الخليج العربي والبحر األحمر، دخول النقود اليونانية إلى جزيرة العرب، وظھور دور 
وضرب " اإلسكندر األكبر"وقد عثر في مواضع من الجزيرة على نقود ضرب بعضھا على طراز نقود . ضرب السكة فيھا

بعض آخر في أيام خلفائه، كما عثر على نقود محلية ضربت في العربي الجنوبية، وقد تبين من دراستھا وفحصھا إنھا ضربت 
   .وسأتحدث عن ذلك في الموضع الخاص بالنقود. على الطريقة اليونانية، ويظھر األثر اليوناني واضحا فيھا

ضمن جزر الكويت عن بعض أسرارھا التاريخية " فيلكا"جزر الخليج العربي، ھي جزيرة  ھذا وقد كشفت جزيرة صغيرة من
نبشت األرض في مواضع منھا،و إذا بھا تتحدث إليھا بتحفظ " دانماركية"القديمة، فقدمت بعض الھدايا والعطايا لبعثة أثرية 

، ثم عن صالتھا بالعراق حيث نزل بھا "ةالعصور الحديدي"ثم في " العصور البرنزية"وبحرص عن أيامھا األولى، في 
اإلسكندر "وعن صالتھا بالجزر األخرى مثل البحرين، وعن صالتھا بالفرس ثم باليونان في أيام . األكاديون واآلشوريون،

  .وخلفائه، حيث نزل بھا جنوده وقوم من أتباعه وأتباع من جاءوا بعده من حكام" الكبير

 1937"جزيرة مما ھو من أيام خلفاء اإلسكندر، كتابة يونانية على حجر، عثر عليه سنة وفي جملة ما عثر عليه في ھذه ال
، أي قبل قيام البعثة الدانماركية بأعمال الحفر، احتفظ به أحد اإلنكليز و إذا به تقدمة قدمھا أحد المواطنين األثينيين، واسمه "م
أرتيمس "وإلى  Poseidon" بوزيدون"وإلى  Zeus Sotore" زيوس المخلص"والجنود إلى  Soteles" سوتيلس"

فيظھر منھا إن حامية يونانية كانت في ھذه الجزيرة،لعلھا من بقايا الجيش الذي بعث به . Artemis Soteira" المخلصة
  .اإلسكندر للسيطرة على الخليج ولفتح الھند والجزر المقابلة لبالد العرب ولسواحل جزيرة العرب

من اآلجر لصنع التماثيل، منھا قالب ظھر إنه حفر حفرا ليوضع في داخله مادة تتحول إلى تمثال، وقد وعثر على قوالب كثيرة 
تبين من صنع تمثال فيه إنه يمثل وجھا له شبه كبير بوجه اإلسكندر، فلعله كان قد صنبع ليمثل وجه ذلك الرجل، كما عثر 

الفخار واألختام واآلجر تمثل عھودا مختلفة أقدم من عھود  على تماثيل يظھر عليھا أثر الفن اليوناني، وعلى أنواع من
   .اليونانيين، ترجع بتأريخ الجزيرة إلى حوالي األلف الثالثة قبل الميالد

سطرا، تفيد إن الملك بعث " 44"ومن األثار المھمة النفيسة التي عثرت البعثة الدانماركية عليھا، كتابة مدونة على حجر في 
في شأن عزمھم على إقامة معبد في تلك الجزيرة، و تعيين كھان لھا وتبين موافقة الملك  Ikarus" يكاروسا"برسالة إلى أھل 

وھي رسالة لم تحل .. ما شاكل ذلك.عليه، وتحدد األجور والنفقات التي تدفع، وحقوق الحكومة من الواردات وكيفية الجباية، و
  .ذھاب حروف بعض الكلماترموزھا حال تاما حتى اآلن، لوجود كسور في الحجر و

  .".م. ق 239"، دونت في حوالي سنة "كلينيكيوس"المعروف ب " سلوقيوس الثاني"ويظن إنھا من أيام 

باسم " سلوقس األول"ويعود عھد النقود التي عثر عليھا في ھذه الجزيرة إلى ھذا الزمن أيضا، فقد وجد نقد ضرب في أيام 
ووجد نقد .". م. ق 323"، فھو ال يبعد كثيرا عن أيام اإلسكندر المتوفى سنة ."م. ق 350 - 310"اإلسكندر األكبر حوالي 

  .".م. ق187"و " 223"ما بين " السلوقية"، الذي حكم المملكة "أنطيوخس الثالث"ضرب في أيام 

وحكمھم لسواحله والكتشاف ھذه النقود شأن تاريخي كبير ألنھا تشير إلى تدحل اليونان في أمور ا الخليج في ھذا العھد، 
وسيكون . إلى جنوب العراق، كما إنھا ستعين في التوصل إلى تثبيت تواريخ حكم السلوقيين لھذه المنطقة" جرھا"العربية من 

لما سيكتشف من نقود في الكويت، أو في مواضع أخرى مھن الخليج، فائدة كبيرة في توسيع معارفنا بالسلطان االقتصادي 
ھذه الجھات وفي تعيين صالتھم بالشعوب العربية الساكنة على بقية ساحل الخليج وفي األرضين والسياسي للسلوقيين في 

  .البعيدة عن منطقة سلطان السلوقيين

 Ikaros" ايكاروس"التي ھي جزيرة " فيلكا"في جزيرة . وكذلك المعبد Akrropolis" اكروبولس"ويعد اكتشاف آثار إلى 
   .احية دراسة األثر الذي تركه اليونان في الخليجعند اليونان ذا أھمية كبيرة، من ن
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أما في الساحل المقابل للجزيرة وفي األماكن األخرى من الخليج، فلم يعثر حتى اآلن على مثل ھذا المعبد اليوناني أو البيوت 
ونانية في ھذه الجزيرة اليونانية فيھا، وھذا ال نستطيع إن نتحدث عن أثر اليونان فيھا، وقد يكون وجود المعبد والبيوت الي
وقد اختار اإلسكندر أو . بسبب إبقاء حامية اإلسكندر فيھا وسكناھم في الجزيرة وبقائھم بھا بعد زوال حكم اليونان عن العراق

قواده ھذه الجزيرة، ألھميتھا من الوجھة العسكرية من حيث رسو سفن الجيش اليوناني بھا و إمكان تأديب سكان السواحل 
والھيمنة على مصب دجلة والفرات في الخليج والدفاع عن جنوب " القراصنة"اد معارضتھم لليونان وتعقب منھا و إخم

  .العراق

لم يتمكن السلوقيون من الھيمنة على الخليج واالتجار به، ألن حكومتھم في العراق لم تكن حكومة قوية، ثم سرعان ما قضى 
في مصر، فقد قضى الرومان على حكم البطالمة، وانتزعوا الحكم منھم،  أما. عليھا الفرس، فزال حكم اليونان عن العراق

وورث الرومان اليونان في البحر األحمر، وولوا أنظارھم نحو سواحله ونحو المحيط الھندي، على حين انتزع الخليج من 
  .الروم ومن الرومان، وصار بحرا شرقيا، السلطان األول فيه للعرب والفرس

في البحر األحمر، وأمنوا بذلك لسفنھم السير في ھذا البحر، إال إنھم لم يتمكنوا " القرصنة"أعمال اللصوصية  لقد كافح البطالمة
لقد . من السيطرة على العربية الغربية، ولم يتمكنوا من المساھمة مع العرب في االتجار برا مع اليمن وبقية العربية الجنوبية

الذين تكتلوا في أعالي الحجاز، " النبط"يمن على النھاية القصوى لھذه الطرق البرية وكان المھ. كانت التجارة في أيدي العرب
وقد ساعد في صعوده الحروب التي نشبت بين " اإلسكندر األكبر"وكونوا لھم مملكة النبط، وأخذ نجمھم في الصعود منذ أيام 

م، ويتقدمون نحو الشمال متوغلين حتى بلغوا البطالمة والسلوقيين، فوجد النبط لھم فرصة مؤاتية فأخذوا يوسعون أرضھ
   ".دمشق"أرضين تقع شمال 

وأدت الحروب التي نشبت بين السلوقيين، والبطالمة إلى تقددم القبائل العربية وزحفھا من الجنوب نحو الشمال، وزاد من 
حرية إلى أرضين جديدة في العراق، توسعھا تفتت ملكة السلوقيين وتقلص سلطانھا، مما أفسح في المجال للقبائل بالنزوح بكل 

كذلك أدى ضعف حكومة البطالمة إلى توسع القبائل العربية وتوغلھا في طور سيناء وفي . وتكوين إمارات من قبائل متحالفة
على إطالق لفظة " الكالسيكين"المناطق الشرقية من مصر الواقعة على الضفاف الشرقية لنھر النيل، مما حمل يعض الكتبة 

  .عليھا داللة عد توغل القبائل العربية فيھا بالطبع" بيةالعر"

وقد كتبت في السنة الثانية . وإلى عھد البطالمة ترجع الكتابات العربية المدونة بالمسند التي عثر عليھا في الجزيرة بمصر
وس الذي في أيامه والعشرين من حكم بطلميوس بن بطلميوس، ويصعب تعيين زمان ھذه الكتابة و زمان بطلميوس بن بطلمي

 F.V.Winnet" وينت"ويرى  ؟كتبت، ألن ھنالك عددا من البطالمة حكموا أكثر من اثنين وعشرين عاما، فأيھم المقصود
" قنا"على طريق " قصر البنات"وعثر على كتابات أخرى في موضع .". م. ق 261"إنھا لم تكتب على أي حال بعد سنة 

  .مسند في مصر يدل على الصالت الوثيقة التي كانت بين العربية ومصر، ووجود كتابات ال"أدفو"وفي منطقة 

   "زيد ال بن زيد" "زد ال بن زد"وقد دون إحدى ھذه الكتابات رجل اسمه 

، وقد كان كاھنا في معبد مصري، وقد اعترف بوجود دين عليه "آل ظيرن" "آل ظيران" "آل ظرن"من " زيد ايل بن زيد"
ويقصد ب ". امرن وقلمن" "المر و القليمة"ب " ابيتت االلت مصر" "معابد آلھة مصر" "ھة مصربيوت آل"وواجب ھو تزويد 

في األلمانية، ويراد به ما ي قال له قصب الذريرة أو قصب  Kalmusفي اإلنكليزية و  Calamus: ما يقال له" قلمتن"
بيومھر "، "بطلميوس بن بطلميوس"في عھد  وذكر إن ذلك كان". ذ سعرب"واستورد بلفظة " ورد"الطيب وقد عبر عن لفظة 

  ".تلميث"ب " بطلميوس"وقد عبرت عن لفظة ". بيوم أو بأيام بطلميوس بن بطلميوس"، أي "تلميث بن تلميث

". ويفقر زبدال بورخ حتحر : "وعبر عن ذلك بھذه الجملة". حتحر"وقد استحق عليه تسديد الدين، وصار نافذا في شھر 
وقد وفى بذلك دينه، لكل ". واستحق تسديده على زيد ايل بشھرحتحر: "ستحقا نافذا، ومعنى الجملةبمعنى أصبح م" فقر"و

، أخذھا "كسو بوص"وقسمت إليه في مقابل ذلك، وربما على سبيل المقايضة، أنسجة وأقمشة أو أكسية بز . معابد آلھة مصر
مقابل ذلك بالدين الذي عليه وبوجوب تسديده عند استحقاقه وقد أخذ عليه عھد واعترف . إلى سفينة تجارية، ربما كانت سفينته

الثانية " خرف"من السنة " كيحك"، وذلك في شھر Osarapisويقصد بذلك اإلله ". أثر ھف" "أثر ھب"لمھبد اإلله 
  ".بطلميوس بن بطلميوس"والعشرين من حكم الملك 
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كاھنا في معابد مصر، ولو كان من أصل غير مصري، فقد " زيد ايل"ناشر النص إلى احتمال كون " رودوكناكس"وقد ذھب 
، فسمحوا للغرباء باالنخراط في سلك الكھان وخدمة المعابد، وتساھلوا مع - كما يرى  - كان المصريون تساھلوا في ھذا العھد 

انتخبوه كاھنا، ليضمن لھم الحصول على المرور والقليمة بأسعار رخيصة،  Ueeb" أويب"ھذا فأدلخوه في طبقة " زيد ايل"
   .الستيراده إياھا بأسمه ومن موطنه مباشرة من غير وساطة وسيط

كان يستورد المر والقليمة ال لحسابه الخاص ومن ماله، بل لحساب المعابد " زيد ايل"أيضا إلى إن " رود كناكس"وقد ذھب 
فلم يكن ھو إال وسيطا وشخصا ثالثا يتوسط بين البائع والمشتري، يشتري تلك المادة ويستوردھا . االمصرية ومن أموالھ

وھو ال يستبعد مع ذلك احتمال اشتغاله لنفسه وعلى حسابه في التجارة، يستوردھا . باسمه، ولكنه يستوردھا للمعابد ولفائدتھا
وھو ال يستبعد أيضا احتمال مساعدة المعابد له بتجھيزه بالمال . ريدويبيعھا في األسواق ويتصرف باألرباح التي تدرھا كما ي

  .تقوية رأس ماله، أو انتشاله من خسارة قد تصيبه

ربما أتت على كل ما كان يملكه، فھبت " حتحر"وقد أصيب ھذا التاجر، كما يظھر من ھذا النص، بخسارة كبيرة في شھر 
و قد أخذھا وصدرھا في سفينته التي يستورد . إليه" بوص"بإسناده بتقديم أكسية البز  المعابد المصرية إلنقاذه، وإعادة الثقة به،

بھا المر والقليمة إلى األسواق، فربح منھا، واستورد المر والقليمة و أعاد إلى المعابد ما أخذه منھا من تلك السلعة، وأدى 
ضائقة المالية التي حلت به، بمدة قصيرة ال تتجاوز شھرا وقد أعادت إليه الثقة به، وأنقذ من تلك ال". كيحك"ديونه في شھر 
  ".رودوكناكس"كما يرى ذلك 

  العرب و الرومان: الفصل الثامن عشر

فرصة ضعف خلفاء اإلسكندر، وانحالل المملكة العظيمة التي كونھا ذلك الفاتح، فاستولوا على مقاطعة " رومة"انتھز حكام 
ان وآسية الصغرى وبالد الشام وإفريقية وفي ضمنھا مصر،فأصبحوا بذلك كما وعلى جزر اليون Macedonia" مقدونية"

   .وبھذا االتصال بدأت عالقات العرب بالرومان. كان شأن البطالمة على اتصال بالعرب مباشر

زارعين وقد اشتغل قسم منھم بالزراعة وتحولوا إلى م. وقد كان العرب يقيمون في لبنان وفي سورية قبل الميالد بزمن طويل
وقد . العراق -تدمر  -مستوطنين، وتولى قسم منھم حماية الطرق وحراسة القوافل وال سيما القوافل التي تجتاز طريق الشام 

الذين كانوا ينزلون البوادي وھم من األعراب  Arabes Skynitai، أي سكان الخيام "السكونيين"أشير إلى العرب 
  .الشماليين

القائد والقيصر إن يضم بالد الشام إلى األمالك التي استولت عليھا روما، ويجعلھا مقاطعة  Pompeius" بومبيوس"استطاع 
من المقاطعات الرومانية، فكان من نتيجة ذلك اتصال الرومان بالعرب، وباألعراب الذين كانوا قوة ال يستھان بھا على 

م على الزحف إلى فلسطين، انتھازا لفرصة النزاع وقد وجد الرومانيون بعد استيالئھم على الشام ما شجعھ. أطراف الشام
وكان . Aristobulus II" أرسطو بولس الثاني"وأخيه  Hyrkanus II" ھركانوس الثاني"الداخلي الذي كان بين 

ملك العرب، أي النبط، فارا من أخيه، ليحميه وليساعده مقابل تنازله عن  Aretas" الحارث"قد ذھب إلى " ھيركانوس"
قد ." م. ق Alexander Jennaeus "104- 78" اإلسكندر ينايس"ين وعن المدن اإلثنتي عشرة التي كان بعض األرض
   .كما ذكرت من قبل، فرأى الرومان في ھذه الفوضى فرصة مواتية للتوسع نحو الجنوب. استولى عليھا

 Aristobulus" أرسطو بولس"، ومھلت إليه رسل "يھوذا"بجيوشه حدود أرض  Scaurus" سكورس"وقبل إن يجتاز 
لترجو منه معاونته  Hyrkanus" ھيركانوس"تطلب منه مساعدة صاحبھم وتمكينه من أخيه، كما وصال إليه رسل 

أرسطو "أييد على ت" سكورس"ووافق . فتعھد كل طرف من الطرفين بتقديم ما قدمه اآلخر. لصاحبھم، ومساعدته على شقيقه
ملك العرب، يخيره من البقاء في القدس والدفاع عنھا وعداوة الرومان و بين تركھا وترك الدفاع " الحارث"فكتب إلى " بولس

االرتحال عنھا، وفي أثناء ارتداده حصلت مناوشات بن أتباع األخوين قرب  Aretas" الحارث"فرأى . عنھا و صداقة القائد
  ".أرسطوبولس"حليف  األردن، كان النجاح فيھا

نفسه إلى سورية لإلشراف على إخضاع جميع أجزائھا، وقد طلب منه األخوان إن " بومبيوس"شخص ." م. ق 64"وفي سنة 
وقد حضرا . يتدخل في حل ھذا النزاع، وأن يكون حكما بينھما، وقدما له ھدايا ثمينة حملته على التفكير في احتالل فلسطين

ملك العرب، الذي قاوم  Aretasالضعف والضعة ما دعاه إلى اإلسراع في إرسال حملة إلى أرض  إلى مقره، وأظھرا له من
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مقاومة عنيفة، وبعد ھذه الحملة احتل القدس وأرض يھوذا وسائر فلسطين، وأمر بإلحاقھا بالمقاطعة الرومانية السورية، ونصا 
الصغيرة، فقد أصبحت، من " يھوذا"أما مملكة . المقاطعة حاكما، وانتزع من يھوذا مدنا وقرى ألحقھا بھذه" سكورس"عليھا 

، وسير بھم في "رومة"وأكثر جنوده أسرى، نقلوا إلى " أرسطوبولس"وأخذ . عملھا ھذا، في حماية اإلمبراطورية الرومانية
   .".م. ق 61"م ، وذلك في عا"بومبيوس"موكب األسرى الذين جيء بھم من الشرق، لالحتفال باالنتصار العظيم الذي انتصره 

، حسما للنزاع وحدا لتحرشات العرب بحدود اإلمبراطورية، وافق "الحارث"الحاكم الروماني اتفاقية مع " سكورس"وعقد 
وقد عثر على . ، أي العرب النبط، على المحافظة على األمن، وعلى التھاون مع الرومان في ھذا الشأن"ملك العرب"بموجبھا 

  .ليه صورة رمزية تشير إلى ھذا االتفاقنقد ضرب في أيامه، وجدت ع

، وذلك في Crassus" كراسوس"، وساعدوا ."م. ق53"في حوالي السنة  Cassius" كاسيوس"وقد ساعد العرب 
  .Parther" البارثيين" "الفرث"حروبھما مع 

 Procuratorبمنصب  Antipater" انتيباتر." "م. ق 47"في حوالي سنة  Julius Caesar" يوليوس قيصر"وقد عين 
" ھيرود الكبير"وھو والد الملك . ، واألدوميون عرب في رأي كثير من العلماء"أدومي"، وھو من أصل "اليھودية"على 

Herod  ملك اليھود، ومؤسس أسرة معروفة في تأريخ اليھود، كما عين رجال اسمهCyprosوھو عربي من أسرة كبيرة ،.  

وم من بعدھم إلى قاعدة االستفادة من العرب في حماية المواضع التي يصعب على وقد استندت سياسة الرومان ثم سياسة الر
الرومان أو الروم حمايتھا والدفاع عنھا، وذلك مثل تخوم الصحارى، وفي صد ھجمات األعراب المعادين أو الذين يدينون 

   .م الفرسبالوالء للفرس، وفي مھاجمتھم أيضا ومھاجمة حلفاء أولئك األعراب المعادين لھم وھ

إن " سترابون"وقد ذكر . كان أحد سادات القبائل العربية متحكما في البادية المتاخمة لبالد الشام" بومبي"بومبيوس، "وفي أيام 
وقد كان من حلفاء الرومان ثم انقض عليھم . Rhambaeiوجعله ملكا على قبيلة دعاھا باسم  Alchaidamosاسمه ھو 

 46"ويظھر إنه اجتاز الفرات في سنة . وعبر إلى العراق، وذلك إلھانة لحقته من الحاكم الروماني أو من القواد الرومان
نه كان يقوم قبل الميالد فيما بين النھرين، وأ" 53"وقد ذكر بعض المؤرخين إنه كان في السنة ". البارثيين"والتجأ إلى ." م.ق

 Dio" ديوكاسيوس"وقد نعته . ويظھر أسمه ترك البارثيين بعد ذلك وعاد إلى خلفائه الرومان. بغارات على حدود بالد الشام
Cassius لقوينه كان يتنقل دائما إلى الجانب ابالتذبذب وباالنتھازية، وقال عنه إ.  

، وجعلھا مقرا لحكمه، وتقع على "الرستن"، وھي مدينة Arethusa" أريتوسه"، قد استولى على مدينة "الخديموس"وكان 
وال ندري اليوم منى دخلت في . عند الكتبة اليونان والرومان Orontes، ويسمى ب "العاصي"، وھو نھر "الميماس"نھر 

. قبل الميالد" 43"والسنة " 46"حكمه، ويظھر إن حكمه دام طويال إذ كان ال يزال في الحكم في الفترة الواقعة فيما بين السنة 
. Emesenerوكان عامال على شعب  Iamblichos=Jamblichus" ايامبليخوس"وذكر أنه كان ھذا الملك ولد اسمه 

؛ وھي  Emesa: Emessaأي أطراف مدينة . ، الناس الساكنين في أطراف المدينة"ايميسنر"بشعب " سترابو"وقصد 
  .حمص

كل فقدم لھم  Parther" الفرث" "البرث"البارثيين "ضد " رومة"، حكام ."م .ق 31المتوفى سنة " "ايامبيليخوس"وقد ساعد 
   .Octavianus Augustus" أوكتافيوس أغسطس"مساعدات مھمة، وال سيما بالنسبة إلى 

بعد ھذا الملك بأمد، الرومان أيضا في كفاحھم للبارثيين، " حمص"الذي حكم  Acbarus" أكبر" "اكبروس"وقد ساعد الملك 
ولم يكن لھؤالء الملوك من خيار في سياستھم سوى االنحياز إلى الرومان ألنھم كانوا أقوياء، . بعد الميالد" 49"سنة  و ذلك

  .وقد ھيمنوا على بالد الشام

أما عن اسم الملك فيظھر إنه . Rhambaei، وال عن قبيله "الخديموس"وال نعرف في الوقت الحاضر شيئا عن الملك 
، وھي من األسماء المعروفة التي ترد في كتب أھل "الخضم"أو " خضم"أو " جديمة"أو " الخدم" محرف عن أصل عربي ھو

وأما  ؟أداة التعريف" ال"، وھو اسم معروف أيضا، ورد في أسماء العرب، أو اسما عربيا آخر ابتدأ ب "الخطيم"أو . األخبار
أو ما شاكل ذلك، وترد لفظة " رحاب"أو  ،"رحبة: "، فيظھر إنه محرف عن تسمية عربية ھي Rhambaeiعن اسم 

  .فعرفت به" رحبة"كثيرا في العربية اسم موضع من المواضع، فلعل ھذه القبيلة كانت تقيم في موضع اسمه " رحبة"
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ويظھر من ھذا الخبر إن القبيلة المذكورة كانت في جملة القبائل العربية التي كانت قد زحفت قبل الميالد إلى بالد الشام، 
، وتقدمت بعضھا نزلت في أماكن أبعد من ھذا المكان إلى الشمال، حيث المراعي والكأل "حمص"توطنت في أطراف واس

والماء، وكانت كلما وجدت ضعفا في الحكومات الحاكمة لبالد الشام، انتھزت فرصته فتقدمت إلى مواضع أخرى في الشمال، 
من المأزق الحرج الذي وقع فيه، وھو يھم  Julius Caesar" يوليوس قيصر"وأنقذ العرب . حيث يكون العشب والماء

، "مالك األول بن عبادة"، وھو Malchu" مالك"، إذ أرسل الملك ."م. ق 47"بالقبض على ناصية الحال في اإلسكندرية عام 
" بطرا"س إلى الذي فر من القد" ھيركانوس"نجدة مھمة، ساعدته على إنقاذه من الوضع الحرج الذي كان فيه، كما أنجدوا 

   .حينما ظھرت أمام العاصمة طالئع الفرثيين

، أمر بإصالح ما كان قد فسد بسبب األوضاع "رومة"على مصر، وجعلھا تابعة لحكم قياصرة " أغسطس"ولما استولى 
رية وبمياه السياسية واالقتصادية السيئة التي حدثت في أيام البطالسة، فأصلحت الطرق، وطھرت القناة، وعني بالتجارة البح

بغزو جزيرة العرب،  Aelius" أوليوس غالوس"البحر األحمر التي غصت بلصوص البحر، وأوعز إلى حاكم مصر 
لالستيالء عليھا و على ثروتھا العظيمة التي اشتھرت بھا من االتجار بالمر واللبان والبخور واألفاويه، وللقضاء أيضا على 

وقد أمر بوضع حراس على ظھر السفن . الحجاز واليمن، وللھيمنة على البحرلصوص البحر الذين كانوا يحتمون بسواحل 
  .التي نجتاز البصر األحمر، لحماية من أولئك اللصوص

، فقد كان البطالمة حكما ضعيفا ھزيال، ألھاھم عن التجارة البحرية وعن "مصر"لم تكن األوضاع في القرن األول حسنة في 
ن الذاھبة إلى المحيط الھندي، وتزايد عدد لصوص البحر، كما إن الصراع الذي كان في االھتمام بالبحار، فقل عدد السف

وقد أثر ذلك بالطبع في الوضع االقتصادي في مصر، وفي مستوى . على أثر في مستوى مشترياتھا من مصر" رومة"
لمصر تغييرا في " ليوس قيصريو"لذلك أحدث فتح . العالم في ذلك العھد" بورصة" "اإلسكندرية"األسعار، وال سيما في 

القيام به، وھو ." م. ب 14 -. م. ق 31" "أوغسطس"الضخم الذي أراد " المشروع"األوضاع ھناك نراه بارزا في ھذا 
   .في ذلك الجزء من العالم، وجعل البحر األحمر بحرا رومانيا" رومة"االستيالء على جزيرة العرب و ضمان مصالح 

الفعلي قد بلغ العربية الجنوبية، وربما سواحل " رومة"، كان حكم "اغسطس"نحو ما حلم به  على" المشروع"ولو تم ذلك 
إفريقية أيضا، إال إن سوء تقدير الرومان له، واستھانتھم بطبيعة جزيرة العرب، وعدم إدخالھم في حسابھم قساوة الطبيعة 

الحرارة الشديدة، كل ھذه األمور أدت إلى خيبته منذ ھناك، وعدم تمكن الجيوش النظامية من المحاربة فيھا وتحمل العطش و
وفي مشاريعھا التي رسمتھا و أرادت تنفيذھا في " رومة"اللحظة التي شرع فيھا في تنفيذه، فكانت انتكاسة شديدة في ھيبة 

  .جزيرة العرب

على معارفه عن العرب وصل إلينا وصف تلك الحملة لكاتب جغرافي شھير اسھم فيھا في رأي بعض الباحثين، فحصل  وقد
الذي قال في مطلع وصفه للحملة التي قام بھا " سترابون"وعن بالدھم من مشاھداته أيضا مضال عما سمعه، وأعي به 

" أغسطس قيصر"لقد أرسله . ، أشياء كثيرة عن خصائص تلك البالد"اوليوس غالوس"الرومان على بالد العرب، بقيادة 
المقابلة لبالد العرب، واألقسام  Troglodytesفيھا، وعن حدود بالد الحبش، وأرض للبحث عن الشعوب واألماكن التي 

لقد سمع إنھا غنية جدا، . المجاورة من الخليج العربي التي يفصلھا عن العرب مضيق ضيق، لعقد معاھدات معھا أو احتاللھا
ى استيراد األشياء من الخارج فأراد إما إن يكون و إنھا ال تحتاج إل ؟ألنھا تقايض التوابل بالذھب والفضة واألحجار الكريمة

من توجيه حملته إلى " رومة"منھم أصدقاء أغنياء، و أما إن يحتل بلد أعداء أغنياء، فھده ھي األغراض التي توخاھا قيصر 
ن أو بأرخص جائعة نھمة تريد المزيد من تجارة البحار الجنوبية بالمجا" رومة"جزيرة العرب في القرن األول للميالد، و 

   .األسعار

وقد وضع القيصر آماله في تحقيق ھذا المشروع على النبط الذين كانت تربطھم بالرومان معاھدة تحالف منذ احتل الرومان 
 - Obadas II "28" عبادة الثاني"بالد الشام، ومن جملتھا فلسطين، فأصبحوا بذلك على اتصال بالنبط، وكان ملكھم إذ ذاك 

د الرومانيين خيرا، وعدھم بتقديم كل المساعدات لھم، وبإرسال المرشدين إليھم إلرشادھم إلى أھدافھم، وقد وع." م. ق 9
  .تحت تصرفھم ليكون لھم دليال ومستشارا Syllaeusوبتقديم الرجال لشد أزر الرومانيين، وبوضع وزيره المدعو 

و عدتھم عشرة آالف جندي، جمعوا من مصر من  وبعد إعداد الحملة و تھيئة السفن التي كان ينبغي إن تنقل رجالھا
لويكة "المصريين والرومانيين ومن لفيف غيرھم، أركبوھا من ميناء على الساحل المصري للبحر األحمر،لتتجه بھم إلى ميناء 

دقيقة إذ  إال إن الحملة لم تكن منظمة منسقة مدروسة دراسة. حيث ينظم إليھم نبط وغيرھم، ثم يتجھون برا إلى اليمن" كومة



 

259 
 

تحطم عدد كبير من سفنھا في أثناء محاولة قطعھا البحر مص ن الجانب المصري إلى الساحل العربي المقابل له، لعدم 
لويكة "مالءمتھا لمثل ھذه المھمة التي أوكلت إليھا، وبعد مشقات وأھوال وصلت السفن السالمة بعد خمسة عشر يوما إلى 

ھذه " سترابون"وقد عزا . كين من قطع البحر على سفن لم تكن مالئمة لمثل ھذا النقل، تحمل على ظھرھا جنودا منھو"كومة
القائد، فأعلمه بتعذر الوصول من البر،  - على زعمه  - الذي غش  Syllaeus" صالح"الخسارة التي لحقت برجال الحملة إلى 

والذي أراد بذلك أضعاف الرومان .. لعدم وجود عدد كاف من الجمال، ولعدم وجود طرق برية صالحة لمرور ھذا الجيش
   .وإذاللھم، وإضعاف القبائل ليكون سيد الموقف فيدبر األمور بنفسه، ويكون السيد المتصرف وحده في األمور

، كان المرض قد فتلك به، ألسباب عديدة منھا فساد الماء "لويكة كومة"بجيشه إلى ميناء " أوليوس غالوس"ولما وصل 
  .ء فاضطر إلى قضاء الصيف والشتاء فيه، حتى استراح الجيش وتعافى من المرض الذي ابتلي بهوالطعام، وسوء الغذا

ويظھر إن الرومان كانوا قد ھيمنوا على ھذا الميناء أمدا، أو احتلوه إذ ورد في األخبار إنھم وضعوا فيه حامية رومانية 
Centurioن قطاع الطرق واللصوص في الر، كما أنم أنشأوا ، لحماية السفن مش لصوص البحر، ولحماية الطرق البرية م

  .من أثمان البضائع التي تدخل الميناء%" 25"لھم فيه دائرة لجباية المكس من السفن والتجار، وقد تقاضوا ما مقداره 
منھا إلى ، وPetra" بترا" "بطرا"، ميناء النبط األعظم، منه تنقل البضائع الواردة بطريق البحر إلى "لويكة كومة"وميناء 
  .على مقربة من مصر، ثم إلى الشعوب األخرى" فينيقية"في  Rhinocolura" رينوكولورا"موضع 

فھو ميناء مھم لتصدير . ومنه أيضا إلى سواحل مصر على البحر األحمر حيث تنقلھا القوافل إلى نھر النيل ثم إلى اإلسكندرية
  .التجارات، و استيرادھا في أرض النبط

على ساحل الحجاز، وقد كان من الموانئ المھمة في تلك " ينبع"أو " الحوراء"ھو " لويكة كومة" Leuke Komeوميناء 
  .وسوف أتحدث عنه في موضع آخر من ھذا الكتاب. األيام

، إنه سيالقي من العرب مقاومة شديدة في البحر، لذلك قرر بناء أسطول قوي يتألف من ثمانين "أوليوس غالوس"وقد ظن 
على قناة النيل  Kleopatisب " قفطس" "قفط"رة محاربة، ومن عدد من السفن الخفيفة، وشرع بإعداده في ميناء سفينة كبي
ولما تبين له من االستخبارات، إن العرب لم يكونوا يملكون أسطوال، وأنھم ال يستطيعون مقاومة الرومان، أسرع فنقل . القديمة

وكان في ھذا الجيش الذي بلغ عدده عشرة آالف محارب، ألف ". ويكة كومةل"سفينة نقل إلى ميناء " 130"جيشه على ظھر 
   .من اليھود" 500"من النبط و 

" سترابون"نحو اليمن، فدخل أوال أرضا لم يذكر " أوليوس غالوس"تجمع جيش الحملة، ومنه تقدم " لويكة كومة"وفي ميناء 
. ملك النبط Obadas" عبادة"، وكان من ذوي قرابة "رثالحا"أي Artasاسمھا، وإنما ذكر إنھا كانت أرض ملك يدعى 
ومنھا سار في أرض وعرة قليلة الزرع واألشجار مدة ثالثين يوما إلى أرض . وقد استقبل الرومان استقباال حسنا، ورحب بھم

ا حتى في خمسين يوم" غالوس"قطعھا . Sabos، عليھا،ملك اسمه Ararene" عرارين" "أرارين"مأھولة باألعراب تدعى 
وبعد مسيرة ستة . ، ومنطقة خصبة مزروعة آمنة، ھرب ملكھا، وأخذ الرومان مدينتهNegrani" نجراني"بلغ مدينة تدعى 

أما الرومان، فلم يخسروا غير رجلين، ومرد . أيام عنھا بلغ نھرا جرت عنده معركة خسر فيھا المھاجمون عشرة آالف رجل
ن في أساليب القتال وفي عدد الحرب التي لديھم، في حين تعوز أصحاب األرض إلى تفوق الروما" سترابون"ذلك، في زعم 

المالكين الخبرة في القتال، والتمرين في استعمال ما عندھم من أسلحة تتألف من السھام والرماح والسيوف وآالت القذف 
   .والفؤوس ذوات الراسين

التي سلمت من غير  Athrula" اترله"لملك، ومدينة ، التي سلمھا اAsaca" أسقه"وأعقب ھذه المعركة سقوط مدينة 
، مدينة ال Marsybae=Marsiabaثم توجه إلى مدينة . مقاومة، فوضع فيھا حامية، واشتغل بجمع الحبوب والثمر

Rhammanitae  الخاضعين للمكIiassarusوعلم من . ، وقد حاصرھا ستة أيام ثم دخلھا، غير إنه تركھا لقلة المياه فيھا
وقد قطع الجيش . وكان ھذا الموضع أخر ما بلغه الرومان في الجنوب. ى إنھا تبعد مسيرة يومين فقط عن أرض التوابلاألسر

أما في عودته، فقد قطعھا في مدة أقل من ه ذ المدة بكثير، فبلغ . في أشھر Marsiabaومدينة " لويكة كومة"الطريق بين 
، فبلغ بعد مسيرة "أوليوس غالوس"كة بين الرومان والعرب، وغادرھا في تسعة أيام، وھناك نشبت معر Negranaمدينة 

، وموضع أخر Chaallaثم قطع بادية فوصل إلى موضع . ، لوجود آبار فيه"األبار السبع"أحد عشر يوما موضعا يعرف ب 
، Obadas" ةعباد"من قرى  Egraيقع على نھر وقطع بادية أخرى، قليلة المياه، وانتھى إلى قرية  Malothasيدعى 

" أوليوس غالوس"عاد  Negra=Egraومن مدينة . وقد قطع ھذه المسافة كلھا في ستين يوما. وتقع على ساحل البحر
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في أحد عشر يوما، وسار بمن بقي من رجال ھذه الحملة على  Myus Hormus" ميوس ھورمس"برجاله إلى مصر، فبلغ 
   .، ومنھا إلى اإلسكندريةCaptus=Koptus" فقط"إلى مدينة  قيد الحياة، من ھذه المدينة على ساحل مصر الشرقي

إن أول موضع نزل فيه الجيش الروماني في بالد العرب، ھو فرضة " أوليوس غالوس"عن حملة " سترابون"نرى من خبر 
وأما . ففي ھذه الفرضة أنزل الجيش، و فيھا استراح، ومنھا اتجه في سيره لتحقيق الغاية التي من أجلھا جاء" لويكة كومة"

 Negra Kome Nera" نيرا" Negra" نيكرا"أو  Egra" أكرا"فكان ميناء  الميناء الذي أبحرت منه ھذه الحملة المخفقة،
Nera Kom إن " فورستر"ويرى . بحسب اختالف القراءاتNegra  ألفرضة الشھيرة، وفيھا عيون عذاب " ينبع"ھي

في " يشع"انية تعني اليون" نيرا"ويرى إن كلمة ". المدينة"وھو الميناء الثاني في الحجاز في الزمن الحاضر، وميناء . غزيرة
التي أبحر منھا اليونان ھي ينبع، ال  Nera Kome، وأن "مدينة ينبع"في العربية  Nera Komeالعربية، و ذلك يعني 

الواقع على " عويند"فيرى إنه ": شبرنكر"أما . Egra، فلم يتأكد من موضع "كالسر"وأما . مكان آخر، في رأي ھذا الباحث
وھو رأي يتعارض مع قول ". مدائن صالح"فيرى احتمال كونه " فلبي"وأما . اندرجة وخمس ثو" 27"خط عرض 

  .وعلى ساحل البحر، ومنھا أبحر رجال الحملة إلى مصر" عبادة"ھي في أرض  Egraإن " سترابون"

وھي بعيدة بعض البعد عن ساحل البحر، ويرى إنھا كانت متصلة بميناء ". الحجر"، ھي Egraويذھب البعض إن قرية 
إن " سترابون"ويزعم . في الوقت الحاضر" الوجه"ويرى إنه . عرف باسمھا أيضا" مدين"كما إن ميناء . رف باسمھا أيضاع

أما من المعارك فلم يتكبدوا فيھا إال سبع . اإلصابات التي أصابت الرومانيين، إنما ھي من األمراض واألوبئة ومشقات الطرق
الغات وال شك، إذ كيف يعقل عدم تكبد الرومان خسارة ما، مھما قيل في تنظيم المذكور مب" سترابون"وفي زعم . إصابات

وقد أشار في كالمه على إحدى المعارك، التي ھاجم فيھا العرب والرومان، إلى إنھم تكبدوا عشرة  ؟الجيش وحسن تدريبه
   .بالغة ظاھرةوفي ھذا القول وحده ما فيه من م. آالف قتيل على حين خسر الرومان قتيلين اثنين فقط

من أسماء المواضع التي مر بھا الرومان، أو من أسماء القبائل التي اتصلوا  -وھذا أمر يؤسف عليه جدا  -" سترابون"لم يذكر 
بھا، أو اصطدموا بھا، غير ما ذكرت، وھو شيء قليل جدا، ال يتناسب أبدا مع أھمية تلك الحملة التي قضت أشھرا في بالد 

ا تذكرنا إن الرجل كان سائحا وكاتبا وجغرافيا ومؤرخ، وكان صديقا لقائد الحملة، ومدافعا عنه، وقد كان العرب، خاصة إذا م
وما ذكره في الجملة عن بالد العرب، يدل على إن معارفه عن . نفسه من المشاركين في الحملة، في رأي بعض الباحثين

. ؤلفين أو من السياح والمالحين والتجار من غير تدقيق أو نقدجزيرة العرب محدودة، وقد استقاھا من كتب من تقدمه من الم
وليس ھنالك من شاھد يثبت اشتراكه في ھذه الحملة، ولست أعتقد إن لدى . وأعتقد إن أقدامه لم تطأ أرضا في جزيرة العرب
أوليوس "مه إليه صديقه ولعله نقل ما قصه عن الحملة من تقرير قس. القائلين باشتراكه فيھا دليال قويا يثبت ذلك الرأي

  .أو أحد الذين اشتركوا فيھا" غالوس

أوليوس "في خبر ھذه الحملة صعوبة إدراك الطرق التي سار عليھا " سترابون"وترتب على قلة أسماء المواضع التي ذكرھا 
بحاره ، وھو آخر ما وصل إليه، ثم الطرق التي سلكھا في رجوعه حتى موضع اMarsiabaإلى موضع وصوله " غالوس

في رأي اكثر " نجران"أي  Negrani=Negrana": سترابون"وابرز اسم بين ھذه األسماء التي ذكرھا . إلى مصر
   .الباحثين

، وكل ما ذكره ھو إن الجيش دخل "سترابون"مواضع كثيرة، وأرضون واسعة، لم يذكرھا " نجران"و " لويكة كومة"وبين 
، ثم أرضا يقطنھا األعراب، وھي صحراوية في Aretas" الحارث"ف ب أرض ملك يعر" لويكة كومة"بعد تركه ميناء 

، فأي أرض قصدھا صاحب "سترابون"إلى ربه، وذھب معه " الحارث"وقد ذھب  Ararene" أرارين"األكبر، تعرف باسم 
ة تعرف ب لقد ورد في الكتب اإلسالمية اسم قبيل. ؟Arareneوأي أرض ھي  ؟" الحارث"خبر ھذه الحملة التي تعود إلى 

إنھا " كالسر"إلى وادي تثليث، ويرى " نجران"، وذكرھا الھمداني وذكر مواضعھا، وتقع شمال "بني الحارث ابن كعب"
، وھو كناية عن جد ھؤالء الذين أصبحوا "الحارث بن كعب"ھو  Aretas" الحارث"وان " سترابون"األرض التي قصدھا 

  ".بني الحارث بن كعب"في اإلسالم يسمون 

ملك النبط، " عبادة"ھو اسم ملك كان يحكم منطقة نزل فيھا الرومان، وانه رجل كان حقا من ذوي قرابة  Aretasى إن وأر
كما يقول العوام في العراق  Aretasأرض : وان الرومان عرفوا اسمه ولم يعرفوا اسم أرضه الواسعة فنسبوھا إليه، فقالوا

أرض "أو كما يقولوا حتى اليوم ألرض قبيلة من القبائل " قيعان ابن سعود"أو " أرض ابن سعود: "عن نجد والمملكة السعودية
  .، ويذكرون اسمه، الشتھاره ولقوة شخصيته"فالن
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قائمة  -على رأيه  -ذه المملكة ال تزال وقد كانت ھ. مملكة لحيان" الحارث" Aretasإلى إن المراد بأرض " كسكل"وقد ذھب 
غير إن بعض الباحثين يعارضون رأيه ھذا، . في ھذا العھد، فجاء إليھا الرومان وذھبوا منھا نحو الجنوب في اتجاه اليمن

   ".م،. ق 25"ألنھم يرون إن مملكة لحيان لم تكن قائمة موجودة في ھذا الوقت، أي في حوالي السنة 

من " سروم"في كالمه على " الھمداني"، وھو موضع ذكره "عراعرين" "عراعران"، ھي Arareneإن " كالسر"ويرى 
و أما النھر التي نشبت عنده معركة قتل فيھا على زعم . أي قبيلة" شعب"ھو تحريف  Sabusوأن " القرحاء"ديار جنب قبل 

لروماني قد دخل الجوف وسار إلى مدن وعلى ھذا يكون ا. في الجوف" غيل الخارد"عشرة آالف قتيل، فھو " سترابون"
Nescus Asaka=Asca=Nesca و . المعينية القديمة" نشق"، وھيAtroula و ،Marsiaba Athrulla . والجوف

. ، فال غلبھم السبئي ون على أمرھم، أصبحت السيادة عليه لسبأ قبل مدة طويلة من وصول الرومان إليه"ھو موطن المعينيين 
فلما سمعوا إنھم سلكوا طريقا تقع إلى . كانوا يتصورون إن الرومان يسلكون الطريق التي ھي إلى الغربويظھر إن السبئيين 

إن الرومان سلكوا في مسيرھم إلى اليمن " كالسر"ويرى . الشرق، أسرعوا إلى الجوف، لمنعھم من الزحف إلى العاصمة
اك بالقبائل الساكنة على الطريق التجارية التي تسلكھا القوافل الشرقية، وذلك ليتجنبوا االحتك" السراة"طريقا تقع على حافات 

الذي يذھب إلى إنھم سلكوا طريق وادي إضم إلى المدينة، ومنھا إلى نجد فالفلج، ومنه " شبرنكر"ويعارض رأي . التجارية
، "يثرب"، سلكوا طريق "ءالحورا"، وھي في نظره "لويكة كومة"، فيرى إن الرومان بعد إن نزلوا "فورستر"أما . إلى نجران

حيث دخلوا قلب نجد، ثم عقبوا بعد ذلك الطريق المؤدية إلى اليمن، فساروا في اتجاه نجران، ومنھا " القصيم"ثم اتجھوا إلى 
ولما عادوا، سلكوا طريقا أخرى أقصر، ". بلينيوس"و " سترابون"دخلوا اليمن، فاصطدموا باليمانيين على نحو ما قصه علينا 

، وھو موضع يقع على "الحصبة"وھي " العيون السبع" "اآلبار السبع"مروا بنجران، ومنھا إلى . يھم بعض الزمنوفرت عل
، ومنه إلى "خوالن"في بلد " خوالن"، وھو Chaallaميال إلى الغرب من نجران، ومنه إلى موضع " 150"مسافة 

Malotha ويرى إن ". ضنكان"، وھو مدينة تقع على نھر ھو واديMalotha  حيث" ينبع"إلى " تبالة"، ومن "تبالة"ھي  
  .أبحر من بقي حيا من الرومان إلى مصر

ومن الصعب جدا في الزمن الحاضر البت . إنما دعي بھذا االسم لوجود آبار فيه" اآلبار السبع"إن موضع " سترابون"وذكر 
 Chaallaوأما ". بيشة"رة مياھھا، أو موضع التي اشتھرت بكث" خيبر"، فيرى إنه أرض "فلبي"أما . في موضع ھذا المكان

األبار "وتفصل بين . انھما موضعان غير معروفين، يصعب تعيين ھما في الزمن الحاضر" فلبي"، فيرى Malothasو 
  .قرية تليھا قرية أخرى ھي وتقع على نھر Chaallaو . صحراء Chaallaو " السبع

موضع  -في نظره  - ، وھو "حوالة"، أو موضع ما يدعى ب "كھالة"، موضع Chaallaاحتمال كون " كالسر"ويرى 
Acholi وأما ". بلينيوس"، في تأريخMalothas  القرية التي تقع على نھر، فيرى إن من الصعب تعيين موضعھا، ولكنھا ،

وال يمكن إن يكون . هموضع من المواضع المعروفة في اليمن، وبه ميا" كھالة"و . على كل حال" بيمشة"تقع على وادي 
على مسيرة أحد عشر يوما عن " اآلبار السبع"، وتقع "اآلبار السبع"، ألن ذلك المكان بعيد عن "سترابون"المكان الذي قصده 

Negrana فيقع مكان "نجران"، أي ،Chaalla  فھو إذن من ". نجران"،أي أبعد منه عن "اآلبار السبع"، اذن شمال
  .عنھا في الحجازاألماكن التي يجب البحث 

بمدة ." م. ب 24المتوفى عام " "سترابون"على اليمن باختصار رجل آخر مات بعد " أوليوس غالوس"وسجل خبر حملة 
كان " أوليوس غالوس"وقد أشار في مطلع حديثه عن الحملة إلى إن .". م. ب 79"المتوفى سنة " بلينيوس"قصيرة، ھو 

وقد خرب مدنا، لم يرد ذكرھا في كتب من تقسمه من المؤلفين، . جزيرة العرب" مةرو"الروماني الوحيد الذي أدخل محاربي 
 Maribaو  Labaetiaو  Caminacusو  Magususو  Nescaو  Nestusو  Negrana: ولذلك ذكرھا، وھي

، Dio Cassi" ديوكاسيوس"و أما ". غالوس"، وھي أبعد موضع بلغه Cariptaالتي يبلغ طول محيطھا ستة أميال، و 
   .ھي آخر موضع بلغه الرومان Adulaفيرى إن مدينة 

". اليضاء"وتعرف اليوم ب " نشق"فمدينة  Nesca ،Neskaو  Ascaأما . ، ھي نجران كما ذكرت سابقاNegranaو 
، أو "مجزع"أو " البيضاء"، وھو موضع يقع جنوب "مجزر"إنھا قريبة من " كالسر"، فيرى Magusum=Magusaواما 

وھي في موضع في مياه، وقد . المعروفة حتى ھذا اليوم" مجزرة"فيرى أنھا قرية  Grohmann" كروھمن"ا وأم". مجزأة"
  ".بلينيوس"لذلك رأى انه ذلك المكان الذي قصده . كان مأھوال وما زال
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في الزمن الحاضر، و تقع شرق " كمنا"و . الواردة في المسند" كمنھو" "كمنة"، فھو قريب من Camminacumوأما 
العربية، وان " خربة"أن ھذه التسمية قريبة من من " كالسر"، فيرى Carpetaوأما ". مجزر"وشمال شرقي " البيضاء"
إلى ھذا الرأي ايضا، ويرى " فلبى"ويذھب . دالذي أوردھا إنما أراد احدى المدن التي كانت خربة في ذلك العھ" بلينيوس"

في " اساحل"ويسمى ب " حريب"وذھب بعض آخر إلى إنھا موضع ". خربة سعود"موضع  Caripetaاحتمال كون 
  ".رغوان"

، وھو موضع خربة في "لوق"، فيرى إنھا "كالسر"أما  0" لقبق"إنما ھي  Labeciaأو  Labetiaأن " شبرنكر"ويرى 
ھي Nestumغرب البيضاء، وان " لبة"على مسيرة ساعتين من شمال شرقي معين، أو قاع " قدم"ضد جبل " شحاط"
، المدينة المعينية القديمة، إن "نشن" "نشان"، أو "وادي وسطر"، الواقع بين الخب والجوف، أو "وادي وسط"، أو "نسم"

Marsiaba  أو ،Mariva إنما ھي ،Mariba  فيرى إن " كالسر"أما . عض الباحثينفي رأي ب" مأرب"أي " سترابو"لدى
،ال يقصد بھا مأرب عاصمة سبأ،  Maribaأو  Marivaأو  Marsiabaالرومان لم يتمكنوا من الوصول إلى مأرب، وان 

إنھا عاصمة شعب يعرف باسم " سترابون"فلو كانت ھي عاصمة سبأ، لما ذكر . وإنما ھي موضع آخر في الجوف
Rhamanitaeسمى ، كما يحكمه ملك، يIlasrosوفي ذلك دليل على إنھا مأرب أخرى، ال مأرب السبئيين ،.   

في " اليشرح" "الشرح"والظاھر انه . من األسماء العربية، وال شك، وقد صحف على ما يظھر، فصار بھذا الشكل Ilasrosو
بيلة من القبائل الكبيرة، اسمھا وقد يكون سيد ق". الشرح"و قد رأينا إن عددا من ملوك العرب الجنوبيين عرفوا باسم . األصل

  ".سترابون"على حد قول 

" ردمان"احتمال كونھم " فلبي"وقد رأى " الشرح"الذين كان يحكمھم  Rhamanitaeولسنا نعلم على وجه التحقيق من ھم 
" فلبي"ب عاصمة سبأ كما ذھ" مأرب"ھي مدينة أخرى،ال  Marsiabaو إذا أخذنا بھذا الرأي، وجب القول إن ". ريمان"أو 

وقد ورد اسم . ، أي مقاولھا"أملوك ردمان: "وقد ورد في الحديث. من األسماء المشھورة المعروفة" ردمان"و . إلى ذلك
من األماكن الشھرة كذلك وھو مخالف باليمن " ريمان"كما إن ". صفة جزيرة العرب"في مواضع عديدة في كتاب " ردمان"

وھو يرى أيضا . لة أسماء تخمل في رأيه إن تكون لھا عالقة باسم ھذه القبيلةفقد سبق إن ذكر جم" كالسر"وأما. وقصر
" رابن"، و "رغوان: "وأما األسماء التي ذكرھا، فھي. Rhamanitaeبدال من  Rambanitaeاحتمال كون االسم 

، فمن أسماء "ردمان"و " رب إن" "رابان"أما ". ردمان"، و "غيمان"، و "ريمان"، و "رحابة" "رحبة"و " ربان" "رأبان"
من ھذه " ردمان"ھو إلى الجنوب من األماكن التي بلغھا الرومان، ولذلك استبعد اسم " ردمان"ويرى إن موضع . القبائل أيضا

" رابن"و " رغوان"فلم يبق لديه من ھذه األسماء إال . أيضا" رحبة"و " وريمان"، و "غيمان"األسماء، ثم استبعد كذلك 
" رأبان"، فيرى إن مكانه مالئم تمام المالءمة، إال إنه لم يثبت عنده إنه اسم قبيلة، فرجح اسم "رغوان"أما موضع ". رابان"

وكانوا من " ملوك سبأ"، و يعود إلى أيام "Glaser 302: "عليه، وھو اسم قبيلة ورد في نصوص المسند، ورد مثال في نص
أوليوس "حافظوا على استقاللھم، فكانت لھم مملكة في أيام  ، ويرى إن الرأبانيين كانوا قد"سمعي"المعاصرين لمملكة 

مملكة بالمعنى المفھوم، بل كانت مشيخة أو إمارة  ، غير إن ھذا ال يعني إنھا كانت"سمعي"والظاھر إنھا حلت محل " غالوس
  ".سبأ وذي ريدان"، وكانت تابعة لمملكة "ملك"يتمتع ساداتھا بلقب 

أي " ذي ريدان"وكان إذ ذاك في نزاع وصراع مع " الشرح يحضب"ھو  Ilasarosوفد ذھب بعض الباحثين إلى إن 
وذلك في ." م. ق 100"الحميريين الذين كانوا قد ظھروا للوجود، وأخذوا ينازعون األسرة السبئية الحكم منذ حوالي سنة 

الئم جدا للرومان، ولكن لليمن في وقت م" اوليوس غالوس"فكان غزو ". ريدان"ومن مقرھم في حصن " ظفار"عاصمتھم 
  .من التغلب على خصومه" الشرح"ظروفا أخرى عاكستھم فاضطرتھم إلى التراجع وللعودة فتمكن بذلك 

، حتى Mariaba، وقد حرفت وتحولت من "مأرب"ھي  MarsaibaMarsibaإلى إن مدينة " فون وزمن"وقد ذھب 
حاصرھا مدة ستة أيام، ثم رفع الحصار عنھا لقلة " غالوسأوليوس "إن " سترابون"وقد ذكر . صارت على الشكل المذكور

  .مياه الشرب، واضطر بذلك إلى الراجع

فون "ويرى . وريمان قبيلة عربية ورد اسمھا في عدد من كتابات المسند". ريمان" RhamanitaiRamanitaiوأما شعب 
في ذلك الزمن " مأرب"قبيلة كان ھو المدافع عن إن الرومان أخطأوا في اسم الشعب، وذلك ألن قبال من أقيال ھذه ال" وزمن

ملكا من  Ilassarosعاصمته وصيروا " مرسيابة"وقد سمعوا بإمكانه، فظنوا إن ريمان اسم أھل مأرب، ولذلك جعلوا 
  .ملوكھم من جراء وقوعھم في ھذا الوھم



 

263 
 

ريف وقع في اليونانية، وان والصرر األخرى للكلمة، إنما حدث من تح Marsiabeإلى إن  Pirenne" بيرين"وذھبت 
من "وقد استدلت على صحة رأيھا بما ورد في المؤلفات العربية . Marsiabeفحرفھا اليونان إلى ". مأرب سبأ"األصل 

   ".مأرب سبأ

، أي الجبل المدرج، Klimax، تمتد مواضعه إلى جبل Arabanitaiأو  Rabanitaiشعبا سماه " بطلميوس"وقد ذكر 
وذكر بعدھم شعبا آخر ھو . التي يعمل الناس فيھا مدرجات لغرس الكروم، وغيرھا" السراة"سلسلة  والظاھر إنه يقصد

Masonitai . بطلميوس"، وھو يطابق قول "رأبان"أي في جوار " الخارد"، ويسكنون في أعالي "مأذن"إنه " كالسر"يرى "
  .وواقع الحال

" آل ريمان"وقد تبين من تلك الكتابات إن ". الشرح يحضب"ن أيام منھا كتابة م" ريمان"وقد وردت جملة كتابات ذكرت اسم 
كانوا من األسر المعروفة في ھذا العھد، ومنھم من تولى مناصب دينية وحكومية، ولذلك رأى بعض الباحثين إنھم ھم 

Rhamanitae  ويرون إن سترابو إنما سمى مدينة ". سترابو"الذين ذكرھمMarsiaba  بمدينة ال" مأرب"أي 
Rhamanitae  إنھا " سترابو"، فظن "ريمان"، أي من "ريماني"ألن الذي حارب الرومان وقاتلھم ودافع عن المدينة قائد

  ..مدينة من مدنه فنسبھا إليه

وادي "نجران، سالكا وادي مذاب، ثم "إلى  Athrulla" اترلة"، على طريق "أوليوس غالوس"تراجع " صراوح"ومن طريق 
، "Chaalla"و أما موضع ". عسير"، في "كالسر"، فتتھم، في رأي "سترابون"التي ذكرھا " ار السبعاآلب"أما  02" دماج
، إلى موضع قفر، اوصلھم إلى تھامة "وادي بيشة"الواقع على نھر، لعله  Malothas، ومنه إلى "حوالة"أو " كھالة"فھو 

" سترابون"ا عن تشخيص ھذه المواضع التي ذكرھا وما ذكرته آنف. حيث أبحر منھا إلى مصر Egraعسير فالحجاز فمدينة 
لعدم وجود كتابات أو أدلة لدينا ترشدنا إلى تعيين تلك المسميات . ، إنما ھو مجرد آراء حدس"ديو كاسيوس"أو " بلينيوس"أو 

   .على وجه مقنع صحيح

موضع بلغته جيوش  ، كانت آخرAthrulaAthoulaAthululaإلى إن مدينة  Dio Cassius" ديو كاسيوس"وقد ذھب 
ھي آخر المواضع التي  Caripetaالذي ذكر إن مدينة " بلينيوس"في العربية الجنوبية، وھو يخالف بذلك " اوليوس غالوس"

على رأي بعض الباحثين الذين يرون إن الروم " يثل"ھي مدينة  AthrulaAthloulaAthlulaومدينة . بلغھا جيش الرومان
  .حرفوا االسم العربي حتى صيروه على الشكل المذكور ليستقيم بذلك مع لسانھم

عن سبب " كالسر"وقد تساءل . ولم ترد في النصوص العربية الجنوبية إشارة ما إلى غزو قام به الروم أو غيرھم لبالد العرب
، ھذه الحملة المھمة التي ال بد إنھا قد تركت أثرا بعيدا في نفوس "أوليوس غالوس"سكوت المساند وعدم إشارتھا إلى حملة 

الواردة في " ذشمت" "ذشامت"نة في اليمن والحجاز، ورأى احتمال كون المراد من حملة السبئيين وغيرھم من القبائل الساك
وعلى ذلك يكون ھذا النص كما يقول قد . السبئيين" ذيمنت"الرومان المسيطرين على الشام، وجملة  Halevy 535النص 

لرأي، بل ھذا االحتمال،وأرى إن الجواب أما أنا فأستبعد جدا ھذا ا. تعرض لخبر الحرب التي نشبت بين الرومان والسبئيين
عن ھذا السؤال ھو إننا لم نعثر حتى اآلن على جميع المساند، فنذھب إلى أمثال ھذه الفرضيات، وما عثرنا عليه ھو شيء 

ض، وان يسير بالقياس إلى ما قد يعثر عليه في المستقبل،وال سيما إذا ما علمنا إن ھذه المساند إنما عثر عليھا على ظاھر األر
ولنا وطيد األمل بالعثور على كتابات كثيرة مطمورة تحت األنقاض، قد . العلماء لم يقوموا بحفريات علمية في أعماق األرض

تأتي لنا بوثائق خطيرة عن تأريخ العرب الجنوبيين، وقد تضع بين أيدينا أصول مكاتبات ومعاھدات و وثائق كل جانب كبير 
ر الحفريات والتنقيبات، و إذ لم يقم العلماء حتى اآلن بحفريات علمية على نطاق واسع، فال من األھمية، كما يحدث في سائ

   .داعي إذن إلثارة سؤال في الزمن الحاضر كھذا السؤال

إن الحظ سيسعده في أثناء سفره إلى اليمن، فيظفره بآثار تشير إلى تلك الحملة الرومانية المخفقة، غير إن " ھاليفي"لقد ظن 
فلم يستطع أحد منھم حتى . وال لغيره من السائحين" فلبي"كذلك لم يكن الحظ حليفا ل . لم يحالفه، ولم يكتب له التوفيقالحظ 

حملة الرومان، لالستيالء على العربية . اآلن االھتداء إلى كتابة عربية أو أعجمية أو اثر يشير إلى تلك الحملة المشؤومة
  .مر والبخورالسعيدة على أرض الطيب واللبان وال

: أي معين، ومدينتھم الكبرى ھي Minaei: إلى إن ارض الطيب والبخور، تتألف من أربعة أقسام، ھي" سترابون"وأشار 
Carna  أوCarnan  أوSabaea  وھم سبأ، وعاصمتھم ھيMariaba و ،Chattabanae  وعاصمتھم "قتبان"وھم ،
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Tamna وتقع بالدھم على ساحل البحر العربي، و ،Chatramotita وھم حضرموت وعاصمتھم ،Sabata وھم أبعد ،
الذي عاش قبله كما ھو معلوم، فھو يتحدث إذن " ايراتوستينس"كالمه ھذا من " سترابون"وقد نقل . ھذه الشعوب إلى الشرق

  .عن الحكومات الكبرى التي حكمت العربية الجنوبية، وعن الشعوب التي وصل علمھا إلى مسامع اليونان والرومان
بشيء من اإليجاز إلى الناحية االجتماعية التي كانت عليھا اليمن في ذلك العھد، فذكر إن الحياة كانت " سترابون"وتطرق 

فھناك طبقة المحاربين ووظيفتھم الدفاع عن الطبقات . طبقات، لكل طبقة واجب ووظيفة، وراثية تنتقل من اآلباء إلى األبناء
تھيئة القوت والطعام إلعاشة سائر الشعب، وطبقة ثالثة وظيفتھا التجارة، والتجارة ال األخرى، وطبقة المزارعين وشغلھم 

وذكر أشياء أخرى يظھر إن طبيعة أكثرھا من نوع قصص . تنتقل من أسرة إلى أخرى، و على كل فرد إن يمارس حرفة أبيه
   .التجار والسياح، ال يعتمد على التدقيق والتمحيص

المعاصر لھذا القيصر، " سترابون"في السيطرة على البحار، إذ نرى " أغسطس"لم تؤثر في خطة ويظھر إن تلك االنتكاسة 
يشير إلى إن الرومان كانوا يرسلون سفنا إلى الھند، لم يتعودوا إرسال أمثال عددھا فيما مضى، كما عثر على نقود رومانية 

ويظھر إن أسطول . مما يدل على وجود جالية رومانية فيه معبد كرس باسم ذلك القيصر،" ماالبار"في الھند، وأقيم في ساحل 
الرومان كان قويا وقد استعمل سفنا كبيرة، وضع فيھا محاربين من رماة السھام ومھن المقاتلين المدربين، وبذلك تمكن من 

  .الوصول إلى الھند ومن الرجوع منھا بانتظام وبحرية

والطاھر إنھم غيروا خططھم . في جزيرة العرب بعد ھذه الحملةلم تصل إلينا أخبار مفصلة عن مشروعات الرومان 
السياسية، وكيفوھا تكيفا جديدا يوائم التطور الذي حدث في الموضع العالي في القرن األول للميالد، ويناسب للدروس التي 

ا من الشمال للجنوب، فلم يفكروا في فتح عسكري مباشر لجزيرة العرب يكون متجھ. تعلموھا من حملتھم المخفقة المذكورة
مخترقا الطرق البرية، بل رأوا تقوية أسطولھم في البحر األحمر، وتحسين عالقاتھم السياسية باإلمارات العربية وبسادات 

فعقدوا اتفاقيات صداقة . القبائل، للمحافظة على مصالحھم االقتصادية، وتوجيه أنظارھم نحو ساحل إفريقية وحكومة الحبشة
  .، كونوا حلفا معھم، وبذلك أخذوا يضغطون منذ ذلك العھد على السبئيين"أكسوم"ومودة مع حكام 

، وھو ملك "ظفار"إن الرومان عقدوا معاھدة تحالف مع ملك " الطواف حول البحر األريتري"ويحدثنا صاحب كتاب 
Homeritae وفي ھذا . العھد، وتدل ھذه اإلشارة الغامضة على وجود صالت بين الرومان وبين رئيس حمير في ھذا

التحالف ما فيه من شرح للعالقات السياسية الجديدة التي حدثت بين الرومان والعربية الجنوبية، ومن محاوالت الرومان، ثم 
   .البيزنطيين من بعدھم، التدخل في شؤون البالد العربية الجنوبية بأسلوب جديد

" بلينيوس"والذي دعاه  Eudamon=Emproionالذي يسمونه " عدن"وال ندري متى احتل الرومان ميناء 
Athene=Athenae=Athaene القيصر"إن " كتاب الطواف حول البحر األريتري"، إذ يحدثنا مؤلف "Kaisar 

أو قبلھا " م54 -  41" "كلوديوس"وقد تصور بعضھم إن ذلك وقع في أيام . استولى عليه في زمن غير بعيد عن زمانه ودمره
وال بد إن يكون ھذا االستيالء قد حدث من . فضال في ھذا االحتالل" رومة"لحكام " ألكسوميينا"ولعل لمساعدات . بقليل

وقد رأينا قبل قليل إخفاق الرومان . فقد كان البر في أيدي السبئيين والقبائل العربية األخرى. البحر، إذ ال يعقل وقوعه من البر
من جميع الوجوه نستطيع إن نتصور إنھم قد حصلوا على " عدن"ية وألھم. في االستيالء على اليمن، ورجوعھم عنھا خائبين

  .فوائد عظيمة من ھذا االحتالل الذي ال فعرف منتھاه وخاتمته، وكيف حدثت تلك النھاية

. على اليمن، وربما بعد الميالد بقليل" أوليوس غالوس"كان بعد حملة " ويرى يعض الباحثين إن استيالء الرومان على عدن
إخفاق تلك المحاولة الرامية إلى بلوغ المحيط الھندي من البر واالستيالء على العربية الجنوبية، تعويضا عن تلك  وذلك بعد

بعد الميالد، وھو زمن غير " 24"الخطة الخائبة، فنجح الرومان في االستيالء على الميناء من البحر، وذلك في حوالي السنة 
  ".أوليوس غالوس"بعيد عن حملة 

، إذ Caius Caesar" كايوس قيصر"، إلى إن االستيالء على عدن كان قد وقع في أيام Mommsen" مومسن."وقد ذھب
" مومسن"ورد في األخبار إن أسطوله في البحر األحمر كان قد استولى على جزء صغير من بالد العرب، فيحتمل على رأي 

. رأيه أيضا إن يكون ھذا االحتالل قد وقع بعد قليل من ھذا الوقتويحتمل على . إن يكون المكان الذي استولى عليه ھو عدن
   .Nero" نيرو" "نيرون"، أو Claudius" كلوديوس"بينما ذھب آخرون إلى إنه وقع في أيام 
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" سكينيته"، وذلك ألنه كان قد ھاجم العرب ال " كر كال" "كركال"وقد ذھب بعض الباحثين إلى إن القيصر المقصود ھو 
Scenties  سبتيميوس سويروس"في أثناء الحروب الثانية التي أعلنھا القيصر "Septimius Severus  البارثيين"على "

Parthians ،"197 - 199 بعض " الطواف حول البحر األريتري"وذھب بعض آخر إلى إن في خبر مؤلف كتاب ". م
بلقب " رومة"في ذلك الوقت بتلقيب ملوك ، وذلك ألن العادة لم تكن قد جرت Kaiser" قيصر"الوھم في تثبيت لفظة 

، "األشعر"، أي Ilaisarأو  Elisarوقد يكون تحريف . لذلك رأى إن في الكلمة تحريفا، و إنھا قد تعني شيئا آخر". قيصر"
، إن "اشعرن" "األشعر"، أي Elisar" اليزر" Kaiserويرى من يذھب إلى إن المراد ب ". بطلميوس"عند  Elisarوھم 

غير بعيدة عن " األشعريين"وتخريبه كان بعد إخراج الحبشة عن العربية الجنوبية، وان أرض " عدن"ء على ميناء االستيال
لذلك فال تستبعد مھاجمتھم لعدن في وقت غير بعيد عن أيام مؤلف الكتاب، وان المؤلف ذكرھم، ولكن تحريفا وقع في . عدن

  .Kaiserاالسم فحوله إلى 

عن حملة " سترابون"المذكورة في خبر  Ilasarأو  Ilsaroھي كلمة  Kaiserإلى إن لفظة وقد ذھب بعض الباحثين 
مع " الشرح يحضب"قد خرب في ابان حروب " عدن"وھو يرى إن ميناء ".. الشرح يحضب"، وقصد بھا "أوليوس غالوس"

  . Kaiserى صارت ، ثم حرف النساخ اللفظة حتIlasar" الشرح"قتبان وحضرموت، وان مؤلف ذلك الكتاب أراد 

وقد صار في إمكان السفن الرومانية بعد االستيالء على عدن االستراحة فيھا واإلقالع منھا إلى الھند وإلى السواحل اإلفريقية 
وقد وضع الرومان فيھا حامية رومانية لضمان سالمة الرومان في ھذه المنطقة، كما وضعوا سفنا تحمل رماة . والعودة إليھا
   .مقاومة لصوص البحر من التحرش بالسفن، وقد كان أولئك اللصوص يمألون البحارمن الرومان ل

صھريج كبير لخزن الماء، من عھد ما قبل الميالد على رأي بعض الباحثين، يتسع " الكريتر" Craterوفي عون عند ال 
ك العھد لتموين ھذا الميناء المھم بماء من الماء، تأتي إليه من األمطار، يظھر إنه استعمل في ذل" غالون"لزھاء عشرين مليون 

  .الشرب، لعدم وجود موارد كافية من الماء، تسد حاجة أھله به

وال ندري متى اضطر . على شھرة بعيدة منذ ھذا الزمن، وظل محافظا عليھا وعلى أھميته حتى اليوم" عدن"وقد حصل ميناء 
الذي نعرفه إن الرومان، ثم الروم من بعدھم، بقوا يقيمون  ولكن. الرومان إلى ترك ھذا الميناء، على وجه صحيح مضبوط

وزنا له، ويھتمون بشأنه، ألته كان أسھل طريق لھم توصلھم إلى سواحل إفريقية والھند والعربية الجنوبية، ولذلك كانت فيه 
على إرسال بعثة " الثانيقسطنطين "ولعل ھذا االھتمام ھو الذي حمل القيصر . دائما جالية كبيرة من أصحاب السفن والتجار

إن ميناء " كتاب الطواف حول البحر األريتري"ويفھم من كالم مؤلف . للميالد 356نصرانية تبشيرية إلى عدن، بلغتھا سنة 
كان الموضع الذي تقصده السفن القادمة من مصر ومن الھند، ففيه تفرغ حموالت تلك السفن  Eudaimon Arabiaعدن 

لتنقل منھا إلى مصر أو إلى الھند، فميناء عدن كان ذا شأن خطير في التجارة العالمية إذ ذاك، وكان الموضع الذي تتبادل فيه 
  .السفن الحموالت

" ادنه"أول من سماه بي  Uranius" أورانيوس"، وكان "لميوسبط"عند  Arabia Emporionو يعرف ميناء عدن ب 
Adana وذكر اسم . الذي عاش في القرن الثالث بعد الميالد" اصطيفانوس البيزنطي"، وذلك كما جاء في كتاب "عدن"، أي
Adane  وقد سمي ميناء عدن ب ". م 361 - 337" "قسطنطين الثاني"في أخبار تنصر الحمريين في أيام القيصر
Athana  و ب " بلينيوس"عند"Adana" فيلوستورجيوس"، عند "Philostorgius . وكان قد خرب وتعطل أيام حملة

على البحر األحمر محله، ولكنه مع ذلك لم يفقد منزلته، وعادت إليه مكانته بعد مدة  Muza، فجل ميناء "أوليوس غالوس"
   .قصيرة من ھذه الكارثة

فذكر اسم ". عدن"اسم قبائل جعل ارضھا على مقربة من  Athana=Athenae" عدن"بعد اسم " بليني"وقد ذكر 
Chorranitae  وCaunaravi  وCesani=Chani . وغيره، " بليني"وفيي ھذه األرضين، وجدت كما يفھم من أخبار

  .وھي مدن خربتھا ودمرتھا الحروب. Chalcisو  Arethusaو  Larisa: مدن يونانية سكنھا يونان، منھا

إنھا خربت ودمرت بالحروب، ھي من " بليني"ن بعض الباحثين إن المدن اليونانية التي أشير إليھا، والتي ذكر ويظ
على السواحل العربية، إليواء السفن اليونانية والتجار والجنود الذين زرعوا في " البطالمة"المستوطنات التي أنشأھا وأقامھا 

فلما ضعف أمر البطالمة، ھاجمت . طرة منھا على السواحل العربية وعلى البحارھذه األماكن لحماية تجارة البطالمة والسي
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القبائل العربية ھذه المواضع واستولت عليھا، لخربت تلك المدن، أو غلب عليھا العرب، وتبدلت أسماؤھا إذ تحولت إلى أسماء 
  .عربية

ئ المعروفة التي يقصدھا التجار في ھذا الزمن الذي يقع على المحيط الھندي، كان أيضا من الموان" قنا" Qenaوميناء 
" عدن"الذي ذكر مع " كنة"وشھرته ھذه قديمة، ويغلب على الظن إنه ميناء . فتصل إليه السفن لإلبحار وللخروج منه إلى الھند

وآشور وكلمد حران وكنة وعدن تجار شبا : "، ألن القرائن تدل على إنه ھو المقصود من اآلية في ھذا السفر"حزقيال"ي سفر 
  ".تجارك

 Bereniceفي جملة الموانئ المقصودة التي كانت السفن الرومانية تصل إليھا وھي قادمة من ميناء " بلينيوس"وقد ذكره 
الميناء الذي نتكلم " قنا" Caneعند باب المندب، و  Ocelisو " مخا"عند " موزع"، أي Muza: وھذه الموانئ ھي. بمصر
   .عنه

وعدن،  Mousa=Muzaھذا الميناء أيضا، كما ذكر ميناء " الطواف حول البحر األريتري"وذكر مؤلف كتاب 
فكان في " كان" Kany=Kana" كانه" "كنا" "قنا"أما ميناء . وقد ذكر إن ھذا الميناء األخير كان قرية. Ocelis=Okylisو

مقابل ھذا الميناء جزيرتين، تسمى إحداھما جزيرة ملك حضرموت، وذكر إن في " العزيلط"، أي Eleazozأرض الملك 
في الزمن الحاضر، وأما الثانية " سيخا"، والجزيرة األولى ھي جزيرة "القباب"، وتسمى األخرى جزيرة Ogneunالطيور 

وقد  Kanyوذكر مؤلف الكتاب المذكور إن اللبان والمر وبقية األفاويه تحمل من منابتھا إلى ميناء ". براقة"فھي جزيرة 
مشدودة إلى جذوع أو أخشاب بحبال تربط بينھا، لتوصل " تحمل على وسائل النقل المائية المصنوعة من قرب منفوخة بالھواء

ثم توزع من ھذا الميناء على التجار أو ترسل في السفن إلى األسواق العالمية، كما ذكر . تلك المواد الثمينة إلى الميناء المذكور
  .ا الميناء إلى الھند و إلى الخليج وتذھب منه إلى موانئ الساحل األفريقي كذلكإن السفن تذھب من ھذ

أو " م 105"في سنة  Provencia Arabaea" الكورة العربية" "المقاطعة العربية"ما يسمى ب " تراجان"وبعد إن كون 
على رأس " أيلة"ريقا مھمة من ، أحدث تغييرات مھمة في اإلدارة وفي طرق المواصالت وأصول الجباية، فأنشأ ط"م 106"

محطة مھمة جدا للقوافل القادمة من اليمن والحجاز، " بصرى"، وصارت "دمشق"خليج العقبة مارة بالبتراء فبصرى إلى 
وأصلح القناة القديمة التي تصل النيل بالبحر األحمر، وقوى األسطول الروماني، وأمده بسفن أحدث وأقوى من السفن القديمة، 

   .ومة لصوص البحر وللسير بحرية في البحر األحمر، والحتكار التجارة البحرية التي ھي مصدر كل غنى وثراءوذلك لمقا

تعرضت للغزو أيضا، وھي من أمھات مدن الجاليات " Pumbaditha" "فومبديثة"وورد في األخبار أيضا إن مدينة 
  .ملوك الحيرة" آل نصر"ويظھر إنه من قوات " عاقوالء"ھاجمھا جيش جاءھا من . اليھودية

وقد جاء في . ولذلك كانوا يتعاملون معھم، ويأتون إليھم ويذبحون عندھم. ، محاطة باألعراب"فومبديثة"وقد كانت مدينة 
وذلك ألن أعياد األعراب لم . األخبار أن أحبارھا قد أباحوا ألھلھا التعامل مع األعراب في أيام أعيادھم، أي أعياد األعراب

ألن أحكام التلمود تمنع اليھود من التعامل مع . ، تحل في وقت معين وفي مواسم مثبتة، لذلك جوزوا لھم البيع فيھاتكن ثابتة
  .الغرباء في أيام أعيادھم إذا كانت تلك األعياد أعيادا دينية

عينة ال تتغير وال تتبدل في ولما كانت الشريعة اليھودية ال تعتبر العيد عيدا مقدسا دبنيا إال إذا كان يقع في أوقات ثابتة م
التقويم، لذلك أفتى األحبار بعدم اعتبار أعياد األعراب أعيادا دينية، وأباحوا ألھل المدينة التعامل مع المعيدين في أيام 

  .أعيادھم

الفرس والروم، أما بالنسبة إلى أعياد . وقد باعوا لھم خمرا وحبوبا. وإال فما كان يحل لھم بيع األعراب شيئا في أيام تعييدھم
فقد منع التلمود اليھود من التعامل مع الفرس أو الفرس فيھا، ألنھا أعياد ثابتة وقد نص على مواعيدھا، وأشھر إليھا في 

  .التلمود، لذلك طلب من اليھود االمتناع عن بيع الفرس والروم شيئا في أعيادھم

، طلبوا من أھله وھم يھود "SIkunya" "صقونية"ن لموضع ، المجاوري"طيايه" "طيية" "طيعه"ويذكر التلمود إن األعراب 
وكانت . أن يذبحوا لھم ذبائح في مقابل إعطائھم لحومھا وجلودھا، أما دمھا فيجمع ويعطى لألعراب وذلك التقديمه ألربابھم

  .عادتھم تلطيخ أصنامھم بدم القرابين
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د اليھودية األخرى المدونة بالسريانية، فقد أطلقوا وأطلقت أما السريان والموار. في التلمود" طييعه"وقد عرف األعراب ب 
" طيء"والكلمتان من أصل واحد، ھو " طييعه: "، وذلك بإسقاط حرف العين من الكلمة"طيايا" "طييه"على األعراب لفظة 

ى غلب اسمھا سائر أسماء وقد كانت في أيام تدوين التلمود من أقوى وأشھر القبائل العربية، حت. اسم القبيلة العربية المعروفة
  .القبائل، فأطلق على كل عربي كائن ما كان

وذكر ". فومبديثة"في كتاب من كتب التلمود، على العرب المزارعين الذين استقروا على مقربة من " عربايه"وأطلقت لفظة 
مالك، وأقاموا بھا، ولھذا السبب، فقد التلمود إن اولئلك العرب المزارعين كانوا قد انتزعوا مزارع اليھود بما فيھا من أبنية وأ

، وطلبوا منه إعطاءھم وثائق تملك أخرى، حتى يكون في إمكانھم "Abaya" "ابيه"ذھب اليھود إلى حبرھم وقاضيھم 
  .مراجعة السلطات الثبات ملكيتھم ألمالكھم التي انتزعت بالقوة منھم

، وذھب قسم منھم إلى اليمن، كما سأتحدث "يثرب"ى نزلوا وقد نزح يھود من فلسطين إلى الحجاز، فسكنوا وادي القرى حت
  .عن ذلك فيما بعد

  الدولة المعينية: الفصل التاسع عشر

تقريبا على ." م. ق 630 - 1350"تعد الدولة المعينية من أقدم الدول العربية التي بلغنا خبرھا، وقد عاشت وازدھرت بين 
أما المؤلفات العربية اإلسالمية فال . الكتابات المدونة بالمسند و الكتب الكالسيكيةوقد بلغتنا أخبارھا من . رأي بعض العلماء
" براقش"على إنه محفد من محافد اليمن وحصن ومدينة، وذكرت إنه ھو و " معين"ولكنھا عرفت اسم . علم لھا بھذه الدولة
   .من أبنية التبابعة

، وقد سماھم "سترابو" "سترابون"و " ديودورس الصقلي" "الكالسيكيين"وأقدم من ذكر المعينيين من الكتاب 
Minae=Meinaioi إن مدينتھم العظمى ھي : وقالCarna=Karna يراتوستينس"، وذكر نقال عن كاتب أقدم منه ھو "

Eratosthenes أما . و أما حضرموت، فتقع شرق بالد معين". قتبان"، إن بالدھم شمال بالد سبأ وشمال أرض
، ويرى، Mamaliفقد ذكر السبئيين والقتبانيين والحضارمة، وذكر أرضا اخرى دعاھا  Theophrastos" ثيوفراستوس"
، وأن تحريفا وقع في نسخ الكلمة، فصارت على الشكل المذكور، أي Menaioi=Minaea" معين"إنه قصد " أوليري"

Mamali . بلينيوس"وقد ذكرھم "Pliny حضرموت"أرض  أيضا، فأشار إلى إن بالدھم تقع على حدود "Atramitae .
  ".بطلميوس"وآخر من ذكرھم الجغرافي الشھير 

، حتى دخل السياح ااألوروبيون بالد العرب بعد نوم "معين"ولم بتي حدث أحد من الغربيين بعد الجغرافي المذكور عن 
أدورد "و  Joseph Halevy" يوسف ھاليفي"، وكان في مقدمة من نشر خبر ھذا الشعب "معين"طويل، فبعث عندئذ اسم 

، وغيرھم ممن سترد Sasignac" ساوينه"و  Jaussen" جوسن"و  Euthing" أويتنك"و  Eduard Glaser" كالسر
أسماؤھم، حصلوا على نقوش معينية نشرت ترجمات بعضھا، ونشر بعض آخر بغير ترجمة، وال يزال بعض آخر ينتظر 

  .النشر

وقد زارھا السائح . قة سھلة بين نجران وحضرموت، أرضھا خصبة منطقةوقد ظھرت ھذه الدولة في الجوف، والجوف منط
  .وذكر الھمداني جملة مواضع فيھا، ولم يعرف شيئا عن أصحابھا. ووصفھا Niebuhar" نيبور"

" قرنا" "قرنة: "، وھي"قرنو" "قرن" "القرن"وقد كانت عاصمة تلك الدولة . وبراقش، وكمنا وغيرھا: معين، ونشق: ومن ھذه
Carna=Karna عند بعض الكتبة الكالسيكيين.   

على عدد كبير من الكتابات المعينية اكتشفھا في أثناء سياحته في الجوف، دعيت ورقمت باسمه، حصل " ھاليفي"وقد حصل 
وحصل " معين"مجموعھا ثمانون كتابة من خرائب  Halevy 266حتى رقم  Halevy 187على الكتابات المرقمة برقم 

كتابة، كما حصل على صور " 155"، ويبلغ مجموعھا "يثل"من " 578"حتى رقم " 424"المرقمة من رقم  على الكتابات
كتابة، أغلبھا " 750"ويبلغ مجموع الكتابات المعينية التي استنسخھا زھاء ". السوداء"ومن " كمنا"عدد آخر من الكتابات من 

  .تتألف من بضعة أسطر كتابة" 60 - 50"قصيرة، وبعضھا يتضمن بضع كلمات، ما خال 
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الجامعة المصرية لدراسة ھجرة الجراد الرحال " جامعة فؤاد األول"وزار الجوف بعد ذلك السيد محمل توفيق وقد ندبته 
، وقد انتھز الفرصة "م 1945"والمرة األخيرة سنة " م 1944"والكشف عن مناطق تولده، ودخله مرتين، المرة األولى سنه 

لزخارف وكتابات، نشرھا في البحث الذي نشره له " فوتوغرافية"وخرائبھا وآثارھا، وأخذ صورا  فدرس سطح تلك المنطقة
  ".آثار معين في جوف اليمن: "بعنوان" م 195"، وذلك سنة "المعھد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاھرة"

  .م 1947"لجوف في مايس سنة األمين بالمتحف المصري، إلى اليمن، وزار سبأ وا" الدكتور أحمد فخري"ورحل 

ولذلك، فان . ، مكان ينافس الجوف في كثرة ما فيه من آثار وخرائب عادية"ھاليقي"وليس في كل بالد العرب على حد قول 
الباحثين عن القديم يرون فيه أمال عظيما وكنزا ثمينا، وقد يكشف لھم عن صفحات مطوية من تأريخ تلك البالد وربما ي 

وفيه مدن مھمة، كان لھا شأن وصيه في تأريخ العالم القديم، . الد أخرى كانت لھا صالت وعالقات باليمنكشف عن تأريخ ب
   .عاصمة سبأ، التي بلغ صيتھا اليونان والرومان" مأرب"كالمدن التي مر ذكرھا، وكمدينة 

كما تتساقط عليه األمطار،  ، الذي يبلغ عرضه مترين وعمقه مترا،"الخارد"والجوف أرض خصبة ذات مياه، تسقيه مياه 
فوق سطح البحر، وتحيط به الجبال من ثالث جھات، " 1100"فتروي أرضه، وتكون سيوال تسيل في أوديته، ويبلغ ارتفاعه 

ونطرا لوجود مزايا كثيرة فيه تساعد على تكون الحضارة فبه، لذلك صار مخزنا للحضارة القديمة في اليمن، وموقعا يغري 
وسيكون من األماكن المھمة في اليمن في الزراعة . صدونه للبحث في تربته عما كان فيھا من أسرار وآثارعلماء اآلثار يق

  .وفي التعدين بعد تطور اليمن ودخول األساليب العلمية الحديثة إلى تلك األرجاء

ريق البلقاء من ناحية الحجاز، ، التي كانت مستوطنة معينية في ط"ديدان"وقد أمدتنا الكتابات التي عثر عليھا في الجوف وفي 
" ديلوس"، والكتابات المعينية األخرى التي عثر عليھا في جزيرة "الجيزة"والكتابات المعينية التي عثر عليھا في مصر في 

Delos  من جزر اليونان، والتي يعود عھدھا إلى القرن الثاني قبل الميالد، بأكثر معارفنا التي يعود عھدھا ھنا، ومنھا
ويرى جماعة من العلماء إن . ولوالھا لكانت معارفنا عن المعينيين قليلة جدا. جنا في األغلب أسماء ملوك معيناستخر

، وھم "المعينيون"الواردة في التوراة إنما يقصد بھا  Me'inim=Me'unim" معينيم" "معونم"أو  Maon" معون" "ماعون"
" العال"، أو ھم أھل Petra" البتراء"واقعة إلى الجنوب الشرقي من ال" معان"إلى طور سيناء، أو ھم سكان " النقب"سكان 

   .، وذكروا في موضع آخر مع قبائل من العربNegev" النقب"وقد ذكروا في موضع من التوراة في جملة سكان ". الديدان"

مثال يرى إن األبجدية التي " ركالس"وليس بين الباحثين في تأريخ المعينين اتفاق على تأريخ مبدأ ھذه الدولة وال منتھاه، ف 
استعملھا المعينيون في كتاباتھم ترجع إلى األلف الثانية أو األلف الثالثة قبل الميالد، وھذا يعني إن تأريخ ھذا الشعب يرجع إلى 

 D.H. Muller" ميلر"و " ھاليقي"ويعارض ھذا الرأي . ما قبل ھذا العھد، فالمعينيون على ھذا ھم أقدم عھدا من العبرانيين
. وغيرھم Lidzbarski" ليدزبارسكي"و  Sprenger" شبرنكر"و  E. Meyer" ماير"و  Mordtmann" موردتمن"و 

" ھومل"ويرى . ھذه مبالغة، وأن مبدأ ھذه الدولة ال يتجاوز األلف األولى قبل المسيح بكثير" كالسر"ويرون إن نظرية 
Hommel  705"ونھاية حكومتھا في عام ." م. ق 1200 -  1500"ما بين " معين"إن من الممكن إن يكون بدأ تأريخ دولة 

 630وحكم آخر ملك نعرفه من ملوكھا في عام . م. ق 1120مبدأ حكم أول ملك من ملوكھا في عام " فلبي"وجعل .". م. ق
  .م. ق

في تقدير مبدأ تأريخ دولة معين، ويرى إن في ذلك التأريخ " ھومل"و " نكلر"و " كالسر"رأي  Winnett" ونت"ويعارض 
". شبا"، أقدم الدول العربية مستدال على ذلك بما ورد في التوراة من قدم "ديدان" "ددان"وكذلك " سبأ"أي " شبا"مبالغة، وأن 

وعام ." م. ق 24"، و أما نھايتھا، فقد كانت بين عام ."م. ق500"ال يمكن إن يتجاوز عام " معين"ويرى إن مبدأ دولة 
   .".م. ب50"

عن قدم الدولة المعينية إن ھذه النظرية ال تستقيم مع ما ھو معروف بين العلماء عن تأريخ " كالسر"وبعض معارضو نظرية 
إلى " المسند"قبل الميالد معناه إرجاع  عند البشر، فإن إرجاع تأريخ معين إلى األلف الثانية أو األلف الثالثة" األلفباء"ظھور 

ال يتجاوز عھده ألف سنة " الفينيقي"أقدم من ذلك، وھذا يتعارض مع النظريات الشائعة عن قدم الخط عند البشر، فان الخط 
في  إلى ھذه الحجة أيضا" ھوارت"واستند .كما يظھر من أشكاله وصوره الھندسية أقدم عھدا منه" المسند"قبل الميالد وليس 

ھذا الرأي أيضا، ويرى أيضا إن كتابات " أوليري"وبرى . قبل الميالد 1500معارضه رأي من يرجع تأريخ معين إلى سنة 
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، وھذا ال "الفينيقي"قبل الميالد، وذلك ألن ھذا القلم قد أخذ من القلم  700المسند كافة معينية أو سبئية، ال تتجاوز البتة السنة 
  .ع في تأريخه إلى أكثر من القرن الثامن قبل الميالديمكن إن يطاوله، وأن يرج

قبل الميالد، " 725"في كتابه في تأريخ التشريع والتوريخ عند العرب الجنوبيين مبدأ قيام دولة معين بسنة " مالكر"وقد ثبت 
  .وسقوطھا بالقرن الثالث قيل الميالد

. لنشرة التي تصدرھا المدارس األمريكية للبحوث الشرقيةموضوع ترتيب حكام معين بالبحث، وذلك في ا" البرايت"وتناول 
وھو يختلف أيضا مع المتقدمين في موضوع تواريخ أولئك الحكام،ويحاول جھد اإلمكان االستفادة من الدراسات األثارية 

إلى تقسيم ملوك دولة " معين"وقد ذھب في أحد أبحاثه عن . يعثر كليھا في تقدير حكم المكربين والملوك. للكتابات ولآلثار التي
ملك حضرموت على راس ھذه المجموعات، " صدق ايل"وھو ابن الملك " اليفع يثع"معين إلى ثالث مجموعات جعل الملك 

   .".م. ق 25"والسنة " 50"وجعل نھاية ھذه الدولة فيما بين السنة ." م. ق 400" وجعل حكمه في حوالي السنة 

قيام حكومة معين ولنھايتھا وسقوطھا، ھو تأريخ في رأيه مضبوط، ال يتطرق إليه  وھو يرى إن التاريخ الذي وضعه لمبدأ
الشك، غير إنه يرى إن ما ذكره عن رجال المجوعات الثالث يحتمل إعادة النظر فيه، وال سيما المجموعة األولى حث يمكن 

  .إجراء بعض التغير فيھا

، وقد استمر حكمھا إلى ما بعد ."م. ق 350"ين كان قبل السنة وضع آخر إنه يرى إن قيام مملكة مع.في" البرايت"وذكر 
  .".م. ق 100"أو السنة ." م. ق50"السنة 

وھكذا في الباحثين في العربيات الجنوبية . وذھب آخرون إلى إن نھاية مملكة معين كانت في حوالي السنة المئة بعد الميالد
لقدماء منھم كانوا يرفعون مبدأ الدولة ونھايتھا عن الميالد، أي يبعدون مختلفين في بداية الدولة وفي نھايتھا، ويالحظ إن ا

المبدأ والنھاية عنه، أما المتأخرون فھم على العكس، ال يذھبون مذھبھم في البعد عن الميالد، ويخاولون جھدھم جعل نھاية 
فھناك . ر عمر الدولة المعينية مستمراوما زال الجدل بين علماء العربيات الجنوبية في تقدي. المملكة في حوالي الميالد

صعوبات تعترض نظرية من يقول إن الدولة المعينية سقطت قبل الميالد بمئات من السنين في أيدي حكام سبأ، والقائلون بھا 
أيضا إن المعينيين قد تضاءل أمرھم وضعفوا كل الضعف وغلبت عليھم البداوة في " كالسر"وقد رأى . وأتباعه" كالسر"

" ديودورس الصقلي"و " بلينيوس"و " سترابو"ة القرن األول قيل الميالد، على حين إن الموارد الكالسيكية ومنھا مؤلفات نھاي
الذي ھو من رجال القرن الثاني للميالد " بطلميوس"تعارض ھذا الرأي بإشارتھا إلى المعينيين وإلى تجارتھم، بل تجد إن 

كتابات المعينية التي عثر عليھا في الجيزة يمصر، تؤيد ھذا الرأي أيضا، إذ نشير إلى ثم إن ال". إنھم شعب عظيم" يقول فيھم 
" أوليري"ومن ھنا قال . اشتغالھم في التجارة، تجارة استيراد البخور للمعابد المصرية، في القرن الثالث أو الثاني بعد الميالد

   ربما كان ذھاب حكمھم فيوغيره إن المعينيين بقوا نشطن عاملين إلى ما بعد الميالد، و

  .أو في أيام الرومان، ومھما يكن من أمر فليس في اإلمكان البت في تعيين ذلك العھد" البطالمة"أيام 

، أي دور الملوك الكھنة ھم الذين قضوا "المكربين"من دور " سبأ"والذين يقولون بتقدم دولة معين على سبأ، ويرون إن حكام 
غير إننا ال نعرف في ف تم ذلك، . ا الحكم من ملوك معين، وأخضعوا المعين بين إلى حكم سبأعلى حكم دولة معين فانتزعو

  .ومن ھو الملك المعيني الذي تغلب عليه السبئيون

وال يمكن تقريب وجھة الخالف ھذه إال باالستعانة بالحفريات العلمية العميقة المنظمة، وبما سيستخرج من جوف األرض من 
وأسلوبه، ومقارنته  Paleographyدراستھا من ناحية تطور الخط . راستھا دراسات علمية متنوعةآثار وكتابات، ود

بالخطوط األخرى التي عثر عليھا في جزيرة العرب وفي خارجھا، لمعرفة عمرھا، ودراستھا من ناحية تحليلھا قليال مختبريا 
نتائج يكون مجال الشك والجدل غير كبير لمعرفة زمانھا ووقت نشوئھا، حيث يمكن التوصل بھذا التحليل إلى 

Radiocarbon ودراستھا من ناحية علم اآلثار، إلى غير ذلل من طرق توصل إلى نتائج إيجابية أو قريبة من حدود ،
  .اإليجاب
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   ملوك معين

االستفادة منھا بتنسيقھا وقد حصل قراءة الكتابات المعينية على أسماء ملوك حكموا دولة معين، أحصوھا وجمعوھا، وحاولوا 
غير إنھم لقوا صعوبات . و تبويبھا لتكوين قائمة منظمة مرتبة بمن حكم عش تلك الدولة حكما زمنيا متسلسال بقدر اإلمكان

فذھبوا في ذلك جملة مذاھب، ووضعوا تواريخ متباينة مختلفة، . كبيرة حالت بينھم وبين االتفاق على وضع قائمة موحدة متفقة
ن االتفاق وقد ذكرت إنھم مختلفون اختالفا كبيرا من حيث تعيين مبدأ ظھور تلك الدولة، وأنھم مختلفون أيضا في وكيف يمك

يضاف إلى ذلك إن الكتابات المعينية عفا هللا عنھا، لم ترد مؤرخة على وفق تقويم . تأريخ سقوطھا وفي الدولة التي أسقطتھا
أولئك الملوك ولم تذكر ترتيبھم في الحكم، وھي أكثرھا في أمور شخصية ال  من التقاويم، ولم تتحدث عن حكم أي ملك من

فليمس من الممكن إذن اتفاق الباحثين على وضع قوائم صحيحة لملوك معين، وال لمدد . عالقة لھا بسياسة وال بدولة و ملوك
تجر حفريات علمية عميقة في مواضع حكمھم ما دام الوضع على ھذا الحال والمنوال، والرأي عندي ھو أن ذلك لن يتم، ما 

المعينيين في اليمن وخارج اليمن، تمكننا من الحصول على كتابات جديدة لھا صلة ب سياسة الحكومة وبأخبار الملوك 
فإذا تم ذلك أمكن وضع مثل ھذه القوائم مستعينين بھذه الكتابات وبالكتابات األجنبية التي قد . وبعالقاتھم مع الدول األجنبية

شير إلى ملوك معين وبأمثال ھذه الدراسات نطمئن إلى ھذه القوائم، ونستطيع اعتبارھا ذات قيمة في تثبيت الحوادث وتواريخ ت
   .حكومة معين

وال استبعد احتمال . والملوك الذين وردت أسماؤھم في الكتابات المعينية، ليسوا ھم كل ملوك معين، بل ھم جمھرة منھم
قبل على عدد آخر من أسماء ملوك جدد ال نعرف من أمرھم اليوم شيئا، قد يزيد عددھم على ھذا حصول المنقبين في المست

اليوم غير ذات خطر بالنسبة للقوائم الجديدة، .فتصبح القوائم الموضوعة التي رتبھا علماء. وقد يبلغ أضعافه. العدد المعروف
  .واريخوسيتغير في ما كل شيء من أسماء ملوك، ومن أرقام مدد حكم وت

ومع ذلك فأنا ال أريد إن اكون جدليا سوفسطائيا، سلبيا غير بناء،وسأجاري الحال فأعرض على القارئ نتائج جھود أولئك 
من أسماء ملوك معينة التي عرفھا ثالث طبقات، كل " ھومل"جعل : العلماء في وضع قوائمھم بأسماء ملوك معين، فأقول

، ھؤالء الملوك سبع طبقات، الطبقة "كليمان ھوار"ورتب . ى تتألف من ملكينطبقة تتألف من أربعة ملوك، وطبقة أخر
األولى، تتألف من أربعة ملوك، والطبقة الثانية من خمسة، والطبقة الثالثة من أربعة، والرابعة من اثنين، والخامسة من ثالثة، 

جموع ملوك ھذه الطبقات السبع اثنين وعشرين ويبلغ م. وأما الطبقتان السادسة والسابعة فتتألف كل واحدة منھا من ملكين
و " أوتوويبر"وقد رتب . الذي حقق ھوية ستة وعشرين ملكا" مولر"وينقصن ھذا العدد أربعة ملوك عن قائمة . ملكا

، فقد ذكر اثنين وعشرين ملكا، نظمھم خمس سالالت، وجعل على رأس "فلبي"أولئك الملوك في طبقات أيضا أما " موردتمن"
 630إلى سنة  650الذي حكم على رأيه من سنة " تبع كرب"، وفي آخر الساللة الخامسة الملك "اليفع وقه"ة األولى السالل
   .م. ق

، فيقدم األسرة التي "مورد تمن"وأما . ، ھي اقدم اسر ملوك معين"اليفع وقه"إن الساللة التي في أولھا الملك " ھومل"وعند 
أب "، فيرى إن األسرة التي فيھا "ونست"أيضا أما " كليمان ھوار"وشد فعل ذلك ". قيثع ايل صدي"جعل على رأسھا الملك 

أو " معينا"والخالصة إن ھذه األسر أو السالالت ال تعني إنھا كل األسر التي حكمت . ھي أقسم عھدا من األسرتين" يدع يثع
آخر من األسر والملوك حكموا قبلھا سنن كثيرة إن األسرة األولى منھا ھي أول أسرة حكمت ذلك الشعب فقد يكون ھنالك عدد 

  .ربما بلغت قرونا

أو بعد ذلك ." م. ق 400"إن ملوك حضرموت كانوا ھم الذين أسسوا مملكة معين، أسسوھا في حوالي السنة " البرايت"ويرى 
ويرى من عدم . موتملك حضر" صدق ايل"، وكان ابنا للملك "اليفع يثع"ويرى إن أول ملك من ملوكھا كان الملك . بقيل

قبل الميالد، أي إن السبئين كانوا في خالل ھذه المدة أتباعا " 100"والسنة " 350"وصول كتابات سبئية ما بين السنة 
  .لحكومة معين

أقدم ملك معيني " اليفع وقه"، فجعل "ھومل"أما 0" اليفع يثع"، ھو الملك "البرايت"إذن على رأي " معين"فأول ملك من ملوك 
  .وھناك كما قلت قبل قليل من قدم ملكا آخر على ھذين الملكين. وآخرون" فلبي"بره إلينا، وقد جاراه في رأيه ھذا وصل خ

القديمة في " نشان" "نشن"، وھو مكان مدينة "السوداء"في كتابة عثر عليھا في موضع " اليفع وقه"وقد ورد اسم الملك 
" رأب" "راب"ب " عم"ملك معين، وشعب معن، قدما بأيديھم إلى معبد اإلله " وقهاليفع "إن الملك : الكتابات المعينة، ورد فيھا
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المعبد والقيم عليه تلك الھدايا، وتقبلھا باسم " كاھن"، أي "رشو"وقد تسلم ال . نذورا وھه ايا وقرابين، تقربا إليه" ذي نيط"من 
، ولعلھا كانت "رأب"رب " عم"ذور والقرابين إلى اإلله ولم تذكر الداعية التي دعت الملك وشعبه إلى تقديم تلك الن. المعبد

   .مذكورة في المواضع التي أصيبت بتلف في الكتابة

من مدن معين، دونت عند بناء بناية في " يثل"، وھي مدينة "براقش"وورد اسم ھذا الملك في كتابة أخرى عثر عليھا في 
  .ا، تيمنا باسمھا و تثبيتا لتأريخ البناءفيھ" وقه ايل صديق" "وقه آل صدق"عھده، فذكر ھو وابنه 

  ".القرن" "قرن" "قرنو"في كتابة وجدت في " اليفع وقه"ابن الملك " وقه ايل صديق" "وقه آل صدق"وعثر على اسم الملك 

 "البرايت"وھو في نظر ". أبكرب يشع" "اب كرب يشع"، فھو ابنه الملك "وقه ايل صديق" "وقه ايل صدق"أما الذي حكم بعد 
في حوالي  -على حسب رأيه  - وقد حكم . من رجال المجموعة الثانية من مجموعات ملوك معين" اليفع وقه"مثل والده و 

   .قبل الميالد" 150"السنة 

وتعود لذلك إلى المعينيين " الديدان"، أي في "العال"في كتابة عثر عليھا في " اب كرب يثع" "ايكرب يثع"وجاء اسم الملك 
". اوس بن حي" "اوس بن حيو"، كتبھا عند شرائه ملكا من شخص اسمه "غرية" "آل غريت"صاحبھا رجل من الشماليين، و

وآلھة معين، وجعل الملك في رعايتھا وحمايتھا لتقيه أعين الحساد كل من محاول " نكرح"وتيمنا بذلك قدم نذورا إلى اإلله 
تلك الكتابة، أو يتلفھا، أو يلحق بھا أذى، وقد تيمن . ن يحاول رفعودعا آلھة معين إن تنزل نقمتھا على كل م. االعتداء عليه

وقد وجد ". وقه ايل صديق" "وقه آل صدق"،وذكر بعده اسم "ايكرب يثع"باسم تلك اآللھة، وذكر بھذه المناسبة اسم الملك 
ابكرب يثع : "لى ھذا النحوفراغ بين االسمين،بسبب تلف أصاب الكتابة رأى ناشر الكتابة إنه واو العطف، فصير الجملة ع

، أي "بن"، وعندي إن ھذا الفراغ يمثل حرفين، ھما "أبكرب يثع ملك معين ووقه ايل صديق"، "ملك معن ووقه آل صدق
وبذلك ينسجم المعنى، إذ إن " أيكرب يثع ملك معن ابن وقه ايل"، "ابكرب يثع معن بن وقه آل صدق: "فتكون الجملة" ابن"
أما إذا وضعنا حرف العطف . ، انسجم المعنى"ابن"فاذا ذكر اسم األب بعد لفظة " أيكرب يثع"لد ، ھو وا"وقه آل صدق"
، بين االسمين، نكون قد قدمنا اسم االبن على اسم األب، وفي ذلك نوع من سوء األدب، أو داللة على إن االبن ھو "الواو"

على إنه حتى في ھذه األحوال واالحتماالت، ال يوضع . السم فقطالملك الحقيقي، وان والده لم يكن شيئا يومئذ، أو كان ملكا با
  .اسم األب بعد اسم االبن

  .تلك المنطقة التي كان يقيم فيھا صاحب تلك الكتابة" كبير"منصب " آل شعب"من " اوس"وقد أرخت الكتابة بأيام تولي 

وھو ابن ". عمى يثع نبط" "عميثع نبط" "يثع نبطعم "، وجاء فيھا اسم ملك يدعى "براقش" "يثل"وعثر على كتابة في مدينة 
   .المذكور" ابكرب يثع"الملك 

في كتابة دونت لمناسبة حبس أرض آللھة معين، لتكون " عميثع نبط بن أبكرب" "عم يثع نبط بن ابكرب: "وقد ورد اسم الملك
  ".يثل"بمدينة " عثتر الشارق"، أي "عثتر شرقن"وقفا على معبد اإلله 

وقد جعل . في المجموعة األولى من مجموعاته الثالث التي كونھا لملوك معين" عم يثع نبط"، فقد وضع اسم "يتالبرا"أما 
ھذا ھو غير " اب كرب"وقد أشار إلى إن ". أيكرب" "اب كرب"وذكر إنه رجل اسمه .". م. ق 300"حكمه في حوالي السنة 

  .في أواخر القرن الثاني لما قبل الميالد -على رأيه  -حكمه "ان ، الذي ك"وقه ايل صدق"الذي ھو ابن الملك " اب كرب يثع"

، وقد كانت في حوالي السنة "عم يثع نبط"وجود فترة قدرھا بنحو عشرين سنة، ال يدري من حكم فيھا بعد " فلبي"ويرى 
لك من ملوك وھو م. عرش معين" صدق ايل"بتولي الملك ." م. ق 1020"، وقد انتھت في حوالي السنة ."م. ق 1040"

، وھو ابنه، "اليفع يثع"فيكون بذلك قد جمع في شخصه بين عرش حضرموت وعرش معين، ثم انتقل العرش إلى . حضرموت
، انفرد بحكم "شھر عالن" "شھر علن"وكان له شقيق اسمه .". م. ق 1000"في حوالي السنة  - " فلبي"على رأي  - وقد حكم 
  .ش معينوبذلك انفصل عرش حضرموت عن عر. حضرموت

في حوالي " صدق ايل"الذي جعل حكم " البرايت"وتقدير " اليفع يثع"ولحكم ابنه " صدق ايل"ھذا لحكم " فلبي"وبين تقدير 
وھو ابن " اليفع يثع"ف . للملوك فرقا كبيرا" البرايت"وترتيب " فلي"كذلك نجد بين ترتيب . فرق كبير." م. ق 400"السنة 
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على نحو ما رأيت، إال انھما يتفقان " فلبي"، على حين أخره "البرايت"معين على رأي  ھو أول ملك ملك عرش" صدق ايل"
جعله ملكا على " فلبي"ثم يعودان فيختلفان أيضا، ذلك إن . كان ملكا على حضرموت" اليفع يثع"والد " صدق ايل"في إن 

   .فلم يدخلل اسمه في قائمته لملوك حضرموت" البرايت"حضرموت ومعين، أما 

وكان له شقيق اسمه ". فلبي"على تقدير ." م. ق 980"وكان حكمه في حوالي السنة " حفن ذرح"ابنه " اليفع يثع"وحكم بعد 
  .اسم ھذا الملك في قائمته لملوك معين" البرايت"ولم يذكر . ، ولي عرش حضرموت"معد يكرب" "معدكرب"

  .، ولي عرش حضرموت"معد يكرب" "معد كرب"شقيق، اسمه " حفن ذرح"إنه كان لي " فلبي"وقد ذكر 
على ." م. ق 965"وقد حكم في حوالي السنة ". اليفع ريام" "اليفع ريم"، فھو "حفن ذرح"بعد " معين"أما الذي ولي عرش 

  .لم يحكموا عرش حضرموت" معد يكرب"وقد حكم حضرموت أيضا، وذلك ألن ولد ". اليفع يثع"وھو ابن " فلبي"تقدير 

. ق 950"وقد ولى الحكم سنة . ، وھو ابنه"اليفع ربام"من بعد " ھو عشت" "ھوفعشت" "ھوف عث"إلى  ثم انتقل حكم معين
  ".البرايت"ودون ذلك بمئات من السنين على رأي  -" فلبي"على رأي  - ." م

د أما قبل الميال" 935"وقد كان حكمه في حوالي السنة " عوف عثت"بعد " أبيدع يشع" "أب يدع يشع"وانتقل العرش إلى 
   ".اليفع ريمام"وھو ابن . قبل الميالد" 343"فيرى إن زمان حكمه كان في حوالي السنة " البرايت"

وھي كتابة تتألف من جملة أسطر ومصدرھا مدينة  Halevy 192و  Glaser 1150: وجاء في الكتابة المرقمة برقم
بإصالح خنادق ھذه المدينة " القرن" "قرن" "قرنو"دينة ورد لمناسبة قيام جماعة من أشراف م" اب يدع يثع"معين، اسم الملك 

ذي "من أسرة " علمن بن عم كرب"وصاحب ھذه الكتابة واآلمر بتدوينھا، ھو . وترميم أسوارھا وإنشاء محلة جديدة فيھا
اب يدع "ملك معين " موددت"وصديق ومكتسب عطف ومودة " جبأن" "كبأن"ورئيس " آل حذار"، أي "ذي حذأر" "حذار

، "يذكر ايل" "يذكر آل"، و "يأوس ايل" "ياوس ايل" "ياوس آل"، و والد عدد من األوالد ساعدوه في ھذا العمل، ھم "ثعي
عثتر ذ : "وقد قاموا بھذا العمل تقربا إلى آلھة معين". يسمع آل" "يسمع ايل"، و "وھب ايل" "ھب آل"و" سعد ايل" "سعد آل"و

" رمشو"المدينة، المسمى " ربعن"وقد جرى العمل في ربع . و إلى ملك معين" حنكر"و " ود"و ". عثتر ذو قبض" "قبضم
" رب" "عثتر"وبعد االنتھاء من ھذا العمل ذبحت القرابين على عادتھم لآللھة ". شلوث"، وقد امتد إلى موضع "رمش"
ا وغير ذلك مما يذكر عادة وذكرت الكتابة تفاصيل األعمال التي تمت ومواضعھا ومقدارھ". ود"و " عثتر ذ قبضم" "قبض"

  .في وثائق البناء

اب يدع "، ورد فيھا اسم الملك Halevy 193، وھي الكتابة التي أشير إليھا بعالمة "قرنو"وھناك كتابة أخرى عثر عليھا في 
ة ، وھي من الكتابات المھمة التي تشير إلى الصالت السياسية التي كانت في ھذا العھد بين مملكة معين ومملك"يبع

، وقد بنى ذلك الحصن "عثتر ذ قبضم"لإلله " خرف"ملك حضرموت وقف حصن " معد يكرب"وقد جاء فيھا إن . حضرموت
، وقدمه إلى ابن "نكرح"و " ود"و " عثتر شرقن"و " عثتر ذ قبضم"ونذره لإلله " حضرموت"ملك " شھر علن بن صدق آل"

   .، و شعب معين)معين(ملك " اب يدع يثع"أخيه 

، وھي من الكتابات التي عثر عليھا في خرائب Halevy: في الكتابة الموسومة ب" معد يكرب بن اليفع يثع"الملك  وورد اسم
في " معد يكرب بن اليفع"واسم " اب يدع يثع"، كما ورد اسم الملك "وكل"، و تتحدث عن إنشاء بناء في مدينة "يثل"مدينة 

وقه "وورد في اثنين منھا اسم ابنه . في ثالث كتابات أخرى" اب يدع يثع" وورد اسم. أيضا" يثل"كتابة أخرى عثر عليھا في 
  .معه" وقه ايل ريام" "آل ريم

وان " اب يدع"كان معاصرا ل " أب يثع بن اليفع ريام"، أي ابن أخي "معد يكرب بن اليفع يثع"وتشير ھذه الكتابات إلى إن 
ابات تفيد المؤرخ بالطبع كثيرا في محاوالته لوضع قائمة بأسماء وھي كت. الصالت بين ابني الشقيقين كانت وثيقة وحسنة

ذلك من تثبيت .ملوك حضرموت وملوك معين، إذ إنھا جعلتنا نتفق في إن حكمي الملكين كانا في زمن واحد تقريبا، ومكنتنا
ھذه األسرة الحاكمة في أسماء بقية أسرتيھا على ھذا األساس بحيث ال يبقى ھنا موضع للجدل في موضع ترتيب أسماء رجال 

   .حضرموت وفي معين

، ترجع أيامھا إلى أيام Glaser 1115=Halevy 535 ،Halevy 578ومن الكتابات المعينية المھمة، كتابة رقمت برقم 
، أي بين الجنوب والشمال، وال يعرف مقصود "ذ شامت"و " ذيمنت"وھي تتحدث عن حرب وقعت بين ". اب يدع يثع"الملك 
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حكومة معين، وان المقصود " الجنوب"إلى إن المراد ب " ونكلر"وقد ذھب . ن الجنوب ومن الشمال على وجه أكيدالكتابة م
وقد دونت ھذه . التي كان يمتد سلطانھا على زعمه، إذ ذاك إلى ارض دمشق" أريبى"من الشمال حكومة عربية، ھي حكومة 

" ماون"على قراءة، أو موضع " معين"أي " معن"له بين موضع الكتابة لمناسبة نجاة قافلة كبيرة ضخمة من غزو تعرضت 
، فبكون "معن"و إذا صح إن الموضع األول المذكور ھنا ھو ". ركمات" "ركمت"وبين موضع : على قراءة أخرى" ماوان"

و أ" مون"و إذا كان الموضع ". رممت"العاصمة وموضع " مص ين"ما بين !قع ف.الھجوم على القافلة المذكورة قد و
  ".ركمت"و" ماوان" "مون"، يكون الھجوم قد وقع عليھا في المنطقة التي بين "ماوان"

واد : "، قال عنه"ماوان"اسم موضع دعاه " ياقوت الحموي"شيئا على وجه التأكيد، وقد ذكر " ماوان" "مون"وال نعلم من أمر 
   .انفيه ماء بين النقرة والزبدة، فغلب عليه الماء، فسمي بذالك الماء ماو

" سعد بن ولك"و " ذو يفعن"، "حم عثت"ابن " عم صديق"، "عم يصدق" "عميصدق" "عم صدق"وقد أمر بتدوين ھذه الكتابة 
: وقد أمر بتدوينھا، شكرا آللھة معين". معين مصران" "معن مصون"وعلى " مصر"كبيرين على " كبر"، و كانا "ذو ضفكن"
، "تنعم"القافلة وأنقذتھا من الوقوع في أيدي الغزاة، كما قاما بتزيين معبد  ، ألنھا نجت"نكرح"و " ود"و " عثتر ذو قبض"

". مصر"في وسط " مصر"و " مذى"وقد ورد في الكتابة ذكر حرب وقعت بين ". أب يدع يثع" "معين"وذلك في عھد ملك 
لقافلة وشملتھا برحمتھا شكر اآللھة على إن سلمت أموال المعينيين في ھذه المنطقة أيضا، وحفظت أرواح رجال ا!وقد

" ود"و " عثتر ذو قبض"و " عثتر الشارق" "عثتر شرقن"، شكرا وتسبيحا بحمد "قرنو"وحمايتھا إلى إن أبلغتھا حدود مدينتھم 
معد يكرب بن "و بابني " أب يدع يثع"، وملك معين "يثل"كل آلھة معين، و " وذات نشق" "عثتر ذي يھرق"و " نكرح"و 

  .ن و يثل، وشعبي معي"اليفع

ولم يرد في الكتابة ذكر الجھة التي كانت تقصدھا ھذه القافلة، أكانت متجھة من معين نحو الشمال، أي من اليمن نحو بالد 
نحو الجنوب قاصدة اليمن، ولكن القرائن تدل إنھا كانت راجعة عائدة " معين مصران"الشام، أم كان اتجاھھا على العكس من 

، وقد تعرضت ألخطار كثيرة بسبب الحرب المذكورة وبسبب الغزو الذي "قرنو"العاصمة أي متجھة نحو اليمن، نحو 
   .تعرضت له، وھي في طريھا إلى وطنھا

وھي وان أمنت على نفسھا . وقد كانت مثل ھذه القوافل ھدفا ممتازا للقبائل والعشائر وقطاع للطرق، لما تحمله من أموال
حاب األموال مع سادات القبائل الذين تمر الطرق من مناطق نفوذھم، إال إن مثل ھذه باتفاقات تعقدھا الحكومات ويعقدھا أص

وقد يقع االعتداء من قبائل أخرى . االتفاقات لم تكن كافية لحماية األموال المغرية التي تحملھا الجمال من طمع الطامعين فيھا
التجار معرضة دائما لألخطار، وعلى التجار أيضا زيادة  ولھذا كانت أموال. معادية لسادات القبائل الذين يحمون تلك الطرق

أسعار أموالھم، بسبب الضرائب المستمرة التي يدفعونھا لسادات الطرق، وبسبب الزيادات التي يفرضونھا في إتاواتھم ھذه، 
عند عودتھم سالمين  ولھذا ال غرابة إن نذر التجار آللھتھم وحمدوھا وسبحوا بأسمائھا. وإال تعرضت القوافل للسلب والنھب

  .من تجارتھم، أو عادت قوافلھم سالمة، فيوم العودة ھو في الواقع يوم فرح وعيد

اختلفوا في تعيين زمن وقوعھا كما " مصر"و " مذى"واختلف الباحثون في تعيين الحرب التي نشبت في وسط مصر بين 
، "الميديون" "الماديون"، ويراد بھم "الماذيين" "مذى" فذھب بعضھم إلى إن المراد من. اختلفوا في تثبيت ھوية المتحاربين

علھم محاكاة لبني إرم، وكانوا على اتصال وثيق " مذى"وھم طبقة من طبقات االيرانيين، ورأوا إن المعينيين كانوا قد أطلقوا 
، فقالوا إنھم من نسل "ينالميذي" "الماذيين"ومن بني إرم تعلم المسلمون نسبة . في ھذه الكتابة" مذى"ولھذا دعوا ب . بھم

" ميديا"و " مادي"اذن بمعنى " ماذي"و " مذى"ف ".كيرش الماذوي"وقد ذكر الطبري اسم ". ماذي بن يافت بن نوح"
Media . االبن الثالث ليافت في التوراة ومن نسله تسلسل الماديون" مادي"ھو " ماذي"و.   

وھم سكان ارض . الذين عرفوا بتحرشھم بالعبرانيين" المديانيين"، أھل مدين "المدينيون"ھم " مذي"إلى إن " فلي"وذھب 
ويرى إن الحرب المذكورة قد وقعت بينھم . ، وھي أرض واسعة تمتد من خليج العقبة إلى موآب وطور سيناء"مدين" "مديان"

  .ھم جماعة من بدو طور سيناء" مذي"إن " ھومل"وراى ". معين المصرية"أي " معن مصرن"وبين أھل 
 Madhoy" مذوي"ھم جماعة عرفوا به " مذي"نفسه، يخالف نفسه في مناسبات أخرى، فقد ذھب مرة إلى إن " فلبي"جد ون
  .وقعت تلك الحرب" مصر"، وبين ھؤالء وبين Maziouأو  Maroeأو 
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ھي " مصر"و " مذي"إلى إن الحرب المذكورة في ھذا النص، حرب " ونت"و اختلفوا في زمن وقوع تلك الحرب، فذھب 
أرطخشت " "أرتحشتا أوخوس"وقد استولى فيھا .". م. ق 343"والمصريين في سنة " الميديين"الحرب التي وقعت بين 

 K. Mlaker" مالكر"كذلك أما  Albright" البرايت"وإلى ھذا الرأي ذھب . على مصر Artaxerxes Ochus" أوخوس
 Cambyses" كمبيس" "قمبيز"فادت إلى فتح ." م. ق525"إن ھذه الحرب، ھي الحرب التي وقعت في حوالي سنة 

ملك معين، وفي حكم سائر ملوك " اب يدع يثع"ومن اختالفھم في قدير زمن وقوع ھذه الحرب، اختلفوا في زمن حكم . لمصر
  .معين، من مبدأ أول ملك إلى س آخر ملك من ملوك ھذه الدولة

،وأن ."م. ق 205"إلى " 210"عت في الفترة الواقعة فيما بين إلى إن الحرب المذكورة وق J. Pirenne" بيرين"وقد ذھبت 
." م. ق 217"في سنة " غزة"البطالمة، وأنھا قد تشير إلى االستيالء على " مصر"ومن " السلوقيون" "مذي"المراد من 

   .Rapheiaتقريبا، وإلى المعركة التي تلتھا ووقعت عند موضع 

، وأن "الجديين" "الماذويين"ي الحكومة التي تحكم العراق، ولو لم تكن من إنما كانت تعن" مذي"ويرى البعض إن لفظة 
" ھمذي" "مذي"ويستشھد على ھذا بورود لفظة . تعني الحكومة التي تحكم مصر من غير تقيد بجنسية الحاكمين لھا" مصر"

على " الميذيين"أي  "ھمذي"ويرى إن اطالق لفظة ". الفرس"للميالد، وقد قصد بھم " 614"من سنة " صفوي"في نص 
، إذ إن الساسانيين ھم فرس، "سلوقيين"ب " مذي"الفرس ال يثير اعتراضا كبيرا مثل االعتراض الذي يثار حول تفسير 

، فقد كانوا يونانا، وليست لھم عالفة يالفرس، ثم من "السلوقيون"والماذيين فرس كذلك، وان كانوا من جيلين مختلفين، أما 
، وفي جملتھم ھؤالء "مافويين" "ميذيين"لعھد من العرب كانوا يطلقون على كل من يحكم العراق، يدرينا إن أھل ذلك ا

  .السلوقيون

وقد ذھب بعض الباحثين فبه إلى إن ". مصر"، ووردت معھا لفظة "ااشر" "ااشور"ھذا وقد ورد في النص اسم أرض دعيت 
" ااشور" "ااشر"على بعض القراءات وعند ملك " صور"ي ، أو ف"مصر"الكبيرين المذكورين كانا يمثالن ملك معين في 

فذھبا إلى إن المراد من " كالسر"و " ھومل"أما . ، أو البا دية"آشور"ھي " ااشور" "ااشر"وذھبوا إلى إن ". عبر نھران"و
" ولطوشيم"، وھم Asshurim" اشوريم"أرض تقع على حدود مصر، سكنھا شعب دعي في التوراة ب " ااشور"

Lutushim  لويميم"و "Leummim  ددان"قبائل عربية جعلتھا التوراة من نسل "Dedan "من إبراھيم من زوجه " ديدان
 Ashur" اشور" "ااشور"وقد وردت اللفظة . سكان الخيام" اشوريم"إن معنى  Taegum" التركوم"وقد ورد في ". قطورة"

  .في كتابتين معينيتين

يران المذكوران في الكتابة، وھما أصحابھا، قد حكما ومثال ملك معين في معين يكون الكب" كالسر"و " ھومل"وعلى راي 
وھي . Hebron" حبرون"و Beersheba" بئر السبع"أي في منطقة تمتد من مصر إلى " ااشور"وفي أرض " المصرية

   ".كالسر"وجنوب فلسطين عند " غزة"، واألرض الواقعة بين السويس إلى "ھومل"طور سيناء عند 

وقد ورد اسم . خوالن على رأي الباحثين"و " سبأ"وأما الميغرون على القافلة والذين أرادوا االستيالء عليھا، فھم قوم من 
  .الخوالنيين في نصوص عربية جنوبية مما يدل على إنھم كانوا من القبائل المعاصرة للسبئيين

، أي بين سادة الجنوب وسادة "ذ شامت"و " ذيمنت"بين ويتبين من ھذا النص إن حربين قد نشبتا قبل تدوينه، حرب نشبت 
. وقد أصاب المعينيين من ھاتين الحربين خسائر كبيرة". مصر"و " مذي"الشمال، وحرب أخوى ھي الحرب التي نشيت ببن 

تقديم أجوبة عنھا أما متى نشبت الحربان وكم كانت المدة بينھما، وبين الھجوم على القافلة المعينية المذكورة، فليس من الممكن 
مقنعة ومقبولة، لقلة ما لدينا من كتابات ووثائق، وقد رأينا اختالف أھل العلم في تقدير تأريخ ھذا النص، بسبب أخذھم بالحدس 

  .والتخمين، لذلك أرى إن من الصواب ترك ھذه اإلجابة إلى المستقبل

إال إنه لم يذكر اسميھما " معديكرب بن اليفع"أشير فيه إلى ابني ، وقد "اب يدع يثع"وقد رأينا إن ھذا النص دون في أيام الملك 
" فلبي"إال إن . وھذا لم يتمكن الباحثون من وضعھما في قائمة ملوك حضرموت. وال نعتھما فجعلنا بذللك بجھل من أمرھما

ة قرون مندمجة فيھا إلى ذكر انھما لم يتربعا على عرش تلك المملكة ألنھا ضمت إلى معين وبقيت مدة قدرھا بحوالي ثالث
   ".السمع ذبيان بن ملككرب"الملك  -على رأيه  - قبل الميالد حين انفصلت عن معين، وتولى الحكم عليھا " 650"حوالي السنة 
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، وھو Rep. Epig., 3535في النص الذي وسم ب " وقه أيل ريام" "وقه آل ريم"، واسم ابنه "ابيدع يثع"وذكر اسم الملك 
، وصاحب ھذه الكتابة ھو "مذابا" "مذبا"عند بنائه " آل ضفكان" "آل ضفجان" "آل ضفجن"من " ابن ھوفعثتسعد "نص دونه 

معن "تولى إدارة مقاطعة . كذلك" كبيرا"وقد كان . المذكورة Glaser 1155من العشيرة التي ينتمي إليھا صاحب الكتابة 
ألن سكانھا من المعين الساكنين في الشمال في العال وما ، وقد دعيت، بذلك "مصين المصرية"، أي "معين مصران" "مصرن

وقد تيمن بھذه المناسبة على عادة العرب الجنوبيين بذكر آلھة معين ثم ملك ". مصر"جاورھا على الحدود المتاخمة لشرق 
مزود " "عنمشود م"و " مجلس معين"معين وابنه، مما يدل على إن ابنه كان يشاركه يومئذ في تدبر األمور، كما شكر 

  ".معين

أب يدع " "أبيع يثع"ابن الملك " وقه ايل ريام" "وقه آل ريم"على عرش معين الملك " أبيدع يثع" "اب يدع يثع"وجاء بعد 
، غير إنه عاد في "ھو فعث"، فقد جعله في موضع ابن "البرايت"أما ". فلبي"على رأي " ھو فعث" "ھوف عث"وابن ". يثع

  ".أب يدع يثع"من أبناء مواضع أخرى، فجعله ابنا 

" وقه آل ريم"، وابن "فلبي"على رأي " ھوفعث"، وھو ابن "أب يدع يثع"بعد " حفن صديق" "حفن صدق"وانتقل الحكم إلى 
، أي إنه "وقه ايل ريام"قد جعله في بحث آخر نشره من قبل شقيقيا ل " البرايت"وكان ". البرايت"على رأي " وقه ايل ريام"

  ".أب يدع يثع"جعله أحد أبناء 

فقد ذكر في بعض من بحوثه إنه " البرايت! أما " فلبي"، وھو ابنه على رأي "حفن محدق"بعد " اليفع يفش"ثم صار الحكم إلى 
ابنه، غير إنه وضع أمام قوله ھذا عالمة استفھام إشارة إلى إنه غير واثق برأيه كل الوثوق، ووضع في بحث له أخر في 

   .، من غير إن يشير إلى عالقته به"حفن صدق في الحكم"ترك مع ملوك المعينيين جملة اش

، ال يدري من حكم فيه، قدره على عادته بعشرين عاما، ويقابل ذلك حوالي السنة "اليفع ي فش"فراغا بعد اسم " فلبي"ووضع 
يثع أيل "نا على رأسھا حكمت معي- ، ثم وضع بعده أسرة جديدة، زعم إنھا ."م. ق 850"، وجعل نھايته في سنة ."م. ق 870"

، "يشبوم" "يشبم"وال نعرف اآلن من أمره شيئا إال ما ورد في كتابة من الكتابات من أنه بنى حصن " يثع آل صدق" "صديق
الذي ضعفت في أيامه حكومة معين " اليفع يعشر"ھو والد " وقه آل يثع"و . ملك معين" وقه أيل يثع" "وقه آل يثع"وأنه والد 

في أيام سيدھم، وقه آل يثع : "لمناسبة وقفھم وقفا على معبد، إذ ورد" ذمران" "ذمرن"من كتابة كتبھا أھل  كما يظھر ذلك
، وكان "وقه آل يثع"ويظھر منھا إنھا كتبت في أيام ". وابنه اليفع يشر، ملك معين، وباسم سيدة شھر يكل يھركب ملك قتبان

، ولھذا اعترف ملك معين بسيادة ملك "معين"تبان كانت أقوى من حكومة ، كذلك وأن حكومة ق"ملك"يحمل لقب " اليفع"ابنه 
  .قتبان عليه

قد دونت بأمر جماعة م ن  Glaser 1144=Halevyفي كتابات أخرى، منھا الكتابة الموسومة " اليفع يشر"وقد ورد اسم 
ومنھا كتابة . ياه تقربا إلى آلھة معينلمناسبة قيامھم بترميمات و إصالحات في األبراج وحفر قنوات ومسايل للم" نيط"أھل 

، ويظھر من ھذه الكتابة األخيرة ما يؤيد رأي القائلين إن حكومة قتبان "قرنو"، وكتابة دونت في "نشان" "نشن"دونت في 
كانت اقوى من حكومة معمين إذ ذاك، و إنھا فرضت نفسھا لذلك عليھا إال إن ھذا ال يعني إنھا فقدت استقاللھا وصارت 

حفن "ضعة لحكومة قتبان فإننا نرى إنھا بقيت مدة طويلة بعد ھذا العھد محافظة على كيانھا، وعلى رأسھا ملوك منھم الملك خا
   ".كه ايل نبط"و " وقه آل نبط"وشقيقه " اليفع يشر"وھو ابن " حفن ريام" "ريم

وھب آل بن حيو "، أمر بتدوين إحداھما "لعالا" "ددان" "ددن" "الديدان"في كتابتين عثر عليھما في " اليفع بشر"وورد اسم 
من " يفعان" "يفعن"وأما الكتابة األخرى فتعود ل ". الكبراء"من أعيان المعينيين في الشمال ومن " عمى رتنع" "ذعم رتنع

، وورد وقد كان ھذان الرجالن من أسرتين كبيرتين عرفتا في أيام معين المتأخرة وفي عھد اللحيانيين. كذلك" ددان"رؤساء 
  .اسم األسرتين في عدد آخر من الكتابات

وھذا . العاصمة" قرنو"وورد فيه اسم المدينة " وقه آل نبط"اسم الملك  Rep. Epigr., 3707وورد في النص الموسوم ب 
" خريبةال"الذي كان كبيرا على ھذه المنطقة التي دون فيه النصر، وھي منطقة " ھانىء فأمان" "ھنا فامن"النص دون في أيام 

وشقيق الملك " اليفع بشر"والملك المذكور ھو ابن الملك . في أرض مدين أي في األرضين التي سكنھا المعينيون الشماليون
  ".حفن ريام"



 

276 
 

وتتألف عنده من . ، في نھاية األسر الحاكمة لحكومة معين"يثع ايل صدق"، فقد وضع ھذه األسرة التي يرأسھا "البرايت"أما 
وقه ايل "، وقد كان حكم "وقه ايل نبط"، ومن "حفن ريام"، ومن "اليفع بشر"ابنه، ومن " وقه ايل يثع"ومن ، "يثع ايل صدق"

  .ملك قتبان" شھر يكل يھركب" "شھر يبل يھرجب"وكان تابعا للملك .". م. ق 150"في حوالي السنة  - على رأيه  - " صدق

من  -على رأيه  -ال يدرى من حكم فيه، قدره بعشرين عاما، ويبدأ فراغا " وقه ايل نبط"و " حفن ريام"بعد اسم " فلبي"وترك 
، ثم وضع بانتھائه ابتداء أسرة أخرى جديدة، جعلھا األسرة الرابعة من األمر التي ."م. ق 750"وينتھي بسنة " 770"سنة 

د ورد اسمه في كتابة وق". خال كرب صديق" "حل كرب صدق"، ثم بابنه "ابيدع ريام"وقد ابتدأھا بي . حكمت حكومة معين
وقد " أوس"و " حفن يثع: "، وكان له ولدان، ھما"عثتر ذو قبض" "لعشتر ذ قبض"معبد " تدشين"لمناسبة " قرنو"وجدت في 

قد اشترك معه في " أوس"إن يكون شقيقه  -" فلبي"على رأي  -، ومن الجائز "بسد وفاة أبيه" معين"عرش " حفن يثع"تولى 
   .الحكم

 Glaser 1153=Halevyفي الكتابة المرقمة ب " خالكرب صادق" "خالكرب صديق" "خلكرب صدق"ك وورد عھد المل
" رصف"في معبده بي " عثتر ذ فبض"، وذلك لمناسبة تقديم جماعة ذكرت أسماؤھم في الكتابة نذرا إلى اآللھة 243

وأما . في عھد ھذا الملك" يثل"و  "معين"فذكروا إن ذلك كان تيمنا بآلھة ". ھوران" "ھورن"لقبيلة " رصفم" "رصاف"
أوس "، و "زلتان" "زلتن"من قبيلة " آل خدمان" "خدمان" "خد من"من " مشلك بن حوه: "الرجال الذين قدموا ذلك النذر، فھم

". باسل بن لحيان"و " ذو كل"، "آل وكيل"من " متعان بن حمام" "متعن بن حمم"و " ذو كل" "آل وكيل"باسل من " "بن بسل
وقد ذكر بعل . وآخران" حرض"من " مذكر بن عمانس"، و "معھر" "معھرم"من قبيلة ". ثني بن أيانس"و " ل وكيلآ"من 

  ".آل خدمان" "آ ل خد من"من " مشك"الذي كان يحكمھم، وھو  6" كبر" "الكبير"اسم الملك اسم 

، المعبد الشھير "رصفم"، "رصف"، ھو الذي بنى معبد "خال كرب صديق"، "خل كرب صدق"إن الملك " فون وزمن"ويرى 
وقد عثر في . مترا من المدينة" 750"العاصمة، على مسافة حوالي " قرنو"ويقع ھذا المعبد خارج سور . عند المعينيين

  .أنقاضه على عدد من الكتابات

أي " زلتان" من قبيلة" آل خدمان"من " مشك بن حوه"ملك معين في نص آخر، دونه " خالكرب صديق"وتيمن من بذكر الملك 
ابن " مأوس"و  2" وينان"و " حيوم بن ھوف: "الشخص الذي مر ذكره في الكتابة السابقة باالشتراك مع أناس آخرين، ھم

، وجماعة آخرون "اوسان"، و "آل جزيان"من " صبح"ابنا " اكر"وأخوه " وھب" "ھبان"و " جزيان"، "آل كزيان"عمه من 
أي " مشك ذ خدمان"الذي في عھده كتبت الكتابة وھو " الكبير"عد اسم الملك اسم وقد ذكر ب. سقطت أسماؤھم من الكتابة

   .وھو الكبير المذكور في الكتابة السابقة" ذو خدمان" "كبير خدمان"أو " آل خدمان"من " مشك"

ره بئره وقد أمر صاحبھا بتدوينھا لمناسبة تبحي. Halevy 241+242وقد ورد اسم ھذا الملك في الكتابة الموسومة ب 
، وتسويره مزارعه وقد قوى وحصن البرج المشرف "أي بنائھا"على مقربة من معين وتوسيعھا وطيھا " ثمار" "ثمر"المسماة 
خالكوب "آلھة سعين، والملك " عثتر ذ يھرق"و " نكرح"و " ود"و " عثتر ذ قبض"وتيمنا بھذه المناسبة، ذكر اسم . عليھا
  .وشعب معين" صديق

عن ملوك معين إن ھناك ما ال يقل عن خمسة ملوك " م 1950"كان قد ذكر في نھاية بحث له نشره في سنة ،ف"البرايت"أما 
و ھؤالء . نعرفھم إنھم من ملوك معين غير إننا ال نستطيع إن نعرف مواضعھم التي يجب إن يوضعوا فيھا بين ملوك معين

، ثم "حفن يثع" "حفنم يثع"، ثم ابنه "خال كرب صديق" "خليكرب صديق" "خلكرب صدق"، ثم ابنه "أبيدع ريام: "الملوك ھم
  ".تبع كرب"وابنه " يثع ايل ريام"

فقد . موضوع ترتيب ملوك معين: م في ھذا الموضوع أيضا 1953فغير رأيه في بحث نشره في سنة " البرايت"ثم عاد 
" اليفع يفش"بعد  -على رأيه  - د حكم وق". أبكرب" "اب كزب"وھو ابن " عم يثع نبط"بعد اسم " يثع ايل ريام"وضع اسم 

ثم ذكر اسم " يثع ايل ريام"، وھو ابن "تبع كرب" "تبعكرب"، ثم وضع بعده اسم ."م. ق 300"وذلك في حوالي السنة 
، وقد كان حكمه في حوالي السنة "أبيدع ريام"من بعده، وھو ابن " خال كرب صديق" "خاليكرب صديق" "خليكرب صدق"
وبذلك قدم ھذه األسماء في ھذا البحث بأن جعلھا في المجموعة . من بعده وھو ابنه" حفن يثع"جعل اسم ، ثم ."م. ق 250"

   .األولى من المجموعات الثالث التي حكمت مملكة معين
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. ق 670"قائمته ألسماء ملوك معين بان وضع فراغا مقداره عشرون عاما، ال يدرى من حكم فيه، أنھاه بسنة " فلبي"وقد ختم 
تبع "، ثم ."م. ق 670"، وقد حكم في حوالي السنة "يثع ايل ريام: "، ثم تحدث عن أسرة خامسة زعم إن أعضاءھا ھم".م

ربما كان " حي" "حيو"وكان له شقيق اسمه .". م. ق 630"حتى سنة ." م. ق 650"وھو ابنه وقد كان حكمه من سنة " كرب 
  ".معين"لوك قائمته لم" فلبي"وبذلك أنھى . قد شاركه في الحكم

، ."م. ق 400"، وقد حكم على رأيه حوالي سنة "اليفع يثع"قائمة رتب فيھا ملوك معين، نجعل أولھم " البرايت"وقد وضع 
وعندي إن البدء بھذا الملك على إنه أقدم ملوك معين، يدل على إن مملكة معين كانت في . ملك حضرموت" صدق ايل"وابن 

حضرموت، وھو يحتاج إلى دليل، ولم يرد في نص إن حكومة معين كانت خاضعة في بادئ أقدم عھودھا خاضعة لمملكة 
األمر لحكومة حضرموت، ثم استقلت عنھما، بل يذھب أكثر علماء العربيات الجنوبية إلى تقدم معين على حضرموت في 

ذا الملك على رأيه أيضا معاصرا على رأس قائمة ملوك حضرموت وقد كان ھ" يدع ايل"ويالحظ أيضا إنه جعل الملك . القدم
   .".م. ق 450"، وقد حكم على رأيه حوالي سنة "كرب ايل وتر" "كرب آل وتر"للملك 

ملك حضرموت بمعين بصورة جازمة، وان كان الغالب على الظن إنه " صدق ايل"والواقع إننا ال نستطيع التحدث عن صلة 
ستطيع إن نؤكد إنه كان حضرميا، كما إننا ال نستطيع إن نقول ولكننا ال ن. كان ملكا على شعب معين وشعب حضرموت

وقد سبق إن تحدثت عنه، والظاھر إنه كان ملكا أيضا على معين، وقد سبقه بالطبع جملة ملوك حكموا . جازمين إنه من معين
د ورث عرش معين من أبيه أول ملوك معين، فق" البرايت"، الذي جعله "اليفع يثع"أما ابنه . دولة معين كانوا من المعينيين

وھذا يدل على إن رابطة . عرش حضرموت" شھر عالن" "شھر علن"، على حين ورث شقيقه "فلبي"على نحو ما رأى 
شھر "ھو الذي تولى عرش حضرموت بعد " معد يكرب ابن اليفع يثع"دموية كانت تربط بين حكام الشعبين، يؤيد ذلك إن 

  .رأيت ملك معينا ، وأبوه كما"عمه"أي بعد وفاة " علن

ملك حضرموت، أي إن " معد يكرب"، وھو ابنه ولعله االبن األكبر، وھو شقيق "اليفح يثع"بعد " حفن ذرح" "البرايت"وجعل 
   .كانا قد اقتسما تاج معين وتاج حضرموت" اليفع يثع"ولدي 

، ثم تولى بعده "البرايت" ، وقد تولى أيضا عرش حضرموت على رأي"اليفع ريام" "حفن ذرح"وتولى عرش معين بعد 
 Halevy 535، وإلى ايامه يعود النص المعروف ب "اليفع ريام"، وھو شقيقه وابن "اب يدع"، ثم "ھوف عث"

استنادا إلى ھذا النصر إن حكمه يجب " البرايت"ويرى ". مصر"و " ماذي" "مدي"،الذي يتحدث عن حرب نشبت بين 578+
، وجعله العاشر بحسب ."م. ق 935"فقد جعل حكمه في حوالي عام " فلبي"ما أ." م. ق 343"إن يكون في حوالي عام 

اب يدع "في تسلسل المجموعة التي تولت حكم معين ھي والتي تبدأ ب " فلبي"وقائمة " البرايت"وتتشابه قائمة . تسلسل الملوك
سرة جديدة، يرى إنھا حكمت بعد تلك أ" فلبي"، إذ يذكر "فلبي"، ثم تختلف قائمته عن قائمة "اليفع يفش"وتنتھي ب " يثع

يثع "األسرة بمدة قدرھا بزھاء عشرين عاما، على عادته في تقدير متوسط مدة حكم كل ملك من الملوك وتبدأ على رأيه ب 
 ".وجه ايل نبط" "وكه ايل بنت"، ثم "اليفع يشر"ابن " حفن ريام"ثم ب " اليفع يشر"ثم ب ". وقه ايل يثع"ثم بابنه " ايل صديق

، ثم تنتھي ب "اب كرب يثع"ثم ب " وقه ايل صديق"، ثم ب "اليفع وقه"فيذكر، قبل ھذه الساللة التي تبدأ ب " البرايت"أما 
ھذه " فلبي"على حين قدم .". م. ق 250"في حوالي سنة " البرايت"على رأي " اليفع وقه"وقد حكم ". نبط" "عم يثع نبط"

  .".م. ق 1120"على رأيه حوالي سنة " اليفع وقه"وقد حكم . نالساللة وجعلھا في رأس قائمة ملوك معي

يثع آل "، وھو ابن "وقه آل يثع"، ثم "يثع آل صدق"بعد األسرة المتقدمة أسرة أخرى جعل على رأسھا " البرايت"وذكر 
. ق 150"سنة ، ملك قتبان الذي حكم على تقديره في حوالي "شھر يجل يھرجب"، وقد ذكر أنھما كانا تابعين للملك "صدق

، ثم جعل من بعده "ديدان" "ددان"وقد ورد اسمه في كتابة عثر عليھا في " اليفع يشر"ابنه الملك " وقه آل يثع"، وجعل بعد ."م
   ".ديدان"وقد ورد اسمه في كتابة ". وشه آل نبط"، ثم شقيقه "حفن عم ريام"ابنه 

يثع "، و "جفن عم يثع"، وابنه "خلكرب صدق"وابنه " ب يدع رياما"إنه ال يستطيع تعيين زمن حكم الملوك " البرايت"و ذكر 
ھذا الملك " البرايت"وقد لقب . ھو آخر ملك من ملوك معين" اليفع يشر الثاني"احتمال كون " فون وزمن"، ويرى "آل ريام

ث التي صنعھا لملوك ، أيضا ليميزه عن ملك آخر عرف بھذا االسم وضعه في الجمھرة الثانية من الجمھرات الثال"بالثاني"
ملك " شھر يجل يھرجب"اسمه واسم  REP. Epig .3021وقد جاء في الكتابة الموسومة ب ". األول"معين، لھذا دعاه ب 

." م. ق 75"وقد حكم فيما بين السنة . وھذا مما يدل على إنه كان معاصرا لملك شبان المذكور. قتبان، كما سبق إن ذكرت
  .".م. ق 45"، فيرى إن حكمه كان في حوالي السنة "ن وزمنفو"أما ." م. ق50"والسنة 
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كما قلت سابقا فأعاد النظر في قائمته المذكورة التي وضعھا لملوك معين، فقدم وأخر ووضع تواريخ " البرايت"وقد عاد 
  .جديدة، أثرت إلى بعضھا فيما سبق وسأنقل قائمته نقال كامال في نھاية ھذا الفصل

أما زمان .". م. ق 200"والسنة ." م. ق 400"ان حكم المجموعة األولى من حكام معين بين السنة زم" البرايت"وقد جل 
وأما زمان حم المجموعة .". م. ق57"إلى ال ." م. ق 100"والسنة ." م. ق 200"حكم المجموعة الثانية فقد جعله بين السنة 

  .".م. ق 25"والسنة ." م. ق50"منه، فما بين السنة الثالثة فمن أوائل القرن األول قبل الميالد إلى النصف األخر 

فقد يجوز إن تعدل في المستقبل في . غير إنه بين إنه ال يريد إن يؤكد إن قائمته ھذه قائمة ثابتة ال تقبل تعديال وال إصالحا
دراسة تطور الخط و شكل  وقد رتب قائمته الثانية في ضوء. ضوء االكتشافات الجديدة، كما عدلت قائمته السابقة تعديال كبيرا

ولكن ھذا ال يكفي وحده بالطبع في إبداء إحكام قاطعة صحيحة بالنسبة إلى . الكتابة عند العرب الجنوبيين بحسب العصور
   .السنين

" وقه ايل يثع"والملوك " يثع ايل صديق"رجال المجموعة األولى الملك . ، فتتألف من سبع مجموعات"كليمان ھوار"أما قائمة 
وقه ايل "و " اب يدع يثع"و " اليفع يثع: "ورجال المجموعة الثانية الملوك". حفن ريام" "حفن عم ريمم"و " اليفع يشر"و 
وفه "و " اليفع وقه: "ورجال الجمھرة الثالثة ھم الملوك". اليفع يفش"، و "حفن صدق" "حفن صديق" "حفنم صديق"، و "ريام

ھوف "و " اليفع ريام: "، ورجال الجمھرة الرابعة الملوك"عمى يدع نبط" "عم يدع نبط"، و"اب كرب يثع"و " ايل صدبق
وأما ". حفن يثع"ومن " خال كرب صديق"ولم يذكر لقبه، ومن " أب يدع"وأما الجمھرة الخامسة، فتتألف من ". عثت

، ولم يذكر لقبه "اب يدع"وأما المجموعة السابعة، فعمادھا ". تبع كرب"، و "يثع ايل ريام"المجموعة السادسة، فتتكون من 
  ".حفنم"و

بمعنى المنقذ أو " يثع"ويالحظ إن ملوك معين، وكذلك ملوك سائر الحكومات العربية الجنوبية، كانوا يحملون ألقابا مثل 
بمعنى " نبط"و " العالي"بمعنى " ريا م" "ريم"، و "الصدوق"و " العادل"و " الصادق"أي " صدوق" "صدق"المخلص، و 

أو " المتكبر"و " الفخور"، بمعنى "يفش"و " اآلمر"، و ربما بمعنى "المطيع"و " المجيب"بمعنى " وقه"و ، "المضيء"
، "المتعالي"، بمعنى "وتر"، و "المشرق"أو " لمنير"، أو "الوضاح"، بمعنى "فرح"و " المستقيم"بمعنى " يشر"، و "المتعالي"

قاب ترد في الكتابات المعينية و السبئية والقتبانية والحضرمية والكتابات إلى غير ذلك من أل. والبين" الظاھر"بمعنى " بين"و 
  .األخرى

وقد تلقب الخلفاء والملوك بمثل . ومما يالحظ أيضا إن ملوك الروم والرومان والفرس، كانوا أيضا يتلقبون بمثل ھذه األلقاب
فلم يميلوا إلى استعمالھا، ولعل استعمال العباسيين لھا كان أما الخلفاء الراشدون واألمويون، . ھذه األلقاب في العصور ألعباسية

   .تشبھا بفعل الملوك المذكورين، وبتأثير الموالي الذين نقلوا إلى المسلمين كثيرا من رسوم الملك عند الفرس واليونان

، وذكر بعده "يثعاليفع "اسم ملك من ملوك معين، ھو " معين"، وھي من Halevy 208وقد ورد في الكتابة الموسومة ب 
و جاء بعد ذلك في جملة . ، وإنما ذكرا بعد ذكر أسماء آلھة معين"ملك"ولم يلقب أي واحد منھما بلقب " أبي دع" "ابيدع"اسم 
وأن في عھدھما . كانا ملكين من ملوك مدين" أبيدع"و " اليفع يثع"ويظھر بوضوح من ھذا النص إن ". وملوك معين"تالية 

تيمنا باسمھما، وتخليدا لتأريخھا، وقد الحظت إن الباحثين في حكومة معين لم يشيروا إلى اسميھما في دونت ھذه الكتابة، 
  .ضمن القوائم التي وضعوھا لحكام تلك الحكومة

  حكومات عدن

غير إن ھذا ال يعني انقراض شعب معين بانقراض حكومته، وذھابه " سبأ"و حلت محلھا حكومة " معين"انقرضت حكومة 
عالم الوجود، إذ ورد اسم المعينين في عدد من الكتابات المعينية التي يرجع عھدھا إلى ما بعد عھد سقوط حكومتھم، كما من 

وقد سبق إن ذكرت رأي المتخصصين في العربيات . ورد اسمھم في المؤلفات الكالسيكية التي تعود إلى القرن األول للميالد
اسمھم من عالم الوجود خفاء تاما، فذلك سؤال ال تمكن اإلجابة عنه اآلن، إذ يتطلب  أما متى خفي. الجنوبية في ھذا الموضوع

ذلك التأكد من إننا قد وقفنا على جميع الكتابات العربية الجنوبية والمؤلفات الكالسيكية، و ال أخال إن في استطاعة أحد إثبات 
  .ھذا االدعاء
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كذلك ذھب . الوجود، كما تباينت في نھايتھا" معين"الذي ظھرت فيه مملكة  تباينت آراء العلماء في تعيين الزمن: أعود فأقول
ثم عدل عن ذلك فجعلھا في النصف األول م ن القرن األخير .". م. ق 100"إلى إن النھاية كانت في حوالي سنة " البرايت"

والذي أرجحة .". م. ب 100"سنة  نھايتھا في حوالي" بيرين"وجعلت . قبل الميالد" 25"وسنة " 50"قبل الميالد، بين سنة 
   .إن نھايتھا كانت بعد الميالد، لوررد اسمھا مملكة إلى ما بعد الميالد

قبل الميالد، وھي مبدأ التقويم السبئي، ھي سنة زوال " 115"في أحد رأييه في سقوط حكومة معين سنة " البرايت"وقد جعل 
وذھب آخرون إلى إن نجم معين أخذ في األفول صة بين سنة . يؤرخ بهحكم معين، فألھمية ھذه الحادثة اتخذت مبدأ لتقويم 

  .".م. ق 75"وسنة " 125"

، ظھرت حكومات صغيرة "سبأ"وفي خاللة الفترة التي انصرمت بين أواخر أيام حكومة معين و اندماجھا ا نھائيا في مملكة 
ومن . ت في شؤونھا، ثم اندمجت بعد ذلك في سبأيمكن إن نشبھھا بحكومات المدن، انتھزت فرصة ضعف ملوك معين، فاستقل

" لحيان"و يمكن اعتبار مملكة . وغيرھا" كمنا"، "كمنھو" "كمنه" "كمنت"و " نشان" "نش"و " الھرم" "ھرم"ھذه الحكومات 
األصل  من الحكومات التي استقلت في أيام ضعف المعينين، وقد كانت في" العال"، أي "ددن" "الديدان"التي كان مركزھا في 

  .جزءا من أرضي ھذه المملكة يحكمھا كبير

". نشان" "نشن"وقد غزا مدينة ". يذمر ملك"سمي " ھرم"ملكا من ملوك  Halevy 154وقد عرفنا من الكتابة الموسومة ب 
 في مقابل ھذه" كرب ايل وتر"ملك سبأ، الذي كان معاصرا له، وقد وھب له " كرب أيل وتر"ودمرھا تنفيذا لطلب الملك 

  .وقد ورد اسمه في عدد آخر من الكتابات. عرف بخصبه وبوجود الماء فيه" نشن"الخدمة جزءا من ارض 
  ".وروايل ذرحان" "وروال ذرحن"، وشقيق اسمه "ھرم"جلس على عرش " بعثتر"وكان له،لد اسمه 

، "معد يكرب ريدان"" معد كرب ريدن"ھو " ھرم"اسم ملك آخر من ملوك  Glaser 1058وقد ورد في النص الموسوم ب 
   ".ھوتر عثت"وأبوه ھو 

أن لھا خصائص صرفية و نحوية تستحق العناية والدرس، ويظھر أن " ھرم"وقد تبين من فحص الكتابات المدونة في مملكة 
ھذه الخصائص إنما نشأت من موقع ھذه المدينة ومركزھا السياسي واألحداث السياسية التي طرأت عليھا، ومن االختالط 

من اللھجات التي يمكن ضمھا " ھرم"أن لھجة كتابات " ھارتمن"ويرى . كان بين سكانھا، فاثر كل ذلك في لھجة السكان الذي
  .في الجمھرة التي تستعمل ھذا الحرف في الفعل المزيد" س"في المزيد مقابل حرف " ه"إلى الجمھرة التي تستعمل حرف 

  مملكة كمنه

وورد في كتابة يظن إنھا من كتابات . ، وقد ورد اسمه في بعض الكتابات"نبط علي"ملك ، ال"كمنھو" "كمنه"ومن ملوك مملكة 
". نبط علي"و " ھجر"و بمساعدة عثتر حجر : مكسورة سقطت منھا كلمات في األول وفي اآلخر، جاء فيھا" كمنھو"

في ھذا المكان معبد لعبادة ھذا ، وربما كان "ھجر" "حجر"اإلله عثتر سيد موضع يقال له " ھجر" "عثتر حجر"والمقصود ب 
أو " بعل الدلل"، وھذه الجملة ترد ألول مرة في الكتابات، ويظھر إن معناھا "نبعل الدلل" "نبعل دللن: "وجاء قبل ذلك. اإلله

  .على عثتره" كمنھو" "كمنه"من الصفات التي أطلقھا شعب " الدليل"أو " الدلل"، ويظھر إن "الدليل"

السمع : "وقد وصلت إلينا كتابة، جاء فيھا". السمع نبط: "بعد والده، ھو" كمنھو" "كمنه"د أصبح ملك ول" نبط علي"وكان ل 
السمع نبط بن نبط على ملك كمنه وشعبه شعب كمنه، "، أي "نبط بن نبط علي ملك كمنھو وشعبھو كمنھو اللمقه ومريبو ولسبا

كانت مستقلة في ھذا الزمن استقالال صوريا، " كمنھو" "كمنو" وھذه العبارة تظھر بجالء إن مملكة". أللمقه ومأرب ولسبأ
، وھو إله السبئيين ولمأرب "المقه"ولمأرب العاصمة يدل على ذلك قربھا إلى " سبأ"وإنھا كانت في الحقيقة تابعة كومة 
ا وتقربت أليھا، عنت وكان من عادة الشعوب القديمة إنھا إذا ذكرت آلھة غيرھا فمجدتھ. العاصمة، أي لملوكھا ولشعب سبأ

  .بذلك اعترافھا بسيادة الشعب الذي يتعبد لتلك اآللھة عليھا
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   حكومة معين

، غير إن ھذه الحكومة وكذلك الحكومات الملكية األخرى في "ملك"حكومة معين حكومة ملكية يرأسھا حاكم يلقب بلقب 
، إذا كان حامل ذلك اللقب من "ملك"الملك في حمل لقب العربية الجنوبية، جوزت إن يشترك شخص أو شخصان أو ثالثة مع 

فقد وصلت إلينا جملة كتابات، لقب فيھا أبناء الملك أو أشقاؤه بلقب ملك، . أقرباء الملك األدنين، كأن يكون ابنه أو شقيقه
لملك، أي ليس من ولكننا لم نعثر على كتابات لقب فيھا أحد بھذا اللقب، وھو بعيد عن ا. وذكروا مع الملك في النصوص
كما إننا ال نجد ھذه المشاركة في اللقب في كل الكتابات، وھذا مما حملنا على الظن بأن ھذه . أقربائه المرتبطين به برابطة الدم

المشاركة في اللقب، كانت في ظروف خاصة وفي حاالت استثنائية، وھذا خصصت بأبناء الملك أو بأشقائه، وھذا أيضا لم ترد 
  .ابات، بل وردت في عدد منھا ھو قلة بالنسبة إلى ما لدينا اآلن من نصوصفي كل الكت

ولم تبح لنا أية كتابة من الكتابات العربية الجنوبية بسر ھذه المشاركة أكانت مجرد مجاملة وحمل لقب، أم كانت مشاركة 
حقيقية، أي إن الذين اشتركوا معه أيضا في تولي أعمال الحكم كلية، أو بتولي عمل معين مھن األعمال، بأن يوكل الملك من 

ولم تبح لنا تلك الكتابات بأسرار الدوافع التي حملت أولئك الملوك على السماح ألولئك  ؟نة يخوله حمل اللقب القيام بوظيفة معي
األشخاص بمشاركتھم في حمل اللقب، أكانت قھرية كأن يكون الملك ضعيفا مغلوبا على امره، ولھذا يضطر مكرھا إلى 

ى من الملك ورغبة منه، فال إكراه في الموضوع إشراك غيره معه من أقربائه األدنين إلسناده ولتقوية مركزه،أم كانت برض
   .؟وال إجبار 

ويظھر من الكتابات المعينية أيضا إن الحكم في معين، لم يكن حكما ملكيا تعسفيا، السلطة الفعلية مركزة في أيدي الملوك، بل 
ؤساء المدن، ثم يبرمون أمرھم، و كان الحكم فيھا معتدال استشاريا يستشير الملوك أقربائھم ورجال الدين وسادات القبائل ور

  .يصدرون أحكامھم على شكل أوامر ومراسيم تفتتح بأسماء آلھة معين، ثم يذكر اسم الملك، وتعلن كتابة ليطلع عليھا الناس
وقد كانت المدن حكومات، لكل مدينة حكومتھا الخاصة بھا، وھذا كان في استطاعتنا أن نقول إن حكومة معين ھي حكومات 

، بمعنى أمة "عم: "مدينة فيھا حكومة صغيرة لھا آلھة خاصة تتسمى ب اسمھا، وھيئات دينية، و مجتمع يقال له مدن، كل
و لكل مدينة مجلس استشاري يردير شؤونھا في السلم وفي الحرب، و ھو الذي يفصل فيما يقع بين الناس من . وقوم وجماعة

  ".عم"خصومات وينظر في شؤون الجماعة 

قبائل يبنون دورا، يتخذونھا مجالس، يجتمعون فيھا لتمضية الوقت وللبت في األمور و للفصل بين أتباعھم في وكان رؤساء ال
وتعرف ھذه الدور . خالفاتھم، ويسجلون أيام تأسيسھا وبنائھا، كما يسجلون الترميمات والتحسينات التي يدخلونھا على البناية

، وذلك بأن يكون لشعابھا وأقسامھا مزاود خاصة "مزاود"وقد يكون لھا جملة ، "مزود"ولكل كل مدينة ". مزود"عندھم بلفظة 
ويمكن تشبيه المزود بدار الندوة عند أھل مكة، وھي دار ة قصي بن كالب . بھا، للنظر فيما يحدث في ذلك الشعب من خالف

  .التي كانت قريش ال تقضي أمرا إال فيھا، يتشاورون فيھا في أمور السلم والحرب

يظھر إنه ". الكبير"، أي "كبر"لف مملكة معين من مقاطعات، على رأس كل مقاطعة ممثل عن الملك، يعرف عندھم ب وتتأ
ويرد اسم الكبير بعد اسم الملك . كان ال يتدخل إال في السياسة التي تخص المسائل العليا المتعلقة بحقوق الملك وبشعب معين

ر آلھتھم أوال ثم الملوك ثم الكبراء في كتاباتھم التي يدونونھا ليطلع عليھا في النصوص على عادة أھل معين وغيرھم من ذك
   .الناس

أما الضرائب . ودخل الحكومة من الضرائب ومن واردات األرضين الحكومية التي تستغلھا أو تؤجرھا للناس بجعل يتفق عليه
مشايخ القبائل والحكام والكبراء بوصفھم الھيئات فتؤخذ من التجار والزراع وسائر طبقات الشعب األخرى، يجمعھا المشايخ، 

وأما الواردات من المصادر األخرى، مثل تأجير أمالك . الحكومية العليا، وبعد إخراج حصصھم يقدمون ما عليھم للملك
  .الدولة، فتكون باتفاق خاص مع المستغل، وبعقد يتفق عليه

،أي "فرعم"العقود ووفاء الضرائب والديون، ضريبة دعيت ب كتابات : ومن الضرائب التي وردت أسماؤھا في الكتابات
  .في اإلسالم" العشر"، وتؤخذ من عشر الحاصل، فھي "عشر"أي " عشرم"وضريبة عرفت ب " فرع"

وكان للمعابد جبايات خاصة بھا، وأرضون واسعة تستغلھا، كما كان لھا موارد ضخمة من النذور التي تقدم أليھا باسم آلھة 
شفاء شخص من مرض ألم به، وعند رجوعه سالما من سفر، وضد عودته صحيحا من غزو أو حرب، وعند معين، عند 
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ولھذا كانت للمعابد ثروات ضخمة . حصول شخص على غلة وافرة من مزارعه أو مكسب كبير من تجاراته، وأمثال ذلك
" كبودت"لتي تقدم إلى المعابد بلفظتي و يعبر عن النذور والھبات ا. وأمالك واسعة ومخازن كبيرة تخزن فيھا أموالھا

وتدون عادة في كتابات تعلن للناس، يذكر فيھا اسم المتبرع الواھب واسم اإلله . أي ما يتقرب به إلى اآللھة" أقرب"، "اكرب"و
تلك  أو اآللھة التي نذر لھا، واسم المعبد، كما تعلن المناسبة، وتستعمل بعض الجمل والعبارات الخاصة التي تتحدث عن

وقد وصلت إلينا . وأمثال ذلك من جمل ومصطلحات" بذات يده"، أي "بذماد بن يدھس"و " يوم وھب: "المناسبات مثل
خصوص كثيرة من نصوص النذور، وھي تفيدنا بالطبع كثيرا في تكوين رأينا في النذور والمعابد واللغة التي تستعمل في مثل 

   .من العرب الجنوبيينھذه المناسبات عند المعينيين وعند غيرھم 

لآللھة " ديونا"أو الشخص الذي استحقت عليه الضرائب أو القبيلة بتقديم ما استحق عليه إلى المعبد، وكانت تعد " الناذر"ويقوم 
فإذا نذر الشخص لآللھة بمناسبة مرض أو مطالبة بإحالل بركة في المزرعة أو في التجارة أو إنقاذ من . على األشخاص
ن مرت األمور على وفق رغبات أولئك الرجال، استحق النذر على الناذر، فردا كان أو جماعة، ولذلك يعبر حرب وصادف أ

  ".دين"أو " دين عثتر"، فيقال "دين"عنه ب 

وقد يفوض الملك أو المعبد إلى رئيس أو سيد قبيلة أو غني استغالل مقاطعة أو منجم أو أي مشروع آخر في مقابل شروط 
ات، فتحدد الحدود، وتعين المعالم، وينشط المستغل لالستفادة منھا وأداء ما اتفق عليه من أداء للجھة التي تعاقد تدون في الكتاب

معھا، ويقوم بجباية حقوق األرض إن كان قد أجرھا لصغار المزارعين وبدفع أجور األجراء وبتمشية األعمال، ويكون ھو 
  .ا بتعلق بالعمل، وعليه وحده أن يحسب حساب خسائره وأرباحهوحده المسؤول أمام الحكومة أو المعبد عن كل م

ويتعھد الكبراء وسادات القبائل والحكام عادة بجمع الضرائب من أتباعھم ودفع حصة الحكومة، كما يتعھدون بإنشاء األبنية 
ل ذلك، مقابل ما ھو مفروض العامة كإنشاء المباني الحكومية وإحكام أسوار المدن وبناء الحصون واألبراج والمعابد وما شاك

فإذا تمت الموافقة، عقد عقد بين الطرفين، يذكر فيه إن . عليھم من ضرائب وواجبات أو تفويض التصرف في األرضين العامة
و إذا تم العمل وقد يضيف إليه المتعھد من جيبه . آلھة معين قد رضيت عن ذلك االتفاق، وان المتعھد سيقوم بما اتفق عليه

ي عنه الملك الذي عھد إليه بالعمل أو الكھنة أرباب المعبد أو مجلس المدينة، كتب بذلك محضر، ثم يدون خبره الخاص،ورض
على الحجر، ويوضع في موضع ظاھر ليراه الناس، يسجل فيه اسم الرجل الذي قام بالعمل، واسم اآللھة التي بإسمھا عقد 

   .الحاكم إن كان العقد قد تم في حكمه وفي منطقة عمله" الكبير"واسم  العقد وتم، واسم الملك الذي تم في اياھمه المشروع،

وتعھد المعابد أيضا للرؤساء والمشايخ القيام باألعمال التي تريد القيام بھا، مثل إنشاء المعابد و صيانتھا وترميھا والعناية 
كما يظھر من الكتابات أداء بعض الخدمات العامة  وقد كان على المعابد. بأمالكھا وباستغاللھا بزرعھا و استثمارھا نيابة عنھا

للشعب، مثل إنشاء مباني عامة أو تحصين المدن ومساعدة الحكومة في التخفيف عن كاھلھا، ألنھا كانت مثلھا تجبي الضرائب 
ل في مقابل من الناس وتتلقى أمواال طائلة من الشعب وتتاجر في األسواق الداخلية والخارجية، و كانت تقوم بتلك األعما

  .وقد كانت وارداتھا السنوية ضخمة قد تساوي واردات الحكومة. إعفائھا من الضرائب

وتخزن العابد حصتھا من البخور واللبان والمر والحاصالت األخرى في خزائن المعبد، وتأخذ منھا ما تحتاج إليه مثل البخور 
فل لبيعه في البالد األخرى، وقد تعود قوافله محملة ببضائع لألعياد وللشعائر الدينية و تبيع الفائض، وقد ترس مع القوا

  .اشترتھا بأثمان البضائع المبيعة، و لذلك كانت أرباحھا عظيمة، وكان أكثر الكھان من البيوتات الكبيرة ومن كبار األغنياء

  نقود معينية

د العينية دفعوا للحكومة و للمعابد ما عليھم من تعامل قدماء المعينيين مثل غيرھم من شعوب العالم بالمقايضة العينية، وبالموا
وقد استمرت ھذه العادة حتى في األيام التي . حقوق، وبھا أيضا دفعت أجور الموظفين والمستخدمين و العمال و الزراع

 ظھرت فيھا النقود، وأخذت الحكومات تضرب النقود، وذلك بسبب قلة المسكوكات، و عدم تمكن الحكومات من سك الكثير
   .منھا كما تفعل الحكومات في ھذه األيام

أي درھم، عليھا صورة ملك جالس " دراخما"فقد عثر على قطعة نقد ھي . وقد عرف المعينيون النقود، وضربوھا في بالدھم
على عرشه، قد وضع رجليه على عتبة، وھو حليق الذقن متدل شعره ضفائر، وقد أمسك بيده اليمنى وردة أو طيرا وأسمك 

و أمامه الحرف األول من " اب يثع"اليسرى عصا طويلة، وخلفه اسمه وقد طبع بحروف واضحه بارزة بالمسند، وھو  بيده
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و لھذه القطعة من النقود أھمية كبيرة في . بحرف المسند، داللة على إنه اآلمر بضرب تلك القطعة" أ"اسمه، وھو الحرف 
  .التجارية بين جزيرة العرب والعالم الخارجي في بالد العرب وفي دراسة الصالت" النميات"تأريخ 

ويظھر من دراسة ھذه القطعة ومن دراسة النقود المشابھة التي عثر عليھا في بالد أخرى، إنھا تقليد للنقود التي ضربھا خلفاء 
الذي " اب يثع"لملك قد استبدلت فيھا الكتابة اليونانية بكتابة اسم ا" أب يثع"اإلسكندر الكبير، سوى شيء واحد، ھو أن عملة 
أما بقية المالمح والوصف، فإنھا لم تتغير ولم تتبدل، ولعلھا قالب لذلك النقد، . في أيامه، تم ضرب تلك القطعة بحروف المسند

   .ويعود تأريخ ھذه القطعة إلى القرن الثالث أو القرن الثاني قبل الميالد. حفرت عليه الكتابة بالمسند بدال من اليونانية

والنقود التي ضربھا خلفاؤه من بعده مطلوبة مرغوبة في كل مكان، حتى في األمكنة التي لم " اإلسكندر الكبير"انت نقود وقد ك
تكن خاضعة لھم، شأنھا في ذلك اليوم شأن الجنيه أو الدوالر في ھذا اليوم، وتلك النقود ال بد أن تكون قد دخلت بالد العرب 

لھم الحتالل بالد العرب، فتلقفھا التجار ھناك وتعاملوا بھا، وأقبلت عليھا الحكومات، ثم مع اتجار ورجال الحملة الذين أرس
وأسست بذلك أولى دور ضرب النقود في بالد . أقدمت الحكومات على ضربھا في بالدھا بعد مدة من وصول النقود أليھا

اب "قد اليوناني الذي وصل بالد العرب، ألن درھم قد سبق بنقد آخر، سبق ھو أيضا بالن" اب يثع"وال بد أن يكون نقد . العرب
مضروب ضربا متقنا، وحروفه واضحة جلية دقيقة دقة تبعث على الظن بوجود خبرة سابقة ودراية لعمال الضرب، أدت " يثع

  .بھم إلى إتقان ضرب أسماء الملوك على تلك النقود

  لدينيةاالحياة 

وقد خصص معبد بعبادة إله واحد، يكرس المعبد له، . صت بآلھة شعب معينكان في كل مدينة معبد، وأحيانا عدة معابد خص
ويسمى باسمه، وتنذر له النذور، ويشرف على إدارته قومة ورجال دين يقومون بالشعائر الدينية ويشرفون على إدارة أوقاف 

  .نصوص معينة، وقد وردت اللفظة في جملة "شوع"ويعرف الكاھن والقيم على أمر اإلله عندھم ب . المعبد
، ويرمز إلى "عثتار" "عثتر. "وقد تجمعت لدينا من قراءة الكتابات المعينية أسماء جمھرة آلھة معين، وفي مقدمتھا اسم

، كما ورد أيضا "عثتر ذو قبض"، "عثتر القابض"، أي "عثتر ذ قبضم"، فيقال "ذ قبضم"، ويلقب في الغالب ب "الزھرة"
ويھرق اسم مدينة من مدن معين، فيظھر أنه كان في ھذه المدينة معبد كبير خصص بعبادة ". عفتر ذو يھرق" "عثتر ذ يھرق"
   ".عثتر"

" نكرح"و" ود"، "عثتر: "، وترد أسماء ھذه اآللة الثالثة في الكتابات المعينية على ھذا الرتيب"نكرح"و " ود"ومن آلھة معين 
، فيظھر إنه يرمز إلى الشمس، "نكرح"أما " آلھة معين"، أي "معنااللت : "في الغالب، وترد بعدھا في بعض األحيان جملة

  .في الكتابات السبئية" ذات حميم" "ذات حمم"وھو يقابل 

ذكر معبد سر لإلله " أرحب"في " شراع"وفي " معين"وفي " أبين"وفي " براقش"وقد ورد في عدة كتابات عثر عليھا في 
على " يھر"وورد في كتابة أخرى اسم ". عثتر وقبض"و قد خصص ل  "يھر"كما ورد اسم حصن ". يھر"دعي ب " عثتر"

وورد اسم . إله ھمدان" تألب" "تالب"إنه بيت اإلله " يھر"وورد في كتابة ھمدانية ذكر . إنه بيت، وربما قصد به بيت عبادة
بي " يھر"من اقتران  ويتبين لي". معين"ھو حصن في " يھر"إن " الھمداني"وذكر . على إنه اسم موضع واسم شعب" يھر"
جماعة كانت تتعبد لھذا اإلله وتقدسه ولھذا دعي معبده باسمھا، " يھر"، ومن تخصيص بيت للتعبد به سمي باسمه إن "عثتر"

  .كما إنه اسم مدينة نسبت تلك الجماعة إليھا

وقد تحدث عند . لقرآن الكريم، فقد ظلت عبادته معروفة في الجاھلية إلى وقت ظھور اإلسالم، وقد ورد اسمه في ا"ود"وأما 
كان تمثال رجل كأعظم ما : "ووصفه فقال. كانت تعبد له بدومة الجندل" كلب"وذكر إن قبيلة ". األصنام"ابن الكلبي في كتابه 

يكون من الرجال، قد ذبر عليه حلتان، متزر بحلة، مرتد باخرى، عليه سيف قد تقلده، وقد تنكب قوسا، وبين يديه حربة فيھا 
" كاھلن" "كھلن"، و "اإلله"أي " الھن" "االھن: "في بعض الكتابات بنعوت، مثل" ود"وقد نعت .. ". ء ووفضة فيھا نبللوا
، وذلك يدل على عبادته "قرية الفأو" "القرية"بحروف بارزة على جدار في " ود"وكتب اسم ". المقتدر" "القدير"، أي "كھالن"

   .في ھذه البقعة

ومعنى كلمة . في ب ضر الكتابات" ود الشھر"، أي "ودم شھران"، "ودم شھرن: "، بدليل ورود جملةإلى القمر" ود"ويرمز 
  .الزھرة، والشمس، والقمر: وضل ھذه االلھة المعينية ثالوثا يرمز إلى الكواكب الثالثة. ، القمر"الشھر" "شھر" "شھرم"
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لھجة أھل معين التي عثر عليھا في أعالي الحجاز، ال تتبع ويالحظ إن الكتابات المعينية الشمالية، آي الكتابات المدونة ب
الترتيب الذي تتبعه الكتابات المعينية الجنوبية نفسه في إيراد أسماء اآللھة، كما يالحظ أيضا أن للمعينيين الشماليين آلھة محلية 

  .ىال نجد لھا ذكرا عند المعينيين الجنوبيين، ولعل ذلك بتأثير االختالط بالشعوب األخر

  مدن معين

 Carna، وب "معين"، أي "معن" "م ع ن"، وھي العاصمة، وقد عرفت أيضا ، ب "قرنو"ومن أشھر مدن معين، مدينة 
وتقع على مسافة سبعة كيلومترات ونصف كيلومتر من شرق قرية ". الكالسيكيين"عند بعض الكتبة  Karnaو  karanaو
، "آثار معين في جوف اليمن"في كتابه " محمد توفيق"و قد وصف خرائبھا . ، مركز الحكومة الحالي في الجوف"الحزم"

الجوف بحمسة عشر مترا، وھي مستطيلة إنھا تقع على اكمة من الطين منحدرة الجوانب، تعلو على سطح أرض : فقال
مترا، ولھا بابان أو مدخالن، أو مدخل  250متر، وعرضھا  400الشكل، واستطالتھا من الغرب إلى الشرق وطولھا 

وسورھا الذي كان . ومخرج، أحدھما في جانبھا الغربي واآلخر في الجھة المقابلة من الجانب الشرقي، وليس لھا أبواب أخرى
قد قدر ارتفاعه بخمسة عشر مترا، و قد وجد في بعض أقسامه فتحات المزاغل التي استعملت للمراقبة ولرمي يحيط بھا، و

السھام، كما تعرض لبحث البناء والزخرفة في ھذه المدينة، وقد حصل على تسع عشرة كتابة، نقل تسعا منھا بكتابة اليد، ونقل 
   .عشرا منھا الباقية بالتصوير الفوتوغرافي

الشھير، الذي طالما تقدم إليه المؤمنون بالھدايا والنذور وتوسلوا إليه ألن يمن عليھم " رصاف" "رصف" "رصفم"معبد ويقع 
مأھولة " القرن" "قرنو"و قد كانت . ونشاھد آثار سكن في مواضع متناثرة من المدينة". قرنو"بالعافية والبركة،خارج سور 

  .ى خرابحتى القرن الثاني عشر ثم ھجرت وتحولت إل

، بني مع "سلحين"وقد أشار األخباريون إلى معين، وروى بعض منھم إنھا من أبنية التبابعة، و أنھا حصن، بني بعد بناء 
وكانت قائمة . فيما بعد" براقش"، وھي من المراكز الدينية، وعرفت به "يثل"ومن مدن حكومة معين . يراقش في وقت واحد

، "ود"وقد ورد في إحدى الكتابات أن جماعة من كھنة . ني اآلثار والخرائب التي كانت بھا، ووصف الھمدا"الھمداني"في أيام 
والظاھر أن ھذا العمل الذي قاموا به، ھو الجزء . من األساس حتى القمة" يثل"أي ذراعا من سور " أمه"قاموا ببناء ثالثين 

  .يثل، ببقية السورالذي كان خصص بھم عمله على حين قام أناس آخرون، وفي ضمنھم مجلس 

وزعم بعض . مدبنتان عاديتان، وكانتا لألمم الماضية" ھيالن"وقد زعم بعض منھا إنھا و ". براقش"ولالخباريين قصص عن 
" بنو األدبر ابن يلحارث بن كعب"وقد كان يسكنھا . آخر إنھا من أبنية التبابعة فھي من األبنية القديمة إذن في نظر األخبارين

  .سالمومراد في اإل

وزعم . فزعم بعض منھم إنھا إنما سميت بذلك نسبة إلى كلبة عرفت ببراقش. ببراقش قصص" براقش"ولھم سكن سبب تسمية 
بعض آخر إنھا امرأة، وھي ابنة ملك قديم، ذھب والدھا للغزو، وأودع مقاليد بالده أليھا، فبنت مدينة براقش ومعين، ليخلد 

ومصدر القصص مثل . وزعم فريق منھم، إنھا بإسم براقش امرأة لقمان بن عاد. بھدمھا اسمھا؛ فلما عاد والدھا غضب، وأمر
   .، وقد أشير في الشعر إليه"على اھلھا براقش تجني " و ". على أھلھا تجني براقش: "مشھور ھو

زعم إنھا آخر على اليمن، والتي " أوليوس غالوس"المذكورة في أخبار حملة  Athlula , Athrula، ھي مدين شم "يثل"و
لفظة صعبة على لسان " يثل"و زعم القائلون من المستشرقين بھذا الرأي إن لفظة . موضع بلغه الرومان في حملتھم ھذه

  .الرومان واليونان، ولذلك حرفت فصارت إلى الشكل المذكور

، "كمنا"، "خربة كمنه" "وكمنھ" "كمنه"، و "خربة ھرم" "ھريم" "ھرم"و " ريشان" "رشن"، و "نشق: "ومن بقية مدن معين
  .في الوقت الحاضر" خربة السودا" "الخربة السوداء"وھي " نشان" "نشن"و 

، غير إننا ال نعرف اسم الملك "نشق"مكرب سبأ، كان قد استولى على مدينة " يدع آل بين"وقد ورد في بعض الكتابات إن 
  .المعيني الذي سقطت ھذه المدينة في أيامه في أيدي السبئيين
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، يحتمل في رأي بعضھم أن يكون "خربة نيشان" "خربة نشان"وب " كعاب اللوذ"ويوجد موضع عادي خرب، يعرف بي 
المعيني، ويذھبون إلى إن " نشن"ويعارض بعض الباحثين ذلك، ويرون إنه بعيد بعض البعد عن مكان ". نشن" "نشان"مكان 

  .لى وجود مسكن فيه قديم ال نعرف اسمهھذا المكان ھو بقايا معبد أو قبور قديمة، وانه يشير إ

إن تلك المدينة كانت مدينة صناعية، لعثورھم " نشان" "نشن"التي ھي موضع " الخربة السوداء"وقد تبين الباحثين في موضع 
  .بين أنقاضھا على خامات المعادن، وعلى أدوات تستعمل في التعدين وفي تحويل المعادن إلى أدوات لالستعمال

  ".بلينيوس"في كتاب  NESTUM" نستم"، ھي "شانن" "نشن"و 

، ويظھر Magusum" مكوسم" "بلينيوس"، ھي من بقايا مدينة قديمة، لعلھا المدينة التي سماھا "مجزر"ويظن أن خرائب 
  .من موقعھا ومن بقايا آثارھا إنھا كانت ذات أھمية لعھدھا ذاك، وأنھا كانت عامرة بالناس لخصب أرضھا ووفرة مياھا

، وھي خرائب كانت مواضع "لوق"و " بكبك"و " مقعم"و" ابنه"و " سراقة"و " بيحان"ي الجوف أماكن أخرى، مثل وف
   .معمورة في أيام المعينيين ومن جاء بعدھم فأخذ مكانھم

في جملة األماكن التي استولى عليھا " بلينيوس"الذي ذكره  Labecia، ھو "لوق"إلى أن موضع " كالسر"وقد ذھب 
  .Labbah" لبة"إلى أنه " فون وزمن"وذھب ". وس غالوسأولي"

وھي . في كتب المؤلفين اليونان والالتين القدماء Nesca , Nescusھي " نشق"ويرى علماء العربيات الجنوبية أن 
Aska ،Asca  إبان " أوليوس غالوس"في جملة المدن التي استولى عليھا " سترابون"وقد ذكرھا ". جغرافيا سترابون"في

  .حمته على اليمن

  المعينيون خارج أرض معين

. متأثرة باللھجة المعيننة" لحيانية"، وبينھا عدد من كتابات "العال"وعثر على كتابات معيننة خارج اليمن، وال سيما في موضع 
ما وردت قبھا ، ك"يفعان"و " ثوبت"، و "علھان"و " يھر: "وقد وردت فيھا أسماء معينية معروفة، شائعة بين المعينيين، مثل

أسماء آله معين، وذلك يدل على نزول المعينيين في ھذا الموضع وفي األرضين المجاورة أمدا، وتركھم أثرا ثقافيا فيمن 
  .اختلطوا بھم أو جاوروھم و فيمن خلفھم من خلق

في أعالي الحجاز وفي وقد جاء ھؤالء المعينيون من معين بالطبع، أي من اليمن، فنزلوا في ھذه األرضين التي تقع البوم 
ومنھم من تاجر مع بالد الشام والبحر المتوسط ومصر، بدليل عثور المنقبين . المملكة األردنية الھاشمية وفي جنوب فلسطين

وظھر من ". قصر البنات"وفي موضع " الجيزة"في : من جزر اليونان، وفي مصر" ديلوس"على كتابات معينية في جزيرة 
، أن جالية معينية كانت في مصر في ھذا "بطلميوس بن بطلميوس"ة بالسنة الثانية والعشرين من حكم المؤرخ" الجيزة"كتابة 

وكان المعينيون يتاجرون في القرن الثالث أو الثاني قبل الميالد بتجھيز معابد " بطلميوس الثاني"الزمن، ولعلھا من أيام حكم 
   .".م.ق 263 -  264"إلى السنة  ويرجع بعض الباحثين تأريخ ھذه الكتابة. مصر بالبخور

وقد قصد به فيھا شعب عربي من الشعوب . في التوراة Ulat" علت" "الديدان" "ديدان"المذكور، ھو موضع " العال"وموضع 
" قطورة"من إبراھيم من " يقشان"والى ". التكوين"كما جاء في موضع من " كوش"العربية الشمالية، يرجع نسبه إلى 

Keturah متاخمة ألرض أدوم " الديدان"وقد جعلت . في موضع آخر منهEdomوذكر . ، وتقع في الجنوب الشرقي منھا
  .Tyre" صور"في التوراة إن الديدانيين كانوا من الشعوب التي ترسل حاصالتھا إلى سوق 

انت جزءا من تلك الدولة وما صاقبھا من أرض، ك" الديدان"ويرى أكثر الباحثين في دولة معين إن ھذه المنطقة منطقة 
على " كبير"أي " كبر"وأرضا خاضعة لھا، وان ملوك معين كانوا يعينون حكاما عليھا باسمھم، وان درجتھم ھي درجة 

، يتولى الحكم بإسم الملك "كبير"أي أقسام، يكون على كل محفد أي قسيم من المملكة " محافد"طريقتھم في تقسيم مملكتھم إلى 
وقد عثر على كتابات ذكرت . ا وفي جمع الضرائب التي يبعث بھا إلى العاصمة وفي المحافظة على األمنفي المسائل العلي

  .حكموا باسم ملوك معين" كبراء"فيھا أسماء 
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ومعنى ھذا إن دولة معين، كانت تحكم من معين كل ما يقال له الحجاز في عرف ھذا اليوم إلى فلسطين، وان ھذه األرضين 
ولكننا ال نجد في النصوص اآلشورية أو العبرانية مثل التوراة وال في الكتب الكالسيكية ما يشير . إذ ذاككانت خاضعة لھا 

ولكن القائلين بالرأي الذكور يرون إن حكم سين كان في أوائل عھد معين، أي قبل أكثر من ألف سنة قبل الميالد فلما . إلى ذلك
، "معن مصران"، "معن مصرن"و بقي نافذا في المنطقة التي عرفت بر ضعف ملوكھا تقلص سلطان المعينيين عن الحجاز 

، ثم ضعف سلطان المعينيين الشماليين عن ھذه األرض أيضا بتغلب السبئيين على معين، ثم بتغلب "معين المصرية"أي 
   ".مملكة لحيان"اللحيانيين في القرن الرابع أو الثالث قبل الميالد، حيث استقلوا وكونوا 

" مصر"، جدال شديدا بين العلماء، وال سيما علماء التوراة، فذھب بعضھم إلى أن "معين مصران" "معن مصرن"ارت وقد أث
، وھو "معين مصران"الواردة في التوراة ليست مصر المعروفة التي يرويھا نھر النيل، بل أريد بھا  Mizraim" مصرايم"

التي ترد في التوراة أيضا لقبا لملوك مصر،  Per'o" برعو"لفظة  وان. في األردن في الزمن الحاضر" معان"موضع تمثله 
ھاكرھم "، وان عبارة "معين مصران"في عربيتنا، ال يراد بھا فراعنة مصر، بل حكام " فرعون"والتي تقابلھا لفظة 

من مصر المعروفة، بل من مصر " ھاجر"، ال تعني "ھاجر المصرية"، بمعنى Hagar Ham-Misrith" مصريت
، "فرعون"وعن " مصر"وان القصص الوارد في التوراة عن " معن مصرن"ربية، أي من ھذه المقاطعة التي نتحدث عنھا الع

  .ھو قصص يخص ھذه المقاطعة العربية، وملكھا العربي

ال يعني أيضا مصر المعروفة، بل مصر العربية،  Musriإن ما ورد في النصوص اآلشورية من ذكر ل : وقالت ھذه الجمھرة
 Arubuقبل الميالد، من أنه عين عربيا " 734"الذي يعود عھده إلى حوالي سنة " تغالتبلسر الثالث"وأن ما جاء في نص 

" مصر"، ال يعني أنه عينه حاكما على "Musri" "مصري"حاكما على " Idiba'il" "ادب ايل" "ادب ال" "ادبئيل"واسمه 
، أن "وينكر"ويرى ". وادي مصري"أي " نخل مصري"ية التي تقع شمال اإلفريقية المعروفة، بل على ھذه المقاطعة العرب

قائدا على ھذه المقاطعة، " سرجون"على مصري، والذي عينه ." م. ق 725"سنة " تغالتبلسر"الذي عينه " Sib'e" "سبعة"
   .اإلفريقية" مصر"العربية ولم يعين على " مصر"إنما عين على أرض 

" برعو"ب " سرجون"وقد نعت في نص  Pir'u" برعو"من جملة من دفع الجزية إليه  أن" سرجون"وقد ورد في أخبار 
.". م. ق 711"التي قامت سنة " أسدود"ھذا في ثورة " برعو"وورد ذكر ". برعو ملك أرض مصري"، أي "شاروت مصري

اعدة اليھود ضد قد قامة بمس" ملوخة"وملك " مصري"ملك آشور، وكان ملك " سنحريب"في أخبار " مصري"وورد ذكر 
ما ورد في النصوص اآلشورية . أن كل" ونكلر"ويرى ". سنحريب"، وقد انتصر ."م. ق 700"، و ذلك في عام "سنحريب"

إنما قصد به ھذه " ملوك أرض مصر"، أي "Sharrani Mat Musri" "شراني مت مصري: "مثل" مصري"عن 
  .المقاطعة العربية

وأضرابھما المذكور يتعارض صراحة " ينكلر"و " شرادر"ليه ولعلماء التوراة، فرأي ويشير ھذا الرأي مشكالت، خطيرة لقائ
مع الرأي الشائع عند اليھود وعند التوراة والتلمود والمنشا والكتب اليھودية األخرى في ھذا الموضوع، ويتعارض كذلك مع 

لباحثين، وھم يرون أن وجود أرض عربية عند رأي أھل األديان األخرى في الموضوع نفسه، ولم يلق ھذا الرأي رواجا بين ا
، "برعو"في اللغات السامية، ووجود حاكم عليھا اسمه " مصر"وھي تسمية " مصري"في الزمن الحاضر، تسمى " معان"
في لغتنا، ال يحتم علينا التفكر في ھذه األرض العربية، ومن الجائز على " فرعون"، ويقابل "مصر"لقب ملوك " برعو"و

يكون اآلشوريون قد استولوا على ھذه المقاطعة وحكموھا ونصبوا حكاما عليھا على حين كانت الحوادث األخرى قد  رأيھم أن
وبناء على ذلك فليس ھناك أي داع لالدعاء أن اإلسرائيليين لم يكونوا في مصر، وأن فرعون لم . وقعت في مصر اإلفريقية

العربية قد " مصري"، وليستبعد أيضا إن تكون تسمية "مصريةمعين ال"يكن فرعون مصر، بل فرعون مصري التي ھي 
   .اليمن" معين"أي " معن"لقربھا من مصر، ولتمييزھا عن " معين مصرن"أخذت من مصر، فقيل 

، لم تكن جزءا من حكومة معين، بلى كانت مستوطنة "معين المصرية" "معين مصران"وقد ذھب بعض الباحثين إلى إن 
الوارد في نصوص " كبر"وان لقب . وذلك منذ القرن الخامس حتى القرن األول قبل الميالد. المعينينمستقلة من مستوطنات 

ھذه المستوطنة ال يعني إن حامله كان موظفا في حكومة معين بل ھو مجرد لقب حمله صاحب ھذه المقاطعة باعتبار إنه كبير 
إلى القرن األول قبل الميالد، وحينئذ زال استقاللھا بزوال  وقد بقيت ھذه المستوطنة مستقلة. قومه وسيدھم والحاكم عليھم
  .حكومة المعينين الجنوبيين
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ذات أمية كبيرة كذلك، في بحثنا ھذا، فأنھا  Delos=Delus" ديلوس"وتعد الكتابات المعينية التي عثر عليھا في جزيرة 
ومن جملة ھذه النصوص، نص مكتوب . ترينا وصول المكلين بين الجزر اليونانية و إقامتھم فيھا، و اتجارھم مع اليونان

مذبح ود زيد ايل من ذي خذب نصب "و " ھانئ"أي " ھنا: "بالمعينية وبالخط المسند و باليونانية وبالحروف اليونانية، ورد فيه
وفي ھذا النص داللة على وجود جالية ". يا ود إله معين يا ود: "وورد في اليونانية". ديلوس"ب : أي" وآلھة معين بدلث

. معينية في ھذه الجزيرة وسكناھا فيھا، وعلى تعلقھا بدينھا وبآلھتھا وعدم تركھا لھا حتى في ھذه األرض البعيدة عن وطنھا
فلعلھا كانت تتصل ببالدھا، وتتاجر وتتراسل معھا، تصدر إليھا حاصالت اليونان، وتستورد منھا حاصالت اليمن  ؟ومن يدري

  .والعربية الجنوبية و إفريقية والھند وتعمل مع اليونان شركة أو تعاونا في أسواق التجارة العالمية ذلك العھد

  قوائم بأسماء حكام معين

  "البرايت"قائمة 

وقد . ملك حضرموت" صدق ايل"اليفع يثع، وھو ابن الملك  -  1: قائمة لملوك معين على النحو اآلتي" رايتالب"وقد رتب 
  .قبل الميالد" 400"حكم في حوالي السنة 

  .حفن ذرح، وھو ابن اليفع يثع -  2

  .وقد كان أيضا ملكا على حضرموت. اليفع ريام، وھو ابن اليفع -  3

   .، وھو ابن اليفع ريام"ھوفعثتر". "ھوفعث"ھوف عثتر  -  4

  .قبل الميالد 343و قد كان يحكم في حوالي السنة . ، وھو شقيق ھوف عثتر"أبيدع يثع"أب يدع يثع  -  5

  .، وھو ابن ھوفعثتر"وقه ايل ريام"وقه آل ريم  -  6

  .، وشقيق وقه ايل ريام"حفن صديق"حفن صدق  -  7

  .اليفع يفش وھو ابن حفن صديق -  8

...................................  

  .قبل الميالد 250اليفع وقه، وقد كان حكمه في حوالي السنة -  1

  .، وھو ابن اليفع وقه"وقه آل صدق"وقه ايل صديق  -  2

وذلك " ديدان" "ددان"وقد ورد اسمه في كتابات ". وقه آ ل صدق"، وھو ابن "أبيكرب يثع" "أبكرب يثع"اب كوب يثع  - 3
  .أليام اللحيانية المتأخرةفي ا

  ".أب يكرب يثع" "ابكرب يثع"، وھو ابن "عميثع نبد" "عمى يثع نبط"عم يثع نبط  -  4

.................................  

  ".يثع ايل صديق" "يغ آل صدق"يثع ايل صدق  -  1

  .ملك قتبان" شھر يجل يھرجب"وكان تابعا للملك ". وقه ايل صديق"وقه آل يثع  -  2
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  ".وقه ايل يثع"اليفع يشر، وھو ابن  -  3

  .، وھو ابن اليفع يشر"خضم ريمم"حفن ريام  -  4

  ".وقه ايل نبط"وقه آل نبط  -  5

...................................  

، أسماء ما ال يقل عن خمسة ملوك، قال إنه غير متأكد من زمان حكمھم ومن مكان ترتيبھم في ھذه القائمة" البرايت"وذكر 
" يثع ايل ريام"و " خلكرب صدق"، وھو ابن "حفنم يثع"و ". خاليكرب صديق" "خلكرب صدق"وابنه " ؟ريام"أب بدع : وھم
  .، وھو ابنه"تبعكرب" "تبع كرب"و

النظر في قائمته السابقة، وأخرى عليھا تعديالت على ضوء دراسة صور الكتابات وتغير أسلوبھا بمرور " البرايت"وقد أعاد 
  :ثم انتھى إلى وضع قائمة جديدة تتألف من ثالث مجموعات ھي العصور،

  المجموعة األولى

  .م. ق 400اليفع يثع، وھو ابن صدق ايل ملك حضرموت حوالي  -  1

  .اليفع ريام -  2

  .حفن عثت، وھو ابن اليفع ريام -  3

  .م. ق 343أبيدع يثع  -  4

  .وقه آل ريام -  5

  .حفن صدق، وھو ابن وقه ايل ريام -  6

  .اليفع يفش -  7

  ".ابكرب"، وھو ابن "عم يثع نبط"عميثع نبط،  -  8

   .يثع ايل ريام -  9

  .، وھو ابن يثع ايل ريام"تبعكرب"تبع كرب  -10

  ".؟ريام"خلكرب صدق، وھو ابن أب يدع  -11

  .م. ق 250حفن يثغ -12

  المجموعة الثانية

  .م. ق 200وقه ايل نبط  -  1

  .م. ق 150وقه ايل صدق  - 3اليفع صدق  -  2
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  ".أبكرب يثع"أبيكرب يثع  -  4

  .م. ق 100اليفع يشر األول  -  5

  .حفن ريام -  6

  المجموعة الثالثة

  ".يثع ايل صديق"يثع آل صدق  -  1

  .م. ق 75" وقه ايل يثع"وقه آل يثع  -  2

  .اليفع سر الثاني -  3

  .قبل الميالد 25والسنة  50نھاية مملكة معين بين السنة 

  "ريكمنس"قائمة 

  ".؟أب يدع ريام =  ؟ملك"أب يدع : أسماء ملوك معين على النحو اآلتي" J. Ryckmans" "ريكمنس"وقد دون 

  .خلكرب صدق

..............  

  .اليفع وقه

  .وقه ايل صدق

  .أب كرب يثع

  .عم يثع نبط

..............  

  .يثع ايل ريام

  .تبع كرب

..............  

  .اليفع ريام

  .ھوف عثت

..............  
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  .معد يكرب ملك حضرموت= اليفع يثع 

..............  

  ".؟بين"يثع ايل = قبل الميالد  343"أب يدع يثع 

  .وقه ايل ريام

  .حفن صدق

..............  

  .اليفع فش

..............  

  .يثع ايل صدق

  .وقه ايل يثع اليفع يشر شھر يكل يھركب ملك قتبان حفن ريام

..............  

  .وقه ايل نبط

..............  

  .خلكرب

..............  

  .حفن يثع

..............  

  .يغ ايل حيو

  .حفن ذرح

  مملكة حضرموت: الفصل العشرون

، وقد ظھرت قبل الميالد أيضا ، "حضرموت"مملكة أخرى من ممالك العربية الجنوبية، ھي مملكة " معين"وعاصرت ملكة 
مساحة واسعة من األرض، فلھا أن تفخر بھذا على الحكومات العربية األخرى التي عاشت قبل وما زال اسمھا حيا لطلق على 

  .الميالد، ثم ماتت أسماؤھا، أو قل ذكرھا قلة واضحة

وقد قطع اسمھا مئات من األميال قبل الميالد، فبلغ مسامع اليونان والرومان، وسجله كتابھم في كتبھم ألول مرة في القارة 
ولكن سجلوه بشيء من التغير والتحريف، اقتضته طبيعة اختالف اللسان، . كتب لذلك التسجيل الخلود حتى اليوماألوروبية، و
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، "Hadramyta" "نبوفراستوس"، ورواه "Chatramotitae" "ايراتوستينس"أو سوء السماع، أو طول السفر، فرواه 
وقد " Chatramitae" = "Adramitae" "ميوسبطل"وقد ورد عند " . Chatramotitae"فقد رواه و" بلينيوس"وأما 

عن سواحل حضرموت الجنوبية، فذكر إن فيھا مناطق موبوءة، يتجنبھا " الطواف حول البحر األريتري"تحدث مؤلف كتاب 
الناس، وال يدخلونھا إال لضرورة، ولذلك ال يجمع التوابل واألفاويه إال خول ملك حضرموت، وأولئك الذين يراد إنزال 

وھذا بدل على إن الروم والرومان كانوا قد سمعوا من مالحيھم ومن غيرھم من ركاب البحر أخبار . صارمة عليھم عقوبات
  .السواحل، وھي أخبار مھمة بالطبع بالنسبة إلى أصحاب السفن في ذلك العھد

، تعني "يقطان"ء الواردة في التوراة على إنھا االبن الثالث ألبنا" Hazarmaveth" "حزرماوت" "ھزرماوت"وكلمة 
ولعل لھذا المعنى عالقة باألسطورة التي شاعت عند اليونان أيضا عن " دار الموت"ومعناھا اللغوي " حضرموت"
وقد وصلت في اإلسالم من طريق أھل الكتاب، . ، وعرفت في الموارد اإلسالمية كذلك"وادي الموت"، و إنھا "حضرموت"

  ".سميت بحضرموت بن يقطن ابن عابر بن شالخ: ة حاضر ميت، وقيلاسم حضرموت في التورا: "قال ابن الكلبي
نه كان "، و"قحطان"أو " ابن يقطن"وقد ذھب أكثر من بحث في أسباب التسمية من العلماء العرب إلى إن حضرموت ھو اسم 

تسربت إلى األخباريين إنسانا وبه سميت األرض، وما بنا حاجة إلى إن نقول مرة أخرى إن ھذه النظرية ليست عربية، و إنما 
  ".ابن يقطان"من التوراة، إذ جعلت حضرموت اسم رجل ھو 

في الكتابات العربية الجنوبية، كما عثر على كتابات حضرمية ورد فيھا أسماء عدد من ملوك " حضرموت"وقد ورد اسم 
ات حصلنا على معلومات ال وبفضل ھذه الكتاب. حضرموت، وأسماء اسر حضرمية ومدن كانت عامرة زاھية في تلك األيام

ولما كانت أكثر ھذه الكتابات قد عثر عليھا . بأس بھا عن مملكة حضرموت وعن عالقاتھا بالدول العربية الجنوبية األخرى
على وجه األرض، أو ھي من نتائج حفريات لم تتعمق كثيرا في باطن العاديات، فإننا نأمل أن يقوم المستقبل باقناع المحبين 

لعربي، بالقيام بحفريات علمية منتظمة وعميقة في مواطن االثار، الستنطاق ما فيھا عن تأريخ العرب الجاھليين، وأنا للتأريخ ا
ھيأة أطالل و تلول أسرارا كثيرة ستغير من ھذا الذي نعرفه " على يقين من أن في باطن األرض وبين األتربة المتراكمة على

  .ا من حكومات، وستزيد العلم به اتساعااليوم عن تأريخ حضرموت وعن تأريخ غيرھ

، وھو "سين"، فاكتشفت فيه آثار معبد اإلله "الحريضة"لقد قامت بعث بريطانية صغيرة بأعمال الحفر في موضع يقال له 
يرمز إلى القمر، وعثرت على عدد من الكتابات تبين إن بعضھا سبئية، كما عثت على قبور عثر فيھا على عظام في حالة 

مكن من دراستھا، وعلى أواني ومواد من الفخار والخرف وخرز ومسابح يظن إنھا من القرن السابع أو الخامس قبل جيدة ت
وفي مواضع أخرى على عدد من الكتابات الحضرمية، كما استنسخ نفر من " عقلة"وفي " شبوة"وعثر في خرائب . الميالد

   .لعاديات إلى المواضع الحديثة جث استعملوا حجارتھا في البناءالسياح صور بعض الكتابات التي نقلھا الناس من مواضع ا

الحديثة، وھي ال تبعد كثيرا عن الموضع القديم، أحجار مكتوبة أخذت من تلك الخرائب، " الحريضة"وتشاھد في مباني 
يستبعد وجود عدد آخر شوھت بعضھا أيدي البنائين وقضت على أكثرھا معاولھم، ومحت آالتھم كثيرا من تلك الكتابات، وال 
أو مادة أخرى " الجبس"من األحجار أوجھھا المكتوبة في داخل البناء، فال يمكن الوقوف عليھا، أو إنھا كسيت بطبقة من 

  .تجعل الجدران صقيلة ملسا

ا إلى نتيجة قطعية لتأريخ ھذ" الحريضة"في " سين" "سن"ولم تتوصل جھود من بحث في اآلثار التي استخرجا من معبد 
المعبد، ويظن إن المقابر التي عثر عليھا وبعض واجھات المعبد تعود إلى أواسط القرن الخامس فما بعد إلى القرن الرابع قبل 

" مذب"ويعرف موضع الحريضة في الكتابات الحضرمية باسم ". السلوقي"الميالد، وان قسما من بناء المعبد يعاصر العھد 
" سن ذ مذبم"، وموف عندھم باسم معبد "سين"لحضرمية القديمة، معبد خصص بعبادة ، وفي ھذه المدينة ا"مذاب" "مذبم"
  .، كان الناس ينذرون له النذور، ويتقربون إليه، ليمنحھم العمر الطويل والخير والبركة"سين ذو مذاب"

خرى، مثل معين أو بأحسن من علمنا بأحوال حكام الحكومات العربية الجنوبية األ" حضرموت"وليس علمنا بأحوال حكام 
قتبان أو سبا، فال نزال ال نعرف شيئا يذكر عن حكامھا األول وعن عددھم وعن مدد حكمھم وعن أمور أخرى من ھذا القبيل، 
وال نزال نجد الباحثين في أحوالھا غير متفقين ال على مبدأ قيام حكومة حضرموت وال على منتھاھا وسقوطھا فريسة في أيدي 

  .زال نراھم يختلفون أيضا في عدد الحكام وفي مدد حكمھمالسبئيين، ثم ال ن
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والحكام الذين يذكر العلماء أسماءھم ليسوا بالطبع ھم جميع حكام حضرموت، بل ھم جمھرة الحكام الذين وصلت أسماؤھم 
توقف بالطبع على إلينا مدونة في الكتابات، ولذلك ال نستبعد إن تزيد أسماؤھم في المستقبل، زيادة قد تكون كبيرة، وھي ست

   .مقدار ما يعثر عليه من كتابات

لقد تبين من بعض الكتابات الحضرمية إن عددا من المكربين حكموا شعب حضرموت، وذلك قبل أن يتحول ھذا الشعب إلى 
ومن ھؤالء المكربين المكرب . بعضھم في آخر القائمة التي رتبھا بحسب رأيه لحكام حضرموت" فلبي"و قد ذكر . مملكة

يشكر ايل يھرعش بن " "يسكر ايل يھرعش بن أب يسع" "يھرعش بن أب يشع"، "يرعش بن أب يشع"، "يرعش بن أبيشع"
، والظاھر إنه كان من الموظفين "شكم سلحان بن رضوان" "شكمم سلحن بن رضون"الذي ورد اسمه في كتابة سجلھا " أببع

الذي يھيمن على " قلت"بناء سور وباب وتحصينات لحصن  وقد كلفه المكرب. أو األعيان البارزين في حكومة حضرموت
، كما كلف إنشاء جدر وحواجز في ممرات "قنا" "كانه" "قانه"والمؤدية إلى ميناء " حجر"واد تقطعه الطريق القادمة من مدينة 

سيما الحمريين  والمناطق األخرى من المغيرين ومن كل عدو يريد غزو حضرموت، وال" حجر"الوادي المھمة لحماية منطقة 
وقد وضع تحت تصرفه موظفين و معماريين لإلشراف على العمل، . الذين صاروا يھددون المملكة، ويتدخلون في شؤونھا

" يشرح ايل" "يشرح آل"وعماال يتولون أعمال البناء الذي تم في خالل ثالثة أشھر تقريبا، وكان ذلك في السنة الثانية من سني 
   .الذي أرخت به الكتابة" تقويم يشح آل: "ولسنا نعرف اليوم ھذا التقويم، "ذ عذذم" "عذذ"من آل 

، وبنى الحواجز والمواقع "قلت"العمل الذي كلف انجازه، فبنى الجدار والباب لحصن " شكم سلحن" "شكم سلحان"وقد أنجز 
لغزاة عن عبوره، وأنشأ استحكامات األخرى للمواضع الخطيرة الرئيسية الواقعة في ممرات الوادي ومعابره، لتصد األعداء وا

ويظھر إنه أقام حصونا على لسانين كانا بارزين في . ساحلية لحماية البر مھن الھجوم الذي قد يقوم به العدو من جھة البحر
ا ، حيث بنى سورا قوي"ميفعة"والى مدينة " أبنة"البحر، فحمى بذلك الخليج الذي بينھما، كما حصن المنفذ المؤدي إلى وادي 

، وأماكن حماية يلتجئ أليھا الجنود إذا لزم الدفاع عن المدينة "يكن"، وباب "يذقان"، وبرج "يذان"لھا، وبرجين ھما برج 
  .في النص، ومعناھا الجنود" أسدم"فضال عن بناء المواقع المذكورة وقد قام بھذا العمل الجنود بدليل ورود كلمة 

شكم "ويظھر إن بانيه ھو . ا جدار كان يسد ھذا الوادي في أيام مكربي حضرموتبقاي" لبنا" "وادي لبنة"وتوجد اليوم في 
المذكور، يبلغ ارتفاعھا زھاء سبعة أمتار، وقد أقيم من أحجار مكعبة، قطعت من الصخر، ونحتت نحتا " شكيم سلحان" "سلحن

آثار باب عرضه خمسة أمتار  جيدا، ونضد بعضھا فوق بعض ووضعت بين سوفھا مادة من نوع السمنت، وفي وسط الجدار
وقد بني ھذا الجدار ليمنع المغيرين القادمين من الجنوب من االتجاه نحو حضرموت، وذلك في . لمرور الناس والقوافل منھا

ضمن الخطة العسكرية التي رسمت يومئذ لتحصين المدن المھمة و إحاطتھا بأسوار وجدر قوية في الممرات المھمة والطرق 
ويرى بعض الباحثين إن إنشاء ھذا الجدار كان في . لوجھة الحربية لمنع األعداء من الزحف على حضرموتالمؤثرة من ا

   .نھاية القرن الخامس قبل الميالد

وعثر عليھا في مكانھا، " لبنا"ووضعت على جدار " شكيم سلحان" "شكم سلحن"ويرى بعض الباحثين إن الكتابة التي دونھا 
، "ھمريان"وتخص ممر " عقبة عقيبة"صلت إلينا حتى اآلن، وتليھا في القدم الكتابة التي عليھا في ھي أقدم كتابة حضرمية و

  .ويرجع ھؤالء زمن كتابة الكتابة األولى إلى القرن ا الخامس أو أوائل القرن الرابع قبل الميالد". شبوة"شرق 

وادي بحيث تمنع الناس من المرور في الوادي إال من لقد كانت الغاية من سد األودية بإقامة جدر قوية حصينة بين طرفي ال
. وكانت مساكن قبائل حمير إذ ذاك تجاور حضرموت. باب يشرف منه الجنود عليھا، ھو حماية حضرموت من غزو حمير

وحصنه إنما أقيما لصد غارات " قلت"ويفھم من إحدى الكتابات إن جدار . ولھذا صار الحميريون خطرا على حضرموت
وقد جددت تلك الجدر والحصون ورممت مرارا وقويت بالحجارة الصلدة . ين وغزوھم المتوالي ألرض حضرموتالحميري

والظاھر إن غزوھم كان مستمرا في أيام المكرب . التي قدت من الصخر، إذ لم تتمكن من الوقوف أمام سيل غزاة حمير
  .د شعبهالمذكور، فاضطر إلى بناء تلك العقبات والحواجز لمنعھم من تھدي

ولم ينتقل ". ميفعة"ومدينة " لبنه" "لبنا"لقد كانت مواطن الحمريين في ھذا العھد في الجنوب وفي الجنوب الشرقي من 
أما دولة حمير في . الحميريون نحو الغرب إلى المواضع التي عرفت بأسمھم إال في القرن الثاني قيل الجالد، أو قبل ذلك بقليل

معافر، فقد قامت في نھاية القرن الثاني قبل الميالد، واستمرت ھجرة حمير إليھا إلى ما بعد أرض يافع وفي رعين وفي ال
   ".اسم سرو حمير" يافع"على أرض " الھمداني"وقد أطلق . الميالد
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يد وھذا الميناء ھو الميناء الوح. في أيام ھذا المكرب" قانه" "قنا"إن حمير كانت قد استولت على ميناء " فون وزمن"ويرى 
" عدن"بطول الساحل بين  -على رأيه  - لحضرموت الصالح لالتجار بحرا مع الھند و إفريقية، أخذته من حمير، وكانت تتحكم 

  .ولھا أسطول من السفن لالتجار مع الساحل اإلفريقي الذي ربما كان خاضعا لھا في ذلك الزمن". قنا"و

علھن بن " "علھان بن يرعش"مكرب آخر من مكربي حضرموت يسمى اسم " فلبي"وورد في إحدى الكتابات التي عثر عليھا 
لمناسبة " Philby 103"وقد دون نص . المكرب المتقدم" يرعش"ھذا، ھو " علھان"والد " يرعش"ويظھر إن ". يرعش

وقد انھم أنشئت ھذه الطريق لتسھيل وصول ". شبوة"الذي يقع شرق " Hamraban" "ھمربان"إنشاء طريق في مطر 
  .فل إلى العاصمة، وألسباب عسكرية قد يكون منھا تسجل مسيرة الجيش إلى مقر الملك للدفاع عنهالقوا

من مكربي حضرموت في لقبه ھذا، فتركه إلى لقب آخر يتسمى به، يدل على الحكم الدنيوي وحده " مكرب"وقد زھد آخر 
ن طور إلى طور، وصار النظام فيھا نظاما وانتقلت حضرموت بذلك م. فتسمى به" ملك"وعلى السلطان والملك، وھو لقب 

ملكيا، و إذا سألتني عن اسم ھذا المكرب الذي أبدل لقبه، فصار ملكا، وصار بذلك آخر مكرب وأول ملك، وأول جامع للقبين 
في حكومة حضرموت، فإني أقول لك إن علمي به ال يزيد على علمك به، وان العلماء الباحثين الذين آخذ علمي منھم، ال 

   .يزالون في ذلك على خالف، بل إن علمھم به ال يزيد، ويا لألسف، على علمك وعلمي به

طليعة ملوك مملكة حضرموت، وجعل زمان توليه العرش " صديق اي ل" "صدق ايل" "صدق آل"الملك " فلبي"لقد وضع 
راس القائمة التي رتبھا لملوك  في" يدع ايل" "يدع آل"، فوضع اسم الملك "البرايت"أما " م،  ؟ق  1020"في حدود عام 

. ق 450"أول ملوك مملكة سبأ، وقد حكم على رأيه في حوالي سنة" كرب ايل" "كرب آل"حضرموت، وجعله معاصرا ل 
" صدق آل"، ثم ترك فراغا بعد ھذا الملك يشير إلى إنه لم يھتد إلى معرفة من حكم بعده، وذكر بعد ھذا الفراغ اسم الملك ."م
والفرق كما . وقد ذكر أنه حكم في أواخر القرن الخامس قبل الميالد. ذي كان ملكا على حضرموت ومعينال" صدق ايل"

  ".البرايت"وتقدير " فلبي"ترى، كبير جدا بين تقدير 

في ترتيبه " فلبي"على رأس قائمة ملوك حضرموت، وعلى ھديه سار " صدق ايل" "صدق آل"الملك " ھومل"وقد وضع 
لشھر " "شھر علن"وذكر بعده اسم ابنه . وكان على رأيه يعاصر الجماعة الثانية من جماعات ملوك معين. لملوك ھذه المملكة

" ھوف عثت:"ابنان ھما" معد يكرب"وكان ل ". معين"ملك " معدكرب بن اليفع يثع" "معد يكرب بن اليفع يثع"، ثم "عالن
موت بعد أبيھا، والظاھر إن حضرموت اندمجت بعد وفاة ، لم يتوليا عرش حضر"أبيدع يثع" "أب يدع يثع"، و "ھو فعثت"
 650"إنھا زھاء ثالثة قرون إلى نحو سنة " فلبى"ويرى . مدة ال نعرف مقدارھا بالضبط" معين"في مملكة " معد يكرب"
   .".م.ق

أب يدع "م ملك حضرموت، واس" شھر علن بن صدق آل"، ورد فيھا اسمه واسم "معد يكرب"ولدينا كتابة حضرمية من أيام 
، وتيمن فبھا "حرف"ببناء يرج موضع " عثتر ذي قبض" "عثتر ذ قبضم"وقد تقرب فبھا صاحبھا إلى اإلله . ملك معين" يثع

، وتشر ھذه الكتابة إلى الروابط المتينة التي كانت بين "نكرح"و " ود"و " عثتر الشارق" "عثتر شرقن: "أيضا بذكر اآللھة
ملكا على حضرموت، على حين كان شقيقه ملكا على " معد يكرب"فقد كان . ينعرش حضرموت وعرش مع: العرشين
  .وال ندري إلى متى دام حكم ھذه األسرة التي جمعت بين عرشي المملكتين. معين

... خي"... ، ولم يبق منھا غير "اب يدع يثع"وقد طمست منھا كلمات واردة قبل اسم " معين"وقد عثر على ھذه الكتابة في 
 ؟" أب يدع يثع"، أم يقصد بھما أخاه "أب يدع يثع"أيقصد بھما ابن أخيه . م يعرف المقصود بھذين المقطعين الباقيين، فل"شو

" ھومل"وقد ذھب . صاحب ھذه الكتابة" معد يكرب"ويعود الضمير في ھذه الجملة إلى  ؟" أب يدع يثع"أم مؤاخيه وحليفه 
" أب يدع يثع بن اليفع ريام"الوارد في ھذا النص الملك " أب يدع يثع"كون وعلى ھذا ي". ابن أخيه"إلى أن المقصود بذلك 

  .ملك حضرموت" معد يكرب"ملك معين، وھو ابن أخي " معد يكرب"شقيق 

 - ، وھي جملة ترد في النصوص بعد اسم كل ملك للداللة على أنه كان ملكا "أب يدع يثع"بعد اسم " ملك معين: "ولورود جملة
نعني أنه كان ھو ملكا على معين في الزمن الذي  - كان ملكا على معين زمن إلى تدوين ھذه الكتابة " دع يثعأب ي"نستنتج أن 

حكم في حدود سنة " أب يدع يثع"من أن " فلبي"ملكا على حضرموت، وھذا يبدو غريبا ما ذھب إليه " معد يكرب"كان فيه 
لم يكن عليھا ملك في حدود عام " حضرموت"وأن مملكة ." م. ق 980"حكم في حوالي " معد يكرب"وأن ." م. ق 935"
  .، بل كانت تتبع ملكة معين، فإن ھذا الرأي يخالف ما جاء في النص المذكور من تعاصر الملكين."م. ق 935"
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، فذھب "ملك معين: "، وذكرت بعده جملة"ابن اليفع معد يكرب"، اسم "Halevy 520"وقد ورد في كتابة معينية وسمت ب 
ملك حضرموت الذي نتحدث عنه، وجعلوه ملكا على معين وعلى " معد يكرب"ھذا ھو " معد يكرب"العلماء إلى أن 

ولكن ھذا الرأي يخالف ما ذھبوا إليه في ترتيبھم ألسماء ملوك معين، وقولھم إن ملك معين كان في ھذا العھد . حضرموت
وأعود فأكرر ما قلته مرارا من أن ترتيب الملوك يمثل آراء ". يفع يثعاليفع ريام بن ال"، وھو ابن الملك "أب يدع يثع"الملك 

  .العلماء ويختلف باختالف ھذه اآلراء، فال مندوحة من الوقوف منھا موقف المتفرج الباحث في ھذا العھد
. المعينية" يثل"نة عاصمة مملكة معين، وبرج آخر في مدي" قرنو"في مدينة " ذو ملح"وقد سجله ھذه الكتابة لمناسبة بناء برج 

من مدن المعينين كذلك، كما ورد فيھا اسم معبد اإلله " ھران" "ھرن"و " يفعان" "يفعن"وقد ورد في النص اسما مدينتي 
   ".عثتر ذو قبض"

، التي تحدثت عن حرب "Glaser 1155"ويظھر إن ھذه الكتابة قد كتبت في زمن مقارب لزمن الكتابة المعينية المعروفة 
، ورجل "آل يفعان" "ذ يفعن"، من "عمصديق بن حم عثت" "عم صدق بن حم عثت"، فصاحبھا "مصر"و " مذي"ن نشيت بي

" اب يدع يثع"وقد ورد فيھا اسم . في حكومة معين" كبيرين"وكانا ". آل ضفجان" "ذ ضفجن"من " سعد بن ولج"آخر اسمه 
عم : "ثالثة، ھم" Halevy 520"تنا المتقدمة المعروفة ب وأصحاب كتاب". معد يكرب بن اليفع"و " معين"ملك " أبيدع يثع"

اسھم مع " عم صدق بن حم عثت"فأحدھم، وھو ". ذ يفعن" "آل يفعان"من " حم عثت"أبناء " عم كرب"و " عم يدع"و " صدق
" معد يكرب"ا اسم في تدوين الكتابة األولى وأسھم مع اخوته في تدوين ھذه الكتابة الثانية التي ورد فيھ" سعد بن ولج"صاحبه 

في ھذا " معد يكرب"ملك معين، ويكون زمن حكم " أب يدع يثع"ملك معين، وقد كان معاصرا كما رأيت للملك " اليفع"ابن 
، و لم يذكر معه اسم "آل ضفجن"من " سعد"وقد ورد في أحد النصوص اسم . الزمن الذي وقعت فيه تلك الحرب أو قبل ذلك

. ملك معين" وقه ايل ريام" "وقه آل ريمم"و " أب يدع يثع"، وذلك في أيام الملك "ين مصرانمع"على " كبيرا"أبيه، وكان 
وقه ايل "ھو ابن " أب يدع يثع"، مع إن المعروف إن "وقه آل ريام"على اسم " أب يدع يثع"ويالحظ إن ھذا النص قدم اسم 

كما ذھب " وقه ايل ريام"و ل " معد يكرب"للملك  كان شقيقا" أب يدع يثع"فھل يدل ذلك على إن " معد يكرب"شقيق " ريام
" سعدا"، وان "مزود معين"و " ضفجن"أي عاصمة معين، و قبيلة " قرنو"وقد ورد في النص اسم مدينة  ؟إليه بعض الباحثين 

من " ايلوھب المجل بن رثد " "وھب آل بن رثدال"واسم . وقد تيمن في النص بذكر أسماء آلھة معين. ؟وعملھا " مذاب"أنشأ 
   ".آل يفعان"

من " سعد"ويظھر من األسماء الواردة في ھذا النص، ومن مضمونه، ومن اسم ملك معين الوارد فبه، أن صاحب ھذه الكتابة، 
وكان كبيرا مثله في الكتابة التي مر الحديث " عم صدق بن حم عثت"الذي اشترك مع " سعد بن ولج"ھو " ضفنكن" "ضفجن"

  .في ھذا النص فھو لذلك من نصوص ھذا العھد" يفعان"، وقد ورد اسم "يفعان"كان من " م صدقع"وقد رأيت أن . عنھا
ملكي حضرموت، " السمع ذبيان"و " يدع آل بين" "يدع ايل بين"بعد إشارته إلى " يدع أب غيالن"إلى الملك " ھومل"وأشار 

، ولكنه "العذيلط" "العز يلط"إن الذي تولى بعده ھو  وذكر. وذكر أن الحميريين كانوا ھم أصحاب الحل والعقد في ذلك الزمان
  .، فقد جعله ابنه، غير إنه لم يضعه في ھذا المكان"فلبي"فأما ". يدع أب غيالن"لم يجزم أنه كان ابن 

" Glaser 1000"وقد جاء اسمه في النص الموسوم بي " معد يكرب"بعد الملك " يدع آل"إلى ذكر الملك " ھومل"وتطرق 
ھذا " يدع ايل"وتحمل في نظره إن يكون . مكرب سبأ" كرب ايل وتيما"وكان معاصرا للمكرب " مرواح"في مدينة  الذي دون
، وقد ذكر معه اسم "سمه يفع"وھو ابن ". SE 43"الذي ذكر اسمه في الكتابة الحضومية المعروفة " يدع ايل بين"ھو الملك 

  ".ملكيكرب" "ملكي كرب" "كربملك "، وھو ابن "السمع ذبيان" "السمع ذبين"الملك 

على رأي " معد يكرب"ھو أول من تولى حكم حضرموت بعد ھذه الفترة التي لم تعرف من حكم فيھا بعد " غيالن"و 
وادي "إن اسم ھذا الملك قد ذكر في كتابة عثر عليھا في " البرايت"وذكر ". يدع أب غيالن"وقد حكم من بعده ابنه ". البرايت"

ملك سبأ، وقد " علھان نھفان" "علھن نھفن"الذي كان حليفا ل " يدع أب غيالن"إن المحتمل إن يكون ھو  ، وھو يرى"بيحان
   .".م. ق50"حكم على تقديره في حوالي سنة 

" يدع ايل بين"، وان والده ھو الملك "علھان نھفان"المذكور كان معاصرا ل " يدع أب غيالن"إلى إن " فون وزمن"وذھب 
إلى ." م. ب 160"فقد حكم فھيما بين السنة " يدع أب غيالن"وأما الملك .". م. ب 140"ه في حوالي السنة وقد حكم على رأي

  .الھمداني" علھان نھفان"وقد عقد صلحا مع .". م. ب 190"



 

294 
 

ذبيان السمع "ھو ." م. ق 650"، فقد رأى إن الذي حكم بعد ھذه الفترة التي انتھت على حسب اجتھاده بحوالي سنة "فلبي"أما 
، واندمجت حضرموت بعده في مملكة سبأ أو قتبان، ثم أصبحت جزءا من مملكة "يدع ايل بين بن سمه يفع"و " بن ملك كرب

الذي كون أسرة " يدع آل بين بن رب شمس"حيث عادت فاستقلت، فتولى الملك فيھا الملك ." م. ق 180"سبأ إلى حوالي سنة 
  .لھا عاصمة" شبوة"ملكية جديدة اتخذت مدينة 

، وقد نعته ب "العزيلط" "العذبلط"، ھو الملك "غيالن"وھو ابن الملك " يدع أب غيالن"إن الذي حكم بعد " البرايت"وقد ذكر 
  .".م. ق 25"ملك سبأ، وقد كان حكمه على تقديره في حوالي سنة " شعر أوتر" "شعرم أوتو"وجعله معاصرا ل " األول"

وادي بي "المذكور في كتابة عثر عليھا في " العزيلط بن عم ذخر"ھذا ھو الملك " عزيلطال"إلى احتمال كون " البرايت"وذھب 
شارن يعب "ھو من المعاصرين للملك " العزيلط بن عم ذخر"بحضرموت، غير إن " عقلة"في " فلبي"في كتابات عليھا " حان
شعر " "شعرم أوتر"ألول، وجعله معاصرا للملك با" البرايت"الذي لقبه " العزيلط"، ولذلك ال يمكن إن يكون ھو الملك "يھنعم
   ".أوتر

، كما عثر على اسمه في كتابات "قرن" "قرنيم"في كتابة حفرت على صخرة عند قاعدة جبل " العز"وقد وجد اسم الملك 
موضع مھم عثر فيه على كتابات وردت فيھا أسماء عدد من ملوك حضرموت، زاروا ھذا " عقلة"، و "عقلة"وجدت في 

زار ھذا الموضع، ورافقه في زيارته عدد " العزيلط"وقد جاء في إحدى ھذه الكتابات إن الملك . كان، وذكرت أسماؤھم فيهالم
أبفأل " "ابفال بن القتم"و " قرية بن ذمر" "قريت ابن ذمرم"و " شھر بن وائل" "شھرم بن والم: "من الزعماء والرؤساء، منھم

  ".وھب آل بن ھكحد"و " بن القتم

، "العز" "العذ"وقد ذكر فيه اسم والد ". Phliby 81"ل ھؤالء الرجال ذكرى ھذه الزيارة في ھذا النص الذي وسم ب وسج
بين األسماء ة ورفقة الملك ھؤالء الذين صحبوه في رحلته " الواو"، ولم يدون كاتبه حرف العطف "عمذخر" "عم ذخر"وھو 

ھم ومنازلھم االجتماعية نستطيع إن نجزم إنھم كانوا من الوجھاء ، وان كانوا لم يفصحوا عن مراكز"أنود"إلى حصن 
   .واألعيان، فرفقة تصاحب الملك لالحتفال بزيارة كھذه الزيارة ال بد أن يكون لھا شأن بين الناس

، ، أي من حمير"حمير يھن"من الكتابات المھمة، وقد دونھا رجالن من أشراف " Philby 82"وتعد الكتابة التي وسما به 
، إلعالن نفسه ملكا على حضرموت ولمناسبة تلقبه بلقبه، وھي عادة كان يتبعھا ملوك "أنود"رافقا الملك في سفرته إلى حصن 

ولسنا نعرف متى نشأ ھذا التقليد . حضرموت عند توليھم الملك وتلقبھم بلقب جديد لم يكن يتلقبون به قبل انتقال العرش إليھم
و لعله كان من األماكن المقدسة القديمة . الذي دفعھم إلى اختيار ھذا المكان دون غيرهعند ملوك حضرموت، وال السبب 

وقد كان ھذان . عندھم، فكانوا يتبركون بتتويج أنفسھم قيه، أو إنه كان قلعة أو موضعا قديما فجرت العادة إن يتوج الملوك فيه
والظاھر إن ملك سبأ . قة ملك حضرموت في ھذه المناسبةلمراف" سبأ وذي ريدان"ملك " ثارين يعب يھنعم"الرجالن بعثھما 

، فھما مبعوثان سياسيان من ملك إلى "أنود"إنما بعثھا لتھنئة ملك حضرموت ولتمثيله في ھذا االحتفال المھيب الذي بحري في 
بن عم ذخر سيراد العزيلط ملك حضرموت "ھذه المناسبة في كتابة قصيرة ورد فيھا " العزيلط" "العذيلظ"وقد سجل . حليفه

وقد كتبت ھذه الكتابة ..." العزيلط ملك حضرموت ابن عم ذخر سار إلى حصن أنود ليتلقب بلقبه"،أي "جندلن أنودم ھسلقب
عند إعالن لقبه الجديد وتوليه العرش رسميا، " انود"في الزمن الذي دونت فبه الكتابتان األخريان عن زيارة الملك لحصن 

   .تأريخ ھذه المناسبة - ا لألسف وي -غير إننا ال نعرف 

في كتابة دونھا جماعة من األعيان عند تتويجه وتوليه العرش و إعالن ذلك للناس في " العزيلط بن عم ذخر"وذكر اسم الملك 
والم بن "، و "رقاش بن أذمر" "رقشم بن أذمر"و " نصر بن نھد" "نصرم بن نھد: "وأصحاب ھذه الكتابة ھم". أنود"حصن 
العزيلط "وقد ورد إنھم ساعدوا الملك سيدھم ". أيكرب ذو ود" "ابكرب ذو دم"، و "والم بن بقلن"، و "وائل بن يعللد"" يعللد

ويظھر من ذلك إنھم كانوا من جملة . إلعالن نفسه ملكا" أنود"حين ذھب إلى حصن " العذيلط بن عم ذخر" "بن عم ذخر
ووردت نصوص أخرى سجلھا رجال الحاشية الملكية تخليدا . المكانرجال الحاشية الملكية التي صحبت الملك إلى ذلك 

، "حصين بن ذا ييم مقتوي العزيلط ملك حضرموت"وقد سجل كتابة من ھذه الكتابات رجل اسمه . السمھم في ھذه المناسبة
لعله كان من ، ويظھر إن ھذا الرجل كان من قواد جيش الملك وضباطه و"حصين بن ذ أييم مقتوي العزيلط ملك حضرموت"

  .مرافقيه
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، لذھابھم إلى وجود "العز الثالث"لقب " العذ" "العز بن عم ذخر"وقد منح بعض علماء العربيات الجنوبية ھذا الملك، أي الملك 
  .".م.ب 200"إن حكمه كان في حوالي السنة " ركمنس"ورأى . ملكين حكما قبله عرفا بھذا االسم

ملك حضرموت، فيظھر من ذلك إن والد " العذيلط" "العزيلط"ابن " العز" "ي ب العذوقد ورد في كتابة حضرمية اسم ملك دع
ولعله ابن للملك المتقدم، وصاحب ھذه . إليه" البرايت"أو " فلبي"ھذا الملك كان ملكا كذلك، ولم يشير أحد من الباحثين مثل 

   .صاحبة مكة" قريش"باسم قبيلة  "قريش"، أي "قريشم" "قرشم"وتذكرنا كلمة " ھبسل قرشم"الكتابة رجل اسمه 

" العذيلط" "العزيلط"، فترك فراغا ذكر بعده ملكا سماه "العزيلط"من اسم الشخص الذي تولى العرش بعد " البرايت"ولم يتأكد 
العز "أما والد . ملك سبأ" ثأرن يعب يھنعم"وقد رأى إنه كان معاصرا للملك ". الثاني"ميزه عن األول بإعطائه لقبا، ھو 

وقد سبق إن . األول" العزيلط"ھو ابن " سلفان"أو " علھان"إن " فلبي"ويرى ". سلفان"أو " علھان"على رأيه فھو " الثاني
. ، وأنه أرسل وفدا لتھنئته بتتويجه و إعالنه لقبه الجديد"العذيلط بن عم ذخر"كان لحيفا للملك " ثأرن يعب يھنعم"ذكرت إن 

" ثأرن يعب"ھو الملك المعاصر للملك " سلفان"أو " العزيلط الثاني بن علھان"من إن " برايتال"لذلك يبدو غريبا ما ذھب إليه 
  .السبئي

الذي عثر " Glaser 1619=1430"الذي ورد ذكره في النص " العذيلط" "العزيلط"إن يكون " البرايت"ويحتمل على رأي 
العزيلط "تقريبا، ھو " م 29"سبئي التي تقابل سنة من التقويم ال" 144"ويعود تأريخه إلى سنة " وادي بيحان"عليه في 

" . الطواف حول البحر األريتري""الذي ذكر في كتاب " Eleazos"ويحتمل على رأيه أيضا إن يكون ھو الملك ". الثاني
 وھو ملك الحميرين والسبئيين،" Karibael" = "Charibael"وكان ھذا الملك معاصرا لملك آخر سماه مؤلف ھذا الكتاب 

  ".Glaser 483"المذكور في النص " ملك سبأ وذي ريدان"، وھو "كرب ايل وتر يھنعم"وقد أراد به الملك 
، فيرى إن كاتب النص قد أھمل الرقم ثالث مئة فكتب مئة وأربعة وأربعين، على حين إن الصحيح ھو "فون وزمن"أما 

العزيلط بن "بعد الميالد وھو وقت حكم " 235"أو " 299"من التقويم الحميري، واذن يكون زمان تدوين الكتابة ھو " 344"
   .على تقديره" عم ذخر

" عذ ذ بن أب انس" "عذ ذم بن اب انس"في كتابة سجلھا رجالن، يدعى أحدھما " العذيلط" "العزيلط"وجاء اسم ملك يدعى 
، ذكر فيھما انھما قسما إلى "انمريھ" "مريھن"، وھما من عشيرة "رب ايل بن عذم الت" "رب آل بن عذم لت"ويدعى اآلخر 

، "سبعة أصلم ذھبن"، سبعة تماثيل من الذھب "شبوة"المشيد في مدينة " علم"في معبده " سين ذي علم" "سن ذ علم"معبد اإلله 
ي وقد أھملت ھذه الكتابة اسم والد ھذا الملك، فال نعرف أ. ويظھر انھما كانا من حاشيته وأتباعه. كما أمرھما سيدھما الملك

لضيوف وفدوا " العزيلط"وقد ورد في بعض الكتابات ما يقيد استقبال  ؟" العزيلط الثاني"، أم "العزيلط األول"ملك ھو، اھو 
، بل ورد في "كشد"؛ وضيوف آراميون جاءوا إليه من " تذمر" "تدمر"، ومھن "ھند"من الھند : عليه من مختلف األماكن

قريش " قريش"و إذا كانت الكتابة قد قصدت من ". أنود"يات له إلى حصن مرافقة عشر نساء قرش" Ja 919"الكتابة 
  .المعروفة صاحبة مكة، نكون بذلك قد وقفنا ألول مرة على اسمھا في وثيقة مدونة

و إلشارة النصين المذكورين إلى الھند وتدمر وإلى بني إرم وقريش، أھمية كبيرة وال شك، إذ تدل على االتصال الذي كان 
وقد كان . حضرموت بالعالم الخارجي في ذلك الزمن، وعلى الروابط التجارية التي كانت تربط ذلك العالم بحضرموتلمملكة 

، فقد كانت السفن تأتي إليه وتخرج منه لتذھب إلى إفريقية والھند وعمان "قنا"اتصال حضرموت بالخارج عن طريق ميناء 
  .وأرض فارس

يدع أب غيالن "ھذا، ثم ذكر بعده اسم " العز"، مغزاه إنه ال يدري من حكم بعد "لثانيالعزيلط ا"فراغا بعد " البرايت"وترك 
. ، أي إنه ھو الذي تولى الحكم من بعده"يدع ايل بين"، ثم جعل اسم ابنه من بعده، وھو "يدع أب غيالن بن أمين" "بن امينم

ذكر فيھا اسمھاھما تدل على إنھا من نوع كتابات القرن  وقد بين إنه غير متأكد من زمان حكمھما، إال إن دراسة الكتابات التي
   .األول للميالد، ولذلك وضع زمانھما في ھذا العھد

الكتابة التي وسمھا العلماء بسمة " يدع أب غيالن بن أمينم"، أي ولد "يدع ايل بين"ومن الكتابات التي ذكر فيھا اسم 
"Glaser 1623"أي "سين ذو علم"سطر، ورد في جملة ما ورد في ما اسم اإلله ، وھي كتابة قصيرة تتألف من أربعة أ ،

  .قد خصص بعبادة ھذا اإلله" علم"وكان معبد ". علم"رب معبد " سين"اإلله 
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، وانما اكتفى فيھا "غيالن"، إال إنھا لم تذكر لقب والده، وھو "يدع ايل بين"وقد وصلت إلينا كتابة أخرى ورد فيھا اسم 
ذات . "ابتغاء وجه اإللھتين" شبوة"وقد ذكر فيھا إن ھذا الملك بنى وحصن سور مدينة ". يدع أب"ھو بتسجيل االسم وحده و

. حضرموت" كبير" "كبر" "صدق ذخر"، وذكر فيھا اسم "ذات حميم" "ذت حمم"و " ذات حشول" "ذت حشولم" "حشولم
به على في ما رأينا في الكتابات المعينية من  في النص، إن تؤرخ الكتابة" كبير"ويظھر إن الغرض من ذكر اسم ھذا الكبير 

  .التأريخ بأسماء الرجال

، فترك فجوة تدل على إنه ال يدري من حكم فيھا، ثم ذكر بعدھا ملكا آخر، "يدع ايل بين"من حكم بعد " البرايت"ولم يذكر 
من بعده، وقال إنھما كانا " مليكرب" "السمع ذبيان بن ملكي كرب"، ثم ذكر "سمه يفع"إنه ابن : ، قال"يدع أيل بين"سماه 

وكان حكمھما في حوالي ". ملك حضرموت"وشد حكما حكما مزدوجا، أي إن كل واحد منھما كان يحكم بلقب . متعاصرين
  .بعد الميالد على بعض اآلراء" 100"السنة 

ملوك حضرموت، ال يدري من  ، داللة على وجود فجوة في ترتيب أسماء"السمع ذبيان"، فترك فراغا بعد "البرايت"ثم عاد 
   ".يدع اب غيالن"ثم " الريم يدم"ثم " يدع ايل بن"ثم " ربشمس" "رب شمس: "حكم فيھا، ثم ذكر بعدھا الملوك

" فلبي"قبل قليل، وقدمت زمانه بعض التقديم، وذلك حكاية عن رأي بعض العلماء وفي ضمنھم " رب شمس"وقد ذكرت اسم 
الذي وضعه في أواخر قائمته " البرايت"، ثم عدت ألذكره ھنا مجاراة لرأي ."م. ق 180"الذي جعل حكمه في حوالي سنة 

، وفرق كبير كما نرى بين ."م. ب 200"وقد ذھب بعض الباحثين إلى إن حكم ھذا الملك كان بعد سنة . لملوك حضرموت
  .التقديرين

" اوسلت رفش"وصيره من معاصري  ،."م. ب 120"و " 100"بين السنة " رب شمس"زمان " فون وزمن"وقد جعل 
ثم البقية التي . الحميربين" ثأران يعب"و " ذمر علي يھبر"ملك ھمدان ومن معاصري الفترة الواقعة بين حكم " أوسلة رفشان"

، ثم "يدع أب غيالن" "يدع اب غيلن"، ثم "الريام يدم" "الريم يدم"، ثم "يدع ايل بين" "يدع آل بين"جاءت بعده، وتتألف من 
  .".م. ب 180"وقد جعل نھاية حكمه سنة " ربشمس" "رب شمس"

يدع ايل "، وقد كتب في عھد "شبوة"من النصوص المھمة بالنسبة إلى تأريخ مدينة " Philby 84"وبعد النصر الموسوم ب 
مدينة  مر" أحرر يھبر" "أحرار يھبار" "أحرار يھبأر"من " يدع ايل بين بن رب شمس"، وجاء فيه إن "بين بن رب شمس

وأقام بھا، وبنى المعبد بالحجارة، وذلك بعد الخراب الذي حل بھا، وعمر ما تھدم وتساقط منھا، وانه احتفاال بھذه " شبوة"
  ".أنود"، وذلك في حصن "أفھد"فھود " 8"غزاال و " 25"خروفا و " 82"ثورا و " 35"المناسبة أمر بتقديم القرابين، فذبح 

أي من صرحاء القبيلة، وحدثنا " أحرر يھبر" "يھبأر"من أحرار " يدع ايل بين"ريحا بان أصل وقد حدثنا ھذا النص حديثا ص
أيضا بأنه بنى مدينة شبوة، وعمر مجدھا وكسا جدره بطبقة من القار أو غيره لتكون ملسا، من أساسھا إلى شرفاتھا، وذلك بعد 

راب الذي أصاب المدينة ومعبدھا معھا، وھو خراب كبير الخراب الذي حل بشبوة، إال إن الملك لم يتحدث عن سبب ذلك الخ
   .على ما يظھر، فتركنا في حيرة من أمره، وتباينت آراء الباحثين فيه

فيرى إنه من نصوص ما بعد " ركمنس"أما . إن النص المذكور ھو من نصوص القرن الثاني بعد الميالد" البرايت"ويرى 
و إذا . كاد يجمع أكثر علماء العربيات الجنوبية على إنه من نصوص بعد الميالدفھو إذن نص ي. بعد الميالد" 200"السنة 

  .صدق رأي ھؤالء، كان خراب شبوة إذن و إعادة تعميرھا قد وقعا بعد الميالد

، الستردادھا "يدع ايل بين"عليھا، فلما نھض " سبأ وذي ريدان"باستيالء أحد ملوك " شبوة"وقد ة فسر بعض الباحثين خراب 
". سين"السبئيين، وقع قتال شديد فيھا بينه وبينھم في المدينة نفسھا، لم ينته إال بعد خراب المدينة وتدمير معبدھا معبد اإلله  من

الذي طردھم منھا إلى إعادة بناء المدينة والمعبد، فلما تم له ذلك، احتفل " يدع ايل"وعندئذ ارتحل عنھا السبئيون، فاضطر 
وإلى بقية " سين"وقرب القرابين إلى إله حضرموت " أنود"اسبة تتويجه ملكا على حضرموت في حصن بھذه المناسبة، أو بمن

  .ھذا في رأي فريق من علماء العربيات الجنوبية. اآللھة، شكرا لھا على ذلك النصر، وعلى النعم التي أغدقتھا عليه
، قد أعلن الثورة "يھبأر"وھو من أحرار قبيلة " ع ايليد"سببا من سبيين، فإما إن يكون " شبوة"ورأى فريق آخر إن في خراب 

على السبئيين الحميرين الذين كانوا قد استولوا على شبوة، وقاومتھم مقاومة عنيفة أدت إلى الحاق األذى بالمدينة، فلما تركھا 
وإما إن . بدون ملكنفسه ملكا على حضرموت، بعد إن ظلت المملكة " يدع ايل"السبئيون الحميريون كانت ركاما، فأعلن 
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على األسرة المالكة الشرعية ومقاومته لھا، مما أدى إلى إنزال التلف في المدينة، " يدع ايل"يكون ذلك الخراب بسبب عصيان 
   .فلما تغلب على اآلسرة المالكة أعاد بناء المدينة وجددھا وجدد معيدھا على في ما جاء فقط النص

لتي كسب بھا تاج حضرموت، إال إن إشارة وردت في كتابة تفيد إن بعض األعراب وليس في النصر شيء ما عن الطريقة ا
أو " كلب"، ومئة من بني أسد، ومئتان من "يام" "يم"ورجال القبائل كانوا قد تعاونوا معه وساعدوه، فقد عاونه رجل من قبيلة 

. على من ثار عليھم، فانتزع التاج منھم ، وعاونه وال شك آخرون، وبفضل ھؤالء وأمثالھم من رجال القبائل تغلب"كليب"
  .على الظفر بالعرش" يدع ايل"واإلشارة المذكورة على إنھا غامضة، كافية في إعطائنا فكرة عمن ساعد 

، وھو من أبناء العشائر، كان قد جمع حوله جماعة من القبائل، ساعدته في عصيانه "يدع ايل بين"ويظھر من كل ما تقدم إن 
فاستولى على الملك وقد جاء بعده عدد من الملوك، إال إن األمر أفلت زمامه منھم، إذ " شبوة"لطة الحاكمة في وتمرده على الس
إلى األرضين الخاضعة لحكومته، حتى صار اسم " حضرموت"يضيف " شمر يھرعش" "شمر يرعش"نجد إن الملك 

ك انقراض مملكة حضرموت ودخولھا في حكومة ومعنى ذل. حضرموت منذ ذلك الحين جزءا من اللقب الذي يلقب به الملوك
  .المذكور نفسه" شمر"اللقب الرسمي الذي اختاره " ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت"

وقد جاء فيھا إن . ، من الكتابات التي تعود إلى أيام ھذا الملك Jamme 629إن الكتابة الموسومة ب " فون وزمن"ويرى 
آل " "آل جرت"من " مرثدم يھحمد"و " سعد شمع أسرع"، وھو قائد من قواد جيش "ذرحان" "ذرحن"و " مرثد" "مرثدم"

وھب " "وھب آل بن معھر"ملك قتبان، و " نبط" "نبطم"ملك حضرموت والملك " يدع ايل" "يدع آل"، قد حاربا الملك "جرة
حارباھم في أرض " فحىم" "مفحيم"و " ذو خصبح" "ذ خصبح"و " ذ خولن" "ذو خوالن" "ذ اخولن"و " ايل بن معاھر

   ".وعالن" "وعلن"قرب العاصمة " ردمان"

، "نبطم يھنعم"ملك قتبان، المعروف ب " نبط" "نبطم"إن ھذه الحرب قد وقعت في أواخر أيام حكم الملك " فون وزمن"ويرى 
كما يرى  -" تمنع"كانت  وقد. ، إال أنه كان في الواقع تابعا لحكم ملك حضرموت"ملك قتبان: "وقد لقب في ھذه الكتابة بلقب

بخصومھا قرب " مرثد"و " سعد شمس"وقد التقت عساكر . قد خربت قبل ھذا العھد، و تحولت إلى قرية صغيرة -ھو أيضا 
  .بعد ھذه الحرب" شيعان"وقد أذلت . مملكة في ھذا العھد، بل كانت قبيلة" أوسان"ولم تكن . ھذا المكان

". صنعاء"، أي "صنعو"ب " بني ذي جرف" "بني ذي جرفم" "ذ بن جرفم"فھو من صاحب الكتابة، " مرثدم" "مرثد"وأما 
، لتنظيم اجتماع لسادات "جرة" "جرت"، وھما من ملوك مملكة "مرثدم يھحمد"و " سعد شمس أسرع: "وقد عمل مع الملكين
، وھو من "رحثتش: "وقد حضر االجتماع". سمعي"الواقع شمال صنعاء، بأرض " رحابة" "رحبت"القبائل في موضع 

كانا قد " جرة"ويظھر إن ملكي . الھمداني" يرم ايمن"، و "بني سخيم"، وھو من "الريام" "الرام" "الرم"و " بتع"سادات 
  .استحوذا على مرتفعات سبأ في ھذا الحين

. الوقت في ھذا" خوالن"واألرضين المتاخمة ل " ردمن" "ردمان"صاحب " وھب ايل بن معاھر" "وھب آل بن معھر"وكان 
  ".ردمان"من أرض " وعالن" "وعلن"دار الحكم بمدينة " معھر"وقصد ب 

  .، فبطن من بطون قتبان"خصبح"وأما 

ونحن ال نعرف من أمره شيئا يذكر، إال ما ورد في كتابة تذكر ". الريام يدم" "الريم يدم"ابنه " يدع ايل بين"وتولى الملك بعد 
بتوليه العرش، و إعالنه لقبه الذي اتخذه لنفسه، و إال ما ورد في كتابة أخرى،  ، واحتفل ھناك"أنود"إنه ذھب إلى حصن 

عند المناسبة المتقدمة، " أنود"، تذكر إنه رافق شقيقه إلى حصن "الرم يدم"، أي شقيق "رب شمس بن يدع أيل بين"دونھا 
   .فكان من جملة المشاھدين لحفلة التتويج

وكل ما . خليفة شقيقه المذكور" البرايت"وقد جعله . شيئا يذكر كذلك" الريم يدم"قيق ش" يدع أب غيالن""وال نعرف من أمر 
، فاحتفل فيه بتتويجه وأعلن في "ازود"فقد جاء في كتابة إنه ذھب إلى حصن . لدينا عنه، ال يتجاوز ما ذكرناه عن شقيقه

إلى " يدع أب"أي شقيقه، إنه ذھب مع أخيه  ،"رب شمس"االحتفال اللقب الذي لقب نفسه به، وجاء في كتابة أخرى سجلھا 
  .لمشاھدة االحتفال بتتويجه و بإعالنه اللقب" أنود"حصن 
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و يرى بعض الباحثين، إن ھذا الملك ". ذ غيلن"، سور مدينة "يدع أب غيالن" "يدع أب غيلن"وقد ورد في أحد النصوص إن 
المؤدي إلى وادي " مبلقت" "مبلقه"ه، في مكان يقع عند فم وادي كان قد بنى ھذه المدينة في أرض قتبانية فتحت في أيام والد

  .ويشك بعض الباحثين في صحة قراءة اسم المدينة". بيحان"

رب شمس "ب " بيستن"، ترجمھا "رب شمس خير اسدن بن يدع آل بين: "جملة ھي Philby 88وفي الكتابة المرقمة برقم 
، "ختن أسد"لة، واستدل على ذلك بما جاء في إحدى الكتابات من إن الملك قبي" أسدا"على إن " أمير أسد بن يدع ايل بين

ھنا ال تعني قبيلة أسد و إنما تعني جنودا أو جيشا، وھي " اسد" "اسدن"وأرى إن لفظة ". بني أسد"ومعنى ذلك إنه كان ختنا ل 
رب شمس " "رب شمس خبر اسدن"من جملة تعني الجندي، وان المراد " اسدم"بھذا المعنى في العربيات الجنوبية، فان لفظة 

بمعنى أمير أو قائد، وخير القوم سيدھم، فيكون بذلك قائدا أو أميرا لجيوش " خير"، أي إن لفظة "الجيش"أو " أمير الجند
   .حضرموت

كيد، أما الثالث، تولى الملك اثنان منھم على وجه أ" يدع ايل بين"وبناء على ما تقدم نكون قد عرفنا اسم ثالثة أوالد من أبناء 
لذلك ال نستطيع إن نبت . لالحتفال بتتويجه و إعالن لقبه" أنود"فلم تصل إلينا كتابة تذكر ذھابه إلى حصن " رب شمس"وھو 

وقد استخرجته أنا من ". يدع ايل بين"اسمه بين أسماء أبناء " البرايت"ولم يذكر . في موضوع توليه عرش حضرموت
  ".عقله"من موضع " فلبي"الكتابات التي استنسخھا  الكتابات التي ذكرتھا، وھي

، "صدق ذخر بران" "صدق ذخر برن"وفي اللوح النحاس المحفوظ في المتحف البريطاني اسم ملك من ملوك حضرموت ھو 
ير ولخ" شبوة"لخيره ولخير " عثتر"و " علم"و " سين: "، وقد ذكر فيه إن ھذا الملك قدم نذورا إلى اآللھة"الشرح"ووالده 

" أذھن"و " مرشد: "أوالده وأفراد أسرته، وقد وردت فيه أسماء قبائل يظھر إنھا كانت خاضعة في ھذا الزمن لحكمه ھي
  .في ھذا النص، يجب إن يكون ھذا الملك قد حكم بعد تأسيس ھذه المدينة" شبوة"ولورود اسم ". ينعم"، و "أذھان"

طغراء تشير إلى اسم  Monogramm" مونكراما"إنه وجد محفورا على الجھة الثانية من اللوح النحاس " ھومل"وذكر 
  ".سعد شمس" "سعد شمسم" "ھومل"حضرموت في ذلك الزمن، وقد دعاه  ؟الملك الذي كان 

وما نعرف من أمره . حضرمي، وقد ورد اسمه في نقد "حي ايل" "حي آل: "وورد اسم ملك آخر من ملوك حضرموت، ھو
  .في الزمن الحاضر شيئا

المنشور " 948"وغيرھم إلى اسم ملك حضرمي ورد ذكره في النص المرقم ب رقم " ھومل"و " فلبي"و " البرايت"ولم يشر 
" شرح ايل" "شرح آل"واسم ھذا الملك . وھو نص متكسر في مواضع متعددة منه، أضاعت علينا المعنى. CIHفي كتاب 

  ".بيلشرح"

، وسقطت األحرف الباقية من كلمة ..."ملك حضر: "وقد وردت بعده جملة. وقد سقطت كلمات قبل ھذا االسم، لعلھا تكملته
   .حضرموت وكلمات أخرى

شمر "ويدل ورود اسم ". سبأ وذي ريدان وحضرموت و يمنات"ملك " شمر يھرعش"وقد ورد في النص المذكور اسم 
على إن الملكين كانا متعاصرين، ويدل ھذا النص على إن مملكة حضرموت " شرح ايل"في ھذا النص مع اسم " يھرعش

  ".ملك"، يحكمھا حكام منھم، يحملون لقب "شمر يھرعش"بقيت إلى ما بعد الميالد، وحتى أيام 

تحت حماية  ولكنه لم ي كن مستقال كل االستقالل، بل كان. ھذا المدون اسمه في النص المذكور" شرح ايل"وكان آخرھم ھو 
ضمن أسماء " حضرموت"و إدخال اسم " شرح ايل"في النص خ " شمر"ودليلنا على ذلك ذكر . ووصايته" شمر يھرعش"

  .لنفسه بعد استيالئه على حضرموت" شمر"، أي في اللقب الرسمي الذي اتخذه "شمر"المواضع الخاضعة لحكم 

" شرح أيل"، اآلخر "رب شمس"حضرموت أحدھما  ، جاء فيه اسما ملكين من ملوكJa 656وعثر على نص وسم ب 
المتقدم شقيق الملكين، " رب شمس"ھذا ھو " رب شمس"وليس في النص ما يكشف عن ھوية الملكين، وأرى إن ". شرح آل"

تقل ثم ان" يدع أب غيالن"و إذا صدق رأيي ھذا، يكون قد تولى الملك لمدة قليلة، تواله بعد وفاة شقيقه ". يدع ايل بين"وابن 
  .وسلطانه عليه كما تحدثت عنه" شمر يھرعش"الذي اعترف بسيادة " شرح ايل"، وھو في نظري "شرح ايل"العرش إلى 
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وھذا النص ھو بالطبع . في إن واحد" رب شمس"مع " ملك حضرموت"وقد يكون حمل لقب " رب شمس"وقد يكون أحد أبناء 
  ."شمر يھرعش"أقدم من النص المتقدم الذي ورد فبه اسم 

  في أيام " سبأ وفي ري دان"واندماجھا نھائيا في مملكة " حضرموت"لقد جعل بعض علماء العربيات الجنوبية سقوط مملكة 

و اود إن آبين ھنا إننا لم نظفر بكتابة عربي جنوبية، فيھا شيء عن كيفية سقوط .". م. ب 300"، وبعد السنة "شمر يھرعش
أو غيره من الملوك عليھا، فنحن لھذا في وضع ال يسمح لنا بوصف " يھرعش شمر"مملكة حضرموت، وعن كيفية استيالء 

   .نھاية تلك المملكة وذكر األحداث التي أدت إلى سقوطھا واندماجھا في مملكة سبأ وذي ريدان

نوبية وقد ذھب بع ض الباحثين إلى إن سقوط حضرموت كان في القرن الرابع بعد الميالد، وقبل احتالل الجيش للعربية الج
  .".م. ب 370"والسنة ." م. ب 335"وقد وقع ھذا االحتالل على رأيھم فيما بين السنة . بقليل

لحضرموت، وألرضين أخرى تعد من المناطق الخصبة الكثيفة بسكانھا في جزيرة العرب، " شمر يھرعش"وقد أدت فتوحات 
كثر من القرى والمدن، إذ تھدمت بيوتھا ومعابدھا،  إلى ھجرة الناس عنھا إلى مناطق بعيدة نائية، وإلى نزول الخراب في

وقتل كثير من أھلھا، وأتت النار على بعضھا حرقا ،فتحولت منازل الناس إلى خرائب، وجفت مزارعھم فآضت بوادي، 
ة وقد زاد في نكب. فزادت مساحة الصحاري، ولم تعمر منذ ذلك الحين. فھجرھا أھلوھا ولم يعودوا إليھا بعد ھذا الخراب

المذكورة استمرت زمنا طويال، وشملت أكثر اليمن حتى بلغت البحر، مما " شمر يھرعش"العربية الجنوبية ھذه إن حروب 
أطمع الجيش في العربية الجنوبية، فزادت قواتھا في األرضين التي احتلتھا، وتوغلت في مناطق واسعة، وال سيما بعد موت 

   ".شمر يھرعش"

بات عدة تعرضت ألنباء الحروب التي نشبت بين حضرموت وسبأ، وبين حضرموت وحكومات ھذا، وقد انتھت إلينا كتا
المنشورة " 4336"أخرى، منھا كتابات لم تذكر فيھا أسماء الملوك الذين وقعت في أيامھم تلك الحروب، كالكتابة المرقومة ب 

ألنه نجى سيده " نعلم"ن الذھب إلى معبده في وقد قدم صاحبھا إلى إلھه الشكر والحمد، وتمثالين م.  REP. EPIGفي كتاب 
وھي ". يحر"في أرض " ثبير"ومن عليه بالشفاء من الجرح الذي أصابه في المعركة التي نشبت في مدينة " بشم" "بشمم"

وملك " خوالن"وأمراء " معاھر" "معھر" "معھرم"من قبيلة " أب أنس"و " شمر ذي ريدان"معركة من معارك نشبت بين 
ولما كانت ھذه الكتابة قد كتبت إلعالن شكر صاحبھا إللھه وإعالنه بوفائه لنشره، وھي في موضوع . ك حضرموتسبأ ومل

أما نحن العطاش إلى . شخصي لم تكن متبسطة في أخبار تلك الحرب المزعجة، لذلك اكتفيت بذكرھا أجماال دون تفصيل
راءتنا لھذا النص ونحن آسفون على بخل صاحبھا علينا وتغيره معرفة خبر تلك الحرب، وما كان من أمرھا، فقد خرجنا بعد ق

  .في تفصيل خبر ھذا الحادث المھم، وشاكرون هللا مع ذلك على سالمة رجل وقاه هللا شر تلك الحرب

ولست أرى بأسا في التنبيه مرة أخرى على إن ھذه األسماء ". مكربيھا"ھذا ما وصل إلى عمنا من أسماء ملوك حضرموت و 
ولذلك نجدھم يختلفون في ھذا الترتيب . رتب إلى اآلن ترتيبا زمنيا مضبوطا، وإنما رتبت على حسب اجتھاد الباحثينلم ت

وسجلنا اآلن إن نحاول جھد اإلمكان حصر ھذه األسماء حتى يأتي اليوم الذي نستطيع فيه الترتيب . وغيره، في أسماء الملوك
   .والتصنيف

موت، لم يتحقق بصورة فعلية، بل كان في اواخر أيامھم، وال سيما في أواخر القرن والظاھر إن حكم الحمريين لحضر
الخامس وابتداء القرن السادس للميالد، حكما شكليا، ألننا نجد أرض حضرموت وقد استقل فيھا حكام المدن وسادات القبائل 

: وھم" معد يكرب بن وليعة"إن بني " يياقوت الحمو"وقد ذكر ". ملك"وأشراف األودية، وقد لقب أكثرھم أنفسھم بلقب 
والواقع إن كثيرا من سادات القبائل . مخوص، ومشرح، وجمد، و أبضعة، كانوا يسمون ملوكا، ألنه كان لكل واحد واد يملكه

  .قبل الميالد وبعده، كانوا يلقبون أنفسھم بلقب ملك، ولكنھم لم يكونوا غير سادات قبائل وأصحاب أرض

  قبائل حضرمية

حضرموت كما في كل األماكن األخرى من جزيرة العرب قبائل و عشائر وأسر ذوات حكم وسلطان وجاه في مواطنھا، وفي 
، وعشير "شكيم" "شكم"، أي " شكمم: "وقد ورد أسماء عدد منھا في الكتابات، ومن قبائل حضرموت وعشائرھا وأسرھا

  ".يشبوم" "يشبم"
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كما جاء في بعض الكتابات، وھو اسم قبيلة ال نعرف من " يقنعم"أو " مقنع" "مقنعم"إلى قبيلة " رشم"ويرجع نسب عشيرة 
، أي "عليم"، وھما من موضع "لحى عثت"و " ھو فعثت: "منھم" أقيال"أمرھا شيئا في الزمن الحاضر، وكان يحكمھا 

ذات " "ذت حمم"و  "المقه"و " ھوبس" "ھبس"و " عثتر"إلى اآللھة " صلمن"وقد جاء في نص انھما قدما وثنا ". علب"
وقد يفھم من ذلك إن ھذه القبيلة كانت قبيلة سبئية، نزحت إلى حضرموت، واستقرت فيھا، أو إنھا كانت من القبائل ". حميم

  .السبئية التي خضعت لحضرموت

لتي ذكر اسمھا ا Iobaritaiمن القبائل المعروفة في العربية الجنوبية، وال يستبعد إن تكون قبيلة " يھبار" "يھبر" "يھبأر"و
أو " الساحل"أي  Sachalitaiوكانت منازلھا على ما يظھر من جغرافيته على مقربة من الموضع الذي سماه  ؟" بطلميوس"
" يدع ايل بين بن رب شمس"، فھي من القبائل العربية الجنوبية التي ال تبعد منازلھا عن الساحل كثيرا، وقد كان "السواحل"

   .من أبنائھا األحرار

ويظھر إن قسما . أما في نصوص المسند، فليست فيھا معروفة. من القبائل العربية الشمالية المعروفة بعد الميالد" أسد"قبيلة و 
ولعل نزوحھا إلى الجنوب كان ". يدع ايل بين"منھا كان قد نزح من نبد إلى الجنوب حتى بلغ أرض حضرموت، فساعد 

  .خرى، فاضطر قسم منھا إلى الھجرة إلى العربية الجنوبيةبسبب خالف وقع بين عشائرھا أو مع قبائل أ

  .من القبائل المعروفة حتى اليوم، وتسكن عشائر منھا حول نجران" يام"و 

  .، فإنھا من القبائل التي يرجع النسابون نسبھا إلى عدنان، أي إلى العرب الشماليين"كليب"أو " كلب"وأما 

  مدن ومواقع حضرمية

 Sabtahوھي . عند الكتبة الكالسيكيين Sabbaths=Sabotha=Sabota، ھي عاصمة حضرموت وھي "شبوة"و
" شبوة"موضع " الھمداني"وذكر . Sawaإنھا  Hogarth" ھوكارت"وزعم . المذكورة في التوراة في نظر بعض الباحثين

  .ومحافدھا" حضرموت"في جملة ما ذكره من حصون 

، وعثر على آثار معابدھا وقصورھا القديمة، "شبوة" "فلبي"وزار ". شبام"وآخرون غيره إنھا مدينة " فون مالتزن"وقد ظن 
كما شاھد بقايا السدود التي كانت في وادي شبوة لحصر مياه األمطار واالستفادة منھا في إرواء تلك المناطق الواسعة 

  .الخصبة

وھناك سدود . أقنية لالستفادة من المياه وخزنھا عند الحاجة إليھابقايا سد و" شبوة"وفي خرائب " وادي أنصاص"وتشاھد في 
أخرى بنيت في مواضع متعددة من العربية الجنوبية لالستفادة من مياه األمطار وللسيطرة على السيول، وتحويلھا إلى مادة 

   .نافعة تخدم اإلنسان

جھم وإعالنھم اللقب الذي يتلقبون به بعد توليھم العرش، ، الموضع الذي يحتفل فيه الملوك عند تتوي"أنودم" "أنود"وأما حصن 
وقد زار ھذا المكان جملة أشخاص من الغربيين . وھو خربة على شكل مربع. في الزمن الحاضر" عقلة"فإنه موضع 

 .، وقد وجد فيه خرائب عادية ووجد عددا من الكتابات الحضرية، ھي الكتابات التي وسمت باسمه"فلبي"ووصفوه، منھم 
و قد كان حصنا ومعسكرا يقيم فيه الجيش، لحماية مزارع ھذا ". شبوة"ويشرف ھذا الموضع على واد شد، فيتصل بتالل 

الوادي، وال بد إن يكون ھنالك سبب جعل الملوك يختارون ھذا المكان إلعالن اللقب الرسمي الذي يختاره الملوك ألنفسھم عند 
  .التتويج

تعلقة بنصيب ملوك حضرموت في ھذا المكان إنھم كانوا يتقربون في يوم إعالن تتويجھم في وقد تبين من بعض الكتابات الم
و قد تبين من بعضھا إن في جملة تلك الذبائح التي قدمت إلى اآللھة حيوانات وحشية مثل . بنحر الذبائح لآللھة" أنود"حصن 
بعد " 200"، وإلى حوالي السنة "البرايت"لميالد على رأي وقد استمرت ھذه االحتفاالت قائمة إلى القرن الثاني بعد ا. الفھود

  ".ركمنس"الميالد على رأي 
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وقد ورد في بعض الكتابات ما بفيد . ، وكانت على ما يظن عاصمتھم القديمة"ميشعة" "ميفعت"ومن مدن الحضرميين مدينة 
التي أشار إليھا مؤلف  Mapharitisإنھا  وقد ذھب بعض الباحثين إلى. رمم أسوار ھذه المدينة" يدع ايل بن سمه علي"أن 

بنى سور المدينة و أبوابھا، واستعمل " ھبسل بن شجب"، ولدينا نص حضرمي يفيد إن "الطواف حول البحر األريتيري"كتاب 
  .فأعلى سور المدينة وأحكمه" صدق يد"الحجارة واألخشاب، وأنشأ فيھا بيوتا ومعابد، وأتم عمله بعده ابنه 

تابة الجھة التي أنفقت على ھذا العمل الذي يحتاج إلى نفقات عظيمة وال شك، ولعل الدولة ھي التي عھدت إليھما ولم تذكر الك
   .ھذا العمل على انھما مھندسان أو من المقاولين المتخصصين بأعمال البناء

، ويقع "بطلميوس"عند  Maipha Metropolisمن المدن المھمة، و قد ذكرت في عدد من الكتابات، وھي " ميفعة"وكانت 
، يظھر إنه كان محاطا بسور حصين، كما يتبين ذلك من "ريدة الرشيد"موضع عادي خرب، يقال له " حصن السالمة"عند 

 Maiphaوقد وضعھا في جنوب شرقي " بطلميوس"عند Raidaوقد كان مدينة، يرى إنھا . أحجاره الفخمة المبعثرة الباقية
Metropolis أي ميفعة.  

، وعن تسويرھا بالحجارة وبالصخر المقدود "ميفعة" "ميفعت"ى كتابات عديدة أخرى، تتحدث عن تحصين وعثر عل
التي ھي " لبنا" "لبنة"وذكر اسمھا في كتابة . وبالخشب، وعن األبراج التي أقيمت فوق السور لصد المھاجمين عن الدنو إليه

  .من أيام المكربين في حضرموت

 Sessaniaفي القرن الرابع بعد الميالد، وحل محلھا موضع آخر عرف ب " عةميف"ويظھر إن الخراب حل ب 
Adrumetorum منذ ھذا الزمن" ميفعة"اذن، ھو الوليد الجديد الذي أخذ مكان " عيزان"ف " عيزان"، أي.  

ل إنھا ، فقا"أريانوس"وأما . ، وذكر إنھا ميناؤھاCane Emporiumومن مدن حضرموت مدينة سماھا بعض الكالسيكيين 
  .Sabathaوقال إنه يحكم في عاصمته  Eleazusالميناء الرئيسي لمللك أرض اللبان، وقد سماه 

كذلك، فقال إن السفن التي تأتي من مصر في طريقھا إلى الھند، أو السفن اآليبة من الھند إلى " بلينيوس"وقد ذكر ھذا الميناء 
وذكره مؤلف . على ساحل البحر عند المضيق Occelisيناء ، وإما في مCana=Qanaمصر، كانت ترسو إما في ميناء 

" عمان"ميناء حضرموت، وله تجارة واسعة مع  Cana=Qana: كذلك فقال" الطواف حول البحر األريتري"كتاب 
'Omana وقال إن السواحل كانت مأھولة باألعراب، . ومع سواحل الصومال في إفريقية. ، على الخليج، وعلى سواحل الھند

   ".أكلة السمك"، أي Ichthyophogiم يسمون وبقو

يجمع اللبان والبخور وغير ذلك، ويصدر إلى الخارج، إما بحرا حيث تنقلھا وسائل النقل البحرية، " قنا" Canaوفي ميناء 
ويقع ھذا . وفي ضمنھا بعض الوسائط التي تطفو على سطح البحر بالقرب المنفوخة بالھواء، و أما برا حيث تنقلھا القوافل

ويقع إلى . Trullaأو جزيرة الطيور، وجزيرة  Ornenonة وعلى مسافة منه جزيرتان، جزير" عدن"الميناء إلى شرق 
 Canaوأكثر الباحثين اآلخرين إلى إن ميناء " فورستر"ويرى . Mathath Villaميناء آخر، يقال له  Canaالشرق من 

  .في الزمن الحاضر" حصن غراب"ھو المحل المعروف باسم 

بركان قديم، يشرف على المدخل الجنوبي الغربي لخليج أقيم ، قد بني على مرتفع من صخر أسود على البة "حصن غراب"و 
 B.Donوزاره . فوصفه" ولستيد"وقد زاره بعض السياح، مثل . عليه الميناء، فيحميه من لصوص البحر ومن الطامعين فيه

  .وتحدث عنه" م 1957"سنة 

وھو االسم القديم لھذا ". عرماوية" "تعرمري"، وقد سمي فيھا CIH 728وقد ورد اسم ھذا الحصن في الكتابة الموسومة ب 
التي يعود  CIH 621وورد في الكتابة الطويلة المعروفة ب ". حصن الغراب" "حصن غراب"الحصن الذي يعرف اليوم ب 

  ".السميفع أشوع" "سميفع أشوع"وتتحدث عن ترميم ھذا الحصن و تجديد ما تھدم منه، وذلك بأمر ". م531"تأريخھا إلى سنة 

ملك سبأ " "شعرم اوتر"الذي يتحدث عن الحروب التي خاضتھا جيوش الملك  Ryckmans 538ه في النص وورد ذكر
وموضع " عر ماوية" "عرمويت"وأوسان فبلغت " مضحى"في أرضين لقبائل قتبائية ورومانية وقبائل مضحيم " وذي ريدان

   .في الزمن الحاضر" بلحاف"ربي قرت قرية الساحل شمال غ" جملع"و . في جملة ما بلغتھا من ارضين" جلع"
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صيد أبرد بن "وقد جاء فيھا إن . CIH 728الكتابة التي وسمت ب " حصن غراب"في  Wellsted" ولستيد"وقد وجد 
، أي حصن "عر ماوية" "عر مويت"، وقد كتب ذلك على "قنا"، وعن "باداش" "بدش"، كان مسؤوال عن "مشان" "مشن

، فإنه ما "باداش"، وأما "حصن ماوية"و أما الحصن الباقي أثره حتى اليوم، فيسمى . الشھير قنا ھو اسم الميناء"و ". ماوية"
، وقد جاء "مشايخ باداس"وفي ھذا المكان يعيش قوم رعاة يعرفون بي . زال معروفا حتى اليوم، ولكن بشيء من التحريف

" الكالسيكية"يناء حضرموت الذي كانت الموارد وھكذا حصلنا من النص المذكور عل اسم م". باداش القديم"ھذا االسم من 
  .ھي أول من وافتنا به

المدينة نفسھا، وال تزال آثار مخازن مائه القديمة باقية، وھي " قناة"، وھو حصن مدينة "عر مويت"فحصن غراب أذن ھو 
الذي يجلس فيه الحرس  وقد أمكن التعرف على موضع البرج. صھاريج تمأل باألمطار عند نزولھا، لتستغل وقت انحباسھا

ويرى بعض الباحثين إن موقع المدينة األصلية كان في السھل الواقع عند . والمراقبون لمراقبة من يريد الوصول إلى المكان
في ھذا " بئر علي" "بير علي"أما ما يسمى ب . قدم الحصن من الناحية الشمالية، حيث ترى فيه آثار ابنية و مواضع سكنى

  .توطنة حديثة بنيت بأنقاض تلك المدينة القديمةاليوم، فانه مس

وتقع بقاياه اليوم ". سين" "سن"، وقد اشتھرت بمعبدھا الذي خصص بعبادة اإلله "مذاب" "مذب"ومن مدن حضرموت مدينة 
وقد سبق إن قلت إن بعثة بريطانية نقبت ھناك، ووجدت آثار معبد ضخم ھو معبد ". الحريضة"في الموضع المعروف باسم 

   .، اإلله الذي يرمز إلى القمر"سين"اإلله 

وقد تبين من . ويظھر إنه تداعى، فجدد بناؤه مرارا. إنه بني عدة مرات" مذاب" "مذب"وقد تبين للذين بحثوا في أنقاض معبد 
اء الذين وانھا ترجع بحسب رأي الخبر" المكربين"الكتابة الحلزونية التي عثر عليھا في أنقاض ھذا المعبد إنھا من أيام 

، وان تأريخ المدينة ومعبدھا يرجع إلى الفترة الواقعة بين القرن السادس والقرن ."م. ق 400"درسوھا إلى حوالي السنة 
  .الخامس قبل الميالد

" جعدة"وكان يقيم في الموضع المسمى ب ". رامي" "رمي"كان من آل " مذب" "كبر" "كبير"وقد تبين من بعض الكتابات إن 
، وله بئر في المدينة تتصل بصھريج مدرج نخزن فيه الماء، "وادي عمد"وكان يملك جزءا كبيرا من . لحاضرفي الزمن ا
" يرن"، و "جرب" "كرب"، و "عقان" "عقن" "عقنم: "ومن قبائل ھذا الموضع". شعبات" "شعية" "شعبت"تعرف ب 

  ".يارن"

استعملت في إقامته كانت قد قدت من الصخر، ونحتت إن الحجارة التي " سين"وقد تبين من فحص مواضع من جدران مجد 
وتبين إن قاعة المعبد كانت فيھا أعمدة تحمل . لتنسجم بعضھا مع بعض، وقد ربط بعضھا إلى بعض حتى ال تفصل بسھولة

له في معبده سقفھا، وربما كانت قاعة كبيرة واسعة تتسع لعدد كبير من المؤمنين المتقين الذين يؤمونھا لتعبد والتقرب إلى اإل
  .ھذا

وعثر في األماكن التي حفرت على أدوات من الخزف، وعلى مباخر وقالئد و مسابح صنعت حباتھا من الحجر والخرز، 
ويرى بعض الباحثين إن تأريخ . وعلى أختام خفيفة من النوع المعروف عند الفرس بين القرنين السادس والرابع قبل الميالد

   .ترة الواقعة بين القرن الخامس والقرن الثالث قبل الميالدومعبدھا يعود إلى الف" مذاب"

إلى إن حضارة حضرموت وحضارة بقية العربية الجنوبية لقديمة كانت قد تأثرت " مذاب"وقد ذھب بعض من درس معبد 
وذات طابع بالمؤثرات الحضارية العراقية في بادئ األمر، وذلك في أيام المكربين، ولكن تلك الحضارة كانت متماسكة 

خاص، أخذ من ظروف العربية الجنوبية، غير إنھا أخذت تبتعد من بعد عن المؤثرات الحضارية العراقية منذ القرن األول 
قبل الميالد فما بعده، وتتقرب من مؤثرات حوض البحر المتوسط والمؤثرات اإليرانية، وذلك نتيجة اتصال الروم والرومان 

ھرت حضارة عربية جنوبية جميلة، وأبنية حديثة، إال إنھا لم تكن في متانة الحضارة العربية والفرس بالعربية الجنوبية، فظ
الجنوبية القديمة وقوتھا، وليست لھا تلك الشخصية التي أسبغھا الفنان العربي القديم في القرون السابقة للميالد على أبنيته، 

وطغى عصر التجديد أو التقليد البعيد على تلك الشخصية العربية  فذھبت بذلك العناصر العربية الجنوبية األصلية، وتراجعت،
  .القديمة في ھذه البقاع
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سين رب "، أي "سن ذ مشور"، وقد اشتھر بمعبده المسمى "مشور"ومن مواضع حضرموت، موضع عرف في الكتابات باسم 
وقد عثر فيه على كتابات ". لغصنحدبة ا"و ب " صونة"، وفي مكانه في الزمن الحاضر خرائب عادية تعرف باسم "مشور

ورد فيھا اسم ھذا المعبد، كما عثر فيه على حجارة مزخرفة نقشت عليھا صور حيوانات نقشت بصورة تدل على فن وبراعة 
، ويقدر عمرھا بحوالي "حقة" "حقه"ويرى بعض الباحثين إن ھذه الزخارف تشبه الزخارف التي عثر عليھا في معبد . وإتقان

   .ث قبل الميالدالقرن الثال

" وادي منوة"فقي ملتقى ". وثمود" "عاد"وفي أرض حضرموت مواضع قديمة حضرمية و سبئية ينسبھا الناس اليوم إلى 
بوادي ثقبة صخور مھيمنة على الوادي، وقد نقرت لتكون مالجئ ومواضع للسكنى وربما جعلت مالجئ للجنود يختبئون فيھا 

وعلى المرتفعات بقايا بيوت ومساكن، يظھر إنھا . رقون الوادي و يرموھم بالسھام والحجارةليھاجموا منھا األعداء الذين يخت
كانت قرى آھلة قبل اإلسالم، وعلى واجھة الوادي الصخرية كتابات دونت بلون أحمر، ظھر للسباح الذين رأوھا انھا كتابات 

  .ين اجتازوا ھذا المضيقسبئية، و إنھا أسماء أشخاص، لعلھا أسماء الجنود أو المسافرين الذ

ويظن اآلثاريون الذين رأوھا إنھا من ". عاد"خرائب يرى أھلھا إنھا من آثار " المشھد"على مقربة من " غيبون"وفي موضع 
". مقابر الملوك"وقد وجدوا فيھا فنارا وزجاجا قديما وحجارة مكتوبة، وعلى مقربة منھا موضع يقال له ". حميرية"بقايا مدينة 

في الزمن الحاضر، فال أستبعد إن يكون من " آل كثير" "الكثيري"و " القعيطي"إلى إنھا في موقع حضرمي، يقع بين ونظرا 
  .القرى أو المدن الحضرمية

وقد . وھي من آثار معيد، وطريق كان معبدا يوصل إليه. خرائب جاھلية أيضا، ينسبھا الناس إلى عاد" تريم"وعلى مقربة من 
ى قمة تل وعنده آثار بيت وأحجار متناثرة قدت من الحجر، عليھا مادة بناء توضع بين األحجار لتشد بعضھا بني ھذا المعبد عل

  .إلى بعض

، ھي عبارة عن بقايا أبنية لعلھا "غيبون"تشبه خرائب " حدبة الغصن"خرائب تسمى " سونه" "سونة" "سون"وعند موضع 
وقيل ھذه . وال تزال بعض األسس على وضعھا، ترشد إلى معالمھا. كانت قرى أو مدنا حجارتھا متناثرة على سطح األرض

الخرائب بقايا جدار كان متصال بجانبي واد، يظھر إنه من بقايا سد بني في ھذا المكان لحبس السيول واألمطار، لالستفادة 
   .منھا عند انحباس المطر

ه من حصون ملوك حضرموت، يظھر إنه ، وھو بقية حصن جاسلي، لعل"حصن عر"وفي حضرموت موضع آثاري، يسمى 
وقد كان الحصن عاليا مرتفعا فوق تل، وال تزال بقايا بعض . أسس في ھذا المكان لحماية المنطقة من الغزاة ولحفظ األمن فيھا

وھناك بقايا أبنية ومعالم طريق ضيقة توصل إلى ذلك الحصن الذي ال . جدرانه وأواره ترتفع في الفضاء زھاء خمسين قدما
  .نعرف اسمه القديم

من زيارة مواضع أثرية  H. Von Wissmann" فون وزمن"و  Van Der Meulen" فان دير م ويلن"و قد تمكن 
على مقربة من " المكنون" "مكنون"وتقع آثار " العر"و " ثوبة"، و El-Mekenum" المكنون"أخرى في حضرموت، مثل 

  ".عاد"إنھا أرض  المجاورون لھا. وھناك أرض مكشوفة يزعم". السوم"

، فإنه بقايا أبنية على قمة تل، يظھر إنه كان في األصل حصنا لحماية المنطقة من الغزاة ولمنع "حصن ثوبة"أو " ثوبة"أما 
وال تزال بقايا جدر الحصن . األعداء من الوصول إلى قرى مدن المنطقة ومدنھا أو اجتياز األودية لالتجاه نحو الجنوب

، فھو موضع حصن قديم أيضا بني لسكنى الجنود الذين يدافعون عن األرضين التي "العر"وأما . ضمرتفعة عن سطح األر
  .بنيت فيھا

يظھر من آثار الحصون والقالع الباقية في حضرموت إن مملكة حضرموت كانت قد حضت حدودھا، وحمتھا بحاميات 
وقد أقيمت ھذه الحصون في . األمن الداخلي أيضاعسكرية أقامت على طول الحدود لحمايتھا من الطامعين فيھا ولحماية 

مواقع ذات أھمية من الوجھة العسكرية، على تالل وقمم جبال ومرتفعات تشرف على السھول ومضايق األودية حيث يكون 
   .في متناول الجنود إصابة العدو و إنزال الخسائر به، وبھذه التحصينات دافعوا عن حدود بالدھم



 

304 
 

عمان من الموانئ المعروفة التي كانت في القرن األول " ظفار"، وھو في "خور رورى"المعروف ب " سمھرم"ويعد ميناء 
وقد عثرت البعثة . ويرى بعض الباحثين إن مؤسسيه ھم من الحضارمة، ولذلك كان من موانئ مملكة حضرموت. للميالد

من موانئ البحر المتوسط في القرن األول األمريكية لدراسة اإلنسان على بقايا خزف، تبين لھا من فحصه إنه مستورد 
ووجوده في ھذا المكان يشر بالطبع إلى االتصال التجاري الذي كان بين العربية الجنوبية وسكان البحر المتوسط في . للميالد

  .ذلك العھد

  قوائم حكام حضرموت

  قائمة ھومل

  .، ملك معين"أبيدع يثع"" أب يدع يثع"، وكان معاصرا للملك "صديق ايل"، "صدق ايل"صدق آل 

  ".صدق آل"، وھو ابن "شھر عالن"، "شھر علن"شھرم علن 

  ".معدي كرب"معد يكرب 

.......................  

  .، وال نعرف اسم والده"سمھيفع" "سمھو يفع"سمه يفع 

على انھما ملكا " يكربالسمع ذبيان بن ملك"السمع ذ بين بن ملك كرب "، وقد ورد اسمه مع اسم "يدع ايل بين"يدع آل بين 
  .حضرموت

  ".أمين"، "أمينم"امينم 

  ".يدع أب غيالن"يدع أب غيلن 

  .Glaser 1623. ،(يدع ايل بين"يدع آل بين 

.......................  

  ".يدع أب غيالن"يدع أب غيلن 

  .العزيلط

.......................  

  ".يدع أب غيالن"يدع أب غيلن 

.......................  

  ".الھان" "علھا ن"، أو "سلفان"سلفن 

  .بعد الميالد" 29"حكم حوالي سنة : العزيلط

.......................  
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  ".ربشمس"رب شمس 

  .يدع آل بين

.......................  

  ".شمر يھرعش"بعد الميالد، في أيام " 300"نھاية حكومة حضرموت، وقد كانت في حوالي سنة 

  المكربون

  ".يزعأب "اب يزع 

  ".حيو ايل"، "حي ايل"حي آل 

  "فلبي"قائمة 

  .قبل الميالد" 1020"وقد حكم على تقديره في حوالي سنة . ، ملك حضرموت و معن"صديق ايل"صدق آل  -  1

   .قبل الميالد" 1000"، وقد تولى الحكم في حوالي سنة "شھر عالن بن صدق ايل"شمر علن بن صدق آل  -  2

  .قبل الميالد 980ثع ملك معين، وقد تولى في حوالي سنة معد يكرب بن اليفع ي -  3

  .قبل الميالد" 650""بمملكة معين، وقد ظلت تابعة إلى حوالي سنة " معد يكرب"ألحقت بعد " حضرموت"إن " فلبي"ويرى 

  ".السمع ذبيان بن ملكيكرب" "السمع ذبيان بن ملكى كرب"السمع ذ بين بن ملك كرب  -  4

  .قبل الميالد" 590"إلى سنة " 650"، وقد حكما من سنة "يدع ايل بين سمھيفع"مه يرخ يدع آل بين بن س -  5

  .قبل الميالد" 180"جزءا من قتبان أو سبأ حتى سنة " فلبي"قبل الميالد، أصبحت حضرموت على رأي " 590"ومنذ سنة 

وقد حكم في ".شبوة"في العاصمة  وھو مؤسس أسرة ملكية جديدة". يدع ايل بين بن ربشمس"يدع آل بين ين رب شمس  - 6
  .قبل الميالد" 180"حدود سنة 

  .قبل الميالد" 160"وقد حكم في حوالي سنة ". اليفع ريام بن يدع ايل بين"اليفع ريم بن يدع آل بين  -  7

  .قبل الميالد" 140"وقد حكم في حوالي سنة ". يدع أب غيالن بن يدع ايل بين"يدع أب غيلن بن يدع آل بين  -  8

  .قبل الميالد 120وقد حكم في حوالي سنة ". امين" "امينم"وشقيق " العز ين يدع أب غيالن"العز بن يدع اب غيلن  -  9

  .قبل الميالد" 100"، وقد حكم في حوالي سنة "يدع أب غيالن ين أمين"يدع أب غيلن بن امينم  -10

وترك . قبل الميالد" 80"وحكم في حوالي سنة . "ي دع ايل بين بن يدع أب غيالن"يدع آل بين بن يدع أب غيلن  -11
  .قبل الميالد" 35"وسنة " 60"فجوة لم يعرف من حكم فيھا جعلھا بين سنة " فلبي"

  .وربما لم يتول الحكم. قبل الميالد" 35"وقد حكم في حوالي سنة . ولم يرد في الكتابات اسم أبيه" عمذخر"عم ذخر  -12
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  .قبل الميالد" 150"في قرابة سنة  وقد حكم. العزيلط بن عم ذخر -13

  .بعد الميالد" 5"وقد حكم في حدود سنة . بن العزيلط" سلفان"أو " علھان"الھان  -14

الذي  Eleazosوھو الملك . بعد الميالد 65إلى سنة" 25"وقد حكم من سنة ". سلفان"أو " علھان"العزيلط بن الھان  -15
   ".الطواف حول البحر األريتري"ذكره مؤلف كتاب 

  .بعد الميالد" 65"من المحتمل إنه حكم في حوالي سنة . وكان مكربا". أب يسع" "أبيع" "أبيزع"أب يزع  -16

  .بعد الميالد" 85"ربما حكم في حوالي سنة . يرعش بن أب يزع -17

  .؟بعد الميالد " 125-  105" "الھان"علھان  - 18

عمان من الموانئ المعروفة التي كانت في القرن األول " ظفار"، وھو في "خور رورى"المعروف ب " سمھرم"عد ميناء وي
وقد عثرت البعثة . ويرى بعض الباحثين إن مؤسسيه ھم من الحضارمة، ولذلك كان من موانئ مملكة حضرموت. للميالد

فحصه إنه مستورد من موانئ البحر المتوسط في القرن األول  األمريكية لدراسة اإلنسان على بقايا خزف، تبين لھا من
ووجوده في ھذا المكان يشر بالطبع إلى االتصال التجاري الذي كان بين العربية الجنوبية وسكان البحر المتوسط في . للميالد

  .ذلك العھد

قطعت قبل ظھور اإلسالم بزمن، فلم نجد وال نجد في الكتب العربية شيئا يستحق الذكر عن قتبان، والظاھر إن أخبارھم قد ان
لھم من أجل ھذا شيئأ في أخبار الجاھلية القريبة من اإلسالم، كل ما ورد عنھم إنھم من قبائل حمير، وان ھناك موضعا في 

، سمي بقتبان بطن من رعين من حمير، أو بقتبان بن ردمان بن وائل بن الغوث، مع إنه ال صلة في "قتبان"عون يقال له 
التي " قتبان"وعندي إن ھذا النسب إنما وقع بسب ضعف . نسب بين حمير و قتبان في النصوص القتبانية أو الحمريةال

، وبسبب "حمير"وھي الحكومة للتي يطلق عليھا المؤرخون اسم " سبأ وذي ريدان"اندمجت بعد فقد استقاللھا في حكومة سبأ 
اإلسالم، وكان لھا حكومة قاومت األحباش وتركت أثرا في القصص  القبيلة الرئيسية في اليمن عند ظھور" حمير"كون 

العربية وفي قصة الشھداء النصارى الذين سنتحدث عنھم، لذلك عدت معظم القبائل التي كانت خاضعة لھا من حمير،ونسبت 
   .إليھا، وفي جملتھا قتبان

: على ھذا الشكل" History of the Arabs"" تأريخ العرب" "حتي"في الترجمة العربي لكتاب " قتبان"وقد دون اسم 
الصورة أيضا في عدد من الترجمات لكتب غربية ظھرت حديثا، وھو خطأ بالبداھة فان النصوص . ، كما دون بھذه"قطبان"

، ويظھر إن مترجمي "قتبان"، كما إن الكتب العربية قد ضبطت االسم "ق ت ب ن"العربية الجنوبية قد كتبت االسم بالتاء 
، فحاولوا جعله عربيا، "الكالسيكية"اب والكتب األخرى قد حسبوا إن ھذا االسم أعجمي، وال سيما بعد تردده في الكتب الكت

وھي ھفوة لم أكن أرغب في ". قطبان"الواردة في كتابات المسند وفي الكتب العربية " قطبان"فصارت " طاء" "التاء"فصيروا 
حرصي على صحة األشياء لئال يخطئ من ال علم له بھذه األمور من القراء، أو  اإلشارة إليھا في متن ھذا الكتاب، لوال

  .الباحثين فيأخذھا على الصورة التي دونت بھا في ھذه الترجمات

والكتابات القتبانية تشارك الكتابات العربية الجنوبية األخرى في إن غالبھا قد كتب في أغراض شخصية، فھي ال تفيد المؤرخ 
غير إننا نرى في الذي وصل . فھي في إصالح أرض، أو شراء ملك، أو تعمير دار أو نذر، وما شابه. يخ منھافي إخراج تأر

إلينا منھا إنه يمتاز عن غيره من الكتابات العربية الجنوبية بكثرة ما ورد فيه من نصوص رسمية تتعلق بالضرائب أو القوانين 
وھي تشارك الكتابات األخرى أيضا . كتابات المعينية أو الحضرمية أو السبئيةأو التجارة، بالقياس إلى ما ورد من مثله في ال

في خلوھا من صيغة المتكلم أو المخاطب واقتصارھا على صيغة الغائب، وتشاركھا أيضا في خلوھا من نصوص أدبية من 
ن نحكم حكما قطعيا في مثل وھو أمر يبدو غريبا، ولكننا ال نستطيع إ. شعر أو نثر، ومن نصوص دينية من أدعية وصلوات

   .ھذا، فما وصل الينا كثير، وما لم يصل إلينا كثير، والححكم بيد المستقبل

، في حصول علماء العربيات الجنوبية على أخبارھم عن مملكة قتبان، فقد "كالسر"ويعود الفضل إلى السياح، وعلى رأسھم 
أول كتابات قتبانية تصل إلى " م 1894 - 1892"فره الرابع كانت الكتابات التي حصل عليھا في رحلته إلى اليمن في س
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في دراسته لھا إلى أنھا تعود إلى زھاء ألف سنة قبل الميالد، القرن الثاني قبل الميالد، و ھو الزمن " ھومل"و قد ذھب . أوربة
  .الذي انقرضت فيه مملكة قتبان على رأيه

 Nikolaus" "نيكوالوس رودو كناكس"و أفادتنا دراسات . المملكةو قد جمع منھا اسم ثمانية عشر ملكا، حكموا  %175
Rhodokanakis " دتلف نيلسن"و" "Ditlef Nielsen "للكتابات القتبانية فائدة كبيرة في كتابة تأريخ قتبان.  

عن  للتنقيب" وادي بيحان"م مؤلفة من طائفة من المتخصصين إلى 1950-1949و قد ذھبت بعثة أمريكية علمية في عام 
وسوف يكون للنتائج . المدينة القتبانية القديمة، وعاصمة المملكة وبعض المواضع القريبة منھا" تمنع"اآلثار ھناك، فزارت 

  .التي تتوصل إليھا بعد دراستھا دراسة علمية كافية، أھمية كبيرة في توجيه تأريخ العرب قبل اإلسالم

ا أقرب إلى اللھجة المعينية منھا إلى اللھجة السبئية، فھي تشترك مع المعينية وقد تبين من دراسة الكتابات القتبانية إن لھجتھ
مثال في إضافة السين إلى أول الفعل األصلي بدال من الھاء الذي يلحق أول الفعل األصلي في السبئية، ويقابل ھذا في عربيتنا 

   .أمور أخرى ترد في نحو اللھجات العربية الجنوبية في السبئية، وفي" ھحدث"في المعينية والقتبانية، و " سحدث"مثل " أفعل"

وقد حاول الباحثون في العربيات الجنوبية وضع تقويم لحكومة قتبان، غير إنھم لم يتفقوا حتى اآلن في تعيين مبدأ أو نھاية لھذه 
معين وحكومة سبأ، فقد  حكومة -كما جاء في الكتابات المعينية و السبئية  -ولما كانت ھذه الحكومة قد عاصرت . المملكة

وقد رجع . والكتابات" األركيولوجية"توقف تعيين تأريخ قتبان أيضا على تثبيت تأريخ ھاتين الحكومتين وعلى البحوث 
" المكربين"وھو من قدماء " ھوف عم يھنعم"تأريخ " البرايت"قبل الميالد، ووضع " 1000"تاريخھا إلى ما قبل سنة " ھومل"

يصل خبره الينا، وقد رجع " مكرب"ھو أقدم " سمه علي"و . في الترتيب" سمه علي"وھو يلي . ل الميالدفي القرن السادس قب
." م.ق 645"كان في حوالي سنة " قتنان"إلى إن ابتداء حكم " مالكر"وذھب . قبل الميالد 865أيامه إلى حوالي سنة " فلبي"

  .وأن نھاية استقاللھا ا كان في القرن الثالث قبل الميالد

". دتلف نلسن"، و "كروھمن"وتصنيفھا تصنيفا زمنيا، " قتبان"ومن علماء العربيات الجنوبية الذين عنوا بتبويب أسماء حكام 
يختلفون في مبدأ قيام قتبان، : ، وغيرھم، ويختلف ھؤالء في كثير من األمور"فلبي"، و "البرايت"و  7" ھارتمن"، و "ويبر"و 

إن نھاية ھذه الدولة كانت بين " كالسر"فبينما يرى . مھم، كما يختلفون في نھاية ھذه الحكومةوفي ترتيب الملوك وفي مدد حك
" 200"يرى غيره إن ھذه النھاية كانت بعد الميالد، وربما كان في حوالي ستة . وريما كان قبل ذلك." م. ق 24"و " 200"

واحراقھا كما يتبين ذلك من طبقات الرماد " تمنع"ب مدينة إن نھايتھا كانت على أثر خرا" البرايت"ويرى . بعد ميالد المسيح
" قتبان"إن نھاية مملكة " ريكمنس"وقد ذھب .". م. ق50"الكثيفة التي عثر عليھا في أنقاضھا، وكان ذلك في حوالي سنة 

  .للميالد" 207"أو " 210"كانت في حوالي السنة 

   .بعد الميالد" 146"أو " 140"السنة ، فذھب إلى إن نھايتھا كانت في حوالي "فون وزمن"أما 

والرأي عندي إن الوقت لم يحن بعد للحكم بأن المكرب الفالني أو الملك الفالني قد حكم في سنة كذا أو قبل ھذا أو ذاك، ألننا 
يه من ال نزال نطمع في العثور على أخبار حكام لم تصل أسماؤھم إلينا، لعلھا ال تزال في بطن األرض، كما إن ما عثر عل

كتابات ال يبعث أيضا على االطمئنان، فإنھا ال تزال قليلة، وقد وردت فيھا بعض أسماء للحكام بدون نعوت، تھشمت نعوتھا، 
أو سقط قسم منھا، ووردت في بعض الكتابات كاملة مع نعوتھا، ووردت في بعض آخر مع نعوتھا، غير إنھا لم تذكر اللقب 

بنه، فأحدث ذلك ارتباكا عند الباحثين سبب زيادة في العدد أو نقصانا، و أحدث خطأ في رد الذي كان يلقب به أبو الملك أو ا
  .نسب بعضھم إلى بعض، لھذه األسباب أرى التريث وعدم التسرع في إصدار مثل ھذه األحكام

اس الصلة وأرى إن خير ما يستطاع عمله في الزمن الحاضر ھو جمع كل ما يمكن جمعه من أسماء حكام قتبان على أس
والقرابة وذلك بأن يضم األبناء و األخوة إلى األباء، على ھيأة جمھرات، ثم تدرس عالقة ھذه الجمھرات بعضھا ببعض، 
وترتب سلى أساس دراسات نماذج الخطوط التي وردت فيھا أسماء الحكام، وطبيعة األحجار التي حفرت الحروف عليھا، 

. األرض أم بعيدة عنه، وأمثال ذلك لتكوين أحكامنا منطقية علمية تستند إلى دليل واألمكنة التي وجدت فيھا، أكانت من سطح
والنتفاء ذلك، أصبحت القوائم التي وضعھا علماء العربيات الجنوبية لحكام قتبان أو حضرموت أو معين، قوائم غير مستقرة 

ة على األسس التي ذكرتھا، وال يمكن إن في نظري، ومن أجل ذلك ال أميل إلى ترجيح بعضھا على بعض ما دامت غير مبوب
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تبنى على ھذه األسس ما دامت البعثات العلمية غير متمكنة من القيام بحفريات علمية منظمة عميقة، تدرس طبقات التربة وما 
   .يعثر عليه، دراسات آثارية دقيقة من كل الوجوه

ال أرى إنھا قد رتبت ترتيبا تأريخيا يطمئن إليه، وال أستطيع إن و أني إذ أذكر حكام قتبان، ال أتبع في ذلك قائمة معينة، ألني 
و سبيلي إن أذكر المكربين ثم الملوك، وان أشير بعد ذلك إلى الكتابات المدونة . أخطئ أحدا في األسلوب الذي اتبعه في ترتيبه

تبع رأي أحد من الباحثين الذين عنوا فإذا قدمت أو أخرت فانما أسير برأيي الخاص، ال أ. في أيامھم وما ورد فيھا من أمور
  .وقد رجحت ذكر بعض قوائمھم، ليطلع عليھا القراء، وليروا ما فيھا من مطابقات ومفارقات. بترتيب أسماء حكام قتبان

  حكام قتبان

األول نفسه وھو " سبأ"وجد من دراسة الكتابات القتبانية إن حكام قتبان األول كانوا يلقبون أنفسھم باللقب الذي تلقب به حكام 
فالمكرب ھو . عن التقرب إلى اآللھة" قرب" "كرب"في لھجتنا، وتعبر " مقرب"وتترجم ھذه الكلمة بكلمة ". مكرب"لقب 

وھو كناية عن الكاھن الحاكم الذي يحكم باسم اآللھة التي . المقرب إلى اآللھة والشفيع إليھا والواسطة بينھا وبين اإلنسان
  .في اآلشورية" Ischschakku" "اشاكو"في إالكادية و " Patesi" "باتيسي"يتحدث باسمھا وتقابل 

فلما توسع سلطان ". قضاة بني إسرائيل"وقد كان ھؤالء المكربون يحكمون في جماعتھم وطوائفھم حكما يشبه حكم 
ر حكما زمنيا، لقب ، و تجاوز حدود المعبد، ولم يعد حكما دينيا فقط، بل انصرف الحكم إلى خارج المعبد، وصد"المكرب"

   .، ومن ھنا صارت طبقة الملوك متأخرة بالنسبة إلى طبقة المكربين، أي إن المكربين ھم أقدم من الملوك"ملك"نفسه بلقب 

وقد ". ھوف عم يھنعم"، وابنه "سمه علي وتر"المكرب  -على رأي أكثر علماء العربيات الجنوبية -ومن قدماء مكربي قتبان 
كتبت بشكل حلزوني يبدأ السطر منھا من جھة اليمين إلى جھة اليسار ثم يبدأ " سمه علي وتر"أيام  عثر على كتابات من

فقارئ الكتابة يقرأ السطر األول من اليمن على في ما نقرأ في . السطر الثاني من جھة اليسار وينتھي في جھة اليمين، وھكذا
ھا في اليمين، أي على طريقة الكتابة الالتينية، ويقال لھذا النوع من العربية، غير إنه يقرأ السطر الثاني من جھة اليسار متج

وتعد في نظر علماء الخط و اآلثار أقدم عھدا من الكتابات " Boustrophedon Inscriptinas"الكتابات في اإلنكليزية 
إن ھذا المكرب قد حكم " لبرايتا"ويرى . األخرى التي تسير على نسق واحد من اليمين إلى اليسار، أو من اليسار إلى اليمين

  .".م. ق 845"في حوالي سنة " فلبي"وجعله . في القرن السادس قبل الميالد

، وال كنيته، ولم "سمه علي"اسم والد المكرب " سناد اإلسالم"في قائمته التي صنعھا ووضعھا في ذيل كتابه " فلبي"ولم يذكر 
ھوف عم يھنعم بن "اسم والده أيضا، غير إن ھنالك نصا قبانيا ورد فيه " تبانق"في القائمة التي ألفھا لحكام " البرايت"يذكر 

" عم"نتحدث عنه، ووالده إذن ھو . في ھذا النص، ھو ھذا المكرب الذي" سمه علي"و".سمه علي وتر، مكرب قتبان، بن عم
  .نوبيين اتخاذ األلقابوقد سقط لقبه من النص بسبب كسر أو تلف حدث في الكتابة، ألن من عادة ملوك العرب الج

 Glaser"، سھا الكتابات التي وسمت ب "ھوفعم يھنعم"، "ھوف عم ينعم"وقد وصلت إلينا كتابات قتبانية، ورد فيھا ذكر 
 Boustrphedon"، وھما من الكتابات المزبورة على الطريقة الحلزونية "1117,1121,1333,1344,1345

Inscription."   

، "ھوف عم يھنعم"، وھو ابن "شھر يكل يھركب" "شھر يجبل يھرجب"، اسم "فلبي"في قائمة  "ھوف عم يھنعم"وجاء بعد 
" وروال غيلن يھنعم"وكان له من األوالد . ، وذكر إنه فتح معينا."م. ق 825"وقد جعله ملكا، حكم على رأيه في حوالي سنة 

شھر " "شھر ھلل"اسم " فلبي"ثم ذكر ". ودعيھ" "فرع كرب يھوضع"و ". ملك"، و قد لقب بلقب "وروايل غيالن يھنعم"
". ذرأ كرب"وھو ابن . ، وقد كان ملكا على قتبان."م. ق 770"، جاعال حكمه في حوالي سنة "فرع كرب يھودع"بعد " ھالل

. ق 750"في حوالي سنة  -على رأيه  - ، من بعده، وقد كان حكمه "يدع أب ذبيان يھركب" "يدع اب ذ بين يھرجب"ثم نصب 
ثم ترك فراغا بعده، مكتفيا باإلشارة إلى إن الذي تولى بعده ھو أحد أبنائه، و لم يشر إلى اسمه، . وقد جعله مكربا وملكا ،."م

شھر ھالل " "شھر ھلل يھنعم"، ثم جعل من بعده ملكا سماه ."م. ق 720"حتى سنة ." م. ق 735"وقد قدر إنه حكم من سنة 
، ."م. ق 720"حوالي سنة  -على رأيه  - ، وقد حكم "يدع أب ذبيان يھركب" "يھرجبيدع اب ذبين "، وھو أحد أبناء "يھنعم

لشھر ھالل بن يدع أب ذبيان "شقيقا ل  -على حد قوله أيضا - وقد يكون " يجل يھنعم بن ذمر علي"أو " يدع أب ينف"ثم خلفه 
   .".م. ق 680"وقد كان حكمه في حوالي سنة " يھركب
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حتى سنة ." م. ق 660"لك المتقدم، كناية عن حكم ملك لم يصل اسمه إلينا، حكم في حوالي سنة فراغا بعد الم" فلبي"وترك 
بعده اسم ملك آخر، سماه . ثم ذكر. لم يذكر لقبه الثاني وال اسم أبيه" سمه وتر"حيث دون بعده اسم ملك سماه ." م. ق 640"
" فلبي"ثم ترك .". م.ق 620"قد جعل حكمه في حوالي سنة ، و"سمه وتر"، لم يذكر لقبه، يتصور إنه ابن "وروايل" "وروال"

، لم "أب شبم" "آب شبم"فجوة قدرھا بنحو من عشر سنين بين الملك المتقدم والملك الذي تاله، ثم ذكر بعدھا اسم ملك سماه 
، وھو ابن "أب عم" "أبعم" "اب عم"، وذكر بعده اسم ."م. ق590"في حوالي سنة  - على تقديره  - يعرف اسم أبيه، وقد حكم 

شھر " "شھر غيلن"الملك  - " فلبي"رأي  -تاله في الملك على ." م. ق570"، وقد كان حكمه في حوالي سنة "اب شبم"
وفي ھذه السنة، أي سنة .". م.ق540"إلى سنة ." م. ق555"، وقد حكم من سنة "اب شيم" "أبشم"، وھو ابن "غيالن

  .في مملكة سبأ، وصارت جزءا منھا - على رأيه  -دمجت كانت نھاية مملكة قتبان، فان." م. ق540"

، ويالحظ إنه وضع مددا لحكم كل مكرب أو ملك "فلبي"ھذه ھي قائمة حكام قتبان، من مكربين وملوك على وفق رأي 
قبل الميالد إلى سنة " 865"فامتد أجل ھذه الحكومة بحسب قائمته من سنة . تراوحت من خمس وعشرين سنة إلى عشر سنين

وتقديراته ھذه ھي تقديرات شخصية، ال تستند إلى كتابات قتبانية وال غير قتبانية، و إنما ھي رأي . فبلى الميالد" 540"
شخصي واحد، ومن ھنا اختلف في مذھبه ھذا عن مذاھب الباحثين اآلخرين في مدد حكم ملوك قتبان، وكلھم مثله يستندون في 

ة، وال يوجد بينھم من وجد نصا فيه تأريخ مرقوم ثابت ألحد من ھؤالء الحكام، يستند أحكامھم إلى آرائھم وتقديراتھم الشخصي
   .جعل عدد من عرفھم من حكام قتبان سبعة عشر رجال" فلبي"ونرى مما تقدم إن . إليه في تثبيت حكم مكربي وملوك قتبان

، ولم يشر إلى لقبه "شھر"عده اسم مكرب دعاه ، ثم ذكر ب"ھوف عم يھنعم"أما البرايت، فقد ترك فراغا، ولم يحدد مدته بعد 
، وقد كان مكربا، وذكر "شھر"، قال إنه ابن "يدع أب ذبيان يھنعم" "يدع أب ذبين يھنعم"وال إلى اسم أبيه، وذكر بعده اسم 

وقد ". يھنعميدع اب ذبيان "، وقد صار مكربا بعد وفاة أبيه .."شھر ھالل يھو"، .."شھر ھلل يھو"بعده اسم ابن له يقال له 
  .في األصل" يھنعم"أو " يھودع"، ولعله "يھو"األخير فصار " شھر ھالل"سقط حرفان أو ثالثة أحرف من لقب 

إن من المحتمل إن يكون ھو المكرب الذي : ، قال"سمه وتر"، ذكر بعده اسم .."شھر ھالل يھو"فراغا بعد " البرايت"وترك 
فراغا آخر ولم يحدد مدته، ثم ذكر إن من المحتمل إن يكون قد تولى الحكم بعد ثم ترك ". سبأ"مكرب " يثع أمر وتر""ھزمه 

 -أول ملك من ملوك سبأ، وقد حكم " كرب ايل وتر"ولم يشر إلى لقبه، وقد كان تابعا ل " وروايل"ھذه الفترة مكرب آخر ھو 
  .".م. ق 450"حوالي سنة  -على تقديره 

، ولم "شھر"يشير إلى وجود فجوة لم يعرف من حكم فيھا، ثم ذكر مكربا آخر سماه  "وروايل"فراغا بعد اسم " ألبرايت"وترك 
، قال إنه آخر مكرب وأول ملك في قتبان، و قد ترك عددا من الكتابات، "يدع أب ذبيان"يذكر لقبه، ثم ذكر اسم ابنه بعده وھو 

في نھاية القرن الخامس قبل الميالد،  - لى رأيه ع -، وقد حكم "تمنع"ومنھا كتابة عثر عليھا خارج الباب الجنوبي لمدينة 
حسب  -ھذا " يدع أب ذبيان"ويحتمل إن يكون ". شھر ھالل"ابن " نبط عم"ثم " شھر ھلل" "شھر ھالل"وتولى ابنه من بعده 

  .ھو باني ذلك الباب - رأيه 

إلى إن من الممكن إن يكون ذلك من باب وابنه وحفيده مرتين، وأشار ھو نفسه " شھر"قد كتبت اسم " البرايت"نرى إن قائمة 
التكرار، غير أنه ذكر من جھة أخرى إنه ما دامت األدلة التي تثبت ھذا التكرار غير متوافرة، فإنه يسجل ھذه األسماء على 

   .ھذا الوضع، فلعل أسماء ھذه المجوعة المتشابھة ھي ألشخاص آخرين، إلى إن يثبت بالدليل خالف ذلك

، ويرى "يدع أب يكل" "يدع أب يبل"، ثم ابنه "ذمر علي"، ذكر بعده "نبطعم" "نبط عم"فراغا بعد " ألبرايت"وترك 
إنه كان معاصرا لثالثة ملوك من ملوك سبأ، عاشوا في القرن الرابع قبل الميالد، ولم يستبعد احتمال كونھم من " ألبرايت"

  .مة على أمرھارجال القرن الثالث قبل الميالد، حينما كانت سبأ مجزأة منقس

وقد يكون ھذا ھو السبب الذي جعل الحميريين ينعتون أنفسھم . وقد كانت معظم أرض حمير خاضعة في ھذا العھد للقتبانيين
  ".شعب عم"و " أوالد عم"تعني " ولد عم"و . ھو إله القتبانيين" عما"، ألن "ولد عم"ب 

، ولم يذكر اسم أبيه وال "أب شبام" "ابشبام"، "اب شبم"ملكا سماه  ، ذكر بعده"يدع أب يكل"فراغا بعد الملك " ألبرايت"وترك 
، وإن المنقبين قد عزوا على كتابات عديدة من "أبشبام"، قال إنه ابن "شھر غيالن" "شھر غيلن"نعوته، ثم ذكر بعده الملك 

وھو ابن الملك السابق، أي " بعم"سماه  ثم ذكر بعده ملكا آخر". تمنع"أيامه، منھا كتابة عثر عليھا عند الباب الجنوبي لمدينة 
شھر " "شھر يجل"بعده الملك " ألبرايت"، ثم نصب "بعم"، وھو شقيق "يدع أب يكل" "يدع أب يبل"، ثم الملك "شھر يخالن"
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ثم ذكر الملك .". م. ق 300"، وإنه صاحب جملة كتابات وفاتح معين في حوالي سنة "يدع أب"، قال إنه ابن الملك "يكل
، وقد تركت أيامه جملة كتابات، منھا "لشھر يكل" "شھر يجل"من بعده، وھو شقيق " شھر ھالل يھنعم" "ھلل يھنعمشھر "

   .الجنوبي" تمنع"كتابة عثر عليھا عند باب مدينة 

 وھو ال يدري من.". م. ق 250"و " 350"إلى إن حكم األسرة أو المجموعة المتقدمة قد كان فيما بين " ألبرايت"وقد ذھب 
آخر ملوك ھذه المجموعة، ولذلك ترك فراغا، انتقل بعده إلى مجموعة جديدة من الملوك، وضع على " شھر ھالل"حكم بعد 

، وقال إنه ال يرى إن وضع ھذا الملك في ھذا المكان ھو من قبيل "يدع أب ذبيان يھركب" "ندع أب ذبين يھرجب"رأسھا 
فراغا آخر بعد ھذا الملك يشعر إنه ال يدري من حكم فيه، ثم ذكر بعد ھذا التأكد، وإنما يرى إن ذلك شيء محتمل، ثم ترك 

المذكور في كتاب " بيت يفش"وقد ذكر إن في أيامه بني ". يدع أب غيالن". "يدع أب غيلن"ثم ابنه " فرع كرب"الفراغ الملك 
  .قتبانية، وأن ذلك كان في أواخر القرن الثاني قبل الميالد

، وقد جعل حكمه في حوالي "ھو نعم يھنعم" "ھوف عم يھنعم"، ذكر بعده الملك "يدع اب غيالن"ا بعد ، فراغ"البرايت"وترك 
، "شھر يكل يھركب" "شھر يجل يھرجب"من بعده سماه  -" البرايت"على رأي  - ثم ذكر ابنا له حكم .". م. ق 150"سنة 

، والكتابة المتعلقة ببناء حصن الباب الجنوبي "تمنع"قاض وإلى ايامه تعود األسود المصنوعة من البرنز التي عثر عليھا في أن
شھر يكل "وھو ابن "من بعده " وروايل غيالن يھنعم" "وروال غيلن يھنعم"ثم ذكر ". بيت يفش"وكتابة بناء . للعاصمة
نھا تعود احتمال كو" البرايت"، يرى "وروايل غيلن"، تحمل اسم "حريب"وقد عثر على قطعة نقد ضربت في مدينة " يھركب

   ".وروايل غيالن"شھر يكل، وشقيق "، وھو ابن الملك "يھوضع" "فرع كرب يھودع"وذكر بعده الملك . إليه

فراغا يشير إلى إنه ال يعرف من حكم بعد ذلك الملك، ثم ذكر بعد ھذا " يھوضع" "فرع كرب يھودع"بعد " البرايت"وقد ترك 
وال يعرف ". حريب"وقد عثر على نقود له ضربت من ذھب في ". نوفيدع اب ي" "يدع اب ينف"الفراغ ملكا آخر سماه 

، ولم يذكر نعته وال اسم أبيه، وقد "ذرأكرب" "ذراكزب"اسم من حكم بعده، لذلك ترك فراغا، ذكر بعده ملكا سماه " البرايت"
، الذي أمر بضرب "شھر ھالل" "شھر ھلل"، ويرى احتمال كونه "شھر ھالل يھقبض" "شھرو ھلل يھقبض"جعل بعده ابنه 

" تمنع"لحكام قتبان من مكربين وملوك إذ ذكر بعد اسمه خراب " البرايت"وبه ضمت قائمة ". حريب"نقد من ذھب في 
  .قبل الميالد" 50"العاصمة ونھاية استقالل قتبان، وذلك في حوالي سنة 

، الذي عثر على أطالله "بيت يفع" "عمبيت يف"ھذا ھو الذي بنى البيت المسمى " شھر ھالل يھقبض"إن " البرايت"ويرى 
  .وأسسه عند باب المدينة الجنوبي

، إذ فيھا كان سقوط الحكم "البرايت"وتعد ھذه الفترة القريبة من الميالد ھي أھم المراحل الحاسمة في تأريخ قتبان، في رأي 
  .ين، وقسم آخر في حكم مملكة السبئيين، أو دخول قسم منھا في حكم مع"معين"الملكي وزواله عنھا، ودخولھا في حكم مملكه 

إن عاصمة قتبان كانت قد تعرضت قبل الميالد لغزو أليم، وقد استدل عليه من وجود طبقة من الرماد تغطي " البرايت"ويرى 
أرض للعاصمة، وقد فسر ھذا بسقوط المدينة فريسة لنار أججھا في المدينة ملك، لم نقف على اسمه حتى اآلن، وال على 

  .األسباب التي حملته على إحراق المدينة أو إحراق أكثرھا

في القرن " تمنع"أيضا إن مملكة حضرموت كانت قد اغتصبت جزءا من مملكة قتبان، وذلك بعد سقوط " البرايت"ويرى 
ھد ومنذ القرن وقد كانت مملكة حضرموت، ومعھا مملكة سبأ، من أھم الممالك في العربية الجنوبية في ھذا الع. األول للميالد

   .في النھاية" سبأ وذي ريدان"األول للميالد فما بعده، فقد القتبانيون استقاللھم واندمجوا في حكومة 

". ذي غيالن: يدع اب غيالن بن غيالن ملك حضرموت بنى مدينته مدينة"، ورد فيھا "وادي بيحان"وقد عثر على كتابة في 
على مسافة عشرة أميال من " وادي بيحان"، ھي مدينة بناھا ھذا الملك في "غيالنذي "وذھب شراء ھذه الكتابة إلى إن مدينة 

وقد عثر على كتابتين ". تمنع"في الزمن الحاضر أي في أرض قتبانية، وذلك بعد سقوط مدينة " بيحان القصب"موضع 
  .حضرموتيتين أخري ين في ھذا الوادي، وردت فيھا أسماء ملوك حضرميين
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  بانيةكتابات وحوادث قت

أحاول ھنا تدوين الحوادث التي وقعت في قتبان في أيام المكربين وأيام الملوك مستخلصا إياھا من كتابات العھدين، فابدأ 
 Galser"كتابة وسمھا العلماء ب " المكربين"وفي جملة الكتابات أيام . بالبحث في الكتابات التي يرجع عھدھا إلى المكربين

، بنته بالخشب "عم ذو دونم"ببناء بيت في أرضھا لإلله " ھوران" "ھورن"عند قيام قبيلة دونت  1، وقد، "1410-1681
ذات "و " ذات صنتم"و " أنبي"و " عم: "وبالحجارة والرخام ومواد أخرى، تقربا إلى ذلك اإلله وإلى آلھة قتبان األحرى

إذ "و " دون" "دونم"، و "ذبحة" "ذبحتم"ة الواقع في منطق" لتلك"موضع : وقد وردت في النص أسماء مواضع ھي". ظھران
، واسم "يھنعم"، ولقبه وھو "ذبيان" "ذبين"وبقي اسمه الثاني وھو " المكرب"األول اسم . وقد سقط منة السطر". إذ فر" "فرم

 تبنو بكر انبي"ذبين يھنعم بن شھر، مكرب قتبن وكل ولدعم واوسن وكحد ودھسم و: "ويظھر من عبارة". شھر"أبيه وھو 
إن قتبان وكل " ذبيان يھنعم بن شھر مكرب قتبان وكل ولدعم واوسان وكحد ودھس وتبنو بكر أنبي وحوكم".. أي ". وحوكم

الذي يمثله مكرب قتبان نفسه واألوسانيون وكحد ودھس وتبنى كانوا متحدين في ذلك العھد متحالفين، " عم"المتعبدين لإلله 
   .يحكمھم المكرب المذكور

جعل ھذا المكرب في الجمھرة الثانية من جمھرة المكربين الذين حكموا قتبان، ولم يذكر شيئا عن أبيه " ألبرايت" وقد رأينا إن
  ".يدع اب""أما اسم المكرب األول الساقط من النص، فھو . لعدم ورود شيء عنه في الكتابات" شھر"

وأن حدود قتبان كانت . في أيام المكرب المذكور وفي أسماء المواضع المذكورة داللة على إنھا كانت خاضعة لحكم قتيان
واسعة إذ ذاك أي في القرن السابع قبل الميالد على رأي بعض الباحثين أو في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميالد 

  .على رأي بعض آخر

+  Res 312"و،" RES 312"في كتابتين، رقمتا برقم " مكرب قتبان" "شھر ھلل بن يدع اب"وقد عثر على اسم المكرب 
SE60 ." لتك: "وورد فيھا أسماء مواضع مثل. آلھة قتبان.من أسماء" عم"و " حوكم"و " أنبي"و قد ورد فيھما اسم" ،

و كان سبب تدوينھا التوسل والتضرع إلى اإلله " . ھوران" "ھورن"، وقبيلة أو جماعة تعرف به "اضفرم"و " ذبحتم"و
والظاھر إن قحطا كان قد حدث في أيام . تين فيبعث إليھم بالخير والبركة، ويقيھم شر المجاعةليمن على أصحاب الكتاب" أنبي"

  .إن يمن عليھم بإنقاذھم منه" أنبي"ھذا المكرب فتوسل أصحاب الكتابة إلى إلھھم 

قتبان "نھا لم تذكر من قبائل قتبان، إال إ" ھورن"التابعة لقبيلة " ذبحة"في " لتك"ويالحظ إن ھذه الكتابة تحدثت عن موضع 
، كما إنھا "شھر ھالل" "شھر ھلل"وقد سقط من ھذه الكتابة . كما جاء ذلك في النص السابق" وولد عم وأوسان وكحد ودھس

وال نستطيع بالطبع االدعاء لي إنه كان أقدم من المكرب السابق أو إنه ". شھر"مكرب قتبان وھو والد " يدع اب"لم تذكر لقب 
   .الحكم لعدم وجود دليل ملموس لدينا يثبت أحد الرأيينجاء من بعده في 

". شھر" "يدع أب ذبيان بن شاھر" "يدع اب ذبين بن شھر: "وقد عثر على عدد من الكتابات القتبانية، ورد فيھا اسم المكرب
كل أوالد عم ي دع أب ذبين بن شھر مكرب قتبان، و"إن : وقد جاء فيھا". Glaser 1600"منھا الكتابة الموسومة برقم 

" بيت ود"، وجددوا "حريب" "حرب"و " برم"بين موضعي " مبلقة"فتحوا طريقا، و انشأوا " وأوسان وكحسد ودھسو وتبني
ووردت في ھذه الكتابة أسماء، آلھة أخرى، ھي عثتر، وعم، وأني، وحوكم، ". قلي"في موضع " مختن"، وبنوا "عثيرة"و

  .وذات صنتم، وسحرن، ورحبن

وھي بھذا المعنى أيضا في معجمات اللغة التي نزل بھا . ، و يراد بھا الطريق في الجبل"منقلن"الكتابة لفظة  وقد وردت في
، و معناھا فتحة وثغرة، وھي بھذا المعنى في عربيتنا كذلك، يقال انبلق الباب إذا "مبلقة"و وردت فيه لفظة . القرآن الكريم

رعة، ومعنى الكلمة في النص عمل ثغرة في الجبل ليمر منھا الطريق المار في فتحه كله أو أغلقه بس: انفتح، وأبلق الباب
وفي ھذا العمل المشترك الذي اشترك فيه ھذا المكرب وشعب قتبان وقبائل أخرى غير قتبانية، ھي . الجبل من كان إلى مكان

ذا العھد الذي ال نعرف مقدار بعده أوسان وكحد ودھس و تبني، داللة على وجود فن ھندسي راق عند العرب الجنوبيين في ھ
   .عن الميالد، ولكننا نجزم إنه كان قبل الميالد

، "وكل ولد عم: "ورد فيھا بعد اسم المكرب جملة. ولدينا كتابة أخرى تشبه الكتابة المقدمة، دونت في أيام ھذا المكرب كذلك
ايمنن "، ثم وليت ھذه األسماء جملة "يرفأ"و " وتبني" "ودھس" "كحد"و " أوسان"في إباء، وھم " ولد عم"ثم أسماء من ساعد 
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، ويقصد بذلك على ما يظھر من سياق "أھل الجنوب وأھل الشمال"، وبعبارة أخرى "الجنوبيون والشماليون"، أي "واشامن
" قتبان" ھو إال" عم"و". قتبان"فإنھا كناية عن أھل " ولد عم"أما جملة . الكالم سكان المناطق الشمالية وسكان الجنوب
ويفھم من ذكر أسماء القتبانيين وغيرھم في ھذه الكتابة إن العمل ". ولد عم"الرئيس، ولذلك أطلق القتبانيون على أنفسھم 

ولم يتحدث النص عن . المذكور في الكتابة كان ضخما واسعا، لذلك اشترك في اتمامه و إنجازه أھل أوسان والقبائل األخرى
أكان ذلك ألنھا كانت خاضعة في وقت تدوين ھذه الكتابة لحكم : ائل األخرى المذكورة في ھذا العملكيفية اشتراك اوسان و القب

فاضطرت إلى االشتراك فيه، أم ھي قامت به باالشتراك مع قتبان ألنه في مصلحتھا، ألنھا ستستفيد منه " يدع أب"المكرب 
  .مامهكما يستفيد منه القتبانيون، فتعاونت مع قتبان في إنجازه وإت

والكتابة وفي ثيقة مھمة تتحدث عن عمل ھندسي مھم خطير، ھو فتح طريق جبلي في مناطق وعرة وفي أرضين جبلية، 
وقد كرس العمل باسم . فاستوجب العمل تمھيد األرض وتسويتھا و إحداث ثغر في الصخور وفتح أنفاق ليمر بھا الطريق

، وتقرب به "ذات رحبان"و " ذات ظھران"و " ذات صنتم"و " حوكم"و " أنبي"و " عم ذو ريمت"و " عم ذو شقرم"اآللھة 
، أدار ھذا الرجل "أوس بن يصرع" "أوسم بن يصرعم" "أوس عم بن يصرعم"وقام به وأشرف عليه رجل اسمه . إليھا

م وقد قا. بصورة خاصة بطبقة سميكة من الحجارة" ظرم"العمل، ورسم الخطط وقام برصف الطريق وتبليطه ورصف ممر 
   ".يدع اب"بكل ذلك بأمر سيده المكرب 

ونحن ھنا أمام رجل كان له علم خاص بھندسة المطرق وله تجارب ودراية في أحداث الثغر في الصخور و إنشاء الممرات 
  .فوالمناقل للقوافل والمارة في المناطق الوعرة ولھذا كلفه حاكم قتبان القيام بذلك العمل، فأنجزه وأتمه على النحو الموصو

  ".مدھم"من قبيلة تسمى " اوس عم بن يصرعم"وكان 

وقام المھندس المعماري المذكور بأعمال ھندسية أخرى لسيده المكرب، فقد جاء في نص آخر إنه شق طرقا وثنايا في مواضع 
مختن "، أي "يمختن ملكن بقل"، و "ود"، أي معبد اإلله "بيت ودم"جبلية وعرة، وحفر انفاقا تمر السابلة منھا، وبنى أيضا 

الذي تحدثت عنه قبل قليل، وھو " Glaser 1600"في النص " المختن"وقد سبق إن أشير إلى ھذا ". قلي"بموضع " الملك
، إال إنه لم "مختن الملك بقلي"و " بيت ود"والتي تتحدث عن فتح طريق وبناء . من النصوص التي تعود إلى ھذا المكرب نفسه

  ".Glaser 1600"ف على العمل في النصر الموسوم ب الذي أشر" المھندس"يذكر اسم 

، الواردة في النصين المذكورين، وقد ذھب بعض الباحثين إلى انھا من األلفاظ "مختن"وليست لدينا معرفة تامة بمعنى 
لھة أو المذبح المستعملة في الشعائر الدينة، و إنھا تؤدي معنى محرقة، أو الموضع الذي توضع عليه القرابين التي تقدم إلى اآل

وذلك لورود ھذه األلفاظ في كتابات تتعلق ". منطفة" "منطفت"و " ومنطف"و " يبحت"الذي تذبح فيه الضحايا، فھي بمعنى 
  ".الحياة الدينية عند الجاھليين"بالقرابين، كما سأتحدث عنھا في فصل 

الذي " عم ذو شقرم"الحاضر، عالقة بمعبد  الموجودتين في اليمن في الوقت" حصن شقير"و " شقير"ويظھر إن السم قرية 
موضع في ذلك الوقت أقيم به معبد خصص بعبادة " شقرم"تقرب صاحب النص المذكور إليه ببناء الطريق ورصفه، وقد كان 

كان يمر به، وأنه أوصل إليه ليسھل على المؤمنين الوصول إليه، " يدع أب ذبيان"ولعل الطريق الذي في شيده ". عم"اإلله 
   .كرس الطريق لذلك بأسمه فذكر قبل بقية اآللھة، تعبيرا عن ھذا التخصيصف

و قتبان ومراد حتى " أوسان"ھذا فصار يشمل كل " يدع أب ذببان"ويرى بعض الباحثين إن ملك قتبان كان قد توسع في عھد 
جيشه اجتيازھا بسھولة في  ولحماية أرضه أقام حواجز وفتح طرقا في الھضاب والجبال ليكون في إمكان. بلغ حدود سبأ

وتعبيرا عن فتوحاته ھذه في . تحركه لمقاتلة أعدائه، أقامھا في شمال أرضه وفي جنوبھا لمنع أعدائه من الزحف على مملكته
، وھو لقب يعبر عن ھذا التوسع الذي تم "الجنوبيون والشماليون"أي " ايمنن واشامن"شمال وفي جنوب قتبان استعمل جملة 

  .على يديه

على األقدام على شق الطرق في المرتفعات وفي الجبال وعمل األنفاق وتبليط الطرق " يدع ذبيان"ويظھر إن الذي حمل 
فإذا اجتازتھا قواته ھاجمھما الغزاة . باإلسفلت، ھو عدم اطمئنانه من الطرق الممتدة في السھول، إذ كانت ھدفا سھال لألعداء

ن نفسھا، أما الطرق التي أنشأھا فإنھا وان كانت صعبة وفي السير بھا مشقة إال إنھا ويكون من الصعب عليھا الدفاع حينئذ ع
ثم إن الدفاع عنھا أسھل من . آمنة ألنھا تمر في أرض خاضعة لحكمه وھي أقصر من الطرق المسلوكة في األرض السھلة

في بعض ھذه " ملك"د تبين من ورود لفظة وق. فبھذا التفكير الحربي أقدم على فتح تلك الطرق. الدفاع عن الطرق المفتوحة
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، ثم تحلى "مكرب"ھذا كان كاھنا في األصل، أي حاكما يحكم بلقب " ي دع اب ذبيان"فيھا، إن " مكرب"الكتابات وجود لقب 
  .إال إن الكتابات المتأخرة. ولعله استعمل اللقبين معا، ولھذا ذكرا معا في الكتابات المشار إليھا. أيضا" ملك"بلقب 

نعنته بلقب ملك فقط، وفي اكتفائھا بذكر ھذا اللقب وحده داللة على أنه صرف النظر عن اللقب القديم، وجعل لقبه الرسمي 
  .فقط" ملك"رھو اللقب 

 .REPو  Ryckmans 390: الكتابات" مكربا"، أي أيام حكمه "يدع أب ذبيان"ومن الكتابت التي تعود إلى أوائل حكم 
EPIG 3550,4328 .أما الكتابة :REP.EPIG. 3878 وتتناول الكتابات األولى ". ملك"، فتعود إلى أيام تلقبه بلقب

  .التي تقع إلى الغرب منھا" شقر" "شقرم"، وقد عثر عليھا مدونة على الطريق وفي "مبلقة"موضوع فتح وتعبيد طريق 

" محفدن بوم" "برم"دونت عند االنتھاء من بناء حصن ، وقد "Glaser 1581"ومن كتابات أيام الملكية الكتابة الموسومة ب 
". يدع أب ذبيان بن شھر ملك شبان" "يدع أب ذبين بن شھر ملك قتبين"وكان العمل في أيام الملك . تقربا وتوددا آللھة شبان

ا من المقربين إلى ويظھر انھما كان". عبد أيل بن ھاني"و " آل المم"من " لحيعم بن ابانس"وكان صاحب البناء الذي قام به 
  .الملك المذكور، وربما كانا من كبار الموظفين، أو من أصاب األرضين واألمالك أو من رؤساء العشائر

، وثيقة على جانب كبير من األھمية ألنھا قانون من القوانين الجزائية المستعملة في مملكة "يدع اب ذبيان بن شھر"وللملك 
لقانونية العالمية، ترينا أصول التشريع وكيفية إصدار القوانين عند العرب الجنوبيين قبل قتبان، بل في الواقع من الوثائق ا

الميالد، فيھا روح التشريع الحديث وفلسفة التقنين، ترينا إن الملك وھو المرجع األعلى للدولة ھو وحده الذي يملك حق إصدار 
وتتكون من ممثلي " المزود"شعب، وھي المجالس المسماة ب القوانين ونشرھا واألمر بتنفيذھا، وترينا أيضا إن مجالس ال

المدن ومن رؤساء القبائل والشعاب، ھي التي تقترح القوانين وتضع مسودات اللوائح، فإذا وافقت المجالس عليھا عرضتھا 
وسأتحدث عن ذلك .هعلى الملك إلمضائھا ولنشرھا بصورة ارادة أو أمر ملي، ليطلع الناس على أحكام األمر الملكي ويعملوا ب

  .بكل تفصيل وتوضيح" التشريع الجاھلي"في فصل 

وقد شھد على " غوث ايل" "غوث آل"من سنة " ذو مسلعة" "ذي مسلعت"والوثيقة المذكورة ھي قانون أصدره الملك في شھر 
ة ورؤساء القبائل، ومن أشراف المملك" المزود"صحتھا للتعبير عن شرعيتھا جماعة من األعيان والرؤساء وھم من أعضاء 

وقد كانت العادة في قتبان إن ذكر عند إصدار القوانين واألوامر . ذكرت أسماؤھم وأسماء األسر والعشائر التي ينتمون إليھا
أسماء أعضاء المزود والرؤساء وكبار الموظفين كما تفعل الدول الحديثة في ھذا اليوم من ذكر اسم رئيس الدولة الذي يصدر 

ه وباسمه، واسم رئيس الوزراء والوزراء أصحاب االختصاص، وذلك إلظھار موافقة المذكورين على القوانين، القانون بأمر
  .داللة على اكتسابھا للصفة القانونية بنشر أسمائھم مع اسم الملك

، "يسر"، و "مضحى" "مضحيم"و " الممالك" "الملك"و " ردمان" "ردمن"وفي جملة القبائل التي ذكرت في ھذه الكتابة 
، "زخران"، و "رشم"، و "غربم"، و "ھرن" "ھران"، و "شھران"، و "ذ درن" "ذو ذرآن"، و "ضرب"و " بكيل" "بكلم"و
وقد ذكرت أسماء الرؤساء الذين أمضوا القانون وصدقوا صحته . ، و قبائل أخرى"نظران"، و "جرعان"، و "غربان"و

، "وتعلماي يد: "، وكتب قبل اسم الملك.."علموا عليھا بأيديھم: "ومعناھا ،.."وتعلماي ايون: "ودونت قبل أسمائھم ھذه الجملة
   .، ويعود الضمير إلى الملك"وعلم عليھا بيده: "ومعناھا

والوثيقة التي نتحدث عنھا ھي قانون في عقوبات القتل العمد أو القتل الخطأ غير المتعمد وفي العقوبات التي يجب إن يعاقب 
وسأتحدث عن ھذا القانون وعن المصطلحات . جرح أو جروح قد تحدث آفات وعطال في الشخصبھا من يصيب إنسانا ب

إن ھذه الوثيقة المھمة ھي من األوامر التي " فون وزمن"، ويرى "التشريع عند الجاھليين"الفقھية الواردة فيه في فصل 
وثيقة المتقدمة إن القتبانيين كانوا يحكمون ويتبين من ال. اصدرھا الملك في النصف األول من القرن الرابع قبل الميالد

ولھذا فان خضوعه لقتبان ھو ذو . من مخاليف اليمن المھمة، فيه قبائل كبيرة" ردمان"ومخالف . الرومانيين في ھذا العھد
  .أھمية كبيرة بالقياس إلى الحكومة

، وھو مكان قريب من "كدار"و " رداع" "ردمان"، ومن أماكن "ردمان"حاضرة مخالف " جھر وعالن"ويعد موضع 
  ".وعالن ذو ردمان"، "وعلن ذردمن: "في الكتابات إذ جاء" وعالن"، وقد ورد اسم "وعالن"
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 Jamme"الذي أمر بتدوين النص الذي وسم ب " يدع أب ذبيان يھرجب بن شھر، ملك قتبان"ويظن إن الملك 
، والفرق بين "يدع أب ذبيان بن شھر"لكتابات باسم ، ھو ھذا الملك الي نتحدث عنه، أي الملك المعروف في ا"405+406

ويستدل من قال بأن . في النصين المذكورين وسقوطه من الكتابات األخرى" يھركب" "يھرجب"االسمين ھو في وجود اللقب 
تعمال األسمين ھما لشخص واحد بورود أسماء قبائل في النصين وردت في كتابات دونت في عھد الملك المتقدم ثم ألنھما اس

مصطلحات ترد في كتابات تعود إلى ھذا العھد، ثم ألن أسلوب الكتابة و نموذج كتابتھا يدالن على إنھا كانت في أواخر القرن 
لذلك رأوا . وفي ھذا الوقت كان حكم ھذا الملك على رأي بعض الباحثين. الخامس قبل الميالد، أو في القرن الرابع قبل الميالد

   .ذا الملكإن الكتابتين قصدتا ھ

" و دھسم" كحد"وكل أوالد عم وأوسان و " يدع أب ذبيان يھرجب بن شھر ملك قتبان"وخالصة ما جاء في النصين إن الملك 
، وذلك من األساس إلى "رحبة" "رحبت"و" ريمة" "ريمت"واألقسام التابعة لھا " يسران" "يسرن"، بنوا "تبنو"و " دھس"

  ".ود"و " عم"و " عثتر"ئه من كل أذى وسوء وقدموا ما قاموا به إلى اآللھة القمة، ولحماية ما أمر الملك ببنا
  .أما القبائل المذكورة في ھذين النصين، فقد تعرفنا عليھا في الكتابات السابقة

، "زيد بن أيل وھب" "زيدم بن آل وھب"، دونھا "REP.EPIG. 4094"ولدينا كتابة وسمھا علماء العربيات الجنوبية ب 
، "اھلن"، و "يفش مبش: "، عند اتمامھما بناء عدة بيوت أو معابد ذكرا أسماءھا، وھي"ذي طدام"من " بن شھرم أب عم"و
وانبي، وذات صنتم، وذات " عثتر، وعم: وقد ورد فيھا اسم اآللھة". شھر"وابنه " يدع أب ذبيان: "لملكي قتبان" شمس مبش"و

وجاءت بعد أسماء اآللھة، ھذه الجملة . عادة في معظم كتابات القتبانيين وھي اآللھة التي ترد أسماؤھا". ذات ظھران"ظھرن 
، اھما اسمان إللھين من آلھة قتبان بديل ورودھما بعد أسماء "اھلن"وال عن " مبش"، وال نعرف اليوم شيئا عن "وببش واھلن"

تين أولمعبدين من المعابد المشھورة التي كانت اآللھة التي ورد ذكرھا تيمنا في ھذه الكتابة، أم ھما اسمان لقبيلتين أو لمقاطع
  .؟في قتبان

" زيدم"و " أب عم" "أبعم"وأما . ، فھو اسم قبيلة أو أسرة قتبانية، و قد ورد في كتابات أخرى عديدة غير قتبانية"طدام"أما 
المنتشرة بصورة خاصة في ھو من األسماء " أبعم" "اب عم"فمن األسماء التي ترد في مختلف الكتابات، ولكن اسم " زيد"

   .قتبان

وقد اختلف الباحثون في تعيين زمان حكمه، فذھب بعضھم إلى إنه كان في القرن الخامس قبل الميالد، وذھب بعض آخر إلى 
لك وقد ذكر اسم الم. إنه كان في القرن الرابع قبل الميالد، أو القرن الثاني قبل الميالد أو في أوائل القرن األخر قبل الميالد

إذ حفر بئرا في حصن له " نبطعم بن يقھملك" "نبط عم بن يقه ملك"في كتابة دونھا رجل اسمه " نبطعم"وابنه " شھر ھلل"
إلرواء أرضه وأمالكه، وجعلھا في رعاية آلھة قتبان وحمايتھا، لتبارك له ولذريته، وذكر إن حفر ھذه البئر كان في أيام الملك 

  .المذكور وفي أيام ابنه

وقد جعله كما قلت ".يدع أب ذبي إن بن شھر"ھو ابن " نبطعم"المذكور وھو والد " شھر ھالل"إلى إن " ألبرايت"ھب وقد ذ
  .في قتبان" ملك"قبل قليل آخر المكربين وأول من تلقب بلقب 

للمقيمين في أي العاصمة و" تمنع"، في قانون أصدره للقتبانيين المقيمين بمدينة "شھر ھلل بن يدع اب"وجاء اسم الملك 
وفي ھذا . الخارج، وذلك لتنظيم التجارة ولتعيين حقوق الحكومة في ضرائب البيع والشراء، واألماكن التي يكون فيھا االتجار

  .القانون مصطلحات تجارية مھمة ترينا مبلغ تقدم القتبانيين في أصول التشريع التجاري بالقياس إلى تلك األيام

وقد . ، وھى قانون لتنظيم التجارة وفي كيفية دفع الضرائب"REP.EPIG .4325"سمت ب ووصلت إلينا كتابة قتبانية و
، وقد سقط من النص لقب الملك واسم والده ولقبه، كما سقطا أسطر من القانون بسبب تلف أصاب الحجر "شھر"صدر في أيام 

، ال نستطيع تعيين ھذا الملك، صاحب "شھر" ولوجود جملة ملوك حكموا قتبان باسم. المكتوب، فأضاع علينا فھم أكثر القانون
  .، أي الملك المتقدم"شھر ھالل بن يدع اب"ھذا القانون، وقد يكون 

 Glaser"في النص القتباني المعروف ب " يدع اب يكل" "يدع اب يبجل"واسم ابنه الملك " ذمر علي"وذكر اسم الملك 
   .، ولم يرد فيه اللقب الذي كان يلقب به"1693
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، إلى احتمال "فلبي"، في عدد من الكتابات، دون إن يذكر لقبه أو اسم أبيه، وقد ذھب "يدع أب"اسم ملك قتباني ھو  وقد ورد
  ".Glaser 1693"أي الملك المذكور في النص " يدع اب بن ذمر علي"إنه 

وھو ". REP.EPIG 3858"ذكرت في النص الموسوم ب " " قتبان"و " سبأ"نشبت حرب بين " يدع اب يبل"وفي أيام 
النازلة في أرض " ذبحن"، وكان واليا واله الملك على قبيلة "آل ذرأن" "آل ذران"من " ذمر ملك بن شھر"نص سجله 

، بعد إن ثارت وتمردت على ملك قتبان، فتغلب عليھا، وضرب عليھا الجزية وأخذ غنائم منھا ومن القبائل التي "حمر"
، فأعلنت عصيانھا على ملوك قتبان وثارت "قتبان"و " سبأ"رصة حرب نشبت بن عضدتھا، ويظھر إن ھذه القبيلة انتھزت ف

وقد أشار . ومعھا قبائل أخرى انضمت إليھا،ولكنھا لم تنجح، ففرضت قتبان عليھا جزية كبيرة وانتزعت منھا بعض أمالكھا
، "لى ملوك رعنن وقبيلة رعنحرب يدع آل بين وسمه علي ينف ويثع أمر وتر ملوك سبأ، وسبأ وقبائلھا وإ: "النص إلى

ملوك سبأ، وسبأ "ويظھر من ھذه الجملة إن الحرب كانت قد نشبت في أيام الملوك المذكورين، وھم ملوك سبأ، ومع 
مباشرة، ملوك سبأ آخرون، أو سادات قبائل، " يثع امر وتر"المذكورة بعد اسم " ملوك سبأ"، ويظھر إنه يقصد بجملة "وأشعبھا

من " يدع اب يجل"ويكون الملك . في لھجتنا، وتعبر عن معنى القبائل" الشعوب"، فھي "أشعب"وأما لفظة ". كمل"تلقبوا يلقب 
  .معاصري الملوك المذكورين إذن بحسب ھذا النص

" نعمان" "نعمن"وذكر فيھا اسم " REP.EPIG. 3550: "في الكتابة" ذبحان ذو حمرو" "ذبحن ذحمرر"وقد أشير إلى 
  ".صنع"و

   ".وادي بيحان"اسم ھذا الملك في كتابات أخرى عثر عليھا في مواضع من وقد ورد 

وقد دون ". REP.EPIG. 3552"، في نص قتبان وسم ب "بعم"، وكذلك اسم ابنه "شھر غيلن بن ابشم"وقد ورد اسم الملك 
، أي برج في "عريم محفد"، وھو معمار كلفه الملك المذكور انشاء "شرح عث بن عبد بل بن تنزب"ھذا النص عند قيام 

وقد تضمنت . تخليده ھذه الكتابة شاھدا على إتمام البناء"وقد قام بالعمل وأتمه، ووضعت ". عربم" "عرب"موضع يسمى 
شكرا وحمدا آللھة قتبان، التي سھلت العمل، ومنت على القائمين به بإنجازه واتمامه، نيمنا باسمھا على عادة العرب الجنوبيين 

  .اء اآللھة التي يتعبدون لھاكلھم في ذكر أسم

، أمر الملك نفسه بتدوينھا، عند تجديده إحدى العمارات و إنشائه "شھر غيلن بن أبشم"وورد في شابة أخرى اسم الملك 
، لمنتھا عليه وتسھيلھا ھذا "عم ذيسرم"و " انبي"و " عم"، أي برجا، فخلد ذلك العمل بھذه الكتابة وشكر اآللھة "صحفتن"

  .العمل له

من الكتابات المھمة المدونة في أيام ھذا الملك، ألنھا أمر ملكي في كيفية جباية " Glaser 1601: "وتعد الكتابة المرقمة برقم
، واشھدت آلھة "دتنه" "دتنت"النازلة في " كحد"وقد عقدت بين ملك قتبان ورؤساء قبيلة ". كحد ذ دتنت"الضرائب من قبيلة 

ھو الذي سيتولى أمر ھذه الجباية واألشراف على تنفيذ " كحد"ليلة " كبير"أي " كبر"األمر أن وقد جاء في ھذا . قتبان عليھا
إلى يوم انتھاء ويخضه، على إن يقدم " كبيرا"األمر وتطبيق أحكامه على كل من يخصه ويشمله، وذلك من تأريخ تعيينه 

ه في ھذا المنصب أمر الجباية، وقد جعل تأريخ تنفيذ ھذا الوارد إلى الحكومة سنة فسنة، فإذا انتھت مدة تعيينه، تولى من يخلف
من ھالل شھر ذو تمنع سنة موھب ذو : "، ومعناھا"بن شھر و رخن ذ تمنع خرف موھبم ذ ذرحن اخرن الخرن: "العقد من
   .واألشھر التي تليه إلى أمر آخر" اخرن ألخرن"، وتعني "آخرا فآخرا" ذرحان" "ذرحن

عشر سل ھنام وموبلم : "فقد حددت بھذه العبارة": كحد"أي الجباية التي يجب إن تجبى من قبيلة  وأما الضرائب المفروضة،
، فحصر "عشر كل ربح صاف، وكل ربح يأتي من التزام أو من بيع أو من ارث يورث" ، أي "وتقنتم وترثم وكل ثفطم بيثفط

  .وتجبى ھذه الضرائب لخزانة الحكومةفي األرباح المتأتية من ھذه المكاسب، " العشر"ھذا القانون ضريبة 

، وھي ضربية خاصة تجبى للمعابد، أي إنھا تذھب إلى "عصمم" "عصم"وقد ذكرت في ھذه الوثيقة ضريبة أخرى، ھي 
الكھان لينفقوا منھا على إدارة المعبد، فھي ضريبة مقررة تجبى كما تجبى ضرائب الدولة، وھي مصطلح يطلق على كل أنواع 

  .تسمى بأسماء اآللھة والمعابد الجبايات التي
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أو نذر أو صدقات تقدم في " زكاة"لفظة تطلق على كل ما يسمى لإللھة أو المعابد من " العصم"إن " رود كناكس"ويرى 
" ودم: "وقد وردت في النصوص مصطلحات مثل. مختلف األحوال، عند برء من سقم، أو عند حدوث زيادة في الغالت

وأمثالھا، وھي تعبر عن النذور والھبات التي يقدمھا المؤمنون تقربا وزلفى إلى آلھتھم، وھي غير محدودة " بنتم"و " شفتم"و
  .وال معينة وال ثابتة، و إنما تقدم في المناسبات كما في أكثر األديان

" بيت"ي لفظة ، وتؤد"وسطرن ھذه األسطر ببيت ورفو "، أي "وسطر ذتن اسطون ببيت ورفو"وجاءت في ھذه الكتابة جملة 
وأعلنھا للناس وأوضح ذلك بھذه " ذبرم"، وقد وقعھا الملك في شھر "بيت هللا"، كما نقول "معبد"في أمثال ھذا السياق معنى 

وقد وقع عليھا شھر بيده في شھر ذي برم األول من سنة "، أي "يد شھر و رخس ذبرم قد من خرف موھبم ذ ذرحن: "العبارة
   ".آل ھيبر"من " نبط عم بن السمع"دا على صحة الوثيقة رجال اسمه وجعل شاھ". موھب آل ذرحن

وقد تيمن . ، فشد أمر بترميم أقسامه القديمة وتجديدھا وبناء أقسام جديدة فيه"شھر غيالن"بعناية الملك " بيحان"وحظي معبد 
سمھا علماء العربيات الجنوبية ب وسجل ھذا العمل في كتابة و". عئتر النائف"، أي "عثر نوفان"بھذا العمل بذكر اآللھة 

"REP.EPIG. 4932 ."وقد ذكر فيھا أسماء آلھة أخرى تيمنا بذكر أسمائھا وتقربا إليھا.  

عم "وقد عرفت معابده ب ". عم"، فھو اذن أحد المعابد التي سميا باسم اإلله "عم ذلبخ"وكان ھذا المعبد قد خصص لعبادة 
وكانت لھا جماعة تتعبد بھا، ولعلھا مذھب أو طائفة . المعابد التي حملت اسمه ھو معبد من ھذه" بيحان"ومعبد ". ذلبخ

  .وكانت ھذه المعابد تجبي أمواال من أتباعھا لتقيم بھا المعابد، وصرف الملوك عليھا كذلك. خصصت نفسھا بعبادة ھذا اإلله

" آمر" "أمر"على حضرموت و " شھر غيالن"خلر نصر أحرزه الملك " Ryckmans 216"وفي الكتابة الموسومة ب 
إن " فون وزمن"ويرى ". ذبحان" "ذبحن"في موضع " عثتر"،أي معبد اإلله "عثتر ذ بحن"وتخليدا له أمر ببناء معبد ". أأمر"

جبل "و يقع عند قدم . في الوقت الحاضر" بيحان القصب"الذي بني فيه ھذا المعبد، ھو المكان المسمى " ذبحان"موضع 
زمان ھذا الملك إلى " فون وزمن"ويرجع . المكان خرائب واسعة تدل على إنه كان مدينة أو قرية كبيرة وفي ھذا". ريدان

  .أواخر القرن الرابع لما قبل الميالد

، وكانت "امر"كانت في عھد ھذا الملك قوية، فقد انتصرت كما رأينا على حضرموت و " قتبان"ويتبين من النص المتقدم إن 
   .ولوال القوة النفصلت تلك األرضين عنھا. ، كما كانت تحكم أرضين أخرى غير قتبانية"كحد"و  "دتنه" "دتنت"تحكم 

 Glaser"منھا الكتابة التي وسمت ب ". شھر بجل بن يدع أب"وقد عثر عدد من الكتابات القتبانية ورد فيھا اسم الملك 
، ويظھر "طائفة معبد اإلله عم في أرض لبخ"من  ، أي"اربي عم ذلبخ"وھي أمر ملكي في كيفية جمع الجباية من ". 1602

من ھذا المصطلح ومن مصطلحات مشابھة أخرى إن العرب الجنوبيين كانوا يؤلفون طوائف تنتمي إلى إله من اآللھة تتسمى 
الطائفة  وتقيم في األرض تستغلھا، وتسمي نفسھا باسم الرب الذي تنتمي" اربي"ويعر عن الطائفة بلفظة . به وتقيم حول معبده

وتقدم الطائفة . و يجوز إنھا كانت تتعاون فيھا بينھا في استغالل األرض وفي تصريف اإلنتاج لخير الطائفة بأسرھا. إليه
، أي نائب الملك المعين واليا على المقاطعات "الكبير"حقوق الحكومة إلى الجباة الذين يجبون تلك الحقوق، فيقدمونھا إلى 

  .ليقدمھا إلى الملك

، "في غيل"أي " بن غيلم"، المشيد في موضع "عم ذلبخ"أمره ھذا، وأمر بتنفيذه، وذلك في معبد " شھر يجل"أصدر الملك وقد 
  ".ورخس ذبشھم خرف عم علي: "كما يفھم من العبارة القتبانية" عم علي"سنة " ذبشم"وذلك في شھر 

نھا صلة القربى، وكان لھم رؤساء يديرون شؤون الطائفة من أسر تجمع بي" ذلبخ"إله معبد " عم"، أي طائفة "االربي"وتتألف 
. أي واخوتھما" اخھيسمى"، و "ربح" "دايل بن رباح"و" دال"و " معدي يكرب بن ھيبر" "معدي كرب: "سماھم الملك، وھم

إلى خزانة  وقد قصد الملك من ذكرھما في ھذه الكتابة انھما ھما اللذان كانا يقومان بجمع الغالت ودفع ما على أتباعھما
  .وفوض امر استثمارھا إلى ھذه الطائفة" لبخ"الحكومة وإلى خزائن المعابد التي في أرض 

القاطنة بھا، وعباراتھا ھي " اربي عم" "عم"وطائفة " لبخ"وھناك كتابات أخرى تبحث في الموضوع نفسه، موضوع أرض 
األشخاص وتواريخ عقد تلك االتفاقيات ومواضعه، ألنھا  عبارات النص المذكور إال في أمور، إذ تختلف فيھا، في مثل أسماء

   .عقدت في أوقات مختلفة و مع أشخاص آخرين
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وتقدم النصوص المذكورة نماذج عن طرق كتابة العقود الرسمة بن الحكومة القتبانية والموظفين والجماعات في موضوع 
  .ريع عند الجاھليينااللتزامات والعقود، فلھا أھمية خاصة لمن يريد دراسة أصول التش

والعادة كتابة ھذه الوثائق وإعالنھا للناس بوضعھا في محال بارزة، يتجمع عندھا المأل في العادة أو يمرون عليھا، مثل المعابد 
وتؤرخ بالتواريخ المستعملة في أوقات عقد العھود، . أو أبواب المدن، فإنھا من أكثر األماكن التصاقا باألفراد والجماعات

  .بتلك األوامر وفي األوقات المثبتة في الكتابات ليعمل

" تمنع"ولدينا نص أمر ملكي أصدره الملك إلى القتبانيين أحرارھم وعبيدھم، رجالھم ونسائھم، وإلى كل المولودين في مدينة 
شھر "في  ، أي"ورخم ذبرم اخرن ذ ذران"وقد صدر ھذا األمر و أعلن للناس في . أي الضرائب" العصم"في كيفية دفعھم 

  .وقد سقط من الكتابة اسم الرجل الذي أرخت الكتابة به". برم الثاني من السنة األولى من سني من آل ذرأن

  .وانه تغلب على المعينيين فحكمھم." م. ق 300"، ھذا كان قد حكم في حوالي سنة "شھر يجل"إن " البرايت"ويرى 

، وھو أمر يشبه األمر الملكي "ابي عم لبخ"في كيفية جباية " يدع اب لشھر ھلل يھنعم بن"وعثر على أمر ملكي أصدره الملك 
" حطب" "حطبم"و قد ذكر الملك إنه اصدر أمره ھذا تنفيذا لمشيئة معبد . السابق" شھر يجل بن يدع اب"الذي صدر من الملك 

" شمس"ولوحي اآللھة " يانب"معبد اإلله " رصاف" "رصف" "رصفم"، ومعبد "عم ذو دونم" "عم ذ دونم"المخصص بعبادة 
وقد نشر ". ذي غيل"في " اربي عم ذلبخ" "عم ذي لبخ"طائفة : ، وذكر أسماء وكالء الطائفة وممثليھا"ربع شمس" "الھالل"و 

من " شھر"وفي السنة الثانية من سني " ذي تمنع"، وذلك في شھر "تمنع"من أبواب مدينة " شدو"األمر و أعلن على باب 
   ".يجر"عشيرة 

وقد حمله على ھذا الرأي اشتراك . ، وأنه كان تابعا لحكومة معين"شھر يجل"ى ألبرايت إن ھذا الملك كان شقيقا للملك وير
وأنا مع عدم معارضتي لھذا الرأي ال أرى إن اشتراك اسم األب يمكن إن يكون دليال على إن شخصين أو أكثرھم . اسم األب

بية متشابھة وتتكرر، والذي يفرق بينھا ھو اللقب أو األلقاب، بل إننا حتى في ھذه إخوة، فإن أسماء الملوك في العربية الجنو
وقد عبر . الحالة نجد األلقاب تتكرر أيضا، وھي وان بدت وكأنھا اسم شخص واحد، إال إنھا في الحقيقة لجملة أشخاص

ھكذا، وذلك كناية عن االشتراك في االسم و في المحدثون عن ذلك بالترقيم، فقالوا فالن األول، وفالن الثاني، وفالن الثالث، و
ونحن لجھلنا . وقع ذلك في القديم، و وقع في األيام الحديثة حتى اليوم: ويقع ذلك عند أمم أخرى أيضا. اسم األب وفي األلقاب

التقدم في  تواريخ ارتقاء الملوك العروش، ولعدم تيقننا من تقدم بعضھم على بعض، ال نستطيع لذلك ترقيم الملوك بحسب
إلينا مفاتيح نفتح بھا الملفات في تواريخ العرب قبل . الحكم بصورة يقينية، فليس لنا إذن إال التربص للمستقبل فلعل األيام تقدم

  .اإلسالم

وھي أيضا أمر ". شھر ھالل" "شھر ھلل"، من أيام الملك "لبخ"في " اربي عم"وعندنا وثيقة أخرى من الوثاثق الخاصة ب 
من " ذي شدو"وقد أمر بوضع ھذا األمر وتعليقه عند باب . ره الملك في كيفية جباية الضرائب من ھذه المنطقةملكي أصد

  ".آل يجر"من " عم شبم"في السنة الثانية من سني " ذو أبھى"، وذلك في شھر "تمنع"أبواب مدينة 

إنھا كانت من األسر المعروفة المشھورة  في نص سابق، حيث أرخ أيضا برجل منھا، منھا يدل على" آل يجر"ذكر " وقد مر
   .في قتبان

ولذلك ال ". لبخ"النازلين بوادي " عم"والوثيقة كما نرى ھي في الموضوع السابق نفسه، موضوع جباية الضرائب من طائفة 
ولكنھا تختلف . تختلف في أسلوبھا وفي األلفاظ والمصطلحات القانونية الواردة فيھا عن ألفاظ ومصطلحات الوثائق السابقة

، ولذلك تعذر علينا تعيين ھذا الملك وغدا صعبا علينا تثبيت نسبه بالنسبة إلى "شھر ھالل"عنھا في إنھا لم تذكر أسم والد 
، غير أنه "يدع اب ذبيان يھركب"وضع بعده اسم " شھر ھالل يھنعم"فراغا بعد اسم " البرايت"وقد ترك . الملوك المذكورين

وأنه وضعه على سيبل الظن، و ذلك اعتمادا على خط الكتابة التي ورد فيھا . ن أن موضعه في ھذا المكانبين أنه غير متأكد م
  .اسمه والتي يناسب أسلوبھا أسلوب كتابات ھذا الوقت
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، ولم يذكر أي لقب له، ثم "فرع كرب"فترك فراغا بعد ھذا االسم، ال أدري من حكم فيه، ثم ذكر بعده اسم " ألبرايت"ثم عاد 
. الشھير الذي ورد اسمه في عدد من الكتابات القتبانية" بيت يفش"وھو ابنه وفي عھده بني " يدع اب غيالن"ذكر من بعده اسم 

  .أن ذلك كان في أوائل القرن الثاني قبل الميالد" البرايت"ويرى 

يدع اب "، وباسم الملك "يفش" ، على كتابة تتعلق ببيت"تمنع"الني نقبت في خرائب مدينة " البعثة األميركية"وقد حصلت 
، ذكر فيھا انه اشترى وتملك ورمم البيت المسمى "ھوفعم بن ثونب"وصاحب ھذه الكتابة رجل اسمه ". غيالن بن فرع كرب

، أي المحل الذي يجلس فيه "مز ود ھو"و أجرى فيه تعميرات كثيرة وفي القسم الخاص منه باستقبال الضيوف " يفش"
وبھذه . فھو نادي ذلك البيت، وكذلك في القسم المسقوف منه، أي القسم الخاص بالمسكن إلى أعلى البناءالزائرون فيتسامرون، 

، ثم "ذات ضھران"و " ذات صنتم"و " عثتر"و " عم"و " التعلي"و " ابني: "المناسبة تيمن صاحب البيت بذكر أسماء آلھته
   .ملك قتبان" يدع اب غيالن بن فرع كرب"تيمن بذكر الملك الذي تم ذلك العمل في ايامه، وھو الملك 

الواقع " لحصن الحضيري"، عثر عليھا عند الجدار الشمالي "يدع أب غيلن" "يدع أب غيالن"وعثر على كتابة ورد فيھا اسم 
  ."ذو غيالن" "ذ غلين"وقد جاء فيھا أن الملك أجرى ترميمات في مدينته ". جبل أوراد"إلى الشق من " كيلومتر"على مسافة 

بناھا على رأي بعض الباحثين ". يدع أب غيالن"من المدن التي أنشئت في عھد الملك " غيالن" "غيلن" "ذغيلم"وكانت مدينة 
، أو إنھا كانت موجودة "ذغيلم"الشھير الكائن في موضع " عم ذي لبخ"في حوالي القرن الثاني قبل الميالد وذلك عند معبد 

وقد اشتھرت ". ذغيالن"و " ذ غيلن"و " ذغيلم"ولذلك فإن اسمھا في الكتابات ھو ". ذغيالن"ولكنه جدد بناءھا فعرفت ب 
  .بمعبدھا المذكور

ھو فعم " "ھوف عم يھنعم"، يعني إنه ال يدري من حكم في خالله، ثم ذكر اسم "يدع غيالن"فراغا بعد اسم " البرايت"وترك 
  ".شھر يجل يھركب"ثم ذكر من بعد اسم ابنه .". م. ق 150"لسنة في حوالي ا - على تقديره  -وقد حكم . بعده" يھنغم

وقد دونت ھذه الكتابة ". شھر يجل بھرجب بن ھوفعم"وقد ذكر فيھا اسم " REP.EPIG. 4335"ولدينا كتابة رقمت برقم 
، وتيمنا "طوبم"" طوب"في أرضھم " غيلن"لھما اسمه " محفد"في بناء " عم كرب"، ابني "حمرم"و " شوشن"عند اشتراك 

   .وتبركا بذلك ذكرا أسماء آلھة قتبان واسم الملك المذكور

، وجدد بناء "تمنع"، جدد بناء الباب الجنوبي لمدينة "شھر يجل يھرجب"وعثر على كتابة أخرى، فھم منھا إنه في عھد الملك 
، ويستند في تقديره ھذا إلى تمثالي أسدين بقليل." م. ق 150"أيام ھذا الملك إلى ما بعد سنة " البرايت"ويرجع ". يفش"بيت 

، وقد "ثويب" "ثويبم"، وقد وجدت عند قاعدتھا كتابات قتبانية، ورد فيھا اسم الممعار "تمنع"عثر عليھما في خرائب مدينة 
 ، و من اشتراك االسمين"شھر يبل يھرجب"سبق إن عثر على كتابة ورد فيھا اسم ھذا المعمار وقد كتبت في عھد الملك 

أيضا إن ھذين التمثالين صنعا على نمط صناعة " البرايت"إن التمثالين ھما من عھد ھذا الملك، ويرى " البرايت"استنتج 
التماثيل عند اليونان، وال يرتقي عھد صناعتھما إلى أكثر من القرن الثاني قبل الميالد، لذلك ال يمكن في نظره إن يرتقي عھد 

  .نة قبل الميالدس" 150"ھذا الملك إلى أكثر من 

اشتروا ونقلوا " مھصنعم"، وھم من آل "ھوفعم"و " صبحم"و " ثويبم بن يشرح عم"إن " Jamme 119"ويظھر من الكتابة 
اسم البيت باسمھم، أي سجلوه باسمھم، وسجلوا كل ما يتعلق به من أبنية و مسقفات في الطابق األرضي وفي األعلى وذلك 

" ذات صنتم"و " ورفو ذلفن"و " انبي"و " عم"و " عثتر"يمنا بھذه المناسبة سجلوا شكرھم لآللھة وت". انبي"وفقا لشريعة اإلله 
من أسرة " فرع كرب"وفي عھد ". شھر يجلى يھرجب بن ھوفعم يھنعم"، وكانت تلك المناسبة في أيام الملك "ذات ضھران"و 
  ".شھر"ونائب الملك " ذرحن"

الذي كان نائبا عن " فرع كوب"كان شقيقا ل " شھر يجل يھرجب"والد " ھو فعم"إن  وقد استنتح بعض الباحثين من ھذا النص
   ".يدع اب غيالن: "وقد كان له ابن ھو الملك". ذرحان"وقد كان من أسرة أو قبيلة . الملك أو حاكما يوم دون ھذا النص

" شھر ھالل يھنعم"بحث له بعد اسم  في" ألبرايت"ويالحظ إن ھذه األسماء تنطبق على األكثر على مجموعة ملوك ذكرھا 
غير إن الزمان الذي قدره لحكم ھذه المجموعة متأخر عن الزمان . وسيأتي الكالم عنھا فيما بعد". يدع أب ينف"وقبل 

  .المذكور
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، وبالحالة "شھر يجل يھرجب"وقد وردت في نص من النصوص المعينية عبارة مھمة جدا لھا عالقة بقتبان، و بشخص ملكھا 
في يوم سيده وقه آل يثع وابنه اليفع يشر ملك معين، وبيده شھر : "ورد فيھا ما ترجمته. سياسية التي كانت في حكومة معينال

، ولو "مرأس"في السطر الرابع من النص قد يمكن قراءتھا " مراسم"إن كلمة " ھومل"وقد ذكر ". يجل يھرجب ملك قتبان
وابنه، وھذا يعني إن حكومة معين " معين"كان رئيسا على ملك " يجل يھرجبشھر "قرئت على ھذه الصورة لكانت تعني إن 

شھر يجل "وان حكم ." م. ق 820"إن ذلك كان حوالي سنة " فلبي"ويرى . كانت خاضعة لحكومة قتبان في ھذا العھد
ھا بعد، ومن قد كونت حكومت" سبأ"وفي ھذا العھد لم تكن " م،. ق 800 -825"كان على رأيه أيضا من سنة " يھرجب

  .متحالفة مع قتبان" فلبي"المحتمل أن قبائلھا كانت يومئذ كما يرى 

شھر يجل "تحالف بين معين وقتبان كان في عھد الملك : يشر إلى أحد أمرين" Halevy 504"إن نص " رودوكناكس"ويرى 
، كان "شھر يجل يھرجب"إن حكم وقد ذھب بعض الباحثين إلى . أو إن حكومة معين كانت حقا خاضعة لسيادة قتبان" يھرجب

و بناء على ذلك يكون خضوع معين المذكور في النص في ھذا .". م. ق 75"في القرن األول قبل الميالد، وفي حوالي السنة 
على معين لم يدم طويال، " قتبان"ويرون أيضا إن استيالء . الذي نعتوه بالثاني من ھذا العھد أيضا" اليفع يشر"الزمن ويكون 

ثم إن الحميريين استولوا على األرضين الجنوبية . السبئيين سرعان ما أخذوا زمام األمور بأيديھم، فاستولوا على معينألن 
   .لقتبان الممتدة إلى البحر فأضعفوا قتبان، حتى عجزت عن الھيمنة على المعينيين

بقي ملوكھا يحكمونھا كما يظھر ذلك من الكتابة  عليھا في استقاللھا الذاتي، إذ" شبان"بسيادة ملوك " معين"ولم يؤثر اعتراف 
في " معين"ملك " اليفع يشر"أمر بتدوينھا الملك " معينية"وقد جاء في كتابة . ومن كتابات أخرى" Halevy 504: "المذكورة
ھنين من قتبان، حضرا حفلة تتويجه، وربما يستشف من ذكر ھذين الكا" كھلن" "كھالن"، ذكر كاھنين من "قرنو"عاصمته 

دون إن يؤثر " قتبان"كانت خاضعة لسيادة " قرنو"اإلشارة إلى الروابط السياسية التي كانت بين معين وقتبان، وأن حكومة 
ذلك في استقاللھا الذاتي الذي كانت تتمنع به، أو إنھا كانت قد تحالفت مع قتبان، أو كونت اتحادا دون إن يؤثر ذلك في الملكية 

  .في معين أو قتبان

، لقبائل قتبان، في كيفية االستفادة "قتبان"باسمه وباسم شعب " شھر يجل يھرجب"ينا نص مھم طويل، ھو قانون أصدره ولد
من " ذ اجيبو" "اجيبو"من األرضين واستثمارھا وقد صدر ھذا القانون بعد موافقة الملك عليه في اليوم التاسع، وسو يوم ذو 

ويظھر إن رؤساء القبائل وأعيان ". قفعن"من عشيرة " آل رشم"من " عم علي"من السنة األولى من سني " ذي تمنع"شھر 
المملكة قد عقدوا اجتماعات عدبدة، و تداولوا الرأي في استثمار األرض وقسمتھا على القبائل والعشائر والفالحين، و بعد إن 

وكانت لمعابدھم أوقاف جسيمة يستغلھا اتفقوا على األسس رفعوھا إلى الملك فأصدر أمره بإقرارھا، كما أقرھا الكھان، 
  .الفالحون، فال بد إن يكون لھم رأي مھم في صدور أمثال ھذه القوانين

وتعنى إن ھؤالء الذين سترد أسماؤھم قد قرأوا " ايد ھو"وذكرت في نھاية نص القانون طائفة من األسماء كتبت بعد جملة 
وأنھم موافقون على كل ما جاء فيه، وھم يمثلون بالطبع . ا بأيدھم عليهالقانون، وقد شھدوا على صحة صدوره من الملك فوقعو

رؤساء القبائل وأعيان العاصمة والمملكة، وقد ذكرت مع أسمائھم أسماء األسر والعشائر التي ينتمون إليھا، فكانت لھذه 
   .األسماء فائدة عظيمة في دراسة القبائل واألسر التي عاشت قبل اإلسالم

، ويظھر منه إن لھاتين الكلمتين داللة على معنى مجالس استشارية، أو ما شابه "بتل"وكلمة " فقد"النص كلمة وخد وردت في 
فقد وردتا في النص . ذلك، كانت تمثل رأي طبقات من الناس، مثل سادات القبائل أو أمثالھم من أصحاب الجاه والسلطان

" حضرن"من عشيرة " اشبن"وفي السنة الثانية من سني " ذوبرم"شھر بمعنى تقديم رأي إلى الملك للموافقة عليه، وذلك في 
  .من قبيلة شھر" حضران"

من " آل مھصنعم"من " عقرب بن ثويب" "عقريم بن ثويبم"، تعود الكتابة التي دونھا "شھر يجل يھرجب"وإلى عھد الملك 
و " عثتر"وقد تيمن بھذه المناسبة بذكر اآللھة  ".انبي"، وذلك بحق اإلله "خطبس"وذلك لمناسبة بنائه محال " صويعم"عشيرة 

  .، وكان ذلك في عھد الملك المذكور"ذات ضھران"و " ذات صنتم"و " ورفو"و " عم"

شھر يجل يھرجب ملك "، وھي كتابة قصيرة ورد فيھا إن "Jamme 874"وإلى عھده أيضا تعود الكتابة التي وسمت ب 
   .ئا بعد ذلكولم تذكر الكتابة شي. وضع أو قدم" قتبان
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، مع إنه من "مكرب"، و قد لقب فيھا "شھر يجل يھرجب بن ھوفعم يھنعم"، ورد فيھا اسم "وسطى"وقد عثر على كتابة في 
واستعمل لقب " مكرب"الذي ترك لقب " يدع اب ذبيان بن شھر"وقد حكم بعد ". ملك"الملوك وقد لقب في جميع الكنايات بلقب 

، فھل نحن "يدع اب"في ھذه الكتابة يلفت النظر، إذ كانت الكتابات قد تركتھا منذ زمن " مكرب"واستعمال كلمة . بزمن" ملك"
واسم والده كاسم والد ھذا الملك، وقد كان مكربا، فيجب علينا إدخاله " شھر يجل" شھر يكل"إذن أمام ملك آخر اسمه نفس اسم 

" مكرب"م خطأ وقع فيه كاتب الكتابة، إذ استعجل فكته كلمة أو ھل نحن أما ؟إذن في جملة المكربين، ونقله من ھذا الموضع
، إال إن الناس كانوا "مكرب"أو ھل نحن أمام مصطلح فقط، يبين لنا إن الحكام وان كانوا قد تركوا لقب  ؟"ملك"موضع لفظة 

يطلقونھا عليھم فيما بينھم على اعتبار إن لھم مقاما دينيا عندھم، و إنھا ال تنافي الملكية، تماما على نحو ما يفعل اليمانيون من 
  .؟على حكامھم وذلك لجمعھم بين الصفة الدينية والصفة الدينية في آن واحد" نملك اليم"و " إمام اليمن"إطالقھم لفظة 

لقد تمكنا بفضل الكتابات المتقدمة من الوقوف على أسماء مجموعة من الملوك تنتمي إلى عائلة واحدة اسم أول ملك منھا ھو 
نھب نفسه إلى " فرعكرب" "فرع كرب"، غير إننا ال نعرف حتى اآلن اسم والده، وكان له شقيق اسمه "ھو فعم يھنعم"
" ھوفعم"، و ذلك في حالة ما إذا كان "ذرحان"، فنحن نستطيع إن نقول إن ھذه العائلة كانت من "ذرحن" "ذرحان"
شھر يجل "و قد تولى الملك من بعد والده ھو " ھوفعم"وكان ل . شقيقين تماما أي من أب واحد و أم واحدة" فرعكرب"و

وقد ولي " فرع كرب يھوضع"، وقد تولى الملك، و "وروايل غيالن"من الولد " ھر يجل يھرجبش"، وقد أنجب "يھرجب
   .الملك كذلك

" يدع اب غيالن"، "Jamme"، رأى جامه "دع اب غيالن""، فقد كان له من الولد "ھوفعم يھنعم"شقيق " فرع كرب"وأما 
ولكننا لو أخذنا برأيه ھذا لزم حينئذ وضع اسم  ".يفش"صاحب بيت " Jamme 118" "ھوفعم بن ثويبم"المذكور في نص 

فرع "بعده، بينما تدل الدالئل على إن حكم " فرع كرب"و وضع اسم ابن " شھر يجل يھرجب"بعد اسم ابن أخيه " فرع كوب"
وقد . "شھر يجل يھرجب"كان من بعده، ومعنى ھذا انھما حكما قبل " يدع اب يخالن"وان ابنه " ھوفعم يھنعم"كان قبل " كرب

" جامه"ولذلك أرى إن في رأي . أو حاكما ولم يجعله ملكا" شھر يبل"وصيا على " فرع كرب" "Jamme 118"جعل نص 
"Jamme "تسرع يجعل من الصعب قبوله على ھذا النحو.  

ى ، و ير"وروايل غيالن يھنعم" "وروال غيلن يھنعم: "ولد تولى الملك من بعده، اسمه" شھر يبل يھرجب"وكان للملك 
الذي وجد اسمه منقوشا على نقود ذھب عثر عليھا " ورو أيل غيالن" "وروال غيلن"إن من المحتمل إن يكون ھو " البرايت"

  ".حريب"مضروبة في مدينة 

ببناء حصن " شوم"الساكنة في مدينة " ذو ھربت"، امر وساعد قبيلة "وروال غيلن يھنعم"وقد وصل إلينا نص يفيد إن الملك 
وقد نفذت ھذه القبيلة ما أمرت به في أيام ھذا . ، وكان قد تداعى فتساقط"ھربت"الواقع أمام سور مدينة " ريخضو" "يخضر"

أي " الھن بيتن روين"و " ذات رحبان" "ذت رحبن"و " عم ذو ريمة" "عم ذو ذ ريمتم"الملك، وجعلت العمل قربى إلى اآللھة 
   ".آلھة بيت روين"و

" برت"، صاحبتھا امرأة اسمھا "وروايل غيالن يھنعم" "وروايل غيالن يھنعم"في عھد الملك  وبين أيدي العلماء كتابة دونت
ذات حميم عثتر "، وقد ذكرت فيھا أنھا قدمت إلى "شحز"من عشيرة " رثدال" "بيت رثد ايل"من " برأت" "برة" "برات"

ظھا ولحفظ أمالكھا، ووفيا لما في ذمتھا تجاه اإلله ، تقربة ھي، تمثال من الذھب يمثل امرأة تقربا إلى اآللھة، و ذلك لحف"يغل
، وكان ذلك في عھد الملك "ريمت"الكائن في " عم"لمعبد اإلله " رشوة" "رشوت"ويظھر إنھا كانت كاھنة ". عم ذربحو"
صلن درجة فنحن في ھذا النص أمام امرأة كاھنة مما يدل على إن النساء في العربية الجنوبية كن ي". وروايل غيالن يھنعم"
  .في ذلك العھد" كاھنة"

، ال نعرف من أمره شيئا يستحق "فرع عكرب يھوضع" "فرع كرب يھوضع"شقيق اسمه " وروال غيلن يھنعم"وكان للملك 
وھو نص سجله رجل عند بنائه بيتا له، وجعله في حماية " Glaser 1415"وقد ورد اسمه في النصر المعروف ب . الذكر

، ولم يذكر في ھذا "ابنا شھر"، "فرع كرب يھوضع"واسم شقيقه " وروال غيلن يھنعم: "اسم الملكين آلھة قتبان، وذكر لذلك
  ".شھر"النص لقب 

وقد دونت ھذه الكتابة عند بناء رجل " REP. EPIG. 3962"وورد اسم ملك آخر من ملوك شبان في كتابة رقمت برقم 
ذات أشجار كثيرة مثمرة، فسجل على عادة آھل زمانه أسماء  حصنا له، و إصالحه أرضين زراعية" برم"من قتبان اسمه 
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آلھته فيھا تيمنا منا بذكر اسمھا و تقربا إليھا، لتغدق عليه الخير والبركة، كما ذكر الھم الملك الذي تم ھذا العمل في أيامه، وھو 
  ".يدع أب ينوف يھنعم" "يدع أب ينف يھنعم: "الملك

يذكر، لعدم ورود اسمه في نصوص أخرى، وقد وجدت نقود من ذھب ضربت في وال نعرف من أمر ھذا الملك شيئا 
وال . ، فلعله ھذا الملك المذكور في ھذه الكتابة"يدع أب ينوف" "يدع اب ينف"حملت اسھم ملك قد ضربھا سيم " حريب"

   .نعرف بالطبع وقت حكمه، وال موضع مكانه بين ملوك قتبان

، ولم "شھر ھالل بن ذرأ كرب" "شھر علل ابن ذراكوب"اسم ملك سمي " كحالن"في وورد في كتابة قتبانية عثر عليھا 
، "شھر ھالل يھقبض" "شھر ھلل يھقبض"ھذا، ھو الملك السابق " شھرا"وقد ذھب بعض الباحثين إلى إن . فيھا لقبه. يذكر

: افتتحت الكتابة المذكورة بما يأتي وقد. في خاتمة قائمته لملوك قتبان" ألبرايت"وقد وضعه . لذلك" ذرأكرب"وأن أباه ھو 
". قانون أصدره وأمر به شھر ھالل بن ذرأ كرب ملك قتبان لشعب قتبان وذي علشن ومعين وذي عثتم أصحاب أرض شدو"

وانذر المخالفين : وقد نظم ھذا القانون واجبات ھذه الشعوب األربعة في كيفية استغالل األرض، وعين األعمال المترتبة عليھا
  .العقوبات عليھم، وأشار إلى الموظف الذي خول حق تنفيذ ما جاء فيه بفرض

ول يفتح ھج ذن ذمحرن بخو : "كما يظھر ذلك من ھذه العبارة" زدو" "شدو"وقد أمر الملك بإعالن أمره ونشره على باب 
باب ذ شدو في شھر  و ليفتح ھذا األمر، أي يعلن على طريق"أي ". خلفن ذ شدو و رخس ذعم خرف اب علي بن شحز قد من

: وجاءت بعد ھذه الفقرة جملة. ، أو من آل شحز"ذوعم من السنة األولى من سني أب علي بن شحز أو من قبيلة شحز
كبير "، أي "كبر تمنع"وقد خول الملك . ، أي وقد علمته، أي وقعته يد شھر، بمعنى وقد وقعه شھر بنفسه"وتعلماي يد شھر"

  .ما جاء في ھذا األمر الملكيالعاصمة بتنفيذ " مدينة تمنع

" ذو فرع" "ذو فرعم"و قد حدد ھذا األمر الوقت الذي يجب فيه على المزارعين تنفيذ التزاماتھم فيه، فذكر إنه من أول شھر 
ھو " ذو فرعم"إن شھر " رودوكناكس"ويرى . ، يجب دفع الضرائب يوما فيوما وشھرا فشھرا"ذي فقھو"إلى السادس من 
وعلى ھذا التقويم الذي يستند إلى . ھو الشھر األخير من السنة" ذو فقھو"ن السن عند زراع قتبان، وأن شھر الشھر األول م
   .والحصاد كانت تدفع الضرائب.الزراعة والبذر

األربعة في ھذا القانون، إنھا كانت تحت حكم ھذا الملك، وان قسما من شعب " اشعبن"ويظھر من ذكر أسماء ھذه الشعوب 
إن في ھذه الكتابة داللة على إن شعب معين كان تابعا " رودوكناكس"ويرى . معين بل ربما كل لشعب معين كان يخضع له
، ولكن ذلك ال يعني في نظره إن "شھر يجل يھرجب"لقتبان في أيام الملك  لحكومة قتبان في عھد ھذا الملك،كما كان تابعا

 Halevyكان قد فقد استقالله، ولم يكن عنده ملوك، وعنده إن ھذا النص قد أقدم عھدا من النص المرقم برقم " معين"شعب 
شھر ه تل "ف. معينعلى إنه كان صاحب سلطان على حكومة " شھر بحل يھرجب"، وھو النص الذي ورد فيه اسم 504

  .، وقد حكم إذن قبله"شھر يجل يھرجب"أقدم عھدا من " رودوكناكس"في نظر " برن ذرأ كرب

إلى مكان " البرايت"وعندي إن ھذه الكتابة تدل على إن من المعقول وجوب تقديم ھذا الملك ونقله من المكان الذي وضعه فيه 
قائمة ملوك قتبان، وبه ختم حكومة قتبان وأشار إلى نزول الدمار  في آخر" البرايت"فقد وضعه . آخر يقدمه في الزمان

بالعاصمة بعده وبسقوط حكومة قتبان وان ملكا يحكم قتبان و معين أو قسما من معين كما يفترض بعض الباحثين، ال يمكن إن 
كة دليل على ضعفھا و انھيار يكون آخر ملك لملوك قتبان للسبب المذكور، بل ال بد من تقديمه بعض الشيء، فان سقوط الممل

  .بنيانھا وليس في ھذه الكتابة أثر ما يشير إلى ھذا الضعف أو االنھيار

، يقع غرب الباب الجنوبي "يفعم"عثر عليھا في بيت عرف ب " شھر ھلل يقبض"وعثر على كتابة تحمل اسم ملك يسمى 
ر الخطوط المكتوبة على األبنية وان المحتمل إن يكون إن خط ھذه الكتابة خط متأخر كسائ" البرايت"ويرى ". تمنع"لمدينة 

، بنحو عشر سنين أو عشرين سنة، وال يزيد عمر ھذا البيت في رأيه على ھذا الذي قدره "تنع"ھذا البيت قد بني قبل خراب 
   .بكثير

، ھو "حريب"الذي وجد اسمه على سكة من ذھب ضربت في مدينة " شھر ھالل" "شھر ھلل"احتمال إن " البرايت"ويرى 
شھر ھالل " "شھر ھلل يقبض"إن حكم الملك " فون وزمن"ويرى ". شھر ھالل يھقبض" "شھر ھلل يھقبض"ھذا الملك، أي 
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وقع " 106"والسنة " 100"وفي عھده أو فيما بين السنة . دبعد الميال" 100"والسنة " 90"كان فيما بين السنة " يھقبض
  .عاصمة قتبان" تمنع"خراب 

، ومعه اسم ابن له ھو "نبط ين شھر ھالل"، جاء فيه اسم ملك يدعى "ھجر بن حميد"وقد عثر على حجر مكتوب في موضع 
المتصلة في المناطق الغربية من  واألرضين" حريب"إلى إنه من الملوك الذين حكموا في " ألبرايت"وقد ذھب ". مرثد"
والسنة األولى من الميالد، فھو على رأيه من الملوك ." م. ق 25"فيما بين سنة " تمنع"، وذلك بعد سقوط مدينة "قتبان"

  .المتأخرين الذين تعود أيام حكمھم إلى أواخر أيام ھذه المملكة

الذي يعد آخر الملوك " شھر ھالل يھقبض"ذن ابن الملك ، فھو إ"نبط عم يھنعم بن شھر ھلل يھقبض"والملك المذكور ھو 
بعد خراب " حريب" "حرب"كانا في جملة الملوك الذين انتقلوا إلى " مرثد" "مرثدم"وابنه " نبط عم"ويظھر إن . المتأخرين

سم ھو اسم ، ولعل ھذا اال"حريب"وقد سكنوا في قصرھم بي . فھي العاصمة الثانية لقتبان. فاتخذوھا عاصمة لھم" تمنع"
وقصر " سلحين"يسمى " مأرب"القصر، أما اسم المدينة، فقد كان غير ذلك، تماما كما كان قصر ملوك سبأ الذي ھو بمدينة 

ولعل ھذا ھو السبب الذي جعل ضاربو النقود القتبانية يذكرون إن ". ريدان"يسمى " ظفار"ملوك حمير الذي ھو بمدينة 
   .اسم للمدينة ولقصر الملوك في إن واحد" حريب"ا ال يمنع من إن يكون اسم غير إن ھذ". حريب"موضع الضرب ھو 

والتي تتحدث عن حرب اشتركت فيھا جملة جھات، ھي " Jamme 629"إن الكتابة الموسومة ب " فون وزمن"و يرى 
: صحاب الكتابة وھم، وأن أ"وعالن"وقد ورد فيھا إن حربا وقعت على مقربة من ". نبط عم: "حرب وقعت في عھد ھذا الملك

الملك سعد شمس "، وكان أحدھم قائدا في جيش "كراف" "ذي كرفم"بني " بني ذو جرفم"من " ذرحان"و " مرثد" "مرثدم"
ملك " يدع ايل"قد اشتركتا في ھذه الحرب ضد الملك " كرأت" "جرأت" "جرت" "جرات"ملكا " مرثدم يھحمد"و " أسرع

" ذي خوالن"و " وھب ايل بن معاھر"ملك قتبان، وضد " ن ب ط م" "منبط"حضرموت وجيش حضرموت، وضد الملك 
  .، وقد كان النصر لھم، أي ألھل الكتابة"مذحي" "مذحيم"وضد " ذي خصبح"و

، "تمنع"، التي تعني مدينة في العربيات الجنوبية قبل اسم "ھكرن" "ھجرن: "من عدم ورود كلمة" فون وزمن"وقد استدل 
  .لم تكن عاصمة في ھذا الوقت، بل كانت موضعا صغيرا أو اسم أرض حسب" تمنع"على إن " عدي خلف تمنع"

وان كان قد لقب في " نبط عم"إن " فون وزمن"ويرى ". نبط عم"وال يستبعد إن تكون ھذه الحرب قد وقعت في أواخر أيام 
زمان حكمه في حوالي " وزمنفون "وقد جعل . إال إنه كان في الواقع خاضعا لحكم حكومة حضرموت" ملك"الكتابة بلقب 

ومعنى ذلك إن الحرب المذكورة قد وقعت في . بعد الميالد" 140"وجعل نھاية حكم ابنه في حوالي السنة " م 120"السنة 
  .خالل ھذه السنين

، أي صنعاء" صنعو"وكانا يقيمان في " بن ذ جرفم" "بني ذي كرفم"وبعد انتھاء ھذه الحرب اجتمع صاحبا الكتابة وھما من 
، شمال "الرحابة" "رحبت"وجماعة من سادات القبائل في موضع " مرثدم"و " سعد شمس"و " كرأت" "جرات"وكذلك ملكا 

ايل " "الرم"و " بتع"من قبيلة " شرحثت"و " ثلث سمعى"، وكان في جملة من حضر، سادة "سمعى"في وسط أرض " صنعاء"
كانوا أصحاب " كرأت"ويظھر من ذلك إن سادة . من ھمدان" رم ايمنيا" "ويرم" "سخيم" "سخيمم"من " ريام" "الريام" "رام

   .نفوذ في تلك األيام

. يتفق جميع الباحثين في دراسة تأريخ الحكومات العربية الجنوبية على إن السبئيين ھم الذين قضوا على استقالل حكومة قتبان
، يجعل ذلك في حوالي سنة "فلبي"فبينما نرى . زمن و تثبيتوال نجد أحدا منھم يخالف ھذا الرأي، ولكنھم يختلفون في تعيين ال

كان " تمنع"، بينما يرى غيره إن خراب ."م. ق 50"في حوالي سنة " تنع"جعل سقوط مدينة " البرايت"، نرى ."م. ق 540"
ستقاللھم، إن الشعب وخرابھا وفقدان القتبانيين ال" تمنع"بعد الميالد، وال يعني سقوط " 106"والسنة " 100"فيما بين السنة 

يذكر اسمھا في " بطلميوس"القتباني قد زال من الوجود، وان اسمه قد اندثر تماما واختفى، فإننا نرى إن الجغرافي الشھير 
  ".Kattabanoi"و " Kottabani"جملة من ذكرھم من شعوب تقطن في جزيرة العرب، وقد سماھم 

" كلوديان - جوليو "وربما كان ذلك في أيام . بعد السنة العاشرة للميالد كان" تمنع"وقد ذھب بعض الباحثين إلى إن خراب 
"Julio-Claudian" فالفيان"، أو في أيام" "Flavian."  

، على إنھا كانت قد أصيبت "تمنع"من طبقة الرماد الثخينة التي عثر عليھا وھي تغطي أرض العاصمة " البرايت"وقد استدل 
وال نعلم علما أكيدا في الوقت الحاضر . وقد أتى ھذا الحريق على استقالل المملكة. لمدينةبحريق ھائل ربما أتى على كل ا



 

323 
 

باألسباب التي أدت إلى حدوث ذلك الحريق، ولكن ال أستبعد احتمال حرق السبئيين لھا عند محاربتھم للقبانيين، فقد كان من 
وفي كتابات المسند أخبار . تسليم و بقيت تقاوم المھاجمينعادتھم ومن عادة غيرھم أيضا حرق المدن والقرى إذا مانعت من ال

  .كثيرة عن حرق مدن وقرى حرقا كامال إلى حدة اإلفناء

   قبائل و أسر قتبانية

وردت في ثنايا الكتابات القتبانية أسماء اسر وقبائل قتبانية عديدة، طمست أسماء أكثرھا ولم يبق منھا حيا إلى زمن ظھور 
في " الشعب"والقبيلة ھي . قليل، ھذه األسماء تفيدنا وال شلك، في دراسة أسماء القبائل العربية فائدة كبيرةاإلسالم غير عدد 

من " جدن"و ". بنو جدن" "جدن"، أي "جدنم"ومن ھذه األسماء . ، أي قبائل"أشعب" "اشعب"لھجة أھل قتبان، والجمع 
األكبر ملك من ملوك حمير، وھو أحد " ذا جدن"وضع، فزعم إن وھو اسم جد واسم م. األسماء المعروفة قبل اإلسالم أيضا
المذكورين في الكتابات " جدن"عالقة ب " ذي جدن"وقد يكون لما ذكره أھل األخبار عن . المثامنة من ولده ذو جدن األصغر

  .القتبانية وفي الكتابات العربية الجنوبية األخرى

وفيه " وادي حباب"ويقال له اليوم . وقد ذكر في عدد من الكتابات". جدن" "جدنم"من أمكنة " حباب" "حبب"وكان موضع 
في كتابة كتبت عند إنشاء سد لخزن " ذو حباب" "ذحب"وقد ورد اسم ". خربة المسادر"و " حزم الدماج: "مواطن عديدة، منھا

   ".صرواح"في غرب " وادي حباب"ويقع . المياه

كانوا من أصحاب السلطان " آل يھر"ويظھر إن " يھر"في الكتابات القتبانية اسم وفي جملة القبائل أو األسر التي ورد اسمھا 
" الھمداني"فذكر " ذي يھر"ووردت في الموارد اإلسالمية إشارات إلى . والصيت في ذلك العھد، وقد ذكروا مع أسر أخرى

ان أبو نصر وآباؤه يتوارثونه من آثار عظيمة من القصور، وكان قد بقي منھا قصر عظيم ك" بيت حنبص"إنه كان في محفد 
وكان ينجارته وأبوابه من عھد ذي يھر، ولم يزل عامرا حتى سنة خمس وتسعين ومئتين حيث أحرقه . زمان جدھم ذي يھر

قال " أسعد تيع"كان ملكا من ملوك حمير، وان " ذا يھر"إن " نشوان بن سعيد الحميري"وذكر ". براء بن المالحق القرمطي"
غير ذلك مما يدل على إن ذاكرة أھل األخبار لم تكن تعي شبة من أمر تلك القبيلة التي يمتد تأريخھا إلى ما قبل فيه شعرا، و

فھي من القبائل التي ورد اسمھا " كحد"وأما . كانوا أتباعا لقبيلة ھمدان" يھر"ويتبين من بعض الكتابات إن ناسا من . الميالد
كحد ذ "فورد . بت إلى جملة أمكنة، مما يدل على إنھا كانت تنزل في مواضع متعددةمرارا في الكتابات القتبانية، وقد نس

كحد "، وورد "حضن" "حضنم"صاحبة " كحد"، أي "كحد ذ حضنم"، وورد "ذي دتنت"النازلة في أرض " كحد"، أي "دتنت
ن متعددة داللة على إنھا كانت وفي انتشار ھذه القبيلة في أرضي. ، وھكذا"ذي سوط"النازلة في موضع " كحد"، أي "ذ سوطم

على إنھا حانت " Glaser 1620"و " Glaser 1600"وفي نص في النصين المعروفين ب . من قبائل قتبان الكبيرة
  .، أي قبيلة"شعبن"

في بعض النصوص، " قتبان"، و "دھس"و " تبني"و " أوسان"إنھا كانت تتمتع بشبه استقالل، فقد ذكرت باسمھا مع -ويظھر 
في القيام ببعض األعمال العامة ذات المنافع المشركة، مما يدل على إنھا ھي والقبائل األخرى المذكورة، " قتبان"نة مع متعاو

كانت تعامل معاملة خاصة، و إنھا كانت تتمتع بشيء من االستقالل، وربما كانت مستقلة ولكنھا كانت في حلف مع مملكة 
   .قتبان

شھر غيالن " "شھر غيلن بن اب شيم"، وقلت إنھا أمر أصدره الملك "Glaser 1601"وقد تحدثت عن كتابة رقمت برقم 
، وان الملك المذكور كان قد كل أمر جبايتھا إلى "دتنت"النازلة في أرض " كحد"، في كيفية جباية الضرائب من "بن ابشبم

كانت معترفة في ھذا الوقت بسيادة ملك قتبان ھذه كانت تدفع الضرائب لقتبان، و" كحدا"، ويظھر منھا إن "كبير القبيلة" "كبر"
  .عليھا

". أھرب" "اھربن"، أي قبيلة "شعبن اھربن"وقد نعتت ب " اھربن"ومن القبائل التي ورد اسمھا في الكتابات القتبانية قبيلة 
، "حضرمحفد "، أي "محندن حضرن"وقد ورد في إحدى الكتابات إنھا جددت وأصلحت بناء ". ظفر"وكانت مواضعھا في 

  .مما يدل على إنه كان من المحافد التي تقع في منازل ھذه القبيلة

وقد رأينا إن بعض الكتابات أرخت بتأريخ ھذه . من القبائل التي ورد اسمھا مرارا في الكتابات القتبانية" ذرأن" "ذران"و 
  .القبيلة



 

324 
 

، ذكرت مع أسر "ھرن" "ھران"ة أسرة عرفت ب ومن ھذه القبيل. العاصمة" تمنع"وورد أما في كتابات عثر عليھا بمدينة 
  ".شھر يجل يھرجب"اخرى، كانت قد شھدت على صحة محضر قانون في تنظيم الضرائب وكيفية جبايتھا، أصدره الملك 

ويرى بعض الباحثين إن اسم ھذه القبيلة ھو من األسماء . في جملة كتابات قتبانية" طدأم" "طدام"وورد اسم قبيلة أو عشيرة 
  .اصة بقتبانالخ

قبيلة تدعى " االشتقاق"في كتابه " ابن دريد"وقد ذكر ". قليب" "قلب"، وقبيلة "ھوران" "ھورن"قبيلة : ومن بقية قبائل قتبان
، و ھم "يجر"و " ھيبر"و " مذحيم"و " الملك"و " ردمان" "ردمن"و . ، و يذكرنا ھذا االسم باسم ھذه القبيلة القديم"بني القليب"

، ومنھم "آل قفعان"، "آل قفعن"، وھم من "رشام" "آل رشم" "رشم"و . قبيلة أرخت بعض األوامر والقوانين بتأريخھمأسرة أو 
   ".سمكر" "شحز"الذي ارخت به بعض الكتابات، ومن " عم علي"

، "ذرحان" "حنذر"، و "تبني"، و "حضرم"، و "يجر"، و "دھس" "دھسم: "ومن أسماء القبائل القتبانية الواردة في الكتابات
، "فقدان" "فقدن"، و "شبعان" "شبعن"، و "اكالن" "اجالن" "أكلن" "اجلن"، و "معدان" "معدن"، و "بوسان" "بوسن"و
" برصم"، و"بن عرقن" "بنو عرقان"، "عرقن"، و "يسقه ملك"، و "ليسان" "ليسن"، و "أجرم" "اجرم"، و "ذمران" "ذمرن"و
" غرب" "غريم"، و "رفا" ""يرفأ"، و "بنو البين" "بينم"، و "بنو قشم" "بن قشم"" قشم"، و "بنو برصم" "بنو برصوم"
" ھران"و" خلين" "خلبان"و " مرجزم"و " عبم رشون" "عبم رشوان"و " محضر" "محضرم"، و "نشئان"، وھم من "غارب"

  .، و قبائل عديدة أخرى"ذرأن"من 

" مذحي"و " ردمان"والذين ذكروا مع " يدع أب ذبيان"في عھد الملك  ، الذين كانوا"المالك" "الملك"ويرى بعض الباحثين إن 
" العماليق"ويرون إن لھم صلة ب . ، ھم قبيلة من القبائل الكبيرة التي كانت في قتبان في ذلك العھد"يحر"و " مذحيم"

ونظرا إلى ما لكلمة . مالعالية في ھذا اليو" العوالق"، وھي أرض "وسر"وقد كانوا يسكنون في . المذكورين في التوراة
  .المذكورون" الملك" "المالك"من صلة، ذھبوا إلى إن العوالق ھم " المالك"و " عوالق"

، "مفحي" "مفحيم"و " ردمان" "ردمن"المالك من القبائل التي كانت تنزل فيھا بين " "الملك"احتمال إن " فون وزمن"ويرى 
  ".أوسان"ل تلك القبيلة في أرض وقد عدل بذلك رأيه السابق الذي كان قد جعل مناز

ھذه، تختلف عن " يحر"وذھب إلى إن ". حرمتم"ھي " مرادا"، ألن "مراد"لم تكن في أرض " يحر"كما ذھب إلى إن منازل 
  ".REP. EPIG. 4336: "القبيلة المذكورة في النص" يحر"

في الوقت الحاضر على بعض " سيار"فانھم  "وعالن"بعد " يدع اب ذبيان"، الذين ذكروا في نص الملك "سيار" "شيار"وأما 
، ھو "حصى"، و يرى بعض الباحثين إن موضع "العوذلي" "العوذلة"وھم عشيرة صغيرة منعزلة تعيش في أرض . اآلراء
   ".شيار"مكان 

ن في ، إ"اإلكليل"وذكر في كتابة . و فيه قبره" شمر تاران"انه كان ل " الھمداني"وقد ذكر . ، خرائب وآثار"حصى"وفي 
وذكر من زار الموضع من السياح المستشرقين، إنه رأى ھناك . وفيه قبره" رعين"من " شمر تاران لھيعة"قصر ل " حصى"

وال يستبعد إن يكون ھذا الموضع مدينة مھمة . آثار خرائب واسعة ذات حجارة ضخمة وكتابات كثيرة وتماثيل بحجم اإلنسان
  .كبيرة من مدن تلك األيام

  مدن قتبان

في منطقة عرفت " وادي بيحان"في " ھجر كحالن"وب " كحالن"، وتعصرف حديثا ب "تمنع"م مدن قتبان، ھي العاصمة أھ
  .قديما بخصبھا وبكثرة مياھھا وبساتينھا، وال تزال آثار نظم الري القديمة تشاھد في ھذه المنطقة حتى اليوم

و قد أختلف علماء العربيات ". كالسيكينال"عند " Thumna"و " Thomna"أو " Tamna"و تمنع ھي  )223(%
ثم تبين أخيرا انھا الخرائب التي تسمى . الجنوبية المتقدمون في تعين مكان ھذه العاصمة إلى بلغت شھرتھا اليونان و الرومان

تي كونھا و قد أثبتت ھذا الرأي وأيدته الحفريات التي قامت بھا البعثة األمريكية ال". ھجر كحالن"و ب " كحالن"اليوم ب 
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اليوم " تمنع"أسر، سوى إن " تمنع"اليوم، ھي " كحالن"، إذ عثرت على كتابات عديدة وعلى أثار أثبت ت إن "ويندل فيلبس"
أمس، فكانت مدينة عامرة ذات ذھب وتراث " تمنع"أما . ھي خراب وأتربة تؤلف حجابا كثيفا يغطي الماضي الجميل البعيد

في ھذا اليوم ووجھھا في الماضي وفرق كبير بين ھذين " تمنع"ھذا ھو وجه . شرةومعابد عديدة، ووجوه ضاحكة مستب
  .الوجھين

" بلينيوس. "وقد ذكر". تمنع"ھي مدينة " بطلميوس"المذكورة في جغرافية " Thouma" "ثومة"إن مدينة " أوليري"ويرى 
يوما تقريبا على اإلبل، وأنھا ھي ومدينة ، وتقطع ھذه المسافة بخمس وستين "غزة"ميال من " 4,436"تبعد " Thouma"إن 

"Nagia "ھما من أكبر المدن في العربية الجنوبية، وبھا خمسة وستون معبدا.   

الكائنة على مقربة من بابھا الجنوبي لتكون الموضع الذي " تمنع"وقد اختارت البعثة األمريكية البقعة الجنوبية من مدينة 
وسبب . األرض لتسألھا عن أخبار الملوك ومن كان يسكن ھذه المدينة من أناس تسرق منه أخبار الماضين، وتنبش فيه

اختيارھا ھذه البقعة وتفضيلھا على غيرھا من خربة ھذه المدينة التي تقدر مساحتھا بستين فدانا، إنھا تكشف عن نفسھا بين 
ن في بطون تالل الرمال كنوزا تبحث عن الحين والحين بتقديم إشارات تظھرھا من خالل الرمال المتراكمة عليھا، لتنبئ إ

، و أخبار عاصمتھم الحبيبة ذات المعابد "قتبان"عشاق لتقدم نفسھا إليھم، وعن ھواة البحث عن الماضي لتبث لھم ھوى أھل 
ون غير ميل و نصف ميل لتك" تمنع"الجميلة العديدة التي ذھبت خ أھلھا الذاھبين، كما اختارت بقعة أخرى ال تبعد عن ركام 

والمقابر " تمنع"وسبب اختيارھا لھذا المكان إنه كان مقبرة أھل . مكانا آخر تحفر فيه لتستخرج منه حديثا عن الماضي البعيد
من المحجات التي يركض خلفھا المنقبون، ألنھم يبدون فيھا أشياء كثيرة تتحدث عن أصحابھا الثاوين فيھا منذ مئات من 

  .السنين

، مكانا آخر من األمكنة التي اختارتھا "تمنع"، وھو على تسعة أميال من جنوب آثار مدينة "ھجر بن حميد"وكان موضع 
وھو عبارة عن تل بيضوي الشكل يرتفع زھاء سبعين قدما، يظھر إنه كان قرية مھمة في ذلك العھد، . البعثة للحفر فيھا

الموقع على آثار، منھا لوح من البرنز صغير، وقد سبق إن عثر في ھذا . طمرھا التراب فصارت ھذا التل العابس الكئيب
   .ولھذا تشجع رجال ھذه البعثة األمريكية على الحفر في ھذا الموضع. عليه رسوم وكتابات،عثر عليه أحد األعراب ھناك

س إلى إن عثر على آثار ذلك الباب الذي كان يدحل منه النا" تمنع"وكان من نتائج أعمال الحفر عند الباب الجنوبي لمدينة 
المدينة و يخرجون منه من ھذه الجھة، كما عثر على أشياء ثم ثمينة ذات قيمة في نظر علماء اآلثار، إذ عثر على قدور كبيرة 

وعثر على شيء آخر قد ال يلفت نظر أحد من الناس إليه، وقد . وعلى خرز وكتابات وأقراص صنعت من البرنز والحديد
عنه لتفاھته وحقارته في نطر من ال يھتم باآلثار وبالنبش في الخرائب، ذلك الشيء يجلب السخرية على من يذكره ويتحدث 

التافه الحقير ھو طبقات من رماد وبقايا خشب محروق ومعادن منصھرة وقطع من حجارة منقوشة وغير منقوشة، وقد لبست 
أما ذلك الرماد، فإنه صار في . وم من األيامثوبا من السخام كأنھا لبسته حدادا على تلك المدينة التي كانت جميلة فاتنة في ي

نظر رجال البعثة عالمة على إن المدينة المذكورة المسكين ة كانت قد تعرضت لحريق ھائل أحرق المدينة وأتى عليھا، ولعل 
  .لمؤلمذلك كان بفعل عدو مغير أراد بھا سوءا، فقاومته وعصته ولكنه تمكن وتغلب عليھا، فعاقبھا بھذا العقاب الجائر ا

، و كتابات أخرى ورد "شھر يكل يھركب" "شھر يجل يھرجب"وفي جملة ما عثر عليه من كتابات، كتابة ورد فيھا اسم الملك 
كما عثر على عمودين كتب على كل واحد منھما كتابة تبلغ زھاء خمسة وعشرين سطرا، وعلى . فيھا أسماء حكام آخرين
وف وقد حصل السياح على كتابات ورد فيھا اسم ھذا البيت، وعلى كتابة عليھا ، وھو بيت معر"يفش"كتابات على جدار بيت 

و ترى إن عمره . ، وھو من البيوت المعروفة في ھذه العاصمة"شھر ھلل يھقبض"، وقد ورد فيھا اسم الملك "ينعم"على بيت 
   .ال يتجاوز عشرين سنة عن خرابھا

فقد . ليمة أو شبه سليمة رجال البعثة على تكوين رأي في البيوت القتبانيةوقد ساعد عثور البعثة األمريكية على غرف بيوت س
وقد وجدت في إحدى الغرف مرايا . ، ثالث غرف ممتدة على الجھة الشرقية للبيت"يفش"وجدت في البيت الذي سمي ببيت 

ناحية دراسة الفن العربي  صنعت من البرنز وصناديق محفورة منقوشة وعليھا صور ورسوم، لھا قيمة تاريخية في ثمينة من
وسوف تقدم الحفريات في استقبل صورا واضحة وال شك لبيوت العربية الجنوبية و تنظيم القرى والمدن فيھا، وعندئذ . القديم

  .يكون في استطاعتنا تكوين رأي واضح في الحضارة العربية في العربية الجنوبية قبل اإلسالم

. كان ذا برجين كبيرين، بنيا بحجارة غير مشذبة، حجم بعضھا ثماني أقدام في قدمين" منعت"وقد وجد إن الباب الجنوبي لمدينة 
وقد وجدت نقوش . وقد كانا ملجأين للمحاربين، يلجأون إليھما وإلى األبراج األخرى للدفاع عن المدينة ضد مھاجمة العدو



 

326 
 

ن الخشب كانت تبرز فوق الباب ألعطائه جماال ويظھر إن زخارف م. كثيرة على الحجارة الكبيرة التي شيد منھا البرجان
  .ورونقا وبھاء، كما يتبين ذلك من آثار الخشب التي ظھرت للعيان بعد رفع التراب والرمال عن الباب

وقد تبين إن مدخل الباب الجنوبي يؤدي إلى ساحة واسعة مبلطة ببالط ناعم وضعت على أطرافھا مقاعد مبنية من الحجر، 
ھا، ومثل ھذه الساحات ھي محال تالقي الناس ومواضع اجتماعھم وتعاملھم، كما ھو الحال في اكثر من ذلك لجلوس الناس علي

   .اليوم

تمثاال أسدين صنعا من البرنز، أثرت فيھما طبيعة األرض فحولت لونھما " تمنع"وفي جملة األشياء الثمينة التي عز عليھا في 
إله الحب، يحل " فينوس"ابن " كيوبيد"يظھر وكأنه طفل سمين على ھيأة إلى لون أخضر داكن، وقد ركب أحدھما راكب 

بإحدى يديه سھما وباليد األخرى سلسلة قد انفصمت، تنتھي بطوق يطوق عنق األسد، يشعر أنه كان متصال بالسلسلة التي 
ن موضع ركوبه بقي على ما كان وأما األسد اآلخر، فقد فقد راكبه و بقي من غير فارس، إال إ. قطعھا الزمان باعتدائه عليھا

وقد وجد إن التمثالين كانا على قاعدتين، مكتوبتين، ورد فيھما اسم . عليه يقدم دليال على إن شخصا كان فوق ذلك األسد
". شھر يجل يھرجب"كتبت في أيام الملك " يفش"وقد ورد ھذا االسم نفسه في كتابة وجدت على جدار بيت ". ثويبم"، "ثوبم"

، وال يمكن لذلك إن يرتقي "ھيلينية"من طريقة صنع التمثالين ومن طرازھما أنھما تقليد ومحاكاة لتماثيل " ألبرايت" وقد استدل
سنة قبل الميالد، وذلك ألن اليونان لم يكونوا صنعوا ھذا النوع من التماثيل قبل ھذا " 150"تأريخ صنعھما إلى أكثر من 

  .التأريخ

" بيت يفش"، إنھم ابتاعوا البيت المسمى ب "آل مھصنعم"، وكلھم من "ھوفعم"و " صبحم" و" ثويبم بن يشرحعم"وقد أعلن 
ورفو "و " انبي"و " عم"و " عثتر"وباركوه باآللھة " انبي"ورمموه وأصلحوه، وعمروا سقفه و ممراته و مماشيه، بمشيئة 

اسمه " ثويبم"وقد تم " شھر يجل يھرجب" وقد تم ذلك في عھد الملك". ذات ضھران"و " ذات صنتم"و" ورفو ذلفن" "ذلفان
ويظھر أنھما أمرا بصنع التمثالين، أو أنھما ". عقرب" "عقربم"على قاعدة تمثال األسد المصنوع من البرنز، وسجل معه اسم 

   .صنعاھما ليكونا زينتين في ھذا البيت

ية إن ھذين التمثالين ال يمكن إن ويرى الخبراء في موضوع تطور الخط، والمتخصصين في دراسات المصنوعات المعدن
أو المئة بعد " 75"يكونا قد صنعا قبل الميالد، وان عھد صنعھما يجب إن يكون في القرن األول للميالد، في حوالي السنة 

شھر "و يرون لذلك إن الملك . الميالد، وذلك لعثور العلماء على عدد من التماثيل المشابھة، وھي من القرن األول للميالد
  .الذي في أيامه صنع ھذان التمثاالن يجب إن كون من رجال النصف الثاني من القرن األول للميالد" جلي

كانت قد جددت مرارا، ذلك انھم كانوا كلما تعمقوا في الحفر وجدوا " تنع"وقد توصل رجال البعثة األمريكية إلى إن مدينة 
، أي الطين "اللبن"بنية في الطبقات السفلى ھي بيوت مبنية من طبقات تشير إلى قيام بيت على بيت آخر، وان البيوت الم

وذلك يدل على إن الناس أقاموھا بيوتا ساذجة بسيطة، فلما تقدم الزمن ونزح الناس إليھا، ازداد عمرانھا، و . المجفف بالشمس
فوق البيوت القديمة على عادة اتخذ من نزحوا إليھا الحجر والصخور المقطوعة مادة للبناء، فظھرت البيوت العامرة، ظھرت 

الناس في ذلك العھد في بناء البيوت الجديدة فوق البيوت القديمة وعلى أنقاضھا، ومن ھنا صار في إمكان عالم اآلثار تقدير 
   .عمر الطبقات واالستدالل بواسطته على العھود التاريخية التي مرت على المدينة

إن حرمتھا كانت قد انتھكت في الماضي وفي الحاضر، وأن سراق القبور " عتمن"مقبرة أھل : وقد تبين من فحص المقبرة
الطامعين في الذھب وفي األحجار الكريمة وفي الكنوز كانوا قد نبشوا القبور وھتكوا أسرارھا الستخراج ما فيھا، وقد 

للكسر والتلف واألذى، كما تبين إن  تعرضت بذلك للتلف وتعرض ما فيھا مما لم يؤخذ لعدم وجود فائدة مادية فيه بالقياس إليھم
سراق القبور المعاصرين ما زالوا على سنة أسالفھم يراجعون ھذه القبور وغيرھا غير عابئين بحرمتھا، ألنھم يطمعون في 

وقد زاد في جشعھم إقبال الغربيين على شراء ما يسرقونه، وان . كنوز، سمعوا عنھا إنھا تغني، وأنھا تجعل من المعدم ثريا
فالفلس . ان حجرا، بثمن مھما كان زھيدا تافھا في نظري و نظرك إال إنه شيء كثير في نظر األعراب الذين ال يملكون شيئاك

  .على تفاھته ذو قيمة و أھمية عند من ال يملكه

وقبور ھذه المقرة مع تعرضھا للنبش و االعتداء ال يزال كثير منھا محتفظا بكنوز ثمينة ذات أھمية كبيرة عند رجال اآلثار 
ونتيجة لبحث فريق من البعثة األمريكية في بعض القبور على التل وفي سفوحه وفي األرض . وعشاق البحث عن الماضي

لقد تبين لھم إن . من تكوين رأي عن ھيئة القبور و ھندستھا عند القتبانيينالمحيطة به، وجدت أشياء ذات قيمة، وتمكنت 
والقبور عبارة عن . قبورھم كانت مزخرفة متينة البناء، وأن المقبرة عندھم كناية عن دھليز طويل صفت على جانبيه القبور
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، فمتى مات شخص من األسرة فتح باب غرفتين إلى أربع غرف لھا أبواب تؤدي إلى الدھليز أرى إنھا بھذا الوصف قبور آسر
   .المقرة وأدخل الميت إلى الدھليز الشيء ھو الممر، ليوضع في الغرفة التي تختار له ليثوي فيھا

ولكنھا وجدت . وقد وجدت في غرف األموات عظام بشرية مھشمة، ووجدت في الممرات جرار وخزف وأشياء أخرى
وھذا . ھيكل بشري واحد موضوع بصورة تشعر أن عظامه كانت كلھا سليمةمكسورة ومحطمة في الغالب ؛ ولم يعثر على 

مما جعل البعثة ترى إن للقتبانيين عادات دينية خاصة في دفن موتاھم، من ذلك إنھم كانوا يكسرون ما يأتون به من أشياء 
ت في الممرات التي تقع يضعونھا مع الميت، عند وضعھا في القبر، وانھم كانوا يضعون ما يرون ضرورة وضعه مع المي

وھي عادة عرفت عند . ولذلك تكدست تكدسا. أما الغرف، فقد كانت مستودعات تحفظ فيھا العظام. على جانبھا غرف األموات
  .أمم أخرى في مختلف أنحاء العالم

رق، وقد تدلى وفي جملة ما عثر عليه من أشياء ذات قيمة كبيرة من الوجھة الفنية، رأس لفتاة منحوت من رخام أبيض مع
وكانت أذناھا مثقوبتين ليوضع حلق الزينة فيھما، . شعرھا على شكل خصالت مجعدة على الطريقة المصرية وراء رأسھا

وقد نحت التمثال بإتقان . وكانت عيناھا من حجر الالزورد األزرق على الطريقة المصرية. ووجد إن جيدھا محلى بعقد
ر على بقايا مالبس وأخشاب متأكلة وعلى حلي بعضه من ذھب، و من جملته عقد من وبذوقي يدالن على مھارة وفن، كما عث
  .أما حاشيته، فإنھا مخرمة، وقد زين الھالل بإسم صاحبته. ذھب، يتألف من ھالل فتحته إلى األعلى

إن تحدثت ، وقد ذكرت في نص سبق "ذو ھربة" "ذھربت"، وقد كان أھلھا من قبيلة "شوم" "شور"ومن مدن قتبان مدينة 
وقد ". وروال غيرن يھنعم"عنه، وذلك لمناسبة بنائھا حصنا أمام سور المدينة، إذ كان الحصن القديم قد تھدم في عھد الملك 

   ".يخضور" "يخضر"عرف ھذا الحصن بحصن 

تحمل اسمھا وقد ذكرت في الكتابات، واشتھرت عند الباحثين بالنقود التي ". حريب"، وھي "حرب"، مدينة "قتبان"ومن مدن 
و ھناك موقع آخر يقع . ، وتقع كما يظھر من وصفه في أرض قتبان"حريب"إلى " الھمداني"وقد أشار . ألنھا فيھا ضربت

و قد عثر على نقود ضربت ". حريب"على خمسة و خمسين كيلومترا إلى شرقي شمالي صنعاء على طريق مأرب، يسمى 
  ".يدع أب ينوف" "يدع اب ينف"، منھا نقد ضرب في عھد "حريب"في 

مكرب قتبان، كتبت عند " يدع اب ذبيان بن شھر"فورد في كتابة من أيام الملك ". برم"و ورد في الكتابات اسم مدينة تدعى 
و إنشاء مبلقة أي شق طريق جبلي، ليساعد على الوصول بيسر " حريب" "حرب"تمھيده الطريق بين ھذه المدينة و مدينة 

  ".برج برم"من بناء " يدع اب ذبيان"ورد في كتابة أخرى عند انتھاء الملك و . وسھولة بين المكانين

". برم"وفي التقويم القتباني شھر من شھورھم عرف به ". أحرم" "احرم"في أرض " برم"و ھناك واد عرف بوادي  %231
  .اسم علم لألشخاص" برم"و ورد كلمة 

القتبانية والتي يفيد ذكرھا ھنا، ألنھا ترشدنا إلى معرفة أسماء البقاع ومن األرضين واألماكن التي ورد اسمھا في النصوص 
" خضنم"و " ورفو"و " دونم"و " لبخ"، و "دتنة" "دتنت"و " ذبحة" "ذبحتم"و " لتلك"التي كانت خاضعة لحكم قتبان، أرض 

  ".غيل" "غيلم"و " يسرم"و

ويتقربون إليه ". ولد عم"يث كانوا يعبرون عن أنفسھم ب وبه تسمى ذلك الشعب، ح. الرئيس" قتبان"، ھو إله شعب "عم"و 
ويرى ". ذي غيل"من " لبخ"في " عم"، أي معبد "عم ذلبخ: "وكانت له معابد في أرض قتبان أشھرھا معبد. بالنذور والذبائح

معبد عرفت مدينة حول ھذا ال" يدع أب غيالن"، ثم أنشأ "ذي غيل"بعض الباحثين إن ھذا المعبد بني في موضع عرف ب 
  .في الوقت الحاضر" ھجر بن حميد"، وھي موضع "ذي غيالن"باسمه، فدعيت به 

   قوائم بأسماء حكام قتبان

، "فريتس ھومل"وأذكر أوال القائمة التي وضعھا . كما وضعھا الباحثون في العربيات الجنوبية" شبان"ھذه قوائم بأسماء حكام 
الجمھرة األولى و تتكون من : القربى، وقد استخرجھا من الكتابات وھي تتكون من جمھرات رتبت على النسب وصلة

  : المكربين
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  .شھر-1

  :الجمھرة الثانية Glaser 1410=1618" يدع أب ذبيان يھنعم. "يدع اب ذبين يھنعم -  2

  ".يدع أب"يدع اب  -  3

  :رة الثالثةالجمھ .Glaser 1404=SE 85،"شھر ھالل يھركب أو يھنعم"شھر ھلل يھرحب أو يھنعم،  -  4

  .سمه علي وتر -  5

 Glaser: والكتاباتان الحلوزنيتان Glaser 1117, 1121, 1333, 1344, 1345" ھوفعم يھنعم"ھوف عم يھنعم  -  6
1343, Glaser 1339 الجمھرة الرابعة:  

  .شھر-7

  ".يدع أب ذبيان"يدع اب ذبين  -  8

الجائز إن يكون من األسماء المتشابھة المتكررة ما ھو  إن من الممكن اختصار ھذه الجمھرات، إذ من" ھومل"وقد ذكر 
  .إلنسان واحد

  ".أبشبم"اب شيم  - 1: الجمھرة األولى: ورتب أسماء ملوك قتبان على النحو اآلتي

  ".شھر غيالن"شھر غيلن  -  2

  ".يدع أب"يدع اب -  4: الجمھرة الثانية ؟ Glaser 1119, Glaser 1348, 1601, 1115" بعم"ب عم  -  3

  ".شھر يكل"شھر يجل  -  5

Glaser 1602 6  -  شھر ھالل يھنعم"شھر ھلل يھنعم "Glaser 1395, 1413 الجمھرة الثالثة :  

  .شھر-7

  ".يدع أب ذبيان""دع اب ذبين " -  8

  ".شھر ھالل"شھر ھلل  -  9

  ".نبطعم"نبط عم -10

من جمھرات الملوك، أو إلحاقھا بالجمھرة األولى إن من الجائز تقديم ھذه الجمھرة على الجمھرة األولى " ھومل"وقد قال 
  ".أبشبم" "أب شبم"اب شبم : بحيث تكون على ھذا النحو

  ".بي عم" "بيعم" "بعم"ب عم " شھر غيالن"شھر غيلن 

  ".يدع أب ذبيان"يدع اب ذبين 

  ".شھر يكل"شھر يجل 



 

329 
 

  ".شھر ھالل يھنعم"شھر ھلل يھنعم 

  ".نبطعم"نبط عم 

  :الجمھرة الرابعة

  ".ھوفعم بھنعم"ھوف عم يھنعم  -11

   .Glaser 1400, 1406, 1606، "شھر يكل يھرجب"شھر يجل يھرجب  -12

، "فرعكرب يھوضع"فرع كرب يھوضع  -Glaser 1392, 1402 14، "وروابل غيالن يھنعم"وروال غيلن يھنعم  -13
Glaser 1415.  

  :الجمھرة الخامسة

  .سمه وتر -15

  ".وروايل"وروال  - 16

  :الجمھرة السادسة

  .ذمر علي -  -17

  ".يدع أب ينوف يھنعم"يدع اب ينف يھنعم  -19: الجمھرة السابعة".يدع أب يكول"يدع اب يجل  -18

  ".شھر ھالل بن ذرأكرب"شھر ھلل بن ذراكرب  -20

  "".يھنعم"وروايل غيالن " "يھنعم"وروال غيلن  -21

  "رودو كناكس"قائمة 

مارتن "و " رودوكناكس"و " Grohmann" "كروھمن"قائمته المتقدمة بالقوائم التي وضعھا  في ترتيب" ھومل"وقد استفاد 
  .Martin Hartmann" ھارتمن

، "رودوكناكس"أما قائمة الملوك التي صنعھا ". سمه وتر"تسعة مكربين، ولم يذكر بن الملوك الملك " كروھمن"وقد ذكر 
آخر المكربين، وھو " يدع أب ذبيان بن شھر" "يدع اب ذبين بن شھر"عد تبدأ الجمھرة األولى ب. فتتألف من جمھرات كذلك

وتتألف قائمة . ، فھور مكرب وملك على قتبان"مكرب"الذي لقب في عدد من الكتابات بلقب ملك، ولقب في عدد آخر بلقب 
  :الجمھرة األولى: لملوك قتبان من الجمھرات التالية" رردوكناكس"

  ".كروھمن"و ترتيبه السابع في قائمة ". مأبشب" "أب شبم"اب شبم  -  1

  ".كروھمن"و ترتيبه الثامن في قائمة ". شھر غيالن"شھر غيلن  -  2

  .Glaser 1601" كروھمن"، و ترتيبه التاسع في قائمة "أبي عم" "بي عم"، "ب عم"بعم  -  3

  :الجمھرة الثانية
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  ".كروھمن"ورقمه الخامس في قائمة ". يدع أب"يدع اب  -  4

 ,Glaser 1395، "كروھمن"، و ھو السادس عند ""يھنعصم"شھر يكول " " "يھنعم"شھر يكل " "يھنعم"ھر يبل ش -  5
1412 ,1602 ,1612  

، الذي يرد اسمه في "شھر ھالل بن ذرأكرب" "شھر ھلل بن ذراكرب"ويرى إنه ". شھر ھالل يھنعم"شھر ھلل يھنعم  - 6
  .Glaser 1395, 1412, 1413, KTB., I, 43, 11, S., 48: المجموعة اآلتية

  :الجمھرة الثالثة

   ".كروھمن"، ورقمه الثاني عشر في قائمة "ذرأكرب"ذراكرب  -  7

  :الجمھرة الرابعة Glaser 1396". كروھمن"، وترتبه الثالث عشر في قائمة "شھر ھالل"شھر ھلل  -  8

  ".كروھمن"، وھو الرابع عشر في قائمة "ھوفعم"ھوف عم  -  9

   ,Glaser 1087". كروھمن"وھو الخامس عشر عند ". شھر يكول يھركب" "شھر يكل يھركب"شھر يبل يھرجب  -10

Halevy 507, Glaser 1606 11-  كروھمن"وترتيبه السادس في قائمة " وروايل غيالن يفعم"وروال غيلن يھنعم" ،
Glaser 1000A.  

  :الجمھرة الخامسة

  ".ع أب يكوليد" "يدع أب يكل"يدع أب يجل  -12

ورأى إن أمكنتھما بعد الجمھرة الرابعة، غير إنه لم يفرد ". وروايل" "وروال"و " سمه وتر: "اسم الملكين" رودكناكس"وذكر 
  .لھما جمھرة خاصة

  "كليمانت ھوار"قائمة 

وعدتھم كلھم . أسماء حكام قتبان دون إن يشير إلى وقت حكمھم أو صفة الحاكم من حيث كونه مكربا أو ملكا" ھوار"ذكر 
  :عشرة، ھم

  .يدع أب ذبيان-  1

  ".شھر يكول"شھر يجول  -  2

  ".ھوفعم"ھوف عم  -  3

  ".شھر يكول يھركب"شھر يجول يھرجب  -  4

  .وروايل غيالن يھنعم -  5

  ".أب شبم"أبشبم  -  6

  .شھر غيالن -  7
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  ".بي عم"بعم -8

  ".ذمر عال"ذمر على  -  9

  ".يدع اب يكول"يدع اب يجول  -10

  "فلبي" قائمة

  :وتتألف من" Background of Islam" "سناد اإلسالم"وقد نشرت في آخر كتاب 

  .".م. ق 865"وھو مكرب، ولم يعرف اسم أبيه، وقد حكم على تقديره في حدود سنة . سمه على -ا 

 845"نة ، و ھو مكروب كذلك، حكم في حدود س"سمھعلي" "ھوفعم يھنعم بن سمه على"ھوف عم يھنعم بن سمه على  - 2
  .".م. ق

  .".م. ق 825"، وقد جعله ملكا، حكم في حوالي سنة "شھر يھركب بن ھوفعم"شھر يجل يھرجب بن ھوف عم -3

وقد كأن ملكا، حكم في حوالي ". وروايل غيالن يھنعم بن شھر يكل يھركب"وروال غيلن يھنعم بن شھر يجل يھرجب  - 4
  ".م .ق 800"سنة

وقد كان ملكا ". وروايل"، وشقيق "فرعكرب يھوضع بن شھر يكل يھركب"يھرجب  فرع كرب يھوضع بن شھر يجل -  5
   .".م. ق 785"حكم في حوالي سنة 

وقد كان ملكا، حد في ". شھر ھالل بن ذرأكرب بن شھر يكل يھركب"شھر ھلل بن ذراكرب بن شھر لمجل يھرجب  - 6
  .".م. ق 770"حوالي سنة 

، وقد كان على رأيه مكربا وملكا، حكم في "يدع أب ذبيان يھرجب بن شھر ھالل"يدع اب ذبين يھرجب بن شھر ھلل  - 7
  .".م.ق 750"حدود سنة 

  .".ق، م 735"وقد كان حكمه حوالي سنة " شھر ھالل"بن شھر ھلل  ؟ ؟ ؟ -  8

والي سنة وقد كان ملكا حكم ح". شھر ھالل ينعم بن يدع أب ذبيان يھركب"شھر ھلل يھنعم بن يدع اب ذبين يھرجب  - 9
  .".م. ق 720"

  .".م. ق 700"، حكم في حوالي سنة "نبطعم بن شھر ھالل"نبط عم بن شھر ھلل -10

 680"وقد حكم حوالي سنة . يھنعم بن ذمر على، أو شقيق شھر ھلل بن يدع اب ذبين يھرجب ؟يدع اب ينف أو يجل " -11
  .".م. ق

  ."م. ق 660"وقد حكم في حوالي سنة . ؟ ؟ ؟ -12

  .".م.ق 640"و حكم حوالي سنة . ؟ ؟ ؟ه وتر بين سم -13

نحو من عشر سنين بين . فجوة قدرھا" فلبي"وترك .". م. ق 620"وقد حكم في حدود سنة . بن سمه وتر ؟ ؟وروال  -14
  :الملك المتقدم والملك الذي تاله، ثم ذكر
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  .".م. ق590"سنة وقد حكم على تقديره في حوالي . ، ولم يعرف اسم أبيه"أبشبم"اب شبم  -15

  .".م. ق570"، و قد كان حكمه في سنة "أبعم بن أب أبشبم" "أب عم بن أب شبم"اب عم بن اب شبم  -16

." م.ق540"إلى سنة ." م. ق555"، وقد كان حكمه من سنة "شھر غيالن بن أبشبم"شھر غيلن بن اب شبم  -17
  .فاندمجت في مملكة سبأ وأصبحت جزءا منھا ،"قتبان"نھاية مملكة " فلبي"كانت على رأي ." م. ق540"وسنة

  "ألبرايت"قائمة 

  ".مكرب" "سمھعلي وتر"س علي وتر 

وھو ابن . ، وكان مكربا حكم في القرن السادس قبل الميالد"ھوفعم يھنعم بن سمھعلي وتر"ھوف عم يھغم من سمه علي وتر 
  .المكرب األول

....................  
  .شھر

  .مكرب". يدع اب"بن ... شھر ھلل به. مكرب" يدع أب ذبيان يھنعم بن شھر"شھر يدع اب ذبين يھنعم بن 

   .مكرب سبأ" يثع أمر وتر"يحتمل إنه كان مكربا، وھو الذي غلبه . سمه وتر

وقد كان حكمه . أول ملك على سبأ" كرب ايل وتر" "كرب آل وتر"وكان تابعا ل . يحستمل إنه كان مكربا" وروايل"وروال 
  .".م.ق 450"نةفي حدود س

....................  
  .شھر مكرب

وقد كان حكمه في نھاية القرن الخامس . آخر مكرب في قتبان، وأول ملوكھا" يدع أب ذبيان بن شھر"يدع أب ذبين بن شھر 
  .قبل الميالد

  ".شھر ھالل بن يدع أب"شھر ھلل بن يدع اب 

  ".نبطعم بن شھر ھالل" "بن شھر ھلل"نبط عم 

....................  
  .ذمر علي

وقد عاصر ثالثة ملوك من ملوك سبأ الذين حكموا في القرن الرابع " يدع أب يكل بن ذمر علي"يدع اب يجل بن ذمر علي 
  .Glaser 1693قبل الميالد، 

....................  
  ".أبشبم" "أب شبم"اب شبم 

  ".شھر غيالن بن أبشبم"شھر غيلن بن اب شبم 
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يدع أب ". "بعم"بن شھر غيلن، أي شقيق " ؟يجل "يدع اب ". أبي عم" "بي عم" "بعم بن شھر غيالن"بعم بن شھر غيلن 
  ".بن شھر غيالن" ؟يكل

  .".م.ق 300"، حكم حوالي سنة "شھر يكل بن يدع أب" "بن يدع اب"شھر يجل 

  ".شھر ھالل يھنعم" "شقيق شھر يجل"شھر ھلل يھنعم 

  ".فرعكرب"فرع كرب ". غير متيقن بمكانه ھنا". "يھركبيدع اب ذبيان "يدع اب ذبين يھرجب 

  .في النصف األول من القرن الثاني قبل الميالد". يدع أب يخالن بن فرعكرب"يدع اب غيلن بن فرع كرب 

  .قبل الميالد" 150"، حكم حوالي سنة "ھوفعم يھنعم"ھوف عم يھنعم 

  ".ھوفعم يھنعمشھر يكل يھركب بن "شھر يجل يھرجب بن ھوف عم يھنعم 

  ".ورويل غيالن بن يھنعم بن شھر يكل"وروال غيلن يھنعم بن شھر بن شھر يجل 

  ".، فرعكرب يھوضع بن شھر يكل"وروال"فرع كرب يھوضع بن شھر يجل وشقيق 

  ".يدع أب ينوف"يدع اب بنف 

  ".ذرأكرب"ذرا كر ب 

  ".شھر ھالل كقبض بن ذرأكرب"شھر ھلل يھقبض ذراكرب 

  .نھاية استقالل مملكة قتبان في حوالي سنة خمسين قبل الميالد، ودخول قتبان في حكم ملوك حضرموتو" تمنع"خراب 

   مملكتا ديدان و لحيان: الفصل الثاني و العشرون

كانت " ديدان"، وان "ديدان" "ددن"أي " العال"قلت في نھاية كالمي على حكومة مجن إن جالية من المعينيين كانت تقيم في 
عينية في األصل، وقد استقلت بشؤونھا بعد ضعف حكومة معين، إذ انقطعت صلتھا بأمھا في اليمن، وحكمھا ملوك مستوطنة م

  .منھم نسميھم ملوكا ديدانيين

م إلى أرض مدين، ولم يبال  1876فقد رحلى سنة " جارلس مونتاكو دوتي"، ھو السائح "ديدان"وأول من لفت األنظار إلى 
" الحجر"و " مدائن صالح"وال بما قد تتعرض له حياته، من أخطار، ثم زار مواضع عديدة آثارية مثل في أثناء رحلته براحته 

، وكتب رحلته ھذه كتابة ال تزال تعد من خيرة ما كتب في ھذا الموضوع في األدب االنكليزي، وبذلك لفت األنظار "العال"و 
  .ت في أرضھا آثارھا متداخلة بعضھا ببعضإلى ھذه البقعة اآلثارية التي حكمتھا مختلف الشعوب وتكدس

" " جوسن"، و "جارلس ھوبر"، و "يوليوس أويتنك: "رحالون آخرون، فزاروا ھذه المواضع منھم" دوتي"ثم جاء بعد 
، وغيرھم، وصوروا بعض الكتابات، و قرأوا ما استطاعوا قراءته من كتابات األحجار ودونوه، أو أخذوا "فلبي"، و "سافينة"و

، والمواضع التي تقع في أعالى العربية الغربية، في المملكة األردنية "العال"وبذلك تجمعت للباحثين مادة عن تأريخ  بعضه،
  .الھاشمية وفي المملكة العربية السعودية

دية واألو" وادي المعتدل"، وتوجد على حافتيه كتابات، كما توجد فيه وفي "وادي العال"ھذا اليوم في " ديدان"وتقع خرائب 
  .األخرى آثار حضارات ماضية متعددة، مثل حضارة المعينيين واللحيانيين والديدانيين وغرھم
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مركز الديدانيين، و قد انتزع األھلون أحجار اآلثار، فاستعملوھا في مبانيھم فقضوا على كثير من الكتابات، " الخريبة"وتعد 
ال يزال مكتوبا يحدث اإلنسان باعتداء أھل المنطقة عليھا وتشاھد جدر بعض البيوت وقد بنيت بتلك األحجار، وبعضھا 

   .وتطاولھم على التاريخ بعمد وبجھل

وللكتابات التي عليھا في ھذه األرضين والتي سيعثر عليھا شأن خاص عند من يريد دراسة تأريخ الخط وكيفية تطوره 
ط جزيرة العرب ببالد العراق وببالد الشام ومصر، فإن ھذه المنطقة ھي عقدة من عقد المواصالت المھمة التي ترب. وظھوره

وفيھا التقت ثقافات و حضارات ھذه األماكن، ولھذا نجد في كتاباتھا مزايا الخط الشمالي والخط الجنوبي كما نجد للغتھا، 
إلى  ولذلك كان لدراستھا شأن خاص عند من يريد الوقوف على اللھجات العربية وكيفية تطورھا. مركزا خاصا للھجات

  .ظھور اإلسالم

أضف إلى ذلك إنھا تقع على الطريق البرية المھمة الموازية للبحر األحمر، حيث كان أھل العربية الجنوبية ينقلون منھا 
تجارتھم وتجارة إفريقية والھند وبقية آسية إلى بالد الشام، ثم إنھا ال تبعد أكثر من مسيرة خمسة أيام عن البحر األحمر، حيث 

عرب : لذلك كانت ديدان وبقية مدن ھذه األرضين ملتقى العرب. ر يذھبون إلى موانئه لبيع ما عندھم لتجار مصركان التجا
الجنوب وعرب الشمال، وملتقى تجار أجانب، فال عجب إذا ما رأينا ھذا االتصال يظھر في الكتابة وفي اللغة وفي الثقافة 

  .والحضارة والفن

ويعود سبب جھلنا بتأريخ ھذه المملكة إلى قلة ما وصل إلينا من كتابات . شيئا يذكر" يداند"وال نعرف اليوم من أمر مملكة 
ولعل الزمان يكشف لنا عن كتابات ديدانية تجلي من عيوننا ھذه الغشاوة التي حالت بيننا وبين وقوفنا على شيء من أمر . عنھا

  .ملوك ديدان

قبل الميالد، غير إنه يرى إن " 160"اء حكمھا كان في حوالي السنة وابتد" ديدان"إلى إن ظھور ملكة " كاسكل"وقد ذھب 
في حوالي السنة  - " على رأي  -ھذه المملكة لم تتمكن من العيش طويال، إذ سرعان ما سقطت في أيدي اللحيانين، وكان ذلك 

   .".م. ق 115"

كھف كبرال بن : "وھي كتابة ابتدأت بجملة ،"JS 138"في الكتابة الموسومة ب " ديدان"وقد وقفنا على اسم ملك من ملوك 
. في اللھجة الديدانية" كھف"ويعير عن القبر والمثوى بلفظة ". قبر كبرابل بن متع ايل ملك ديدان"، ومعناھا "متعال ملك ددن

  .فھذه الكتابة إذن، ھى شاھد قبر ذلك الملك الذي ال نعرف من أمره شيئا

، وآخر ملك حكمھا أيضا، أي إن سقوطھا على أيدي "ديدان"أول ملك اسس مملكة  ،"كبرايل"إن يكون " كاسل"وال يستبعد 
  .اللحيانيين كان في عھده، أو بعد وفاته، وبذلك انتھت على رأيه حياة تلك المملكة

ي ، كان قد حكم في حوال"ديدانية"الذي عثر على اسمه في كتابة " كرب ايل بن متع ايل"إلى إن الملك " البرايت"وقد ذھب 
  .".م. ق 500"السنة 

وال بد . وما زلنا في جھل تام لكيفية حصول الديدانيين على استقاللھم، وعالقاتھم بالمعينيين الذين كانوا فبلھم في ھذه األرضين
فلعل الزمان سيجود على الباحثين بكتابات يخرجھا إليھم . لنا من االنتظار طويال للظفر بمزيد من المعارف عن ھذه األمور

  .باطن األرض، يكون فيھا شرح واف لما نسأل عنه اآلنمن 

و يعود الفضل في ذلك إلى ما ورد عنھم في . فمعارفنا عنھم مع ضآلتھا و قلتھا خير من معارفنا عن ديدان" لحيان"وأما 
دا من الكتابات مؤلفات بعض الكتبة اليونان و الالتين وإلى الكتابات اللحيانية التي عثر عليھا الرحالون، فإنھا أكثر عد

الديدانية، و أكثر منھا كالما، فإننا حين نجد الكتابات الديدانية قد الذت بالصمت أكثر فلم تذكر من ملوكھا إال ملكا واحدا، نجد 
   .الكتابات اللحيانية قد نطقت بأسم أكثر من ملك واحد، و إن لم تأت من ھذه المادة كثير

، و ھي مملكة صغيرة تقع أرضھا جنوب أرض حكومة النبط، ومن أشھر "لحيان"ة وقد وصلت إلينا أسماء ملوك حكموا مملك
عند " Egra"و " Hegra"، وقد عرفت ب "الحجر"في الزمن الحاضر، و " الخريبة" "العال"، و ھي خرائب "ددان: "مدنھا

  .خراج معارفنا عن مملكة لحيانومن الكتابات اللحيانية واآلثار التي عليھا في مواطنھم، استطعنا است. اليونان والالتين
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في جملة شعوب " بلينيوس"وقد ذكرھم . وقد كان شعب لحيان من شعوب العربية الجنوبية في األصل في رأي بعض الباحثين
وقد ذھب بعض الباحثين إلى إن الحميريين استولوا . Lexianesأو  Laecanitae=Lechieniالعربية الجنوبية، وسماھم 

  .، فخضعوا بذلك لحكم الحميريين."م. ق 115"اللحيانيين في حوالي سنة على مواطن 

في نص عربي جنوبي قصير، " لحيان"ومما يؤيد وجھة نطر من يرى إن اللحيانيين ھم من أصل عربي جنوبي، ورود اسم 
ي العربية الجنوبية، ويظھر وفي ھذا النص داللة على إن اللحيانيين كانوا ف". أبيدع ذو لحيان"أي " أب يدع ذلحين: "ھذا نصه

  .في ذلك الزمن" لحيان"المذكور كان أحد أقيال " أبيدع"إن 

، وكانت لھم صالت وثيقة بمصر، "الديدان" "ددن"إن اللحيانيين كانوا يقيمون على الساحل على مقربة من " كاسل"ويرى 
، Tachmi" تخمي"موا ملوكھم بأسماء يونانية، مثل وتأثروا بالثقافة اليونانية التي كانت شائعة في مصر إذ ذاك، حتى إنھم س

  .Ptolemaios" بطلميوس"و قد أخذت من ,  Tulmi" تلمي"، و Ptahmy" بتحمي"و 

أما الكتابات اللحيانية أو الكتابات األخرى مثل النبطية أو الثمودية أو المعينية وغيرھا، فإنھا لم تتحدث بأي حديث عن أصل 
   .اللحيانيين

وھي، وإن كانت قليلة وأكثرھا في أمور . ل في حصولنا على ما سندونه عن تأريخ لحيان إلى الكتابات اللحيانيةويعود الفص
وستزيد معارفنا بالطبع في المستقبل كلما زاد عثور . شخصية، فقد أفادتنا فائدة قمة في الكشف عن بعض تأريخ اللحيانيين

  .إن يكون عدد منھا ما يزال مطمورا في باطن األرض العلماء على كتابات لحيانية جديدة، وال يستبعد

ذھب فيھما إلى إن . " فكتب فيھم كتابين باللغة األلمانية" كاسكل"، ومنھم "لحيان"وقد عالج بعض المستشرقين موضوع 
ليات المعينن وقد انتزعوا الحكم من الجا. بالدرجة األولى" مصر"اللحيانيين كانوا كأكثر الشعوب تجارا، وكانت تجارتھم مع 

فلما ضعف أمر حكومة معين في اليمن ولم يبق . التي كانا تقيم في ھذه األرضين التي كانت في األصل جزءا من مملكة من
في استطاعتھا السيطرة على أمالكھا البعيدة عنھا، طمع الطامعون ومنھم اللحيانيون في المعينيون الشماليين الساكنين في ھذه 

 -على رأيه  -وكان ذلك . لحكم منھم وسيطروا عليھم، واندمج المعينيون فيھم حتى صاروا جزءا منھماألرضين، فانتزعوا ا
  .قبل الميالد تقريبا" 960"وفي حوالي . في القرن الثاني قبل الميالد

، وعندئذ ."م. ق 150"إلى حوالي السنة " مدينة"مكونين حكومة " ديدان"إن المعينين كانوا قد بقوا يحكمون " كاسكل"ويرى 
أغار عليھم اللحيانيون وانتزعوا الحكم منھم، ويرى إن من المحتمل إن الملك األول الذي حكم اللحيانيين كان من أھل الشمال، 

  .وربما كان من النبط غير إن الذين جاءوا بعده كانوا من اللحيانيين

لميالد، مكونين مستوطنات معينية غايتھا حماية وقد كان المعينيون يسيطرون على أعالي الحجاز في القرن الخامس قبل ا
معين "وقد عرفت تلك المستعمرة التي تحدثت عنھا سالفا باسم . الطرق التجارية التي تمر من بالد الشام إلى العربية الجنوبية

   .غيرھماو" الحجر"، و "ديدان"ومن مدنھا األخرى . في الزمن الحاضر" العال"، وھي "علت"، وعاصمتھا مدينة "مصران

فذھب بعضھم إلى  ؟الديدانيون، أم المعينيون أم اللحيانيون: وقد اختلف الباحثون فيمن سكن ھذه األرضين أوال ومن حكم قبال
إن اللحيانيين إنما جاءوا بعد المعينيين، وھم الذين قضوا عيھم وانتزعوا منھم الحكم وألفوا مملكة لحيانية، و ذھب بعض آخر 

كانوا قد سبقوا المعين بين في الحكم، وان حكمھم ھذا دام حتى جاء المعينيون فانتزعوه منھم في زمن  إلى إن اللحيانيين
اختلفوا في تعيينه، وذھب آخرون إلى تقديم الديدانيين على المعينين و اللحيانيين وقد اختلفوا كذلك في زمان نھاية حكم كل 

  .حكومة من ھذه الحكومات

، بتشجيع من البطالمة وبتأييدھم ليتمكنوا من الضغط "بطلميوس الثاني"كة لحيان ظھرت في أيام ويرى بعض الباحثين إن ممل
ويرى .". م. ق 200"وسنة ." م. ق 280"وقد جعل بعضھم ذلك االستقالل فيما بين سنة . على النبط حتى يكونوا طوع أيديھم
  .غيرھم إن ذلك كان قبل ھذا العھد
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نبط، ألنھم كانوا يطمعون في بالدھم ويعرقلون تجارتھم التي كان ال بد لھا من المرور بأرض وقد كان اللحيانيون يكرھون ال
بقوا على ذلك . يحتمون بھم، ويتوددون إليھم ليحموھم من تحكم النبط في شؤونھم" البطالمة"التي النبط، ولھذا لجأوا إلى 

  .ذلك للسبب نفسه، فلما حل الرومان محلھم، توددوا إليھم ك"البطالمة"طوال أيام 

وعلى ديدان سنة ." م. ق 65"سنة " الحجر"ويرى بعض الباحثين إن النبط ھم الذين قضوا على ملكة لحيان، باستيالئھم على 
إلى إن النبط قضوا على " كاسكل"وذھب . ، على حين يرى آخرون إن نھاية مما كانت في القرن الثاني بعد الميالد."ق م 9"

، إال إن حكم النبط لم يدم طويال، ألن الرومان كانوا قد استولوا على مملكة ."م. ب 24"بعد السنة  ، و ذلك"لحيان"مملكة 
وبذلك انتھى " الكورة العربية" "المقاطعة العربية"، وكونوا منھا ومن أرضين عربية أخرى مجاورة اسم "م 106"النبط سنة 

   .حكم النبط على لحيان

الكورة "لحيانيين من احتالل الرومان ألرض النبط ومن تكوين الرومان لما يسمى ب وال نعرف ماذا كان عليه موقف ال
إن موقف اللحيانيين من الرومان كان موقفا وديا، ألنھم أنقذوھم من " كاسكل"ويرى . ، التي جاورت أرضة اللحيانيين"العربية

  .سيطرة النبط عليھم، ويرى احتمال تكوين اتصال سياسي بينھم وبين الرومان

أرخ بحكم الملك " العال"من شاھد قبر يعود زمنه إلى حوالي السنة التاسعة قبل الميالد، عثر عليه في " كاسكل"وقد استدل 
واستدل على رأيه ھذا بعدم إشارة . على إن اللحيانيين كانوا يومئذ تحت حكم ملوك النبط. Aretas IV" الحارث الرابع"
على اليمن التي وقعت في حوالي " أوليوس غالوس" "أوليوس كالوس"اء حديثه عن حملة إلى مملكة لحيانية في أثن" سترابون"

" المدينة"، وكالمه على ملوك النبط، وكأن ملكھم قد شمل أرض لحيان، حتى بلغ مكانا ال يبعد كثيرا عن "م 25"سنة 
  .ضوا على استقاللھم زمانا لم يحدد بالضبطو رأى في ذلك عالمة على إن ملوك النبط كانوا قد استذلوا اللحيانيين وق". يثرب"

، من نھاية القرن الثاني قبل الميالد على رأي بعضھم، ھو من أقدم النصوص JS 349ويظن إن النص اللحياني الموسوم ب 
" عبد"و " جشم بن شھر"، وذلك بأيام "نوران بن حاضر" "ناران بن حاضرو" "نرن بن حضرو"اللحيانية، دونه رجل اسمه 

وقد ذكر في النص اسم الملك الذي كتب النص في عھده، إال إن الزمان عبث به، إذ أصيب . يومئذ" ددان"كان واليا على  الذي
  .بكسر فسقط تمام االسم منه

وقد تجسست بعض النصوص اللحيانية على ملوك لحيان، فقدمت للباحثين بعض أسمائھم، وأعلمتنا بذلك إن اللحيانيين كانوا قد 
وفي األرضين " العال"و إذ لم يقم العلماء في . مملكة حكمت أمدا، ثم زالت من الوجود كما زال غيرھا من ممالككونوا لھم 

اللحيانية األخرى بحفريات منتظمة، فليس بمستبعد إن يعثر فيه يوما ما على نصوص لحيانية أخرى تكشف النقاب عن أسماء 
   .من ملوك لحيان. عدد أخر

ھانواس بن " "ھانوس بن شھر" "ھنوس بن شھر: "نا أسماءھم من النصوص المذكورة، ملك اسمهومن الملوك الذين عرف
وقد . لك آخر شاركه في الحكم، إال إنه سقط منه بعبث حدث له، فأضاع علينا اسمه5وقد ذكر معه في النص اسم ". شھر

ة إنشاء الملكين طريقا يمر بجبل، فشقا أصيب النص بتلف في مواضع منه، فأضاع علينا المعنى، والطاھر إنه دون مناسب
  .األرض، ورصفا وجھھا وكسوھا بمادة تملسھا ليسھل السير عليھا

" كاسكل"وقد قدر ". ذو اسفعين نحمي بن لوذان" "ذ اسفعن تخمي بن لذن"وعرفنا من تلك النصوص ملكا آخر عرف ب 
وقد دونت لمناسبة  JS 85: امه تعود الكتابة الموسومة بوإلى أي. زمان حكمه في النصف األول من القرن األول قبل الميالد

  .إله لحيان، وذلك في السنة األولى من حكم ھذا الملك" ذو غابة" "ذو غابت"لإلله " بيت"إنشاء 

وقد دونت لمناسبة تقديم ". JS 85"في الكتابة الموسومة ب " شامت جشم بن لوذان" "شمت جشم بن لذن"وورد اسم الملك 
زمان حكمه فيما بين السنة " كاسكل"وقد قدر . ، وذلك في السنة التاسعة من حكم ھذا الملك"ذو غابة"لى اإلله شخص نذرا إ

  .".م. ق 56"والسنة ." م. ق 9"

وقد أرخت بأيامه، إذ دونا في السنة ". ملتقس" "جلت قوس" "جلتقس"ملك يسمى  JS 83وذكر في الكتابة الموسومة ب 
، "عجل بن" "عجل بون" "عجلبن"إلى اإلله " نذر" "ذنذر"ه، ودونت لمناسبة تقديم شخص نذرا التاسعة والعشرين من حكم

  .، أي صنم، قدمه إلى معد ذلك اإلله"صلم"وھو 
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وقد دونت في السنة . JS 82في الكتابة الموسومة ب " منعى لوذان بن ھانؤاس" "منعى لذن بن ھناس"وورد اسم الملك 
رجل " ھصنع"صنعه " عجلبن"إلى اإلله " صنم"أي " صلم"قديم نذر، ھو "ذا الملك، لمناسبة الخامسة والثالثين من حكم ھ

. ق 35"فيما بين السنة  -" كاسكل"على حد قولي  - وقد كان حكمه ". خرج"كاتب اسمه " ھسفر"، وخط الكتابة "سلمى"اسمه 
   .".م. ق 30"و السنة ." م

" ھجبل"لى المعبد ومن كان فيه، إذ سقط سقفه على أعضاء مجلس المدينة بھزة أتت ع" ديدان"وفي عھد ھذا الملك أصيبت 
  .".م. ب 134"و ." م. ب 127"، فقتل أكثرھم، ثم أعيد بناؤه بين السنة "جبل -ھا "

وھذا مما يدل على إن الحالة . و يظھر من بعض النصوص اللحيانية المتأخرة إن إعادة بناء المعبد قد استغرقت زمنا طويال
االقتصادية لم تكن حسنة في ذلك العھد، وان األمور لم تكن جارية على وفق المرام، وأن الحكومة كانت ضعيفة فلم تتمكن من 

  .إعادة بنائه بالسرعة المطلوبة

إن النبط ھيمنوا على اللحيانيين في القرن األول قبل الميالد، وأخذوا يضايقونھم، ثم حكموھم، و قد امتد " كاسكل"ويرى 
ثم قطعوا ". تيماء"، ثم ساروا منھا إلى "الحجر"استولى النبط على ." م. ق 65"فقبل سنة . مھم للحيانيين إلى ما بعد الميالدحك

وكان تابعا للحيان، و تقدموا منه إلى مواضع أخرى، حتى " لويكة كومة"كل اتصال للحيان بالبحر، واستولوا على ميناء 
  .وھملجان من جميع الجھات وحكم. أحاطوا

  .".م. ق 9"والسنة " م. ق 24 - 25شال.إن حكم النبط للحيان قد وقع بين الس" كاسكل"ويظن 

ھذا العھد كان حكم النبط نفسه ." م. ق 80"إن حكم النبط للحيان دام منذ ذلك الزمن حتى حوالي السنة " كاسكل"ويظن 
والنبط . اليھودية في حماية اإلمبراطورية الرومانية" المكابيين"يتدھور بتزايد سلطان الرومان في بالد الشام وبدخول حكومة 

النبط، و قضى على استقاللھم، خلصى اللحيانيون من حكم النبط " تراجان"ولما قھر جيش . ھم في جوار المكابيين في الجنوب
ة التي كانت تحكمھم قبل استيالء وعادوا فاستقلوا في إدارة شؤونھم فحكمتھم أسرة منھم، يظھر إنھا من األسرة الملية القديم

   .النبط عليھم

آخر ملوك النبط الذي انتزع الرومان األقسام الشمالية " رب ايل" "رب آل"وكان جالء حكم النبط عن لحيان في عھد الملك 
وبذلك زال حكم الميالد،  106للميالد، ثم أخذوا األقسام الجنوبية من مملكته بعد سنة تقريبا، أي سنة  105من مملكته في سنة

  ".ھناس بن تلمي"النبط عن اللحيانيين، فاستعادوا استقاللھم برئاسة الملك 

، وقد سقط منھا "ملك لحيان: "وورد في األخرى" ملك لحيان: مسعودو: "وقد عثر الباحثون على كتابتين، ورد في إحداھما
عھد استيالء النبط على لحيان و ذھب أيضا إلى إن  إلى إن الكتابتين من" كاسكل"وقد ذھب . اسم الملك لتلف أصاب الكتابة

لم يكن ملكا بالمعنى الحقيقي، و إنما كان ملكا اسما، وان الملك اآلخر الذي أزال العطب اسمه " مسعود"أي " مسعودو"الملك 
على " ملك لجان"نفسه، ولم يذكر كيف جوز صاحب الكتابة لنفسه نعت مسعود، بنعت " مسعود"من الكتابة الثانية، ھو الملك 

  .حين كانت مملكة لحيان تابعة لمملكة النبط

إن في جملة من حكم اللحيانيين في ھذا العھد، عھد تدھور حكم النبط وزوال سلطانھم عن لحيان، ملكا اسمه " كاسكل"و يرى 
، "عقرب بن مر"ھا وقد ورد اسمه في كتابة دونت في السنة الخامسة من حكمه، دون". ھانؤاس بن تلمي" "ھناس بن تلمي"

، وذلك في السنة "أبا لف" "أبي أيالف"لمناسبة تحته طرفي صخرة قبره، و صيرھما يمثالن اإلله " ھصنع"صانع تماثيل 
  .المذكورة من حكم ھذا الملك

حرج  مبدأ لحكم أسرة جديدة، أو حكومة جديدة، تولت الحكم بعد زوال" ھناس بن تلمي"حكم الملك المتقدم " كاسكل"وقد جعل 
آخر من حكم من الحكومة القديمة في لحيان، " نواس - لوذان بن ه " "لوذن بن ھنواس"وكان الملك . ھيمنة النبط عن اللحيانيين

على تقدير ." م. ق 30"وكان حكمه في حوالي السنة ". كاسكل"أي آخر من حكم قبل استيالء النبط على لحيان كما يرى 
   ".كروھمن"
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في كتابة أرخت بالسنة الثانية من سني حكمه، لمناسبة شراء رجل " نؤاس - تلمي بن ھا " "بن ھناستلمي "وورد اسم الملك 
  .، يدفن فيھا ھو و أھله"مثبرن -ھا" "ھمثبرن"ليكون مقبرة " ھكفر"أرضا، بنى عليھا ضريحا " عبد خرج"اسمه 
وھب "و ھو ملك ورد اسمه في كتابة سجلھا  .بعد اسم الملك المتقدم" سموي بن تلمي بن ھناس"اسم الملك " كاسكل"وأورد 

" ديدان"لمناسبة قيامه باتمام بناء معبد " ذو غابة" "ذغبت"أنعام اإلله " نعم"على " قيمه"وكان قيما " وھب هللا" "وھبله" "اله
  .الذي كان الزلزال قد عبث به

كبير "، وكان (أبو ايالف حيو"حكمه، دونھا وورد اسم ملم أخر من ملوك لحيان، في كتابة دونت في السنة الخامسة من سني 
أي كبير الجماعة، وھو نعت يدل على إنه كان وجيه القوم ووجھھم، و قد أشار فيھا إلى مجلس القوم " شعت -ھا " "ھشعت

ويرى ". نؤاس -عبدان بن ھا " "عبدن ھناس"الملك " رأى" "راى"، وكان ذلك في السنة الخامسة من سني حكم "ھيجل"
  .".م. ب 110"إن حكمه كان في حوالي السنة  "كاسكل"

في حوالي السنة  - على رأيه  -وقد حكم ". عبدان ھانؤاس"بعد اسم الملك " سالح" "سليح" "سلح"ملكا اسمه " كاسكل"ووضع 
وأرخ ذلك الحكم، " سليح"من تولي " قبل راي سلح: تال ايم"وقد ورد اسمه في كتابة دونت قبل ثالثة أيام . بعد الميالد" 125"

والظاھر إن كسوفا وقع فأظلمت الدنيا وعتمت، وذلك ". سنت عشرين عتم"بسنة عشرين من ظھور عتمة، أي حدوث ظالم 
  .قبل عشرين سنة من تولي ھذا الملك الحكم، فأرخ الناس عندئذ بحدوثھا، وفي جملتھم صاحب ھذه الكتابة

وقد جاء اسمه في ". كاسكل"على رأي " نؤاس - تلمي ھا " "تلمي ھناس"ملك اسمه ." م. ب 127"وحكم في حوالي السنة 
   .عن قتيل قتل في السنة الثانية والعشرين من حكم ھذا الملك" وديو"كتابة دونت لمناسبة دفع دية 

ويظھر من .". م. ب 134"، وجعل حكمه في حوالي السنة "تلمي بن ھا نؤاس"، بعد الملك "فضج"الملك " كاسكل"ووضع 
  .يھا اسمه إنه حكم اكثر من تسع وعشرين سنةكتابة ورد ف

إن الملوك اللحيانيين المتأخرين لم يكونوا على شاكلة الملوك اللحيانيين األول من حيث المكانة والشخصية، " كاسكل"ويرى 
زمان ، أي مجلس الشعب، أو مجلس األمة بتعبير قريب من تعبر ھذا ال"ھجيل" "الجبل"ويرى إن الحل والعقد صارا في يد 

بعد اسم الملك، وفي ھذا اإلھمال تعبر عن نظرة التساھل " ملك لحيان"في الغالب، وان الناس لم يعودوا يحفلون بكتابة لقب 
  .وعن عدم االھتمام بأمر الملوك

تقرا و يتبن من النصوص اللحيانية المتأخرة إن ھذا الدور الثاني، أي الدور المتأخر من حكم حكومة لحيان، لم يكن حكما مس
من ورود أسماء في بعض ھذه الكتابات " كاسكل"ويرى . وطيد األركان، لذلك تفشت السرقات، وكثرت حوادث القتل فيه

اللحيانية المتأخرة يشعر منھا إن أصحابھا من إفريقية ومن جنس حائي، احتمال مھاجمة الحبش لساحل البحر األحمر الواقع 
  .ونزول الحبش في ھذه األرضين وحسود مملكة سبأ" لويكة كومة"فيما بين 

بعد " 300"والسنة " 150"إن الكتابات المشار إليھا، ھي من زمن يجب إن يكون محصورا بين السنة " كاسكل"ويرى 
ويرى باحثون آخرون إن ملك الحبشة . الميالد، وفي ھذه المدة يجبھا إن يكون وقوع غزو الحبش للسواحل العربية المذكورة

، وقد عثر الباحثون على "أكسوم"، وھو من ملوك Sembruthesن قد غزا ھذه السواحل، ھو الملك الذي ممكن إن يكو
طائفة من الكتابات مدونة باليونانية تعود إلى أيامه، ويجب إن يكون غزوه لتلك السواحل قد وقع بين نھاية القرن الرابع للميالد 

   .وبين النصف األول من القرنة الخامس للميالد

إن الرومان الذين استولوا على مملكة النبط لم يبلغوا أرض لحيان، بل وقفوا عند حدود النبط، أو عند أرض " اسكلك"ويرى 
، بديل انقطاع الكتابات التي كان يكتبھا الجنود الرومان ويتركونھا في األماكن التي "ديدان"تبعد مسافة عشرة كيلومترات عن 

  .ر السياح على كتابة يونانية بعد البعد المذكورينزلون بھا عند الحد المذكور، فلم يعث

" ربغ"، و "نشور"، و "صوأر" "صار: "إن رجال من لحيان كان قد زار المواضع M 28ويظھر من كتابة لحيانية وسمت ب 
والكتابة غامضة وزاد في غموضھا وعسر فھمھا سقوط كلمات مشھا، لذلك ال يدرى ما المراد من ذكر ھذه ". رابغ"

وقد  ؟أو ھو زارھا وتاجر معھا  ؟أو أريد به توليه الجباية فيھا  ؟ھل أريد به استيالؤه عليھا وضمھا إلى النبط . عالمواض
  .يستنتج منھا إن ھذه المواضع كانت من مدن اللحيانيين في ذلك العھد
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باسم " بطلميوس"، موضع على الطريق بين الحجر ويثرب، وھو الموضع الذي ذكر في جغرافية "صاور" "صار"و 
Assara=Asavara . الذي يبعد زھاء واحد وعشرين " البدائع"ويقع عند موضع ". الحجر"وھو موضع ال يبعد كثيرا عن
في معجم البلدان، ولم يعن مكانه، " ياقوت الحموي"ره فھو موضع ذك" نشير" "نشأر"وأما ". العال"كيلومترا جنوبي شرقي 

  .الحالية، وان كانت التسمية واحدة" رابغ"، فموضع ال نستطيع إن نؤكد إنه "رابغ"وأما 

ولسنا نعلم بعد كيف كانت نھاية حكومة لحيان، و من قضى عليھا، وإلى أين ذھب اللحيانيون بعد سقوط مملكتھم الذي كان بعد 
  .رأيناالميالد كما 

ويظھر إن قوما منھم ھاجروا إلى الجنوب، وأن قوما منھم ھاجروا إلى العراق فاستقروا بالحيرة، إذ نزلوا في موضع عرف 
المعروف في البادية منسوب إلى اإلله " السلمان"ويظن إن موضع . وقد كانوا يتاجرون معھا في أيام استقاللھم. باسمھم

   .وقد كان اللحيانيون ينزلون في طريقھم إلى العراق. دھمإله لحيان ورب القوافل عن" سلمان"

وال يستبعد إن يكون القسم األعظم منھم قد عاد إلى البادية، واندمج في القبائل، مفضال حياة البداوة على حياة العبودية 
  .والفوضى، فاندمج في القبائل األخرى على نحو ما حدث لغيرھم من الناس

، مدونة بقلم "بارك ايل" "برك ايل" "برك آل"في جنوب العراق، وجدت عليھا كلمة " بو الصالبيختل أ"وقد عثر مزھرية في 
  .، وأن أصحابھا من العرب الجنوبيين"المسند"وذھب بعض آخر إلى إنه من قلم . ذھب بعض الباحثين إلى إنه قلم لحياني

وقد . وھو من مشاھير أھل الحيرة، حكم الحرة أمدا" لحيان"إلى " أوس بن قالم بن بطينة بن جميھر"وقد نسب أھل األخبار 
  .إليھم عالقة باللحيانيين الذين أتحدث عنھم" أوس"يكون للحيان الذين ينسب 

بني "أما اللحيانيون، فھم من " الديدان"الذين يذكرھم أھل األخبار، من بضة ذلك الشعب الساكن في " بنو لحيان"وقد يكون 
والظاھر إنھم لم . ، فھم عدنانيون، وقد كانوا ينزلون في شمال شرقي مكة"الياس بن مضر لحيان بن ھذيل بن مدركة بن

  .يكونوا من القبائل القوية عند ظھور اإلسالم، ولذلك ال نجد لھم ذكرا في أخبار ظھور اإلسالم وفي أيام صدر اإلسالم

، "غزوة بني لحيان"بغزوة عرفت بي  وقد غزاھم الرسول. عند ظھور اإلسالم في أرض جبلية" لجان"وكانت منازل 
فاعتصموا برؤوس الجبال، وھجم الرسول على طائفة منھم على ماء لھم، يقال له الكدر، فھزموا، وغنم المسلمون أموالھم، 

، فلقي بني لحيان، وقد قتل مرشد في المعركة، وذلك "الرجيع"إلى " مرثد بن كنان الغنوي"وأرسل الرسول عليھم سرية بقيادة 
  .ي السنة الرابعة من الھجرةف

، و ذكر إنھم تواصوا بأكل الجار، فھم من أغدر "الرجيع"فرماھم بالغدر، وذكر موضعھم وھو " حسان بن ثابت"وقد ھجاھم 
   .ھي دار الغدر" دار لحيان"الناس، و 

جماعة، فخرج عليھم اللحيانيون، ليشتار منه عسال، ومعه " " بالد بني لحيان"أتى جبال في " تأبط شرا"ويذكر األخباريون إن 
  .أزلق نفسه على جدران الجبل، فلم يلحقوا به، وھرب" تأبط شرا"، فحاصره اللحيانيون، إال إن "تأبط شرا"فھرب من كان مع 

تدل على إن قوما " ديدان"بعد الميالد فما بعدھا على كتابات عبرانية ونبطية في وادي  300وقد عثر السياح في حوالي السنة 
وكان اليھود قد زحفوا إلى . من يھود وقوما من النبط أو من جماعة كانت تتكلم النبطية كانت قد استوطنت في ھذه األرضين

فلم ظھر اإلسالم، كان معظم سكان وادي القرى إلى يثرب من . ھذه األرضين وأخذوا يستقرون فيھا حتى وصلوا إلى يثرب
  .اليھود

وقد عثر على أنقاض معبد ". ذو غابة" "ذو غابت" أسماء آلھة تعبدوا لھا، في طليعتھا اإللهوقد وجدت في الكتابات اللحيانية 
ووجد فيه آثار حوض للماء، يظھر إن المؤمنين كانوا يتوضأون به أو يغسلون مواضع من . له في وسط خرائب المدينة

أبا "، ويظھر إنه كان يكنى "سلمان"عندھم بي أجسامھم للتطھر قبل أداء الشعائر الدينية، كما عثر على اسم إله آخر عرف 
، ويرى بعض الباحثين إنه إله القوافل، أي اإلله الذي يحمل القوافل ويحرسھا في ذھابھا وإيابھا، وذلك ألن إيالف "ايالف

ھة، كما قوافلھم في حماية اآلل" قريش"القوافل كان من واجب اآللھة، كما يقول ھؤالء الباحثون، مستدلين على ذلك بوضع 
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إليالف قريش، إيالفھم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب ھذا البيت، الذي أطعمھم من جوع و آمنھم من : )يفھم من آية
  .)خوف

". المحر"أي " محر -ھا " "محر- ه "واسم إله آخر ھو " عبد كاتب"ومعناه " ھني كتب" "ھانىء كاتب"وعثر على اسم إله ھو 
  .عند المصريين، إله الحكمة Thot" توت"ھو في مقابل اإلله " كاتب"له إلى إن اإل" كاسكل"وقد ذھب 

  السبئيون: الفصل الثالث و العشرون

لورود اسم سبأ في القرآن الكريم فضل وال شك في جميع أھل األخبار ما بقي في أذھان المسنين عن سبأ و السبئيين، فقد 
وما كان القرآن ليشير إلى سبأ، لو لم تكن لھم قصة عند . وحكاياتاضطر المفسرون إلى التقاط ما كان ورد عنھم من قصص 

  .الجاھليين

، و من "يشجب بن يعرب بن قحطان"وسبأ عند األخباريين اسم جد أولد أوالدا نسلوا، و كانت من ذرياتھم شعوب، و والده ھو 
و قد زعموا أن . و إليه نسب نسله السبئيونأوالده قبائل كثيرة انتشرت في كل مكان من جزيرة العرب، قبل االسالم و بعده، 

و أما سبأ، فلقب لقب به، ألنه أول من سبأ، أي سن السبي من ملوك العرب و أدخل اليمن ". عبد شمس"اسمه الحقيقي ، ھو 
سد  و" سبأ"و سد مأرب، و أدخل اليمن السبايا، و ذكر بعضھم أنه بنى مدينة " سبأ"السبايا، و ذكر بعضھم أنه بنى مدينة 
، و قالوا أشياء أخرى من ھذا "بابليون" "بابلون"بإقليم مصر، و ولى ابنه " عين شمس"مأرب، و غزا االقطار، و بنى مدينة 

  .القبيل 

وليس في النصوص العربية الجنوبية شيء عن نسب سبأ وعن ھويته، وليس فيھا شيء عن اسمه أو عن لقبه المزعوم، وكل 
وكان يتعبد آللھة خاضعة به، وله حكام حاربوا . كون له مملكة، وترك عددا كبيرا من الكتابات ما ورد فيھا إن سبأ اسم شعب،

  .غيرھم، إلى غير ذلك من أمور سوف يأتي الكالم عليھا

، جاء P. Lamareصورة كتابة، ذكر أنھا حفرت على نحاس، وھي في مجموعة . REP .EPIGنعم، نشرت في كتاب 
  ".جب، يعرب بن قحطانعبد شمس، سبأ بن يش: "فيھا

ألصل الكتابة، و انما نشرت كتابتھا باألحرف الالتينية والعبرانية، ولم يبد المتخصصون " الفوتوغرافية"ولم تنشر الصورة 
  .رأيا في ھذا اللوح وفي نوع كتابته وزمان الكتابة، لذلك ال أستطيع إن أبدي رأيا فيھا، ما لم أقف على ذلك اللوح

الموارد التاريخية، فانه ال بأس به بالقياس إلى حظ الشعوب العربية الجاھلية األخرى، فقد ورد ذكر السبئيين وأما حظ سبأ في 
الواردة في نص  SA-Ba-A-A=Sabuفي التوراة وفي الكتب اليونانية والالتينية وفي الكتابات اآلشورية ، ويظن إن كلمة 

، أي من رجال النصف الثاني "أور"معاصر آخر ملوك " تلو" Lagash" لجش" "باتيسي" Aradnanarسومري يعود إلى 
التي وردت عند ملوك  Sa-bu-um=Sabumإن كلمة " ھومل"ويرى . من األلف الثالثة قبل المسيح، تعني أرض سبأ

سبأ  Sabumو  Sabaو إذا صح إن . الواردة في العھد العتيق Sebaإنما تعني ." م. ق 2500"في حوالي سنة " أور"
، ويكون السبئيون أول شعب "سبأ"ئيين، صارت ھذه النصوص السومرية أقدم نصوص تأريخية تصل إلينا وفيھا ذكر والسب

  .عربي جنوبي يصك خبره إلينا، و نكون بذلك قد ارتقينا بساللم تأريخھم إلى األلف الثالثة قبل الميالد

العربية "لنصوص السومرية كانوا من سكان إلى إن السبئيين المذكورين في ا Montgomery" مونتكومري"وقد ذھب 
أما متى ارتحلوا عنھا، فليس . ، أي البادية، وھذه البادية ھي مواطنھم األصلية األولى، ومنھا ارتحلوا إلى اليمن"الصحراوية

ي ابتداء و يرى بعض الباحثين إن مجيء السبئيين إلى ديارھم التي عرفت باسمھم، إنما كان ف. لدى ھذا المستشرق علم بذلك
العصر الحديدي، أي في القرن الحادي عشر قبل الميالد، وذلك بعد مئات من السنين من ھجرة المعينيين و القتبانيين إلى 

  .اليمن

قبل الميالد، أما ھجرة المعنيين و القتبانيين " 1200"ورأى بعض آخر احتمال ھجرة السبئيين إلى اليمن في حوالي السنة 
وقد مارس السبئيون الزراعة والتجارة، فكانت قوافلھم .". م. ق 1500"ت في حوالي السنة وأمل حضرموت، فقد كان

   .على ما يستنبط من التوراة." م. ق 922"التجارية تصل إلى بالد الشام، وذلك في حوالي السنة 
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ھذه، وارتحلوا في القرن إلى إن السبئيين ھم من أھل العربية الشمالية في األصل، غير إنھم تركوا موطنھم " ھومل"وذھب 
. وفي األماكن السبئية األخرى" مأرب"و " صرواح"الثامن قبل الميالد إلى جنوب جزيرة العرب، حيث استقروا في منطقة 

" يارب"في الكتابات اآلشورية و ب " أريبو" "عريبي" "أريبي"كانوا يقيمون على رأيه في المواضع التي عرفت ب 
Jareb=Jarb ويؤيد رأيه بما جاء في النص". سبأ"عاصمة " مأرب"على رأيه جاء اسم " يارب" "يرب"ن وم. في التوراة :

Glaser 1155  الواقع " رجمت"و " معان"الذي سبق إن تحدثت عنه من تعرض السبئيين لقافلة معينية في موضع، يقع بين
ون في أيام ازدھار حكومة معين في أرضين وعنده إن ھذا النص يشير إلى إن السبئيين كانوا يقيم". نجران"على مقربة من 

ويرى في اختالف لھجتھم عن لھجة بقية شعوب العربية الجنوبية دليال آخر . شمالية بالنسبة إلى اليمن، ثم انتقلوا إلى اليمن
  .على إن السبئيين كانوا في األصل سكان المواطن الشمالية من جزيرة العرب، ثم ھاجروا إلى الجنوب

ففي اآلية السابعة من اإلصحاح . تارة في الحاميين، وذكرھم تارة أخرى في الساميين" سبأ" "شبا"د العتيق وقد ذكر العھ
، فھم من "كوش بن حام"من " شبا"إن : العاشر من التكوين، وفي اآلية التاسعة من اإلصحاح األول من أخبار األيام األول

ية الثامنة والعشرين من اإلصحاح العاشر من التكوين إنھم من الكوشيين، أي من الحاميين، على حين إننا نرى في اآل
في " يقطان"من ولد " شبا"ثم إننا نرى إن التوراة قد جعلت . وبين الحاميين والساميين، فرق كبير كما ھو معلوم. الساميين

فھو ولد من أوالد " يقشان"أما . Eber" عابر"في موضع آخر، و يقطان ھو ولد من ولد " يقشان"موضع، وجعله من ولد 
   .، وفرق بين االثنين"قطورة""من زوجه " إبراھيم"

، "اليقشانيين"تارة في الكوشيين أي الحامين، وتارة أخرى في اليقطانيين، أو في " سبا"و " شبا"ويرى علماء التوراة إن ذكر 
لمقابلة، حيث سكنوا قبھا، وكونوا مستوطنات ھو تعبير وكناية عن انتشار السھبئيين، ونزوح قسم منھم إلى السواحل اإلفريقية ا

ولھذا ميزتھم التوراة عن بقية السبئيين المقيمين في العربية الجنوبية . وفي الحبشة وفي أماكن أخرى" األريتريا"بھا في 
يون ثالث ، وبذلك صار السبئ"يقشان"برجع نسبھم إلى " يقشان"، وميزت السبئيين المختلطين بقبائل "كوش"بجعلھم من أبناء 

فرق بحسب رواية التوراة، إلنتشارھم و إقامة جماعات منھم في مواضع غريبة عن مواضھعھم، وذلك قبل الميالد بالطبع 
  .بمئات من السنين

: ،وكانت ذات تجارة، وأن تجارھا كانوا يتاجرون مع العبرانيين"اللبان"في التوراة بأنھا كانت تصدر " شبا"وقد وصفت أرض 
حران وكنة وعدن تجار شبا . رعمة ھم تجارك، بأفخر أنواع الطيب، و بكل حجر كريم والذھب أقاموا أسواقكتجار شبا و "

واشتھرت قوافلھا التجارية التي كانت ترد محملة باألشياء النفيسة، وعرفت بثروتھا وبوجود الذھب ". وأشور وكلمد تجارك
التي ورد فيھا ذكر السبئيين في التوراة إن معارف العبرانيين عنھم قد و يتبين من المواضع ". ذھب شبا"وقد قيل لذھبھا . فيھا

حصلوا عليھا من اتصالھم التجاري بھم، وھي محصورة في ھذه الناحية فقط، فال نجد في التوراة عن السبئيين غير ھذه 
   .األمور

ين بالسبئيين، وعن الصالت التجارية التي لسليمان، المدونة في التوراة، ھي تعبير عن علم العبراني" ملكة سبأ"وقصة زيارة 
وقد ذھب . ولم تذكر التوراة اسم ھذه الملكة، وال اسم العاصمة أو األرض التي كانت تقيم بھا. كانت بينھم وبين شعب سبأ

. لكهبعض نقدة التوراة إلى إن ھذه القصة ھي أسطورة دونھا كتبة التوراة، الغرض منھا بيان عظمة ثروة سليمان وحكمته وم
ورأى آخرون إن ھذه المملكة لم تكن ملكة على ملكة سبأ الشھيرة التي ھي في اليمن، وإنما كانت ملكة على مملكة عربية 

ويستدلون على ذلك بعثور المنقبين على . صغيرة في أعالي جزيرة العرب، كان سكانھا من السبئيين القاطنين في الشمال
السبئي في النصوص اآلشورية، في حين إن العلماء، لم يعزوا " يثع أمر"بي، ھو أسماء ملكات عربيات، وعلى اسم ملك عر

حتى اآلن على اسم ملكة في الكتابات العربية الجنوبية، ثم صعوبة تصور زيارة ملكة عربية من الجنوب إلى سليمان و تعجبھا 
، ملوك سبأ، ولھذا ال يمكن .لقياس إلى بالطيكون إال يكون شيئا با" أورشليم"من بالطه وحاشيته وعظمة ملكه، مع إن بالط 

إن تكون ھذه المملكة في نظر ھذه الجماعة من علماء التوراة، إال ملكة مملكة عربية صغيرة لم تكن بعيدة عن عاصمة ملك 
  .سليمان، قد تكون في جبل شمر أو في نجد، أو الحجاز

مجرد البحث عن الحكمة وامتحان سليمان، وإنما كان لسبب  وذھب بعض العلماء أيضا إلى إن الغرض من ھذه الزيارة لم يكن
  .آخر على جانب كبير من األھمية بالقياس إلى الطرفين، ھو توفيق العالقات التجارية وتسھيل التعامل التجاري بينھما

اسم عاصمة  Sabaالحبشة ومصر، زاعما إن " أثيوبية"إلى إن ھذه الملكة كانت ملكة " يوسفوس"وقد ذھب المؤرخ اليھودي 
   .Naukalisاألحباش، وأن اسم ھذه المملكة 
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ھذا شائعا فاشيا بين أھبل الحبشة، فھم يذھبون حتى اليوم إلى إن أسرتھم المالكة ھي من ساللة سليمان " يوسفوس"ونجد زعم 
ال بد إن يكون قد قد اخترع نفسه تلك القصة، بل " يوسفوس"وال أظن إن . Makeda" ماقدة"، ويدعونھا "شبا"وزوجه ملكة 

  .أخذھا من أفواه قومه العبرانيين

، وذكر إنھا عادت إلى مملكتھا بعد إن استمعت إلى حكم ھذا "أورشليم"وقد وصف ھذا المؤرخ زيارتھا لقصر سليمان في 
  .وھو يردد بذلك صدى ما جاء في التوراة من إن زيارة تلك الملكة إنما كانت اللتماس الحكمة منه. الملك النبي

عن الملكة، فإننا نستطيع إن نقول إنھا ترجمة وتعبير عن " يوسفوس"ومھما قيل في أصل ھذه القصة، وفي خبر المؤرخ 
الصالت التأريخية القديمة االقتصادية والسياسية التي كانت بين سبأ والحبشة، وعن أثر السبئيين في األحباش من جھة وبين 

مز إليھا بھذه القصة التي قد تكون زيارة في حقا، أدھشت العبرانيين، أدھشتھم من ھذا الفريق والعبرانيين من جھة أخرى، ر
ناحية ما شاھدوه من ثراء الملكة وثروتھا، حتى أدخلوھا في التوراة لإلشادة بعظمة سليمان وما بلغه من مكانة وثراء 

  .وسلطان

من الجمال تحمل ھدايا وألطافا من اثمن المواد الثمينة حين جاءت مع قافلة كبيرة " سليمان"لقد أدھشت ھذه المملكة السبئية 
بالقياس إلى ذلك العھد، و إذا كانت ھذه الزيارة قد تمت من العربية الجنوبية حقا، فال بد إنھا تكون قد قطعت مسافة طويلة 

   .".م. ق 950"في حوالي السنة " سليمان"حتى بلغت مقر 

، وعن قوافل السبئيين التي كانت تأتي بالذھب وباللبان وبأفخر أنواع الطيب "سبأ" "شبا"وإذا أخذنا بحديث التوراة عن تجار 
وقبل أيامه أيضا، وجب رجع زمان ھذه القوافل إذن إلى األلف الثانية قبل الميالد، وذلك " سليمان"إلى فلسطين، وذلك في أيام 

، ومعنى ھذا إن السبئيين كانوا إذ ذاك من الشعوب ."م .ق 950"ملكة سبأ لسليمان، كانت في حوالي السنة : ألن زيارة الملكة
وقد كانوا أصحاب تجارة وقوافل وأموال ال يبالون ببعد الشقة وطول المسافة، . العربية الجنوبية النشيطة في ذلك العھد

  .فوصلوا بتجارتھم في ذلك الزمان إلى بالدة لشام

دون إن يذكر اسم المملكة، غير إن المفسرين والمؤرخين وأھل  لسليمان" سبأ"وقد قص القرآن الكريم قصة زيارة ملكة 
، أو "بلقمة ابنة اليشرح"، أو "بلقيس بنت ايليشرح"وأنھا من بنات التبابعة، وقد صيرھا بعضھم " بلقيس"األخبار ذكروا إنھا 

، "عرب بن قحطانبلقيس بنت ذي شرح بن ذي جدن بن ايلي شرح بن الحارث بن قبس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن ي"
وأرى إن الذين جعلوا اسم والدھا الھدھاد، إنما أخذوا ذلك من . ، إلى غير ذلك من أقوال"بلقيس ابنة الھدھاد بن شرحبيل"وھي 

وقد كان الھدھاد على زعمھم في عداد . الطير الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، والذي نقل نبأ ملكة سبأ إلى سليمان" الھدھد"
" بلقيس"ن، وجعلوا سليمان ملكا على اليمن كذلك، جعلوا ملكه على إليمن ثالثمائة وعشرين سنة، وجعلوا لملك ملوك اليم

  .وحدھا مئة وعشرين سنة، إلى غير ذلك من أقوال

ويقال ، و اليلمق القباء المحشو، "اليلمق"إنھا من : ، وأوجد تعليال لھذه التسمية فقال"بلقمة"اسم بلقيس " ابن دريد"وقد صير 
  .إنه فارسي معرب

ال تصلح امرأة بال زوج، ": سليمان"لم تكن متزوجة حين قدمت على سليمان، فقال لھا " بلقيس"وذكر بعض أھل األخبار إن 
   .، وھكذا صيروا أمر مملكة سبأ كله بيد سليمان، حتى أمر اختيار زوج لھا"سدد بن زرعة"فزوجھا من 

توراة عن السبئيين، ال يعتمد على موارد أصلية ومنابع موثوقة، بل أخذ من موارد ويرى بعض الباحثين إن ما جاء في ال
  .ثانوية، ولھذا فإن في الذي جاء في مما عنھم يحملنا على اعتباره مادة كدرة، ليس فيھا صفاء

لومات التي أوردھا عنھم والمع". ثيوفراستس"وقد ذكر السبئيون في المؤلفات اليونانية والالتينة، وأقدم من ذكرھم من اليونان 
وعن جزيرة العرب وان كانت ساذجة ذات طابع خرافي في بعض األحيان، إال إن بعضا منھا صحيح، وقد أخذ من أقوال 
التجار، وال سيما تجار اإلسكندرية الذين كانوا يستقبلون السلع من العربية الجنوبية وإفريقية، ومن قصص النوتيين الذين كانوا 

وھي قصص سطحية تميل إلى . األحمر، و يصلون إلى العربية الجنوبية وسواحل إفريقية والھند لالتجار يسلكون البحر
غير إن ھذه المعلومات، على الرغم من ھذه النقائص و أمثالھا مما تتصف به، ھي ذات فائدة كبيرة لمن يريد . المبالغات

خبار اليونانية والالتينية منذ الميالد فما بعد تحسنا عظيما، الوقوف على حالة جزيرة العرب في ذلك العھد، وقد تحسنت األ
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ومرد ذلك إلى االتصال المباشر الذي تم منذ ذلك العھد وما بعده بين اليونان و الالتين والعرب، وإلى األطماع السياسية التي 
علومات عن بالد العرب، أظھروھا تجاه جزيرة العرب، تلك األطماع التي جعلتھم يسلكون مختلف الطرق لحصول على م

. وحالة سكانھا ومواطن الضعف التي لديھم للولوج منھا في بالدھم، ولتحقيق مطامع استعمارية رمت ابتالع جزيرة العرب
ولذلك اعتبروا ما يحصلون عليه من أخبار عن ھذه البالد من أسرار الدولة التي ال يحوز إفشاؤھا وال عرضه للناس، وھي قد 

   .زنت في اإلسكندرية، لم يسمح إال لبعض الخاصة من العلماء الثقات االستفادة منھاجمعت أضابير وخ

ويعود غالب عمنا بأحوال السبئيين إلى الكتابات السبئية التي عثر عليھا في مواضع متعددة من العربية الجنوبية، وال سيما في 
وھي تشاركھا في قلة عدد المؤرخ . انية والحضرمية وغيرھاوھي أكثر عدد من الكتابات المعينية و القتب. الجوف مقر السبئيين

ولذلك صعب على الباحثين تثبيت . وقد أرخ قسم من النصوص المؤرخة بأيام حكم سبأ أو بأيام أصحاب الجاه والنفوذ. منھا
م لھا تقديرا غير مؤكد تواريخھا حسب التقاويم الحالية المستعملة عندنا، لعدم علمھم بأيام حكمھم و بشخصياتھم، وصار تقديرھ

. قبل الميالد على بعض اآلراء" 109"قبل الميالد، أو السنة " 115"وال مضبوط، بتقويم حمير الذي يبدأ عادة بحوالي السنة 
من التقويم الحميري، فيكون " 109"أو " 115"فان من السھل علينا تثبيت زمنھا بالنسبة لسني الميالد، وذلك بطرح الرقم 

  .السنين التأريخ حسب التقويم الميالدي بصورة تقريبيةالتأريخ من 

وھو لقب يشير إلى حدوث ". ملك سبأ وذو ريدان" ومبدأ تقويم حمير ھو السنة التي تلقب بھا ملوك سبأ بلقب جديد، ھو لقب
، أرض "دانذو ري"جديدا، ھو أرض . تطور خطر في حكم ملوك سبأ، إذ يعنى ذلك إن ملوك سبأ أضافوا إلى ملك سبا ملكا

والعلماء . الريدانيين، وھم الحميرين، فتوسع بذلك ملكھم، وزاد عدد نفوسھم، فأرخوا بسنة التوسع ھذه، واعتبروھا مبدأ لتقويم
   .قبل الميالد" 109"أو " 115"الباحثون في تأريخ سبأ، ھم الذين استنبطوا إن ھذا المبدأ ھو في حوالي السنة 

ا بعد أخذھم بمبدأ التقويم الحميري، التوريخ بالطريقة القديمة المألوفة وأعني بھا التوريخ ويالحظ إن السبئيين لم يھملو
حتى الملوك أرخوا بعض كتاباتھم على وفق ھذه الطريقة، وأرخوا البعض . باألشخاص وبالحوادث الجسام بالسبة أليامھم

ولدينا أسماء . ن اھمال الطريقة القديمة لشيوعھا بين الناسمما يدل على إنھم لم يتمنوا م. اآلخر وفقا للتقويم الحميري الجديد
سالم "و " يھسحم" "آل يھسحم"و " حزفرم" "آل حزفر: "مثل. عدد من األسر واألشخاص أرخت بھم الكتابات السبئية المؤرخة

. ؤرخ بجملة أشخاصوھي تواريخ محلية، لذلك تنوعت وتعددت، ويؤيد ذلك أنا نجد الملك ي. وغيرھم" آل خليل"و" بن يھنعم
ولما كان من الصعب االستمرار بالتأريخ على وفق ھذه الطريقة، إذ الحوادث الجديدة تطمس ذكر الحوادث القديمة، كانت 

وقد حرمنا ھذا التغير الفائدة المرجوة من تأريخ . التواريخ تتبدل بھذا التبدل، فينسى الناس القديم ويؤرخون بالجديد، وھكذا
  .الحوادث

بين من الكتابات السبئية إن لقب حكام سبأ، لم يكن لقبا ثابتا مستقرا بل تبدل مرارا، وأن كل تبدل ھو لتبدل الحكم في سبأ وقد ت
ولذلك صار الحكم أدوارا، واضطر المؤرخون المحدثون إلى التأريخ . ودخوله في عھد يختلف عنوانه عن العھد القديم

ثم ". ملك سبأ: "، ثم دور تال له صار اللقب فيه"مكرب سبأ: "كم لقب حكامه فيهبموجبھا، فدور أول، وھو أقدم أدوار الح
. قبل الميالد" 109"أو " 115"وقد وقع في حوالي السنة ". ملك سبأ وذو ريدان: "آخر تغير فيه عنوان الملك فصار. دور

ضرموت واليمن و أعرابھا في ملك سبأ وذو ريدان وح: "جاء بعده دور جديد صار اللقب الرسمي فيه على ھذا النحو
   .، وھو آخر دور من أدوار الحكم في سبأ و خاتمة األدوار"المرتفعات وفي التھائم

وبفضل البقية . وبفضل الكتابات السبئية حصلنا على شيء من العلم بأصول الحكم في سبأ وبما سأكتبه و بما كتبه غيري عنھم
اتھم استطعنا تكوين إلمامة عن فنھم وعن العمران عنھم، وعن نظم الري الباقية من آثار خرائب مدنھم وقراھم ومستوطن

ولوال تلك الكتابات ولوال ھذه البقية من اآلثار لما صار في إمكاننا الكالم عنھم . والزراعة لديھم وغير ذلك مما سأتحدث عنه
ة باالستقرار، وبرجال ذوي عقول مستقلة نيرة، وكلنا أمل بالطبع في إن تتبدل األيام، فتنعم العربية الجنوبي. إال بإيجاز نحل

تفھم روح الوقت و تبدل الزمن فتأمر بنبش األرض الستنباط ما ھو مدون في باطنھا من كنوز روحية ومادية، وعندئذ 
اليا تجاه ما يستطيع من يأتي بعدنا إن ينال الحظ السعيد بالكتابة عن تلك البالد كتابة تجعل كتابتنا الحالية شيئا تافھا قديما ب

و إني أرجو له منذ اآلن الموفقية والنجاح، ألني وان كنت قد دخلت إذ ذاك في باطن األرض، فصرت . سيعثر عليه من جديد
ترابا ضائعا بين األتربة، غير إن لي رجاء وأمال ال ينقطعان وال ينتھيان بموت، ھو رجاء الكشف عن الماضي الميت و بعثه 

  .ونشره وحشره من جديد
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ننا ال زلنا مع ذلك في جھل بنواح عديدة من نواحي الحياة في الممالك العربية الجنوبية التي تكونت في اليمن وفي بقية إ
نواح تتعلق بالقوانيين و ألصول التشريع، و بالحياة االجتماعية و بالحياة الدينية أو الفنية، بل و في عدد من . العربية الجنوبية

تيبھم و أعنالھم و ما قاموا به، و بصالت أولئك الحكام ببقية جزيرة العرب الجنوبية الجاھلي و ان حكم تلك الممالك و في تر
  .تقدمت في خالل السنين المتأخرة، و لكنھا ال تزال مع ذلك في بدء مراحلھا و ھي تجري ببطء و تؤدة

  المكربون

في لھجتنا، و تدل اللفظة على التقريب " مقرب"لقب معنى في الكتابات السبئية، و في ھذا ال" مكرب"لقب أقدم حكام سبأ، بلقب 
   .ھو مقرب أو وسيط بين اآللھة و الناس، أو واسطة بينھا و بين الخلق" المكرب"من اآللھة، فكان 

، وجمعھا Shopet" شوفيط"عند المعينين و " المزاود"في الواقع كھانا، مقامھم مقام " المكربون" "المقربون"وقد كان ھؤالء 
دنا، يقال كربت حياة النار، أي : كرب االمر يكرب كروبا: "و جاء في كتب اللغة". القضاة"عند العبرانيين، أي " شوفيطيم"

  .قرب انطفاؤھا، و كل شيء دنا، فقد كرب

الكروبيون سادة المالئكة، منھم جبريل : وورد. كرب، أي دنا من ذلك وقرب، وكل دان قريب فھو كارب: قال أبو عبيد
فللفظة معنى التقريب حتى في عربيتنا . كائيل، و اسرافيل ھم المقربون، والمالئكة الكروبيون أقرب المالئكة إلى العرشومي
  .عربية القرآن الكريم: ھذه

حكم المكربين بحوالي قرنين ونصف قرن، إذ افترض إن حكم المكرب األول كان في حوالي  Mlaker" مالكر"و قد قدر 
على رأيه  - وفي حوالي ھذا الزمن استبدل .". م. ق 650"وجعل نھاية حكم المكربين في حوالي السنة  ،"م،. ق 800"السنة 

   .، وانتھى بھذا التغيير في اللقب دور المكربين"ملك"بلقب مكرب لقب  -

في حوالي ، ونھاية حكمھم ."م. ق 750"وقدر غيره حكم المكربين بزھاء ثالثة قرون، فجعل مبدأ حكمھم في حوالي السنة 
وقد تمكن . ، وجعل بعض آخر في مبدأ حكم المكربين في القرن العاشر أو القرن التاسع قبل الميالد."م. ق 450"السنة 

العلماء من جمع زھاء سبعة عشر مكربا، وردت أسماؤھم في الكتابات العربية الجنوبية، وكانوا يقيمون في عاصمة سبأ 
رتب أولئك العلماء أسماء المكربين في مجموعات، وضعوا لھا تواريخ تقريبية، لعدم وقد ". صرواح"القديمة األولى مدينة 

وجود تواريخ ثابتة تثبت حكم كل ملك بصورة قاطعة، ولذلك تباينت عندھم التواريخ وتضاربت، فقدم بعضھم تأريخ اآلسرة 
في التأريخ، و اخروا، و كل آرائھم في األولى، بأن وضع لحكمھا تأريخا يبعد عن الميالد أكثر من غيره، و قصر آخرون 

و قد يأتي يوم يكون في االمكان فيه تثبيت تواريخھم . نظري فرضيات ال يمكن ترجيح بعضھا على بعض في ھذا اليوم
بصورة قريبة من الواقع، استنادا إلى الكتابات التي سيعثر عليھا و عالى دراسة الخطوط و تقدير أعمار ما يعثر عليه و 

  .حتوياته باألساليب اآلثارية الحديثة التي تقدمت اليوم كثيراو ستتقدم أكثر من ذلك في المستقبل من غير شكتحليل م
وال نعرف اللقب الذي كان بلقب به، ومن عادة حكام العربية الجنوبية . أقدم مكرب وصل إلينا اسمه" سمه على"ويعد المكرب 

وقد . وال نعرف شيئا كذلك من أمر والده. ھذه األلقاب نستطع التفريق بينھم من مكربين وملوك اتخاذ ألقاب يعرفون بھا، ومن
قبل الميالد في المقال " 820"وبحدود سنة " سناد اإلسالم"قبل الميالد في كتابه " 800"مبدأ حكمه بحدود عام " فلبي"جعل 

  .Le Museonالذي نشره في مجلة 

وھي كتابة قصيرة مكتوبة على الطريقة الحلزونية . ات أيام ھذا المكرب، من كتابGlaser 1147وتعد الكتابة الموسومة ب 
Boustrophedon  كأكثر كتابات أيام المكربين، ولقصرھا ونقصھا لم نستفد منھا فائدة تذكر في الوقوف على شيء من

   .حياة ھذا المكرب

وھي من ". فلبي"، وتابعه على ذلك من كتابات أيام ھذا المكرب Glaser 926الكتابة الموسومة ب " كالسر"وقد عد 
صبحم بن يثع كرب "، وقد كتبت عند إنشاء بناء، وصاحبھا Boustrophedonالكتابات المدونة على الطريقة الحلزونية 

، "سيدة"أي " فراھو"، ووردت فيھا لفظة "فيشان" "فيش"و " مأرب"أي مدينة " مرب"و " سبأ"وقد ورد فيھا اسم ". فقضن
ذت "و " المقه"عثتر، و : في ذلك العھد، ودونت في النص أسماء اآللھة" سبأ"الذي كان يحكم شعب " لىسمه ع"قبل اسم 

، على العادة المألوفة في التيمن بذكر أسماء اآللھة في الكتابات، ثم التيمن بذكر اسم الحاكم من مكرب أو ملك يوم تدوين "بعدن
  .الكتابة
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  .، على رأي بعض ا لباحثينCIH 955م ب والنص المذكور ناقص يكمله النص الموسو

و قد عثر عدد من الكتابات من ." م.ق 800"حوالي سنة " فلبي"، حكم على رأي "يدع آل ذرح"وللمكرب المذكور و لد اسمه 
وقد ورد فيھا  Glaser 484: ، وميزت عن غيرھا بعالمة"محرم بلقيس" "حرم يلقيس"أيامه، منھا الكتابة التي وجدت في 

وقد قدم القرابين لھذه ". سبأ"إله " اوم بيت المقه" "المقه"المخصص بعبادة " أوام" "أوم"المكرب أقام جدار معبد  إن ھذا
 Glaser 901،وتشبه ھذه الكتابة شبھا كبيرا كتابة أخرى وسمت ب "ھوبس" "ھبس"، وذكر اإلله "عثتر"المناسبة إلى اإلله 

، وأنه قر ب "صرواح"وھو معبد اإلله بمدينة " بيت المقه"فيھا إنه سور " حيدع آل ذر"أيضا، وقد أخبر " يدع آل ذرح"ل 
إن ھذه اإللھة ھي زوج اإلله " ھومل"و يرى ". حريمت" "حرمت" "حرمة" "حرمتم"ثالثة قرابين لھذه المناسبة إلى اآللھة 

  .إله سبأ" المقه"

كذلك، وقد أخر فيھا إنه عني بتعمير " ذرح يدع آل"، يرجعان إلى المكرب Glaser 1108و  Glaser 1109: والنصان
عثتر، والمقه، وذات : وأضاف أجزاء جديدة إليه، وذكر في أحدھما اإللھان المقه و عثتر، و ذكر في األخر اآللھة" المقه"معبد 
   .حميم

ببناء معبد " المقه"، بمأرب، تبين منھا إن ھذا المكرب تقرب إلى إله سبأ اإلله "المساجد"وعثر على كتابة أخرى في موضع 
  .له

إلى ھذا المكرب كذلك، وھي من الكتابات التي عليھا أحمد  AF. 17 , AF. 23 , AF .24  ,AF. 38وتعود الكتابات 
  .إلى أيامه أيضا CIH 633وتعود الكتابة ". م 1917"فخري المصري الذي أم اليمن عام 

في مأرب، المعبد الذي يعرف بين أھل المنطقة " أوام"كثيرا ببناء معبد المذكور قد اھتم " المكرب"وتدل ھذه الكتابات على إن 
وأغلب الظن إنه لم يكن ھو الباني له، و إنما كان موجودا ومبنية . و بإضافة زيادات عليه وبترميمه أيضا" محرم بلقيس"باسم 

ل الحفر فيه لم تتم بصورة علمية واسعة فيه قبله، غير إن الباحثين لم يتمكنوا من العثور على اسم بانيه حتى اآلن، ألن أعما
والكتابة التي سجلھا المكرب الذكور لم تشر إلى بناء المعبد كله، بل أشارت إلى أجزاء معين منه وھي ال تزال . حتى اآلن

لمعبد، تحمل اسمه، وھناك كتابات أخرى تحمل اسمم حكام سبأ من مكربين و ملوك ووجھاء من أضافوا أبنية جديدة إلى ھذا ا
  .أو قاموا بإصالح ما حدث فيه من خلل بمرور السنين

إلى إن حكمه كان في " فون وزمن"و ذھب .". م. ق 800"إلى إن ھذا المكرب كان قد حكم في حوالي سنة " فلبي"وقد ذھب 
السابع قبل الميالد، أو ، فيرى إن حكمه كان في أواسط النصف الثاني من القرن "البرايت"أما . حوالي القرن الثامن قبل الميالد

   .".م. ق 750"في أوائله، وثبت آخرون حكمه بحوالي السنة 

، وھي كتابة ناقصة سقط أعثر ما دون CIH 636، ورد اسمه في الكتابة "سمه علي ينف"ولد اسمه " يدع آل فرح"وكان ل 
غير ". سناد اإلسالم"9كذلك في كتاب " فلبي"ولم يذكره ". سبأ"اسمه في القائمة التي صنعھا لمكربي " ھومل"ولم يذكر . فيھا

" يدع آل ذرح"، وجعله المكرب الثالث، أي إنه وضعه بعد Le Museonإنه ذكر اسمه في القائمة التي نشرھا في مجلة، 
يدع "و إنما ذكرت بعد اسم " سمه علي ينف"بعد اسم " مكرب"ولم ترد في النص المذكور كلمة . والده مباشرة، وجعله مكربا

  ".يدع آل ذرح"، و إنما تخص األقرب إليھا، وھو "سمه على"، ليست ل "مكرب"، وھذا يعني إن ھذه الكلمة، وھي "ل ذرحأ

ولم ترد فيھا . Glaser 694ب . في الكتابة المعروفة" يثع أمر"و قبل اسم " يدع آل"بعد اسم " سمھه علي"قد ورد اسم 
  .رسمية المنبئة بتبوئھم الحكمالتي ھي الداللة ال" مكرب"نعوتھم، و ال كلمة 

أما  4"سمه علي ينف"في جملة الكتابات من أيام المكرب  CIH 371و  CIH 368الكتابتين المرقمتين " فلبي"وقد وضع 
وكان من . ، ولعله كان سيدا من ساداتھا"يبران" "يبرن"، أي من عشيرة "عم أمر بن أب أمر ذيبرن"الكتابة األولى، فصاحبھا 

في النص، " مودد سمه علي ويثع أمر"ولعله كان من ندمائھا، بدليل ورود جملة " يثع أمر"ولشقيقه " سمه علي" المقربين ل
عند العرب " نديم"عن منزلة رفيعة عند السبئيين تضاھي منزلة " مودد"أي أنه كان من المتوددين اليھما، وتعبر لفظة 

   .الشماليين



 

346 
 

وأما الكتابة الثانية فصاحبھا ". منية" "منيت" "منيتم"في مدينة " مردع" "مردعم"ه بيته تلك الكتابة عند بنائ" عم أمر"وقد دون 
، ويظھر انه كان من أشرافھا، فھو شخص آخر يختلف "لخد" "ذ لخدم"، وھو من عشرة أخرى اسمھا "عم أمر بن أب أمر"

لذلك ال أستطيع أن . م أي مكرب من المكربينولم يرد في ھذه الكتابة الثانية اس. عن الشخص األول، وان اشتركا في االسم
على إضافتھا إلى أيام ھذا المكرب ھو كون اسم صاحب " -فلبي "والذي حمل ". سمه على"أضيف ھذه الكتابة الثانية إلى أيام 

النص في " يثع أمر"و " سمه على"الكتابتين واحدا، فطن انھما رجل واحد، وان صاحب الكتابتين واحد أيضا، ولورود اسم 
ولو انتبه إلى إن كل واحد منھما ھو من قبيلة تختلف عن . النصوص من ايام المكربين stopاألول، أضاف النص الثاني إلى 

  .القبيلة األخرى، لما أضاف الكتابة الثانية إلى أيام المكربين المذكورين

شر إلى انه كان مكربا، وذكر انه حصل على ولم ي" يدع آل وتر"سماه " سمه على ينف"إلى اسم ولد من أوالد " فلبي"وأشار 
   .AF. 86, 91 92اسمه من النصوص 

أما النص  2"يثع أمر وتر"إلى عھد  CIH495, CIH 493, CIH 492, CIH490: زمن تدوين النصوص" فلبي"ونب 
CIH490  لكلمة المطموس ، وذلك بإكمال الحرفين الباقيين من ا"يثع أمر"بعد اسم " ملك"فقد وضع ناشره و محققه لفظة

ھذا إلى " يثع أمر وتر"فإذا كانت القراءة صحيحة، انصرف الذھن عن ". الالم"و " الميم"، وھما "وتر"آخرھا، الواردة بعد 
، جاز "مكرب"وان كانت القراءة مغلوطة، كان يكون أصلھا المطموس لفظة . آخر يجب أن يكون ملكا على سبأ" يثع أمر"

يثع أمر وتر بن "وتتضمن ھذه الكتابة خبرا يفيد إن ". فلبي"المذكور الذي قصده " يثع أمر وتر"و ھ" يثع أمر"حينئذ أن يكون 
في الزمن " دبر" "الدبر"وقد عثر عليھا في الموضع المسمى ب ". ھوبس" "ھبس"جدد بناء معبد اإلله " يدع ايل ذرح

  ".يثع أمر وتر:بدا بأسمھا، و قد جدد بناءه ھذا المكرب، ھو اسم قبيلة، و قد بنت مع"دابر" "دبر"إن " ھومل"و يرى . الحاضر

، و ھذه الكتابة "ھوبس"معبد اإلله : إلى أنه اسم المعبد المذكور" ھومل"في كتابات أخرى، ولھذا ذھب " دبر"وقد ورد اسم 
كان قد بلغ " وتر يثع أمر"من القرن الثامن قبل الميالد في رأي بعض الباحثين، ومعنى ھذا أن حكم ھذا المكرب السبئي 

  .ارض معين في ھذا في ھذا العھد

وصاحبه .، فھو نص قديم أيضا، كتب على الطريقة الحلزونية الشائة بيب السبئيين في أيام المكربينCIH 492وأما النص 
فية نذرا لعافيته ولعا" ذات حميم"، وقد قدم إلى اآللھة "رحاض" "آل رحضان"، أي من "حيم بن بعثتر رحضن"رجل اسمه 
   .أو إلى أبيه" يثع أمر وتر"ولكننا ال نجد فيه أي تصريح أو تلميح إلى اسم المكرب . بنته وأوالده

فھو امرؤ ال ملة له بصاحب " ذ قدرن" "آل قدران"، من "حيم بن عم يدع"، فصاحبه رجل اسمه "CIH 493"أما النص 
ومن الجائز إن . ، ولم يذكر فيه نعت الرجلين"ثع امري"و " يدع أيل""وقد ورد في النص اسم . CIH 492: النص المتقدم

المذكوران ھما المكربان اللذان نبحث عنھما، أي المكرب الوالد وابنه، و من الجائز ايضا أال " يثع أمر"و " يدع ايل"كون 
وأعتقد إن اسم  .يكونا ھما، فھنالك فجوات ال نعرف عمقھا في تأريخ سبأ، قد تكون فيھا خبايا من أسماء مكربيين وملوك

، على "ر"يثع أمر وت"على حشر النص السابق بن النصوص التي ظن إن لھا عالقة بالمكرب " فلبي"ھو الذي حمل " حيم"
  .اعتبار إن الرجلين رجل واحد، ولكن الواقع أنھما شخصان مختلفان

المذكور، ولذلك أضافه  CIH 493، أي صاحب النص "آل قدرن"من " حيم بن عم يدع"، فصاحبه CIH 495و أما النص 
ولم يرد في ھذا النص اسم ھذا المكرب وال اسم أبيه، ولعلھما ". يثع أمر وتر"إلى النصوص التي لھا صلة بالمكرب " فلبي"

  .سقطا في جملة ما سقط من اسطر وكلمات

ابنه  -على رأيه  -التالي له، وھو ليكون المكرب " يثع أمر وتر"بعد اسم " يدع ايل بين" "يدع أل بين"اسم " ھومل"وقد وضع 
   ومن أھم أعماله المذكورة في الكتابات، تحصينه وتقويته أبراج مدينة. وخليفته سنة من بعده

ويدل ذلك على إن ھذه المدينة كانت قد دخلت في ممتلكات السبئيين، في زمن ال نعرفه، قد يكون . من مدن المعينيين" نشق"
وقد ". معين"وان السبئيين كانوا يتبعون خطة التوسع بالتدرج حتى ابتلعوا مملكة . ن قبل ذلكفي أيام ھذا المكرب وقد يكو

، وحصنوھا، واتخذوھا قاعدة حصينة لإلغارة منھا على الجوف وعلى "دابر" "دبر"رأيت إنھم كانوا قد استولوا على قرية 
وقد أمر باحاطة تلك . أواسط القرن الثامن قبل الميالد ويرى بعض الباحثين إن استيالء المكرب المذكور، كان في. المعينيين
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المدينة بسور، وقد توسعت رقعتھا، إال إنھا لم تلبث إن انفصال من السبئيين، ثم عاد السبئيون فاستولوا عليھا، في أيام المكرب 
  ".ب ايل وتر"كر"والملك 

احتمال كونه ابنا ل " ھومل"ويرى . يشر إلى نعته، ولم "ھومل"، على رأي "يثع أمر"المكرب " يدع ايل بين"و حكم بعد 
  .أو شقيقا له" يدع ايل بين"

وقد ورد اسمه ". يدع ايل بين"، وھو شقيق "سمه على ينوف" "سمه على ينف"ھو أحد أوالد " يثع أمر"، فيرى إن "فلبي"أما 
" يثع أمر وتر"إنه عرف ب " فلبي" وذكر. ، ال ابنه"يدع ايل"ابن شقيق  -على رأيه  -، فيكون بذلك CIH 563في النص 

  .وجعله معاصرا للملك سرجون

  ".وتر"، وھو "يثع أمر"، ويتألف من جملة اسطر، وقد ورد فيه نعت "الحلزونية"، مكتوب على الطريقة CIH 563و النص 

ملوك، من جملتھم إنه تسلم ھداية من عدد من ال." م. ق 705- 722"الثاني " سرجون"وقد ورد في كتابة من كتابات الملك 
وقد ذھب ". عريبي" "اريبي"ملكة " شمس"السبئي، والممللكة " " It-'Amra Mat Sa-Ba'-ai "Iti'Amra" يثع أمر"

غير إن النص لم يحدد . سبأ ھذا الذي نتحدث عنه" مكرب"ھو " سرجون"المذكور في نص " يثع أمر"بعض الباحثين إلى إن 
ھب ملك آخر إلى احتمال كونه أحد الملوك السبئيين الحاكمين في شمال جزيرة العرب مكان حكم ذلك الملك السبئي، ولھذا ذ

   .على مقربة من البادية في أعالي الحجاز أو نجد مثال، أو في األرض الواقعة في المناطق الجنوبية من ألردن

الحاكمين على قبيلة سبئية في ھو أحد الملوك السبئيين " سرجون"المذكور في نص " يثع أمر"ممن يرون إن " ھومل"وكان 
الذي نبحث فيه، أي مكرب سبأ، وذلك عندما " يثع أمر"ھو " يثع أمر"شمال جزيرة العرب، غير أنه غير رأيه ھذا، وجعل 

" كرب ايلو"إنه تناول ھدية من ملك سبئي، ھو : ، جاء فيھا"سنحاريب" "سنحريب"عثرت بعثة ألمانية على كتابة للملك 
  ".كرب ايل"و " يثع أمر: "ن عندئذ إن الرجلين المذكورين اللذين قدما الھدايا، ھما المكربان، فتيق"كرب ايل"

وال أجد في تلك الھدايا عالمة على خضوع سبأ لحكم اآلشوريين، إذ أستبعد بلوغ نفوذ اآلشوريين في ذلك الزمن إلى أرض 
والرأي . ھم لذكروا اسمھم في جملة األمم التي استعبدوھاولو كان اآلشوريون قد استذلوا السبئيين اليمانيين وحكمو. اليمن

عندي إن تلك الھدايا ھي مجرد تعبير عن الصداقة التي كانت تربط بين آشور وسبا، خاصة وأن بين اليمن والعراق تجارة 
ليمن أرسل حكام مستمرة قديمة ومواصالت متصلة، فلتوطيد الصداقة بين الحكومتين وتسھيل التبادل التجاري بين العراق وا

سبأ تلك الھدايا، كما فعل أھل مكة وھم قوم تجار فيما بعد، فقد كانوا يتوددون لالكاسرة ولملوك الحيرة بإرسال الھدايا النفيسة 
  .لھم، لكسب ودھم في تسھيل أمور تجارتھم مع أسواق العراق

الذي نبحث فيه، يكون إرسال الھدايا " أمر يثع"، ھو "سرجون"المذكور في نص " و إذا أخذنا برأي من يقول إن يثع أمر
حكمه بحوالي عشرين سنة، وجعله من حوالي سنة " فلبي"وقد قدر .". م. ق 715"في حوالي السنة " سرجون"واأللطاف إلى 

   .".م. ق 700"حتى سنة " 720"

، وھي كتابة قصيرة CIH 627وقد ذكر اسمه في الكتابة ". كرب أيل بين"ابنه المكرب " يثع أمر وتر"و تولى الحكم بعد 
، وذكرت بعد "وتر"وھو " يثع أمر"، و لم يذكر فيھا نعت "يثع أمر"ومعه اسم والده " كرب ايل بين"ناقصة، ورد فيھا اسم 

، بعد "وتر"في كتابات أخرى، ذكرت في بعضھا لفظة " يثع أمر"واسم أبيه . وورد اسمه". مكرب سبأ"كلمة " يثع أمر"اسم 
  .، و لم تذكر في غيره"مكرب"كرت في بعض آخر كلمة وذ". يثغ أمر"

  .، وحسن المدينة"شوحطا"بمقدار ستين " نشق"وسع حدود مدينة " كرب ايل بين"إن : CIH 634وقد ورد في الكتابة 

وقد . ملك سبأ، من جملتھا أحجار كريمة وعطور Ka-ri-bi-lu" كرب ايلو"إنه تسلم ھدايا من " سنحريب"وورد في أخبار 
الذي نبحث " المكرب كرب آل بين"ذھب الباحثون في ھذا الموضوع إلى إن ھذا السبئي، الذي قدم الھدايا إلى ملك آشور، ھو 

فلقبوة وذلك ألن اآلشوريين لم يكونوا على علم بألقاب حكام سبأ، ". ملك"وإن كان النص اآلشوري قد نعته ب . عن سيرته
  ".ملك"بلقب 
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سمه "في آخر المجموعة األولى من مجموعات مكربي سبأ، ووضع إلى جنبه اسم " كرب ايل بين"أسمم " ھومل"وقد جعل 
  : ، وصارت مجموعه ھذه بذلك على ھذا النحو"على ينف

  ".دون نعت"سمه على  -  1

  .يدع ايل ذرح -  2

  .يثع أمر وتر -  3

  .يدع ايل بين -4

  ". يعرف نعتهال"يثع أمر  -  5

  .في الحكم" كرب ايل بين"، ولعله كان يشارك شقيقه "سمه على ينف"و " بين"كرب ايل  -  6

، وقد جاء Halevy 349، واليه تعود الكتابة الموسومة ب "ذمر على وتر"ابنه المكرب " كرب ايل بين"وولى الحكم بعد 
و باصالح األرضين المحيطة بھا، وبتحسين نظم الري فيھما، ، "نشق"، أي "نشقم"إن ھذا المكرب أمر بتوسيع مدينة : فيھا

   .وذلك فيما وراء الحد الذي وضعه أبوه لھذه المدينة، وانه قد جعل ذلك وقفا على شعب سبا

، وھي مدينة معينية في األصل، إن السبئيين وجدوھا أرضا خصبة غنية و مھمة "نشق"ويظھر من عناية المكربين بمدينة 
م، وقد صارت خرابا، فقرروا إصالح ما تخرب منھا، واستصالح أرضھا إلسكان السبئيين فيھا، ووسعوا في بالنسبة إليھ

حدودھا، وأصلحوا ما تداعى ووھن من نظم الري فيھا، ووزعوا األرضين الزراعية منھا على أتباعھم السبئيين،وحولوھا 
سياسية، حيث كانت تستقطع األرض من المدن التي تفتحھا، وقد كانت الشعوب القديمة تتبع ھذه ال. بذلك إلى مدينة سبئية

  .وتعيھا أفرادھا، للسكن فيھا و إلعمارھا وللھيمنة على أھل المدينة ألصليين

ولم يرد فيھا ذكر . ، و إصالحه"عثتر"إن ھذا المكرب أمر بتجديد ما تلف وتداعى من معبد اإلله : وقد جاء في إحدى الكتابات
  ".يزحم"و " يھزحم"كان يحكم قبيلة " قول"ان فيه ذلك المعبد، كما جاء اسمه في كتابة أخرى دونھا قيل اسم الموضوع الذي ك

وقد ذكر اسمه في كتابات عدة من . الحكم" سمه على ينوف" "سمه على ينف"ابنه المكرب " ذمر على"وتولى بعد المكرب 
وھو جزء . لسيطرة على مياه األمطار واالستفادة من السيولل" رحاب" "رحبم"أھمھا كتابة تشير إلى تعمير ھذا المكرب سد 

في نھاية " شھر يھرعش"الذي نما على مرور األيام، وتوسع حتى كمل في زمن " سد مأرب"من المشروع المعروف به 
نكبة كبيرة  وقد بقي قائما إلى قبيل اإلسالم، وعد سقوطه. القرن الثالث للميالد، فصارت تستفيد منه مساحة واسعة من األرض

، ذلك ألن سقوطه أدى إلى "تفرقوا أيدي سبأ: "من النكبات التي أصابت العربية الجنوبية، حتى ضرب بسقوطه المثل، فقيل
   .تفرق السبئيين، وإلى ھجرھم من بالدھم التي ولدوا فيھا وإلى تفرقھم شذر مذر في البالد

ثقب حاجزا من الحجر، وفتح ثغرة فيه لمرور المياه " على ينفسمه "إن المكرب  Glaser 514وتخبر الكتابة الموسومة ب 
، وھي منطقة ورد اسمھا في كتابات عديدة، و كانت تغذيھا "يسران" "يسرن"، لتسيل إلى منطقة "رحاب" "رحبم"منھا إلى سد 

الكبيرة، فتغذي أرضا  وھو من المسايل" ذلة"مسايل و قنوات عديدة تأتي بالماء من حوض ھذا السد، وتبتلع ماءھا من مسيل 
  .خصبة ال تزال على خصبھا، ومن الممكن االستفادة منھا فائدة كبيرة باستعمال الوسائل الحديثة في إيجاد المياه

، إنھا شھادة مھمة تشير إلى مبدأ تأريخ ھذا السد، ولكنني ال "مأرب"وكتابة ھذا المكرب، ھي أقدم وثيقة وصلت إلينا عن سد 
السد كان من تفكر ھذا المكرب وعمله، وانه أول من شق أساسه ووضع بني إنه، فقد يكون السد من عمل  أستطيع إن أقول إن

  .أناس غيره حكموا قبله، وما المشروع الذي أقامه ھذا المكرب إال تتمة لذلك المشروع القديم

." م. ق 750"ترجعه إلى حوالي السنة . لكتابة ھي وثيقة ترجع تأريخ السد إلى جملة مئات من السنين سبقت الميالد"إن ھذه 
  .على رأي بعض الباحثين
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  .وقد ورد اسم ھذا المكرب في عدد من الكتابات أكثرھا متكسرة

في العناية بأمور الري، فأدخل تحسينات كبيرة على سد " سمه علي ينف"على سنة أبيه المكرب " يثع أمر بين"وسار المكرب 
، وزاد بعمله ھذا "يسران" "يسرن"ثغرة في منطقة صخرية لتسيل منھا المياه إلى أرض مأرب، وأنشأ له فروعا جديدة، ففتح 

القديم " رحاب" "رحيم"في التحكم والسيطرة على مياه السيول، وفي تسخير الطبيعة لخدمة اإلنسان، وعمل على تعلية سد 
عددھم، حتى تغلب على عدد سكان الذين زاد " مأرب"وتقويته، فوسع بذلك األرضين الزراعية، وزاد في ثروة أھل 

بذلك من منازعة ھذه العاصمة، إلى إن تغلبت عليھا، فصارت العاصمة " مأرب"عاصمة المكربين، وتمكنت " صرواح"
   .إله سبأ الكبير" المقه"للسبئيين ومقر حكام سبأ، وصاحبة معبد 

. كانا المؤسسين األصليين لسد مأرب" بينيثع أمر "والمكرب " سمه علي ينف"وقد ذھب بعض الباحثين إلى إن المكرب 
  .ويرجعون زمانھما إلى القرن السابع قبل الميالد، فيكون إنشاء السد إذن في ھذا الزمن على رأي ھؤالء الباحثين

وقد استمر من جاء بعدھما في إصالحه وفي إضافة زيادات إليه وفي توسيعه وترميمه، إذ أصيب مرارا بتلف اضطر 
وقد كان آخر ." م. ب 542"وسنة ." م. ب 450"وقد أشر في الكتابات إلى تھدم جزء منه في سنة . صالحهالحكومات إلى إ

، فلم ."م. ب570"والسنة ." م. ب542"والظاھر أن تلفا أصابه بعد ذلك فيما بين السنة ". أبرھة"ترميم و إصالح له في أيام 
  .الى ذلك وردت اإلشارة في القرآن الكريميصلح فترك الناس مزارعھم، واضطروا إلى الھجرة منھا، و

ويشير ". حريب" "حرب"أنه سور وحصن قلعة : ، وقد جاء فيھاPhilby 77والى ھذا المكرب تعود الكتابة الموسومة بسمة 
تحصين المدن و بناء القالع والتوسع في األرضين، التي تعود إلى شعوب أخرى مثل، قتبان ومعين، إلى توسع السبئيين في 

د المكربين، والى اتخاذ ھذه الحصون مواقع ھجومية تشب منھا جيوشھم على جيرانھم الذين أصاب حكوماتھم الضعف عھ
وقد ھاجھم ھذا المكرب القتبانيين كما يظھر من كتابة عثر عليھا في مأرب، فقتل شھم زھاء أربعة آالف جندي في . والھزال

، وال نعرف الخسائر التي لحقت يالمعينيين، للكسر الذي في الكتابة "معن" ، ثم ھاجم مملكة"سمه وتر"عھد ملك قتبان الملك 
غير آن الظاھر يدل على انه انتصر عليھم، ثم عقب ذلك إخضاع القبائل والمدن التي لم تكن خاضعة لسبأ حتى أرض 

ارك التي نشبت قرب خسائر كييرة، فقتل منھا في المع" امرم" "أمرم"و " مھامرم" "مھأمرم"و قد أوقع ب ". نجران"
ألف أسير وغنم واحدا وثالثين ألف ماشية، وأحرق ودمر عددا من " 63"زھاء خمسة وأربعين ألف رجل، وأسر " نجران"

   .قراھا ومدنھا

والظاھر ". مھأمرم" "مھامرم"ملك " لعذرايل"مدينة " رجمة" "رجمت"وذكر صاحا الكتابة أن من المدن التي أحرقت مدينة 
" رجمة" "رجمت"وأحرقت أيضا اكثر قرى ھذه المملكة ومدنھا وجميع المدن بين . نة، كانت عاصمة الملكأن ھذه المدي

  ".نجران"و " رجمات"

وقد يكون ھو المكان ". رجمة" "رجمت"في اليمن، وھو اسم يذكرنا بمدينة " رجمة"موضعا سماه " الھمداني"وقد ذكر 
  .المذكور

، وتحصينه للمدينة ببروج بناھا من "مأرب"منھا بناؤه بابين لمدينة . ل عبرانية عديدةأعما".يثع أمر بين"وقد قام المكرب 
، ومعبدا آخر لعبادة "ريدان" "ريدن"، ومعبدا في "علم"، ومعبد "نسور"ومعبد " مرشوم"وقد بنى . نوع من الحجر" البلق"
، وحفر "ذھب" "ذھبم"نية بإزاء باب معبد وعدة أب" عدمان" "عدمن"، وبنى "حنان" "حنن"في " ذات بعدان" "ذات بعدن"

، " يسران" "يسرن"، وعمقه حتى غذى مناطق واسعة جديدة من "رحاب" "رحبم"، و وسع مجرى "حبابض" "حببض"مسيل 
، "أبين"حيث أوصل مياھه إلى " يثعان" "يثعن"، وكذلك سد "أبين"إلى " مقران"، وأوصل مياه "مقران" "مقرن"وبنى سد 

  ".طرقل"الواقع مقابل " كھل" "كھلم"و " منھيت"" منھيتم"وسد 

ھذه األعمال الھندسية التي قام بھا ھذا المكرب وأسالفه من قبله، لالستفادة من مياه األمطار،ھي من المشروعات الخطيرة 
ولسنا نجد في . التي ترينا تقدم أھل العربية الجنوبية في فن الري واالستفادة من األمطار في تحويل األرض اليابسة إلى جنان

لقد . لة فكرت في مثل ھذه المشروعات وفي التحكم في الطبيعة لالستفادة منھا في خدمة اإلنسانالتأريخ القديم إال ممالك قلي
إنھا مثل حي يرينا قدرة اإلنسان على اإلبداع متى شاء . إلى جنان ترى آثارھا حتى اآلن" ذنة"أو " أذنة"حول ھذا السد ارض 
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وعن جنان سبأ باطال، " مأرب"رواھا األخباريون عن سد وليست ھذه القصص والحكايات التي . واستعمل عقله و سخر يده
   .إنھا صدى ذلك العمل العربي الكبير

وقد ظل حكام سبأ الذين حكموا من بعدھما يجرون إصالحات، و يحدثون إضافات على سد مأرب، و يرممون ما يتصدع منه 
ث مھم وقع له ھو التصدع الذي حدث فيه سنة وقد تعرض مع ذلك للتصدع مرارا، وكان آخر حد. كما يظھر ذلك من الكتابات

  .وذلك في أيام أبرھة." م. ب542"

ويظھر إن تصدعا آخر وقع له بعد ھذه السنة، فأتى عليه، و اضطر من كان يزرع بمائه إلى ترك أرضھم، والھجرة منھا إلى 
  .ارضين جديدة

وقد أخذت عناية حكام سبأ بھذه المدينة تزداد، إلى إن ، "مأرب"ويظھر من كتابة ناقصة إن ھذا المكرب أنشأ أبنية في مدينة 
  .في األفول إلى إن زال وجودھا" صرواح"صارت مقرھم الرسمي، وبذلك أخذ نجم 

، الحتفاله بموسم الصيد المسمى "وم" ".نومم"عند باب " مذبحا"وذكر اسم ھذا المكرب في كتابة أخرى دونت عند تشييده 
ألن الكتابة قصيرة " عثتر"وال نعرف اليوم شيئا عن ھذا الصيد الذي خصص باسم اإلله ". صيد عثتر" "عثتر"باسم إالله 

وعباراتھا غامضة، ولكن يظھر منھا إن مكربي سبأ كانوا يحتفلون في مواسم معينة للصيد، وانھم كانوا يجعلون صلة بينه 
وقد عثر على كتابات . رك لھم فيه، ولتمنحھم صيدا وفيراوبين اآللھة، ولعلھم كانوا يفعلون ذلك تسميا بأسماء تلك اآللھة، لتبا

  .حضرمية و غيرھا، لھا صلة باالحتفاالت التي كانت قام للصيد

  .، فلم تعطنا شيئا جديدا يفيد في استخراج مادة تاريخية منھا"يثع أمر بن سمه على"وذكر في كتابة قصيرة اسم 

بعد اسم المكرب السابق في قائمته ألسماء المكربين التي نشرھا في " فذمر علي ينو" "ذمر علي ينف"اسم " فلبي"وقد وضع 
، وأشار "يثع أمر بين"بعد اسم " ذمر علي"، فوضع اسم "ھومل"، أما "يكرب ملك وتر"وأبوه، ھو . Le Museon: مجلة

   ".يثع آمر بين"إلى إنه غر متيقن من اسم أبيه، وذكر إن من المحتمل إن يكون أبوه المكرب 

 - أرقام عدة نصوص، لھا " فلبي"وقد دون . لم يشر إلى إنه كان مكربا". يكرب ملك وتر"اسم  AF. 70: وقد ورد في النص
، وھو نص سقطت منه أسطر وكلمات، ووردت فيه أسماء اآللھة CIH 491: منھا النص". ذمر علي"صلة ب  -على رأيه 

" نشاكرب"و " الكرب"و " ذمر علي"و " كرب آل: "وأسماء". ممذات ح" "ذت حمم"و " عثتر"و " المقه"و " ھوبس" "ھبس"
  ".كبير أقيان"أي " كبراقين"

على سبأ، ثم بدا له فغير رأيه في " مكرب"افتتح حكمه وھو . خاتمة المكرببن وفاتحة الملوك في سبأ" كرب ايل وتر"ويعد 
إلى إن استبدل فيما بعد " ملك سبأ"، فلقب نفسه وسار من حكم بعده على سنته ھذه". ملك سبأ"اللقب، فطرحه، ولقب نفسه 

  .كما سنرى فيما بعد" ملك سبأ وذي ريدان"أيضا به لقب 

أننا حصلنا عليه من : بدء حكمه مكربا ثم ختمه ملكا، فجوابنا" كرب ايل وتر"أما إذا سألنا عن كيفية حصولنا على علمنا بأن 
، فعلمنا إنه تولى الحكم مكربا، ثم وجدنا "مكرب"في الكتابات القديمة األولى ھو الكتابات المدونة في أيامه، فقد وجدنا إن لقبه 

، فعرفنا إنه لقب جديد حل محل اللقب القديم، ثم وجدنا من جاء بعده يحمل ھذا اللقب الجديد، فصار "ملك سبأ"له لقبا آخر ھو 
  .آخر مكرب و أول ملك في سبأ في آن واحد" كرب ايل وتر"

حتى " 620"وقد زعم إنه حكم من .". م. ق 600"حتى " 620"إلى حوالي السنة " كرب آل وتر"زمان حكم " فلبي"و يرجع 
ورأى بعض آخر إنه حكم في نھاية القرن الخامس قبل الميالد، وذھب . مكربا، ثم حكم السنين الباقية ملكا." م. ق 610"سنة

   .بعض أخر في التقدير مذھبا يخالف ھذين التقديرين

و كتابات " صرواح"كما يتبين من بعض الكتابات التي دونت في أيامه مثل الكتابة الموسومة بكتابة " كرب ايل وتر"ان وقد ك
في التوسع وفي القضاء على الحكومات " يثع أمر بين"أخرى سأشير إليھا في أثناء البحث محاربا سار على خطة المكرب 

لحكم السبئيين، بل زاد عليه في توسيع تلك الحروب، وفي إضافة أرضين العربية الجنوبية األخرى أو إخضاعھا لحكمه و 
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جديدة إلى سبأ، زادت في رقعتھا وفي مساحة حكومة السبئيين، ولكنھا أنزلت خسائر فادحة باألرواح، وأھلكت الزرع 
ما تھدم وخرب، فان والضرع والناس في العربية الجنوبية، وان كان قد قام من ناحية أخرى بأعمال عمرانية و بإصالح 

وما الربح في ھذه الحروب إال للملوك وللمقربين إليھم من أقرباء . الحرب ضرر،ينزل بالخاسر و بالرابح على حد سواء
   .وصنائع

التي أشرت إليھا، ھي من أخطر الوثائق التأريخية القديمة التي تتعلق بأخبار سبأ وبأعمال ھذا المكرب " صرواح"وكتابة 
كل ما قام به من أعمال حربية وغير حربية، فھي إذن سجل سطرت فيه بإيجاز أعمال " كرب ايل وتر"يھا الملك، دون ف

ولذلك فھي بحق من الوثائق المھمة الخطرة القليلة التي وصلت إلينا في تأريخ الحكام الجاھليين، . المكرب الملك وأفعاله
ر على مكرب سبأ عندما صار ملكا، وذلك إللھه المقه ولشعبه ھذا ما أسر بتسطيره كرب ايل وتر بن ذم: "افتتحھا بجملة

، تعبيرا عن شكره له ولبقية اآللھة على نعمھا وآالئھا وتوفيقھا له بأن صيرته ملكا، وأنعمت على شعبه بالمنن "شعب سبأ
" ھوبس"و " عثتر: "لھين، إظھارا لشكره ھذا وتقربا إليه، وكسا صنمى اإل"عثتر"والبركات، بأن نحر ثالث ذبائح إلى اإلله 

ثم انتقل إلى تمجيد آلھته التي وحدت صفوف شعبه بأن جعلت أتباعه كتلة . ، تقربا إليھما وشكرا لھما على نعمھما عليه"ھبس"
واحدة متراصة كالبنيان المرصوص، أدى واجبه على أحسن وجه، وقام بما عليه خير قيام، ال فرق في ذلك بن كبير وصغير، 

ثم انتقل بعد ھذا الحمد والثناء إلى حمد آخر و ثناء جديد سطره آللھته إذ باركت في أرضه وأرض شعبه، . بقةوبين طبقة وط
ووھبت أرض سبأ مطرا سال في األودية، فأخذت األرض زخرفھا بالنبات،و إذ مكنته من إنشاء السدود، وحصر السيول حتى 

ماكن التي حرما الماء، كذلك إحياء أرضين واسعة بإنشاء سد لحصر صار في اإلمكان اسقاء األرضين المرتفعة، و إحياء األ
و األرضين األخرى التي لم تكن المياه تصل إليھا، فوصلت إليھا " مأودن" "ماودن"لسقي " عھل"مياه األمطار يتصل بقناة 

، و بإنشائه مسايل "ديھو" "ھوديم" "ھودم"التي جاءھا الماء من " موتر" "موترم"بامتالء حوض السد بالماء، حتى سقت 
   .حتى صارت المياه تسقي كل أرض" ريمان" "ريمن"، ونظم الري في "وقه"و " وتر"و " ميدع" "ميدعم"أوصلت المياه إلى 

" نقبت" "نقبتم"و " سأد" "سادم"، بعد ما تقدم إلى التحدث عن حروبه وانتصاراته، فأشار إلى إنه غلب "كرب ايل وتر"وانتقل 
وأحرق مدنھم، وأوقع فيھم فقتل " أروى"و " ضلم" "ضلم"و " ضبر"، و قھر "المعافر" "معفرن"جميع مدن ، وأحرق "نقبة"

  .ثالثة آالف، وأسر ثمانية آالف، وضاعف الجزية التي كانوا يدفعونھا سابقا، وفي جملتھا البقر والماعز

، وتغلب "شرجب" "شركب"وعلى " ذبحان ذو قشر" "ذبحن ذ قشرم"ثم انتقل إلى الكالم على بقية أعماله، فذكر إنه أغار على 
، وجعلھما وقفا أللمقه ولشعب سبأ، وھزم "صير"وعلى وادي " عسمة" "عسمت"عليھا، فأحرق مدنھما، واستولى على جبل 

" حمن"حتى " لجأتم" "لجاتم"من " وسر"في معارك كلفتھا ستة عشر ألف قتيل و أربعين ألف أسير، وانتھبت جميع " أوسان"
  ".نسم"، و نھبت "ذيب"و " حمان" "حمن"و " أنف" "انفم"، وأحرقت جميع مدن "مانح"

ھو موضع يقع على " حمن"في الزمن الحاضر، وأن " لجية"، ھو موضع "لجيأة" "لجيأت" "لجيت"ويرى بعض الباحثين إن 
  .أو جزء منھا "مرخة"، فإنھا أرض "وسر"وأما ".. ھجر السادة"، أو الموضع المسمى ب "وادي حمان"مدخل 

ما نزل بغيرھا من " دئينة"، بھزيمة منكرة، ونزل بأرض "جردن"و " رشأى"و أصيبت األرضون التي تسقى بالمطر وھي 
واستبيحت ثم دمرت وأحرقت، و نھبت قراھا وبساتينھا التي تقع في " تفض"ھزائم منكرة، وأحرقت مدنھا وھتكت مدينة 

، وفعلت جيوشه ھذا الفعل في األرضين األخرى إلى إن بلغت ساحل البحر فأحرقت األرضين الخصبة التي تسقى بماء المطر
  .أيضا كل المدن الواقعة عليه

تتاخم " دھس"ولما كانت . والبحر" دتنت"، يجب إن يكون بين أرض "تفض"إن موقع مدينة " كرب ايل"ويظھر من نص 
. في الزمن الحاضر" يافع"ھي أرض " دھس"ن أرض من جھة أخرى، ذھب بعض الباحثين إلى إ" تفض"من جھة و " عود"

وال زال ". الھمداني"في أيام " سروحمير"ب " يافع"وقد عرفت ". خنفر"، فأنھا الخرائب الواسعة المتصلة بمدينة "تفض"أما 
   .أھل يافع يرجعون نسبھم إلى حصر

التي " دھسم" "دھس"إن " فون وزمن"رأى  وقد. في الوقت الحاضر" يافع"أرض " أبين"وتكون الھضاب الواقعة وراء دلتا 
  ".يافع"، ھي أرض REP. EPIG. 3945: يرد اسمھا في النص
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في أيام ملكھا " أوسان"ضربة نكراء و استولى على كل مناطقھا إلى أن بلغ أرض " وسر"إنه ضرب " كرب ايل وتر"وذكر 
لشعبھا أوسان السيف، واستذل رؤساءه، وجعل ، فأمر جنوده بأن يعملوا في "مرة"، "مرت"، "مرتو"، "مرتوم" "مرتم"

و قرابين لھا، وقرر إن يكون مصير ذلك الشعب الموت " سمھت"وھم رؤساء البلد، رقيقا لآللھة " المسود" "المزود"رؤساء 
، ومعالم ما فيه من كتابات اوسانية، "مسر" "مسور"المسمى " مرة" "مرتم" "مرتوم"واألسر، وأمر بتحطيم قصر الملك 

زالة الكتابات األوسانية التي كانت تزين جدران معابد اوسان، ولما تم له كل ما أراده ورغب فيه، أمر بعودة الجيش السبئي، وا
  .من أحرار وعبيد من أرض اوسان ومن المقاطعات التابعة لھا، إلى ارض سبأ، فعادة إليھا كما صدر األمر

و لواحقھا، " حمدان" "حمدن"وتوابعھا، وكذلك " سروم" سرو" "سرم"م أمر عندئذ بض" كرب ايل"إن الملك : وتذكر الكتابة
إلى السبئيين، وأحاط المدينة بسور، و أعاد الترع والقنوات و مسايل الماء إلى ما كانت " سرم"إلى حكومة سبأ، و سلم ادارة 

أسر خمسة آالف أسر، وأحرقت أكثر فقد حلت بسكانھا الھزيمة، وقتل منھم ألفا قتيل و" تبنى"و " دھس" "دھسم"وأما . عليه
وقد ". دھس" "دھسم"، فقد أبقيت لملك "عود" "عودم"أما مقاطعة . ، في سبأ"دثنت" "دثينة"مدنھا، وأدمجتا ومعھما مقاطعة 

  .الذين انفصلوا عن أوسان حلفاء لسبأ، فأبقيت لھم أمالكھم و األرضون التي كانت لھم" العوديون"عد 

في الزمن " عوذلة"ويرى بعض الباحثين إنھا ". مذحيم" "مذحي"في األصل، ثم خضعت ل " وسانأ"من أرض " عود"وكانت 
   .الحاضر

وكل مدنھا وجميع ما يخصھا من أرضين زراعية وما في مما " أنف" "انفم"إن : وجاء في ھذه الكتابة، وبعد الجملة المتقدمة
" فخذ علو"إلى " جردان" "جردن"ل األرضين من وك" رشأي" "رشاي"و " نسم"من أودية ومراعي، وكذلك كل أرض 

وجميع " رتحم"و " ميفع"و " أتخ" "اتخ"والمدن " سيبان" "سيبن"و " كحد"، وكذلك جميع المدن والنواحي التابعة ل "عرمو"و
" نة تبردثي" "دثينة تبرم"و " ميسر" "ميسرم"و " دثينة أخلفو"ومدنھا وجنودھا أحرارا وعبيدا، و " عبدان" "عبدن"منطقة 

وما فيھا من " تبرم" "تبرم"وكل أرض " داث" "دث"وكل المدن واألودية والمناطق والجبال و المراعي في منطقتي " وحرتو"
والسواحل وكل بحار ھذه األرضين، " دھس"إلى اتجاه " تفض"سكان وأمالك وأموال حتى البحر، وكذلك كل المدن من 

ملك " مرتوم"ومدنھا ومزارعھا، وجميع ما يملكه " لبنة" "لبنت"و " عبرة" "تعبر"و " سلعان" "سلعن"و " يل أي"ومناطق 
، وجميع سكان ھذه المناطق من أحرار "كحد حضن" "كحد حضنم"وكذلك " يتحم"و " تبنى"و " دھس"أوسان وجنوده في 

  .ملكا لسبأ وآللھة سبأ" كرب ابل وتر"ورقيق وأطفال و كبار، كل ھذه من بشر وأمالك جعلھا 

وقد ذكر . في الزمن الحاضر" مياسر"ھو ارض قبيلة " دثينة"، وھو من مواضع ارض "ميسر" "ميسرم"ظن إن موضع وي
  .دثينة القديمة"سبع آبار ترتوي منھا القبيلة المذكورة التي تقطن ارض " مياسر"بعض السياح إن في أرض 

حصن "في نص متأخر جدا عن ھذا النص، ھو نص الواردة في النص، ھي اسم قبيلة، ورد ذكرھا " سيبان" "سيبن"ولفظة 
وإلى " كبراء" "كبر"فقد أشير إلى . و معنى ذلك إنھا من القبائل التي ظلت محافظة على كيانھا إلى ما بعد الميالد". غراب

" نصاف"ويرى بعض الباحثين إن موضع ". نصاف" "نصف"أصحاب " سيبان"أي " سيين ذ نصف"وورد ". سيبان" "أقيال"
   .في الزمن الحاضر" نصاب"، ھو الموضع الذي يقال له "نصف"

، فھو "رتحم" "رتح"واما ". خورة"وفي غرب وادي " وادي نصاب"، فتقع في الزمن الحاضر في غرب "ميفعة" "ميفع"و اما 
وأما ". غرابحصن "وقد ذكر أيضا في جملة القبائل التي وردت أسماؤھا في نصى ". سيبان"اسم قبيلة واسم مدينة في ارض 

وكل : "في نصه" كرب أيل"وقد قال فيه . في الزمن الحاضر" نصاب"، فانه اسم موضع يقع في جنوب "عبدان" "عبدن"
معبرا بذلك عن تغلبه على كل أھل ھذه األرض ". ارض عبدان ومدنھا وواديھا وجبلھا ومراعيھا وجنود عبدان احرارا وعبيدا

  .مراعمن مدنيين وعسكر، حضر وأھل بادية و

، "العوالق العليا"ارضا حكومية، وتقع في الزمن الحاضر في سلطنة " عبدان" "عبدن"كل ارض " كرب ايل وتر"وقد صير 
  .ما زال حتى اليوم بقراه وبمياھه من ارض السلطان، أي إنه أرض حكومية تخص السلطنة" وادي عبدان"ويالحظ إن 

وكل سكانھا من أحرار ورقيق بالغين وأطفاال، وكل ما " كحد"ه سجل جميع إن: مخبرا في كتابته ھذه" كرب أيل وتر"واستمر 
ثم ذكر أنه . وأطفالھم، غنيمة لسبأ" عبرة" "عبرت"و " شيعن"و " يل أي"يملكونه، القادرين على حمل السالح منھم، وجنود 

ومساعدتھم له، أمر بإعادة وشعب حضرموت مع لشعب سبأ في ھذا العھد " يدع ايل"نظرا إلى تحالف ملك حضرموت الملك 
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إليھم كذلك، للسبب " أوسان"إليھم، وأمر بإعادة ما كان للقتبانيين ولملك قتبان من ملك في " أوسان"ما كان لھم من ملك في 
  .فأعيدت تلك األمالك إلى الحضارمة وإلى القتبانيين. نفسه

إنه أمھر جيشه بالھجوم عليھم، فأنزل : م له، فقاللسبأ وعن معارضتھ" كحد سوطم"فتحدث عن عداء أھل " كرب ايل"ثم عاد 
بھم ھزيمة منكرة وخسائر جسيمة، فسقط منھم خمس مئة قتيل في معركة واحدة، واخذ منھم ألف طفل أسير وألقي حائك ما 

   .عدا الغنائم العظيمة واألموال النفيسة الغالية وعددا كبيرا من الماشية وقع في أيدي السبئيين

العداء، فذكر إنھا أصيبت بھزيمة منكرة، " ، وقد عارضته كذلك وناصبت "نشان" "نشن"بعد ذلك عن " ايلكرب "وتحدث 
وكل ما يخصھا من أمالك " بيحان"و " عشر"فاستولت جيوشه عليھا، و أحرقت كل مدنھا ونواحيھا وتوابعھا، ونھبت 

لثانية، لذلك ھاجمھا السبئيون و حاصروھا عادت فرفعت راية العصيان للمرة ا" نيشان" "نشان"وذكر إن . وارضين
" نيشان"وتوابعھا إلى دولة سبأ، وسقوط آلف قتيل من " نشق"معھا ثالثة أعوام، كانت نتيجتھا ضم " نشق"وحاصروا مدينة 

" نشن"ھزيمة منكرة، وانتزاع كل ما كانت حكومة سبأ قد أجرته من أرضين ل " سمه يفع"وھزيمة الملك " نشن" "نشان"
" سمه يفع"، وكل ما كان ل "أيكم"و " فذم"و " دورم"، و "جوعل"و " قوم: "دتھا ثانية إلى سبأ، وتمليك مملكة سبأ المدنوإعا
، "منتھيتم"، وكذلك كل ما كان لمعبد األصنام الواقع على الحدود من أمالك وأوقاف حتى "ياكم" "يأكم"من ملك في " نشن"ول 

   .فسجلھا باسمه وباسم سبأ

الذي " مذاب"، وماء "حرمت"، و "ضلم"الزراعية وجميع السدود التي تنظم الري فيھا، مثل، " نشن"بأ أرض وصادرت س
أما ما تبقى من المدينة، . ودمره حتى أساسه" نشن"وأماكن أخرى بالماء، وسجلت ملكا لسبأ، وخرب سور " نشن"كان يمون 

وفرض كفارة على كھنة آلھة ". نشن"، وكذلك مدينته "عفر" "عفرو"وھدم قصر الملك المسمى . فقد أبقاه، ومنع من حرقه
إسكان السبئيين في مدينتھم وبناء " نشن"المدينة الذين كانوا ينطقون باسم الآللھة، ويتكھنون باسكما للناس، وحتم على حكومة 

" ھرم"ملك " يذمر ملك"ة ل و أعطاه باإلجار" ذو قفعن"في وسط المدينة، وانتزع ماء " المقه"معبد لعبادة إله سبأ اإلله 
، ووسع حدود مدينة "كمنا" "كمنه"مللك " نبط على"وأجره ل " ذات ملك وقه"، وانتزع منھا كذلك السد المعروف ب "ھريم"
مدينة " كرب ايل"إلى موضع الحدود حيث النصب الذي يشير إليه، وسور " ذات ملك وقه"من موضع سد " كمنا" "كمنه"
  .، وفرض عليھا الجزية تدفعھا لسبأ"عربم"و " جزيت"و " يدھن"تغاللھا، وصادر وأعطاھا سبأ الس" نشق"

، فذكر إن ھذه المدن غاضبته "فنن"و " ھربم" "ھرم"و " سبل"بعد ھذا الكالم إلى الحديث عن أھل " كرب ايل"وانتقل 
لك، وأسر منھم خمسة آالف أسير، وعارضته، فأرسل عليھا جيشا ھزمھا، فسقط منھا ثالثة آالف قتيل، وسقط ملوكھا قتلى كذ

   .وغنم منھم خمسين و مئة ألف من الماشية، وفرض الجزية عليھم عقوبة لھم، ووضعھم تحت حماية السبئيين

، فذكر "أمر" "أمرم"، و "مھأمر" "مھا مرم" "مه أمر" "مھامر"في كتابته ھذه أھل " كرب ايل"وكان آخر من تحدث عنھم 
، حيث تكبدوا خمسة آالف قتيل، "العواھب" "عوھب" "عوھبم"، و "مھأ مرم" "مه امرم"بائل انه ھزمھم وھزم كذلك كل ق

وأسمر منھم اثني عشر آلف طفل، وأخذ منھم عددا كبيرا من الجمال والبقر والحمير والغنم يقدر بنحو مئتي آلف رأس، 
و فرض " نجران"في " مه أمرم"اه مي" كرب أيل"، فدمرت وصادر "يفعة" "يفعت"وسقطت " مه أمرم"وأحرقت كل مدن 

  .الجزية يدفعونھا لسبأ" مه أمر"على أھل 

أسماء المدن المذكورة والمقاطعات المحصنة  Glaser 1000Bالمسماة ب " صرواح"في كتابة " كرب ايل وتر"وقد قص 
، "نب"، و "يثل"و " لمكت: "ومن ھذه. التي استولى عليھا، وسجل بعضھا باسمه وبعضا آخر باسم حكومة سبأ و بآلھة سبأ

" نعوت ذت فددم"، و "حنذف" "حنذ فم" "حنذفم"، و "يعرتم" "يعرت"، و "أوم" "اووم"، و "وقب"، و "رداع" "ردع"و
وسور : " ، وھي مواضع كانت مسورة محصنة بدليل ورود جملة"تمس" "تمسم"، و "حزرأم" "حزرام"، و "نعوت ذات فدد"

  .بعدھا مباشرة..." وحصن

و " صدوم" "صدم"و " صنوت"و " تلنان" "تلنن: "بتسويرھا وبتحصينھا، فھي" كرب ايل وتر"واضع التي أمر وأما الم
" وعلن"وحصن وسور " تمنع"ومسيال الماء المؤديان إلى " محرثم"، و "ميفع بخبأم" "ميفع بخجام"و " رداع" "ردع"
أمر بإعادة القتبانيين إلى ھذه المدن، ألنھم كانوا قد تحالفوا  ، وذكر بعد ذلك إنه"كدار" "كمدر"و " موثبتم" "مثبتم"و " وعالن"

ومع شعب سبأ، أي إنھم كانوا في جانبھم، فأعادھم إلى المواضع المذكورة مكافأة لھم على " كرب ايل"إله سبأ و " المقه"مع 
   .ذلك



 

354 
 

عم وقه ذ "، وقد أخذھا من "طيب" مدينة: ، فذكر أسماء مواضع أخرى استولى عليھا وأخذھا باسمه، ھي"كرب ايل"ثم عاد 
، "حرتان" "حرتن"و ب " افقان" "افقن"، وفي "مسقى نجى"، وأخذ منه أيضا أمالكه وأمواله في "عموقه ذ أمرم" "امرم

حضر " "حضر ھمو ذ مفعلم"ثم ذكر إنه أخذ من . وكل المراعي في ھذا المكان" مرس"وجبله ومراعيه وأوديته اآلتية من 
، واألودية، والمراعي التابعة ل "شعب" "شعبم: "وھو من األمراء اإلقطاعيين على ما يظھر، ھذه المواضع، "ھمو ذو مفعل

، فأمر "دونم" "دنم"و " بقتت"وكل األمالك في " دعف"و " ورخن"إلى " أبيت" "ابيت"، ومن "عتب"إلى موضع " مشرر"
" حضر ھمو ذي مفعل" "ادم"أتباع ورقيق " حدنن" باسمه، واشترى" صيھو"بتسجيلھا كلھا باسمه، وأمر كذلك بتسجيل 

  ".يرت"الذي ب " يعتق ذو خوالن" "يعتق ذ خولن"أتباع " جبر" "جبرم"و

رأيم " "رابم بن خل امر ذ وقبم"وانه اخذ من " فيشن" "فيشان"إنه وسع امالك قبيلته وأھله : بعد ذلك" كرب ايل وتر"وذكر 
من أمالك ومن أرضين ومن أودية و مسايل مياه وجبال ومراع، وسجل ذلك " وقيم"، كل ما يملكه في "بن خل أمر ذو وقيم

وعلى جميع ما يتبعھا من مسايل مياه وأودية ومراع وجبال وحصون، " يعرتم" "يعرت"كله باسمه، كما إنه استولى على 
  .هوعلى مسايلھا، وسجلھا ملكا ل" أوام" "أوم" "اووم"فسجله باسمه، واستولى أيضا على أرض 

وسجلھا باسمه، كما " مضيقة" "مضيقت"وأمالكه في " خالكرب ذو غوان" "خلكرب ذغرن"ثم ذكر إنه صادر كل أموال 
   .ومسايل مياھھا وحصنھا ومراعيھا في جملة أمالكه ومقتنياته" ثمدت"سجل أرض 

في أرض " رب ذو غرانخالك" "خل كرب دغرن"ثم عاد في الفقرة الخامسة من النص، فذكر إنه أخذ كل ما كان يلكه 
، وسجل ذلك "طبب"واألرضين األخرى إلى مدينة " خندف" "خندفم"، و أخذ كذلك التلين الواقعين في "مضيقت" "مضيقة"

وكل ما يتعلق به " زولت"، كما أخذ موضع "مسقى نجى"في " خالكرب"وأخذ كذلك كل ما كان يملكه . كله في جملة أمالكه
  .عوما يخصه من مسايل مياه ومرا

" خبأم" "خام"و " شدم"من حد " نعوت"ومسايل مياھھا، وسجلھا باسمه، كما استولى على " اكرى" "اكربي"ثم أخذ أرض 
  .إلى األوثان المنصوبة على الحدود عالمة لھا" خب أم"

ما قام به  الحديث عن األمالك التي استولى عليھا وسجلھا باسمه، وانتقل فجأة إلى التحدث عن بعض" كرب ايل وتر"وقطع 
ابتداء من األعمدة و الطابق األسفل إلى " سلحين" "سلحن"من أعمال عمرانية، فذكر إنه أتم بناء الطابق األعلى من قصره 

، وانه "يسران" "يسرن"، ومسابله التي توصل الماء إلى "تفشن"خزان ماء " اذنت" "اذنة"أعلى القصر وانه أقامه في وادي 
إنه شيد وبنى وأقام : ثم قال". أبين"وما يتفرع منه من مساق ومسايل تسوق الماء إلى " يلط"شيد و حصن وقوى جدار ماء 

، وغرس وعمر "أبين"و " يسرن"، كما بنى أبنية أخرى في وسط "يسران" "يسرن"لوادي " ملكان" "ملكن"و " ظراب"
  ".يسرن"أرضين زراعية في أرض 

" ذ يقه ملك: "ية، وحوله إلى الكالم على أمالكه التي وسعھا وزاد فيھا، وھيثم عاد فقطع الكالم على ما قام من أعمال عمران
، "ذو األنف" "ذو انف" "ذ انفن"، و "مفرش" "مفرشم"، و "المذاب" "مذبن"، و "أثأبن" "أثأب" "أثابن"، و "ذو يقه ملك"
" دبسو"، و "ذو اوثان" "ذ اوثنم" ، و"ذ وفدھم" "ذ فدھم"، و "سلقان" "سلقن"و " سفوت" "سفوتم"و " القطنة" "قطنتن"و
   ".مھجم" "مھكوم" "مھجوم"، و "شمر" "شمرو"، و "ذو حبب" "ذو حباب" "ذ حببم"، و "مفرش" "مفرشم"، و "دبس"

و " ان. عن "موضع " طرق"فتكلم على األمالك التي حصل عليھا وامتلكھا، فذكر إنه تملك في " كرب ايل وتر"ثم عاد 
 1" "أثابن" "اثابن"و " تيوس" "تيوسم"و " فرعة" "فرعت" "فرعتم"وذكر إنه تملك موضع " ششون" "ششعن"و " حضرو"

، وتملك ما يخص "ذي أنف"حتى " عقبان" "عقبن"من حد " محميان" "محمين"وانه تملك " يسرن"في ارض " ث ب ن
وكل ارض " ونب"في أرض وكل ما " مفعلم" "مفعل"من امالك، وتملك " حضر ھمو بن خال أمر" "حضر ھمو بن خل أمر"
" قنت"، و "فترم"و " مفعلم: "من مدن، ھي" حضر ھمو بن خال أمر"وكل ما يخص " قنت"و " فترم"وكل أرض " ونب"
: ثم ذكر انه باع المدن و األرضين المذكورة، وھي مدن. وكل ما فيھا من حصون وقالع وأودية ومراع" كو" "جو"و
  ".فيشان"و سجلھا باسم قبيلته " حضر ھمو بن خال كرب"التي أخذھما من ، "جو"و " قنت"، و "فترم"، و "مفعلم"

وكان قد ذكر في آخر الفترة السابعة من النص وقبل الفقرة الثامنة المتقدمة التي ھي خاتمة النص، إنه خرج للصيد فصاد، 
  .، كما قدم إليه تمثاال من الذھب"عثتر ذي نصد"قربانا لإلله " لقظ"وقدم ذلك في مذبح 
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المذكورة إلى تھدم أسوار كثير من المدن التي ھاجمھا، فصارت بذلك مدنا مكشوفة من السھل " كرب ايل"وقد أدت حروب 
على األعراب والغزاة مداھمتھا ونھبھا، ولھذا اضطر إلى إعادة تسويرھا أو ترميم ما تھدم من أسوارھا كما اضطر أيضا إلى 

حاضرة " وعالن"جھلة المدن التي حصنھا وسورھا أو رم اسوارھا، مدينة وفي . تسوير مدن لم تكن مسورة وتحصينھا
   .، ومدن أخرى"كدار" "كدر"، و "رداع"، و "ردمان"

عليھا والحروب التي قام بھا في األرضين التي ذكر أسماءھا في نصه، " كرب ايل"ھذا، وأود أن الخص الخطط التي سار 
، ثم "نقبة" "نقبت" "نقبتم"شرع في مھاجمتھا، ثم انتقل منھا إلى ارض  أول أرض" سأد"كانت أرض : على الوجه اآلتي

ثم اتجه في حملته الثانية نحو " شركب" "شركاب" "شرجب"و " ذبحن قشرم" "ذبحان القشر"، ثم سار نحو "المعافر"
في أرض " آنف"، وبحرق كل مدن "حمان" "حمن"وبقية المواضع إلى " وسر لمجأت"، حيث أمر جنوده بنھب "أوسان"
في أرض قبيلة " ذياب"و " حبان"في وادي " حبان"في الزمن الحاضر، ومدن " الحاضنة"أو " يشبوم" "يشم"حول " معن"
  .شرق حمير في الزمن الحاضر" ذياب"

  ".جردان" "جردن"، ثم "رشأى"وأرض " نسام" "نسم"نبھب " كرب ابل"ثم أمر 

" دشت"صيب فيھا ملك أوسان بضربة شديدة، فأمر بإحراق كل مدن حيث أ" دتنت"جيشه نحو " كرب ايل"وعند ذلك وجه 
  .، حتى بلغ ساحل البحر، حيث أحرق ودمر المدن والقرى الواقعة عليه"أبين"و " تفض"ومدينة 

، حيث ھدمه، وأمر بانتزاع كل "مسور"مرة أخرى، وأصاب قصر ملك اوسان في " وسر"فضرب أرض " كرب ايل"ثم عاد 
ثم سار جيشه كله إلى أرض أوسان،وبعد إن قضى على كل مقاومة لھم عاد . ة في معابد اوسان و تحطيمھاالكتابات الموجود

  .إلى بالده

  .وحصن مدنھما، وأ صلح وسائل الري فيھا" ھمدان"وأرض " سروم"ثم وحد . ثم قام بغزو أرضين تقع شمال غربي سبأ
مدنھا، ثم ألحقھا كلھا " كرب ايل"، حيث احرق "تبنو"ي وف" دھس"وحدثت بعد تلك الحروب حرب وقعت في الجنوب، في 

   ".دھس"فضمت إلى " أوسان"من " عود"بسبأ، وفصلت أرض " دتنت"مع 

وقد ساعدھا وشجعھا . وأعلنت العصيان عليه" كرب ايل"بمعارك شديدة، ويظھر إنھا ثارت على " كحد ذ سوط"واصيب 
إليھا، وأنزل بھا خسائر " كرب ايل"، فسار جيش "نشان" "نشن"المجاورة، مثل وبقية المدن المعينية " ھرم"ملك " يذمر ملك"

مدة ثالث سنين، مما يدل على إنھا كانت مدينة حصينة جدا، حتى نحى ملكھا " نشان"فادحة، وأحرق أكثر مدنھا، وحاصر 
كام جدد للمناطق التي استسلمت إلى إعادة تنظيم األرضين التي استولى عليھا، وإلى تعيين ح" كرب ايل"ثم انصرف . عنھا

  .له، و إلى إصالح أسوار المدن ووسائل الدفاع والري

  .حيث بلغت أرض نجران" أمر"و " ممه امر" "مھأمر"أما الحملة األخيرة من حمالته الصغيرة، فكانت على 

اكن التي استولى عليھا، المذكور في ضرا فادحا بالعربية الجنوبية فقد أحرق اكثر األم" كرب أي وتر"لقد أضرت حروب 
وأمر بقتل من وقع في أيدي جيشه من المحاربين، ثم أمر بإعمال السيف في رقاب سكان المدن والقرى المستسلمة فأھلك خلقا 

أيضا، وھي سياسة أدت إلى تدھور الحال في اليمن وفي بقية " كرب أيل"ونجد سياسة القتل واإلحراق ھذه عند غير . كثيرا
  .بية، وإلى اندثار كثير من المواضع بسبب أصحابھا وھالك أصحابھاالعربية الجنو

أي ". وبكرب آل و بسمه: "، جاء فيھا Jamme 819في اليمن على كتابة وسمتھا البعثة ب " وندل فيلبس"وقد عثرت بعثة 
وحرف الواو ھنا في واو القسم، و الكتابة من بقايا كتابة أطول تھشمت فلم يبق منھا غير الجملة ". وبكرب ايل وسمه"

ناشرھا إلى إنھا من عھد سابق لحكم المكربين، و قد زمن كتابتھا القرن الثامن أو .  Jamme" جامه"وقد ذھب . المذكورة
   .ع قبل الميالدالساب

، Jamme 555، و ب Jamme 552، وب Jamme 550كما عثرت تلك البصمة على كتابات أخرى وسمت ب 
على عادة الكتابات، غير إن ظاھر النص واأللفاظ " مكرب سبأ"وردت فيھا أسماء لم تذكر بعدھا جملة  Jamme557وب

  .حكموا سبأ قبل عھد الملوك" مكربين"سماء ، يدالن على إنھا أ"قين يدع ايل بين: "المستعملة فيه، مثل
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" يكرب ملك وتر"و " يدع ايل بين" "يدع آل بين: "أسماء المكربين Jamme550فقد دون في النصف األول من النص 
يكر " "يكرب ملك وتر"و " يدع ايل بين" "يدع آل بين"ودون في النصف الثاني من أسماء ". يثع أمر بين"، و "يكربملك وتر"

،أي األسماء المذكورة في النصف األول نفسھا، ما خال اسم "كرب ايل وتر" "كرب آل وتر"، و "يثع أمر بين"، و "وتر بمللك
   ".مذمر"أي من بني " مذمرم"فنحن في ھذا النص بنصفيه أمام أربعة مكربين، كانوا من ". كرب ايل وتر"

ذات " "ذت غضرن"لاللھة " رشو"كان كاھنا  ، و"تبعكرب" "تبع كرب"ومدون النص واالمر بكتابته شخص اسمه 
، أي موظف كبر مسؤول عن األمور المالية للدولة أو للمعبد، كأن "قين"، أي كناية عن الشمس، كما كان بدرجه "غضران

، أي المتولي ألموره المالية والمشرف على ما يصل إلى المعبد من حقوق "سحر"لمعبد " قينا"وكان . يتولى إدارة األموال
و قد ذكر في نصه إنه أمر ببناء جزء . معامالت وعقود من تأجير الحبوس الموقوفة عليه، كما كأن قينا للمكربين المذكورينو

من الحد الذي يحد أسفل الكتابة أي قاعدتھا إلى أعلى المعبد، كما أمر ببناء كل األبراج وما على السقف " المقه"من جدار معبد 
" ادنة" "اذنت"ب" انخلھو"وعن كل تخيله " ھقنيھو"عن أوالده وأطفاله وأمواله وعن كل ما يقتنيه  من أبنية و متعلقاتھا، وذلك

مطرن "وب " سحم"وب " برام"وب " عسمة" "عسمت"و ب " وغم" "وغمم"و ب" ترد"و ب " ورق"و ب " كتم"وب 
ناطر تعبر فوقھا المياه، و بمنطقة ، وھي تسقى الماء بواسطة ق"يسران" "سرن"التي في أرض " مطرن"، أي بمنطقة "بيسرن

   ".يھدل"الواقعة ب " مخضن"، التي تروى بمياه السدود، وبأرض "يسران" "يسرن"من أرض " ردمان" "ردمن"

، اختاره ليشرف على إدارة "يكرب ملك وتر"وقد قام بھذا العمل أيضا، ألن المقه أوحى في قلبه إنه سيھبه غالما، وألن 
حرب التي وقعت بين قتبان وسبأ وقبائلھا، فقام بما عھد إليه، وذلك لمدة خمس سنين، وأدى ما كان عليه إن األعمال المتعلقة بال

حرس ووقى كل السبئيين وكل القبائل األخرى التي اشتركت معھم وكل المشاة " المقه"يؤديه على احسن وجه، وألن اإلله 
فظه ومكنه من إدارة األعمال التي عھد الملك إليه، فتولى آمر سبأ ، و ألن إلھه ح"تھرجب"الذين ارسلوا على مدينة " ارجل"

وغيرھم ضد سبأ، في " تھرجب"والقبائل التي كانت معھا، ووجه األمور احسن وجه ضد األعمال العدوانية التي قام بھا آھل 
  .على ما صنع" بينيثع أمر "بين سبأ و قتبان، فأثابه " سلم"خالل سنتين كاملتين، حتى وفقه اإلله لعقد سالم 

كان من كبار المالكين في سبأ في أيامه، له " القين"و " رشو"، الكاھن "تبعكرب" "تبع كرب"ويظھر من ھذا النص إن 
وقد كانت تدر عيه أرباحا كبيرة وغلة وافرة، يضاف إلى ذلك ما كان يأتيه . أرضون وأمالك واسعة في أماكن متعددة من سبأ

  .، ثم األرباح التي تأتيه من وظيفته في الدولة"سحر"ره، والنذور التي تنذر لإلله من غالت المعبد الذي يدي

ولذلك تكون جميع ". كرب ايل وتر"ويظھر إنه كتب نصه المذكور بعد اعتزاله الخدمة لتقدمه في السن، في أوائل أيام حكم 
، الذي ذكر من أجل ذلك "كرب أيل وتر"بتداء حكم الحوادث واألعمال التي أشار إليھا قد وقعت في أيام حكم المذكورين إلى ا

  .في آخر أسماء ھؤالء الحكام وفي القسم األخير من النص

، وامتدت إلى أوائل "كرب ملك""، كانت في أواخر أيام "تبعكرب"ويظھر من النص أيضا إن األعمال الحربية التي قام بھا 
فھذا النصر يبحث عن . حه الثاني شھادة إتمام تلك الحرب وانتھائھاأرسله األول إلى الحرب، ومن". يثع أمر بين"أيام حكم 

   .باألعمال الحربية" تبعكرب"السنين الخمس التي شغلھا 

وكان من كبار الموظفين من حملة درجة " أبو كرب" "أب كرب" "ابكرب"، فھو Jamme 552: وأما صاحب النص
، أي "قينا"وكان ". شوذ" "شوذم"، وھم من "كمدم بن عمكرب" "كمدم بن عم كرب"إذ كان كبيرا على " كبير"، أي "كبر"

" خخنھن"وقد سجل نصه ھذا عند بنائه ". سمه على ين وف" "سمه على ينف"وعند " يدع ايل بين"موظفا كبيرا عند 
وذلك في أيام ، وفي كل عبيده ومقتنياته، "بيت يھر"ليبارك في أوالده و أطفاله وبيته " المقه"قربة إلى اإلله " مذقنتن"و

  .المكربين المذكورين

بني "، أي "شوذيم"، وھو من "ذمر كرب بن أبكرب" "ذمر كوب بن ابكرب"، فصاحبه Jamme 555: واما النص
وقد دونه عند إتمامه ". يكرب ملك"و " يدع ايل"و ل " سمه على"و ل " يكرب ملك"و ل " يثع امر"وكان قينا ل ". شوذب

ن حد الحافة الجنوبية لقاعدة حجر الكتابة إلى اعلى البناء، وذلك ليكون عمله قربة إلى اإلله، ليبارك ، م"المقه"بناء جدار معبد 
: في أوالده و آسرته وذوي قرابته وفي أمالكه وعبيده، وقد ذكر أسماء األرضين التي كان يزرعھا ويستغلھا، وليبارك في بيته

، وفي أمالكه وبيوته األخرى في أرض "جھران" "جھرن"نة بمدي" بيت حرر"وفي بيته اآلخر المسمى " بيت يھر"
كما دونه تعبيرا عن حمده و شكره له، ألنه من عليه فأعطاه كل ما أراد منه، ومن " يبرن" "يبران"و " مھأنف": "العشيرتين
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نه وبين قتبان في الحرب التي وقعت بي" سمھعلى ينوف" "سمه على ينف"، واشتراكه مع "مأرب"جملة ذلك تعيين قينا على 
   .في أرض قتبان، فأعد ذلك الحرب العدد التي ينبغي لھا

سمه على "و " يدع ايل بين" "عبد"نفسه ب " زلتان" "زلتن"وھو من " ابكرب بن نبط كرب" "أبكرب بن نبطكرب"وقد نعت 
دونه عند قيامه وقد . Jamme 557: ، وذلك في النص"سمه على ينف"و " يكرب ملك ذرح"، و "يثع أمر وتر"و " ينف

، ولتكون شفيعة لديه، لكي يبارك "المقه"اإلله " بعل أوام"، تقربا إلى رب المعبد "المقه"ببعض أعال الترميم والبناء في معبد 
  ".وملك مأرب: "وقد اختتم النص بجملة ناقصة أصيب آخرھا بتلف، ولم يبق منھا إال قوله. فيه وفي ذريته وأمالكه

لنص أھمية سنة كبيرة، ألنھا تتحدث عن ملك كان على مأرب في ذلك الزمن، سقطت حروف اسمه، ولم وللجملة األخيرة من ا
  .يبق منه غير الحرف األول

ويتبين من النصوص األربعة المذكورة إننا أمام عدد من حكام سبأ، لم تشر تلك النصوص إلى أزمنتھم وال إلى صالتھم 
وقد . المواضع التي بحب إن يأخذوھا في القوائم التي وضعھا الباحثون لحكام سبأ بالحكام اآلخرين، حتى نستطيع بذلك تعيين

المذكور في " يدع ايل بين"استنادا إلى دراسته لھذه النصوص، وإلى معاينته لنوع الحجر وألسلوب الكتابة، إن " جامه"رأى 
يدع "، ودعا "األول"، ولذلك دعاه ب Jamme 555المذكور في النص " يدع ايل بين"ھو أقدم من  Jamme 552: النص
يدع "ب  Jamme 550: المذكور في النص" يدع ايل بين"و " الثاني"ب  Jamme 555: المذكور في النص" أيل بين

  .الثالث" ايل

، ليميزه عن سميه "األول"لقب  Jamme 552: ، المذكور في النص"سمعلى ينوف" "سمه على ينف" "جامه"ومنح 
، لقب Jamme 555: المذكور في النص" يثع أمر بين"كما منح ". الثاني"، وقد لقبه ب Jamme 555المذكور في النص 

يكرب ملك "و " يثع امر وتر"وأما ". الثاني"والذي أعطاه لقب  Jamme 550: األول، ليميزه عن سميه المذكور في النص
   .جود سمي لھما في النصوص األخرى، فلم يمنحھما أي لقب كان لعدم وJamme 552: ، المذكوران في النص"ذرح

، ليميزه عن سميه الذكور "األول"فمنحه لقب  Jamme 555: ، المذكور في النص"يكرب ملك وتر"على " جامه"وتفضل 
 Jamme 555المذكور في النص " يثع أمر بين" "جامه"وقد وسم ". الثاني"الذي أعطاه لقب  Jamme 550: في النص

، المذكور في آخر أسماء حكام "كرب ايل وتر"وأما . Jamme 550: سميه المذكور في النص ، فميزه بذلك عن"األول"ب 
  .، فقد ظل بدون لقب، لعدم وجود سمي لهJamme 550: النص

  مدن سبأ

إله سبأ " المقه"، ھي عاصمة السبئيين في أيام المكربين ومقر المكرب وفيھا باعتبارھا العاصمة معبد "صرواح"كانت مدينة 
في ھذا اليوم موضع " صرواح"، فلم تكن عاصمة في ھذا العھد، بل كانت مدينة من مدن السبئيين، و "مأرب"أما . الخاص

وقد . ، و يقع ما بين صنعاء ومارب"مأرب"على مسيرة يوم في الغرب من " صرواح الخريبة"و ب " خربة"خرب يعرف به 
وذكر شعرا في ". ملوك صرواح ومأرب"، وأشار إلى "االكليل"ابه في مواضع عدة من كت" صرواح"مدينة " الھمداني"ذكر 

  ".صفة جزيرة العرب"للجاھليين ولجماعة من اإلسالميين، كما أشار إليھا في كتابه " صرواح"

صرواح موضع باليمن قريب من مأرب فيه بناء عجيب من مآثر حمير، بناه : عنھا، فقال" نشوان بن سعيد الحميري"وتحدث 
قس "وزعم إن ". صرواح الملك بن الحارث بن مالك بن زيد بن سدد بن حمير األصغر، وھو أحد الملوك المثامنةعمرو ذو 

وذكر غيره من علماء اليمن اإلسالميين ھذه . في شعر له" عمرو بن الحارث القيل ذو صرواح"ذكر " بن ساعدة اإليادي
ھم عنھا، داللة على أھمية تلك المدينة القديمة، وعلى تأثيرھا في نفوس وفي إشارتھم إليھا ونحدث. المدينة السبئية القديمة أيضا

   .الناس تأثيرا لم يتمكن الزمان من محوه بالرغم من أفول نجمھا قبل اإلسالم بأمد

وقولھم ھذا ھو بالطبع ". صرواح حصن باليمن أمر سلمان عليه السالم الجن فبنوه لبلقيس"وذكر بعض أھل األخبار إن 
من األساطير المتأثرة باإلسرائيليات التي ترجع أصل أكثر المباني العادية في جزيرة العرب إلى سليمان وإلى جن أسطورة 
  .سليمان
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و من ھذه النصوص ، النص . وقد عثر في أنقاض ھذه المدينة القديمة المھمة على كتابات سبئية بعضھا من عھد المكربين
و صاحبه اآلمر . Glaser 1000 A,B، و الموسوم عند العلماء ب "صرواح"المھم الذي تحدثت عنه المعروق بكتابة 

و قد دون فيه اخبار فتوحاته و . و ھو من أھم ما عثر عليه من نصوص ھذا العھد". كرب ايل وتر"يتدوينه ھو المكرب الملك 
ه أھمية كبيرة للمؤرخ و ال شك، إذ و ألسماء المواضع و القابائل في. انتصاراته و ما قام به من أعمال، كما دونته قبل قليل

تعينه على أن يتعرف مواضع عديدة ترد في نصوص أخرى، و لم نكن نعرف عنھا شيئا، كما اعانتنا في الرجوع بتأريخ 
بعض ھذه األسماء التي ال تزال معروفة إلى ما قبل الميالد، إلى القرن الخامس قبل الميالد، و ذلك إذا ذھبنا مذھب من يرجع 

  .إلى ذلك الزمن" كرب ايل وتر"عھد 

و ھناك أطالل . و في مقابل خربة معبد صراوح، خربة أخرى تقع على تل، ھي بقايا برج المدينة الذي كان يدافع عنھا
  .أخرى، يظھر انھا من بقايا معابد تلك المدينة وقصورھا

ضين التابعة لھا، و تحت يديه موظفون أي كبير، يدير شؤونھا، و يصرف أمورھا و أمور االر" كبر"و كان على المدينة 
  .يصرفون األمور نيابة عنه، و ھو المسؤول أمام المكربين عن إدارة أمور المدينة و ما يتبعھا من قرى و أرضين و قبائل

تي و من معابد ھذا اإلله ال. إله سبأ، و من ھذه المدينة انتشرت عبادته بانتشار السبئيين" المقه"كان معبد " صراوح"و في 
   .الذي حظي بعناية المكربين" يفعان" "يفعن"بنيت في ھذه المدينة معبد 

و ذكر أنھا خربة في الوقت الحاضر، بنيت على أنقاضھا قرية تتألف من عدد من البيوت، , "نزيه مؤيد العظم"وقد زارھا 
لى أن القسم األعظم من المباني القديمة، وتشاھد فيھا بقايا القصور القديمة، و األعمدة الحجرية المنقوشة بالمسند، و أشار إ

مدفون تحت األنقاض خال أربعة قصور أو خمسة ال تزال ظاھرة على وجه األرض، منھا قصر يزعم األھلون إنه كان 
أحمد فخري من المتحف المصري " صرواح"كما زار خرائب . لبلقيس، وكان به عرشھا ولذلك يعرف عندھم بقصر بلقيس

  .M. Ryckmans" ركمنس"وعددا من الكتابات التي ترجم بعضھا األستاذ " المقه"أنقاض معبد في القاھرة، وصور 

عاصمة سبأ في ھذا الوقت، بل كانت مدينة من مدن سبأ الكبرى، ولعلھا كانت العاصمة " مأرب"، أي "مرب"ولم تكن 
، فيھا معبد اإلله األكبر، وبھا مقر الحكام ، فكانت العاصمة الروحية"صرواح"أما . السياسية ومقر الطبقة المتنفذة في سبأ

الكبير والقصور الضخمة " المقه"عنايتھم كما رأينا نحو مأرب، فاقاموا بھا معبد " المكربون"وقد وجه ". المكربون"الكھنة 
نتھم وسكنوا في فترات، وأقاموا عندھا سد مأرب الشھير، فكأنھم كانوا على علم بأن عاصمة سبأ، ستكون مأرب، ال مدي

  .وقد يكون لمكان مأرب دخل في ھذا التوجه. صرواح

  قوائم بأسماء المكربين

اشتغل علماء العربية الجنوبية بترتيب في حكام سبأ المكربين بحسب التسلسل التأريخي أو وضعھم في جمھرات على أساس 
بين، وآراء علماء اآلثار في تقدير عمر القدم، مراعين في ذلك دراسة نماذج الخطوط والكتابات التي وردت فيھا أسماء المكر

ومن أوائل . ما يعثر عليه مما يعود إلى أيام أولئك المكربين، ودراسة تقديراتھم لعمر الطبقات التي يعثر على تلك اآلثار فيھا
بية الجنوبية ، العالم الرحالة الشھير الذي كان له فضل نشر الدراسات العر"كالسر"من عني بھذا الموضوع من أولئك العلماء 

  .، وغير ھم"فلبي"، و "رودوكناكس"، و "فرتس ھومل"والعالم 

   "ھومل"قائمة 

سمه على، ولم يقف على نعته في الكتابات، واليه تعود الكتابة الموسومة  - 1: سبأ على ھذا النحو" مكربي" "ھومل"وقد رتب 
  .Glaser 1147ب 

  :الكتابات، و إلى عھده تعود "يدع ايل ذرح"يدع آل ذرح  -  2

Arn.9, Glaser 901,1147,484, Halevy 50 3-  وإلى أيامه ترجع الكتابات" برخ أمر وتر"يثع امر وتر :  

Halevy 626,627 4  -  وإلى عھده يرجع النص"يدع ايل بين"يدع آل بين ، :Halevy 280.  
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  ..Halevy 352,672, Arn. 29: يثع أمر، ولم يذكر نعته، وقد ورد اسمه في النصوص الموسومة ب-  5

  ".كرب آل بين"كرب ايل بين  -  6

  ".سمه على ينوف" "سمھعلى ينوف"سمه على ينف  -  7

  :وتتكون الجمھرة الثانية على رأيه من المكربين. ويكون ھؤالء على رأيه جمھرة مستقلة، ھي الجمھرة األولى لمكربي سبأ

  .ذمر عد -  1

: ، وإلى أيامه تعود الكتابات"رحاب"، "رحب"، و ھو باني سد "سمھعلى ينوف"، "سمه على ينف"سمه على ينف  - 2
Glaser 413,414, Halevy 673 ,Arn.14.  

" معن"، والمنتصر على "رحاب" "رحب"وموسع سد " الحبابض"، "حببض"، وھو باني سد "يثع أمر بين"يثع امر بين  -  3
  . Glaser 523, 525 ,Halevy 678, Arn. 12,13, Glaser 418,419: معين والى عھده تعود الكتابات

  .ذمر على، لعله ابن يثع أمر بين -  4

  .، صاحب نص صرواح"كرب ايل وتر"كرب آل وتر  -  5

، كما عثر على كتابات ذكر فيھا "المقه"وقد عثر في بعض الكتابات على صورة النعامة محفورة مع كتابة ورد فيھا اسم اإلله 
  .وقد ذھب بعض الباحثين إلى احتمال كون ھذه الصور ھي رمز إلى اإلله المقه ".نسر"اسم ھذا اإلله وحفرت فيھا صورة 

   "رودوكناكس"قائمة 

، وحاول وضع جمھرات جديدة مبنية على أساس "ھارتمن"و " وھومل"و " كالسر"القوائم الني وضعھا " رودوكناكس"ناقش 
" نصوص قتبانية في غالت األرض: "ء، فذكر في كتابهالرابطة الدموية والتسلسل التأريخي، وما ورد في الكتابات من أسما

Katabanische Texte Zur Bodenwiristchaft جمھرة ذكرت أسماؤھا في الكتابة: ھذه الجمھرات :Glaser 
  :، وتتألف من1693

  ".دع ايل بين""يدع آل بين  -  1

  ".سمه على ينوف"سمه على ينف -  2

  ".يثع أمر وتر"يثع مر وتر  -  3

  : و تتكون من Glaser 926وجمھرة أخرى وردت أسماؤھا في الكتابة 

  .يثع أمر -  1

  ".يدع ايل"يدع آل  -2

  .سمه على-3

  .Aوتكون لمجموعة رمز إليھا ب 

  ".يدع ايل"يدع آل  -1: وذكر مجوعة ثالثة تتألف من
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  ".يثع أمر"يثع امر  -2

  ".يدع أب"يدع اب  -3

  ".كرب ايل" كرب آل -ا: وجمھرة رابعة تتكون من

  ".يدع أب"يدع اب  -2

  ".أخ كرب"اخ كرب  -3

  .، فذكر الجمھرتين"ھارتمن"و " ھومل"وقارن بين 

  ".ي لى ع أب"يدع أب  -1 0"يدع ايل"يدع آل  -1

  ".أخ كرب"اخ كرب  -2" يثع أمر"يثع امر  -2

  ".كرب اي ل"كرب آل  -3

  :وجمھرة

  ".يدع ايل""يدع آل " -1

  .يثع أمر"يثع امر  -2

  ".كرب ايل"كرب آل  -3

  .Bوھي جمھرة 

  .Cوجمھرة  Bوجمھرة  Aجمھرة :ھذه الجمھرات في جمھرات ثالث ھي" رودوكناكس"ولخص 

  ؟وتتألف من  A" Glaser 926"جمھرة 

  ".يثع أمر"يثع امر  -ا

  ".يدع ايل""يدع آل  -2

  .سمه على -3

  :، وتتكون منB" Glaser 1752, 1761 Halevy 626"جمھر ة 

  ،"يدع ايل"آل  يدع -ا

  ".يثع أمر"يثع امر  -2

  ".كرب ايل"كرب آل  -3
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  .سمه على -4

  :وقوامھا C" Glaser 1693"جمھرة 

  ".يدع ايل بين"يدع آل بين  -1

  ".سمه على ينوف"سمه على ينف -2

  ".يثع أمر وتر"يثع امر وثر  -3

   .سمه على": 1"ھرة جم: وفي مناقشه للمجموعات الثالث المتقدمة عاد فذكر الجمھرات التالية

 Halevy CIH 626، "يثع أمر وتر""يثع امر وتر  CIH 366, FR 9, Halevy 50،"يدع ايل ذرح"يدع آل ذرح 
  ".2"جمھرة  Halevy 45، "يدع ايل بين" "يدع آل بين", 490

  ".لم يرد نعته " يثع أمر"يثع امر 

وذكر الجمھرة التالية  Halevy 45" سمه على ينوف"سمه على ينف  Halevy 672, 352" كرب ايل بين"كرب آل بين 
" يدع ايل بين"يدع آ ل بين  Gkaser 926" يثع أمر بين"يثع امر بين : في آخر مناقشته لقوائم أسماء المكربين، وتتألف من

  .Halevy 630, Glaser 926, 1752" نشق"فاتح مدينة 

  . Halevy 633, Gaser 1762" كرب ايل"كرب آ ل  Halevy 630 ,Gkaser 1752" يثع أمر"يثع امر 

وليس في تعداد ھذه الجمھرات ھنا عالقة بعدد المكربين أو بتسلسلھم التأريخي وإنما ھي  Gaser 926 ,1762سمه على 
مق في للمناقشة ليس غير، وقد أحببت تدوينھا ھنا ليطلع عليھا من يريد التع" رودوكناكس"جمھرات وأسماء متكررة، ذكرھا 

  .ھذا الموضوع

  "فلبي"قائمة 

ونشر القائمة الثانية في مجلة " سناد اإلسالم: "لمكربي سبأ، نشر القائمة األولى في كتابه" فلبي"وقفت على قائمتين صنعھا 
Le Museon . فقدر في قائمته التي نشرھا في كتابه ". سبأ"تاريخا لكل مكرب حكم فيه على رأيه شعب " فلبي"وقد قدر

وسار على ھذا . قبل الميالد" 800"كور لكل ملك مدة عشرين سنة، وجعل مبدأ تأريخ كحم أول مكرب حوالي سنة المذ
  :األساس بإضافة مدة عشرين عاما لكل ملك، فتألفت قائمته على ھذا النحو

  .قبل الميالد" 800"سمه على، أول المكربين، حكم حوالي سنة  -ا

  .قبل الميالد" 780"، حكم حوالي سنة "سمھعلى"ابن  ، وھو"يدع ايل ذرح"يدع آل ذرح  -2

  .قبل الميالد" 760"يثع امر وتر بن يدع آل ذرح، حكم حوالي سنة  -3

  .قبل الميالد" 740"يدع آل بين بن يثع امر وتر، حكم حوالي سنة  -4

  .قيل الميالد" 720"يدع امر وتر بن سمه على ينف، وھو معاصر الملك اآلشوري سرجون، وقد حكم حوالي سنة  -5

   .قبل الميالد" 700"كرب آل بين بن يثع امر، حكم حوالي سنة  -6
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وربما كان " سمه على ينف"، أو "كرب آل وتر"ذمر على وتر وال يعرف اسم والده على وجه التأكيد، وربما كان والده  -7
  .قبل الميالد" 680"، وقد حكم في حوالي سنة "كرب آل بين"شقيقا ل 

  .قبل الميالد" 660"وقد حكم حوالي سنة " رحاب" "رحب"على ي نف بن ذمر على، وھو باني سد سمه  -8

  .قبل الميالد" 640"احبابض، وقد حكم حوالي سنة " حببضن"يثع امر بين بن سمه على ينف، وھو باني سد  -9

" 610"حتى سنة " 620"ن سنة كرب آل وتر بن ذمر على وتر، آخر المكربين وأول ملوك سبأ، وقد حكم على رأيه م -10
  .قبل الميالد

  :، فھي على النحو اآلتي. Le Museonأما قائمته التي نشرھا في مجلة 

 ,CIH 367: الكتاإت" فلبي"وقد وضع . قبل الميالد" 820"بدأ حكمه حوالي سنة . سمه على، وھو أقدم مكرب عرفناه -1
اسمه ذكر في فيھا، غير أني لم أجد لھذا المكرب أية  إلى جانب اسم ھذا المكرب داللة على أن 418,488,955

ال تعود إلى ھذا المكرب، وإنما تعود  Glaser 926أي  CIH 418، فالكتابة CIH 418, 488, 955: الكتابات.عالقة
ت وقد وجدت خطأ مشابھا في مواضع أخرى من ھذه المواضع التي أشار فيھا إلى الكتابا. إلى مكرب آخر زمانه متأخر عنه
  .التي تخص كل مكرب من المكربين

, CIH 366: أما الكتابات التي ورد فيھما اسمه، فھي. قبل الميالد" 800"، حكم حوالي سنة "يدع ايل ذرح"يدع آل ذرح  -2
418 ,488 ,490 ,636 ,906 ,955 ,975 ,REP. EPIG. 3386, 3623, 3949, 3950, AF 17, 23 ,24 ,
38.   

  : أما الكتابات التي تعود إلى أيامه فھي. قبل الميالد" 780"حوالي سنة سمه على ينف، وقد حكم  -3

CIH 368, 371, REP. EPIG. 3623, AF 86, 91, 92 4-  يثع امر وتر، لم يذكر المدة التي حكم فيھا، وإنما جعل
 CIH: د اسمه فيھا، فھيأما الكتابات التي ور. قبل الميالد" 750"مدة حكمه مع مدة حكم سلفه ثالثين عاما، تنتھي بسنة 

138, 368, 371 ,418 ,490 ,492 ,493 ,495 ,634 ,955 ,REP. EPI. 3623, 4405  بعد اسم " فلبي"وذكر
 ,AF 86:وقد أشار إلى ورود اسمه في الكتابات. ، ولكنه لم يشر إلى أنه كان مكربا"يدع آل وتر"اسم ابنه " سمه على ينف"

91, 92.  

 ,CIH 138: وورد اسمه في الكتابات. قبل الميالد" 750"وقد حكم في حوالي سنة . ثع أمر وتريدع آل بين، وھو ابن ي -5
414, 492 ,493 ,495 ,634 ,961 ,967 ,979 ,REP, EPIG. 3387, 3389, 4405, AF 34, 89.  

 ,CIH 563بات ، ولم يكن ھذا مكربا، وقد ذكر في الكتا"يدع آل بين"مع اسم شقيقه " سمه على ينف"اسم " فلبي"وذكر 
631.  

 ,CIH 633: جاء اسمه في الكتابات. قبل الميالد" 730"، وقد حكم حوالي سبة "يدع آل بن"ذمر على ذرح وھو ابن  -6
979, REP. EPIG. 3387 ,3389 ,AF. 29  ال نعرف نعته، ولم يكن مكربا، " يدع ايل" "يدع آل"وكان له ولد اسمه

  .CIH 633, AF,29: وقد ورد اسمه في الكتابات

مدة حكمه، " فلبي"لم يذكر . ، وقد ذكرت انه لم يكن مكربا"يدع آل بين"شقيق " سمه على ينف"ووالده ھو . يثع امر وتر -7
  .قبل الميالد" 700"ثالثين عاما، انتھت حوالي سنه " ذمر على ذرح"وإنما جعل مدة حكمه مع مدة حكم سلفه 

 ,CIH 610, 627: قبل الميالد، وورد اسمه في الكتابات" 700"حوالي سنة كرب آل بين، وھو ابن يثع امر وتر، حكم  -8
732, 627, 691, REP. EPIG .3388 ,4125 ,4401 ,AF. 43,86.  
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 ,CIH 610, 623: قبل الميالد، وورد اسمه في الكتابات" 680"ذمر على وتر بن كرب آل بين، حكم حوالي سنة  -9
REP, EPIG. 3388 ,4401.   

 ,CIH 622: قبل الميالد، وذكر اسمه في الكتابات" 660"حكم حوالي سنة . ينف، وھو ابن ذمر على وتر سمه على -10
623, 629, 733, 774, Philby 77, REP. PEIG. 3650, 4177 ,4370.  

 ,CIH 622:قبل الميالد، وذكر اسمه في الكتابات" 640"يدع امر بين، وھو ابن سمه على ينف، حكم حوالي سنة  -11
629, 732, 864, Philby 77, AF 62, III, REP. EPIG .3653 ,4177.  

  .، ولم يكن مكرباAF 70: وقد ورد اسمه في الكتابة" يكرب ملك وتر"اسم " بين.يثع امر"مع اسم " فلبي"وذكر 

 .AF 70 ,CIH 491 REP: قبل الميالد، وجاء اسمه في الكتابات" 620"ذمر على ينف، وقد حكم حوالي سنة  -12 
EPIG. 3498, 3636, 3045 ,3946.  

 ,CIH 126: قبل الميالد، وورد اسممه في الكتابات" 615"كرب آل وتر، وھو آخر المكربين، وقد حكم حوالي سنة  -13
363, 491, 562, 582, 601, 881, 965, REP. EPIG .3234 ,34498 ,3636 ,3916 ,3945 ,3946 ,

Philpy 16, 24, 25, 70؟133 ,101 ؟  

  J. Ryckmans" ريكمنس"قائمة 

  :أسماء المكربين على ھذا النحو" ريكمنس"وقد دون 

  .سمه على -1

  ".سمه على"وھو ابن " دع ايل ذرح""ي دع آل ذرح  -2

  ".يدع ايل ذرح"سمه على ينف، وھو ابن  -3

  .كذلك" يدع ايل فرح"يثع أمر وتر، وھو ابن  -4

  ".يثع أمر وتر"، وھو ابن "دع ايل بين"يدع آل بين  -5

  ".يدع ايل بين""ذمر عد فرح، وھو ابن  -6

  ".يدع ايل بين"وھو شقيق " يثع أمر وتر"، ابن "سمه على ينف"يثع أمر وتر، وھو ابن " -7

  .كرب ايل بين -8

  ملوك سبأ: الفصل الرابع والعشرون

التلقب به، ندخل في عھد جديد من الحكم في سبا، بلقب ملك، وباستمرار ما جاء بعده من الحكام على " كرب ايل وتر"وبتلقب 
تمييزا له عن العقد السابق الذي ھو في نظرھم العھد األول من عھود الحكم " ملوك سبأ"سماه علماء العربيات الجنوبية عھد 

   ".ملوك سبأ وذي ريدان"في سبأ، وھو عھد المكربين، وتمييزا له عن العھد التالي له الذي سمي عھد 
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ويمتد . ومن شايعه عليه من الباحثين في العربيات الجنوبية" ھومل"على تقدير ." م. ق 650"بسنة " ملوك سبا"عھد ويبدأ 
الذي توصل " ركمنس"على رأي ." م. ق 109"على رأي غالبية علماء العربيات الجنوبية، أو سنة ." م. ق 115"إلى سنة 

  ".ملوك سبا وذي ريدان"أريخ سبأ، ھو عھد وعندئذ يبدأ عھد جديد في ت. إليه من عھد غير بعيد

، وبناء 3"ھومل"، أي بعد قرنين من تقدير ."م. ق 450"، فيرى أن حكم ھذا المكرب الملك في حوالي السنة "البرايت"أما 
  .قد بدأ منذ ھذا العھد -على رأيه - على ذلك يكون عھد الملوك

وقد كان يعاصره في رأي . في القرن الخامس قبل الميالد" ل وتركرب اي"وقد قدر بعض الباحثين زمان كحم المكرب والملك 
، وكان خاضعا ل ."م. ق 450"ملك أو مكرب قتبان، الذي حكم بحسب رأيه أيضا في حوالي سنة " وروايل" "البرايت"
  .ملك حضرموت" يدع ايل"، و "كرب ايل وتر"

العاصمة األولى " صرواح"مكربين، بانتقال الحكومة فيه من ويمتاز ھذا العھد عن العھد السابق له، وأعني به عھد حكومة ال
، وھو قصر "سبأ"العاصمة الجديدة، حيث استقر الملوك فيھا متخذين القصر الشھير الذي صار رمز " مأرب"القديمة، إلى 

  .، مقاما ومستقرا لھم، منه تصدر أوامرھم إلى أجزاء المملكة في إدارة األمور"سلحين" "سلحن"

لقد تحدثت عنه في الفصل السابق، حديثا . ، ھو أول ملك من ملوك سبأ افتتح ھذا العھد"كرب ايل وتر" "ل وتركرب آ"و 
وليس لي ھنا اال أن أنتقل إلى الحديث عن الملك الثاني الذي حكم بعده، ثم . أعتقد انه واف، ولم يبق لدي شيء جديد أقول عنه

  .عن بقية من جاء بعده من ملوك

". سمه على ذرح"، فھو الملك "كرب ايل وتر"بعد " ملوك سبأ"ثاني الذي وضعه علماء العربيات على رأس قائمة أما الملك ال
 600"وقد كان حكمه على حسب تقديره في حوالي السنة ". كرب ايل وتر"إلى احتمال أن يكون ابن الملك " فلبي"وقد ذھب 

   .5."م. ق

كرب "، و "اليشرح" "الشرح"، ما "سمه على ذرح"اسمي ولدين من أوالد على  CIH 374وقد وقفنا من النص الموسوم ب 
من موضع الكتابة إلى أعالھا، ورمم أبراج ھذا المعبد، وحفر " المقه"أقام جدار معبد " الشرح"أن : وقد ورد فيه". ايل

تجاب إلھه لسؤاله، فيسر أمره على الوفاء به إن أجاب دعاءه، وقد اس" المقه" "الخنادق، ووف بجميع نذره الذي نذره إللھه
" ذات حمم"، و "ھوبس" "ھبس"، و " عثتر: "واعطاه كل ما اراد، فشكرا له على آالئه ونعمائه، وشكرا لبقية آلھة سبأ، وھي

أن أمر بتدوين ھذه الكتابة ليطلع عليھا " سمه على ذرح"، وتمجيدا السم والده "ذات بعدان" "ذت بعدن"، و "ذات حميم"
  ".كرب ايل" "كرب آل"د سجل فيھا مع اسم شقيقه وق. الناس

خليفة والده، وجاراه " ھومل"وشد صيره . فال نعرف شيئا من أمره" سمه على ذرح"أحد أوالد " كرب ايل" "كرب ٮل"أما 
  .2."م. ق580"في ذلك، وقدر زمان حكمه بحوالي السنة " فلبي"

، وجاراه "كرب ايل وتر"بعد اسم شقيقه " سمه على ذرح" ، وھو ولد من أوالد"اليشرح" "الشرح"اسم " ھومل"ووضع 
  .في ھذا الترتيب، وال نعلم شيا عنه يستحق الذكر" فلبي"

وقد ورد اسمه ". كرب ايل وتر" "كرب آل وتر"وھو ابن " يدع ايل بين" "يدع آل بين"وانتقل عرش سبا إلى ملك آخر، ھو 
، ألنه ساعده "أوام" "أوم"بعل " المقه"وقد حمد فيه اإلله ". تيم"، ودونه رجل اسمه Glaser 105في النص الموسوم ب 

، وھي األسرة السبئية الحاكمة التي "فيشان"أي " فيشن"وأجاب طلبه، وتيمن بھذه المناسبة بتدوين اسم الملك، كما ذكر فيه اسم 
  ".بكيل شبام"منھا المكربون وھؤالء الملوك، كما ذكر اسم 

ويرى بعض الباحثين أن ھذه الكتابات ھي . وھو حصن ذكر في كتابات أخرى". الو"كورة اسم حصن وقد ورد في الكتابة المذ
   .، كان في ھذا العھد"يدع آل بين"من ابتداء القرن الرابع قبل الميالد، أي أن حكم 

: وقد ورد فيه اسم عشيرته" كذلك " يدع ايل بين" "يدع آل بين"من النصوص التي تعود إلى أيام  Glaser 529والنص 
وقد ذكر اسمه . ،وھو ابنه"ھومل"على رأي " يدع آل بين"من بعد " يكرب ملك وتر"وانتقل عرش سبأ إلى ". فيشان" "فيشن"
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ك لقانون كان قد صدر في أيام حكم أبية لشعب سبأ ، وھي عبارة عن تأييد ھذا الملHalevy 51في الكتابة الموسومة ب 
في كيفية استغالل األرض واستثمارھا في مقابل ضرائب معينة تدفع إلى الدولة، وفي الواجبات المترتبة على " يھبلح"ولقبيلة 

ردت في ھذا وقد و. في موضوع الخدمات العسكرية، وتقديم الجنود لخدمة الدولة في السلم وفي الحرب" يھبلح"سبأ وعلى 
، وكانت تتمنع باستقاللھا، يحكمھا رؤساء منھا، "أربعان" "أربعن"انص أسماء قبائل أخرى لھا عالقة بالقانون، منھا قببلة 

  ".ملك"يلقب الواحد منھم بلقب 

سبا  وقد شھد على صحة ھذا القانون، وأيد صدق صدوره من الملك، ووافق عليه جماعة من األشراف وسادات القبائل، قبائل
أي شھد على صحة ھذا البيان، " سمع ھذا اإلعالم"، أي "سمعم ذت علم: "وغيرھا، ذكرت أسماؤھم في النص بعد جماعة

، "سمه كرب بن كرب" "سمه كرب بن كريم"، و "بھلم"ابنا " عم أمر"و " يكرب ملك: "وأيده، ووافق على ما جاء فيه، وھم
" معد كرب ذ خلفن"، و "سمه أمر بن ھلكم"، و "أب كرب بن مقرم"و  ،"عم أمر بن حزفرم"، و "ھلك أمر بن حزفرم"و
   " .أربعن"ملك قبيلة " نبط آل"، و "سمه كرب ذ ثورنھن"، و "معد كرب ذ خلفن"

نشاكرب بن كبر "من سني تقويم " ذي نيل" "ذنيلم"من سني " ثمنيم"في السنة الثامنة " مثبتم"وقد أعلن ھذا القانون وأثبت 
ذات "، و "ذات حميم"و " ھوبس"و " عثر"و " المقه"ن بحفر خنادق وإنشاء بروج تعبيرا عن شكرھم آللھة سبأ ، وھو م"خلل
، ألنھا أنعمت عليه اذ كان قائدا عسكريا بالتوفيق في عقد صلح بين حكومة سبأ وحكومة قتبان، وقد "ذات غضران"و" بعدان

، فوافق عليھا، وذلك بعد حرب ضارية "مأرب"في مدينة " نيثع أمر بي"وضع شروطا للصلح بين الطرفين على الملك 
وقد عھد إلى . استمرت خمس سنوات، كانت قتبان ھي التي أشعلت نارھا بھجومھا على ارض سبا وتعرضھا لمدن سبأ بالشر

ر وقف ھجوم والقائد أمر محاربة القتبانيين والدفاع عن المملكة، فاستطاع على ما يتبين من النص" القين"ھذا الكاھن و 
  ".تھركب" "تھرجب"القتبانيين وصده، وإجالء القتبانيين عن األرضين التي استولوا عليھا إلى مدينة 

، في "معبد أوام بيت المقه"والكتابة المذكورة، ھي من جملة الكتابات التي عثر عليھا في معبد المقه المعروف عند السبئيين ب 
والقائد، كان قد خدم ھؤالء " رشو"الكاھن " تبعكرب" "تيع كرب"لوك الثالثة أن ويظھر من ذكرھا أسماء الم. مدينة مأرب

في عقد الصلح بين سبأ وقتبان، وقدم " يثع أمر بين"وقد نجح في مھمته في عھد الملك . الملوك، وكان من المقربين إليھم
وقد ساعده في ذلك . د الذي نصبت الكتابة عليهإله سبأ الكبير، ببناء ذلك الجزء من جدار المج" المقه"شكره وحمده إلى اإلله 

أھله وعشرته، وذكر أسماء الملوك الثالثة على الطريقة المتبعة في التمين بذكر أسماء اآللھة وأسماء الحكام الذين في عھدھم 
حتمال كونه ، فال استبعد ا"رشو"كاھنا " تيع كرب" "تبعكرب"ولما كان . تم العمل، وربما على سبيل توريخ الحادث أيضا

   .، ألن كاھنا عاديا ال يمكن أن يقوم بمثل ھذا العمل، وأن يتولى قيادة الجيش وإجراء المفاوضات"اوام"كاھن معبد 

وفي ھذا النصر إشارة إلى حرب وقعت بين القتبانيين والسبئيين، ظلت مستمرة خمس سنين، وھي حرب من جملة حروب 
وقد انتھت ھذه الحرب المتقدمة بتمكن السبئيين من استعادة ما . سبئيين والقتبانييننشبت قبل ھذه الحرب ونشبت بعدھا بين ال

خبر حرب وقعت  Glaser 1693وفي في النص الموسوم ب . خسروه وبطرد القتبانيين من األرضين التي استولوا عليھا
" ذرن"سيد قبيلة " يذمر ملك"ذا النص وقد دو ھ. ملك قتبان" يدع أب يجل بن ذمر على"أيضا بين قتبان وسبأ في أيام الملك 

". حمرر"صاحبة أرض " ذبحان" "ذبحن"وقد قص فيه أعماله وغزواته وحروبه، فذكر أنه تغلب على قبيلة ". ذرأن" "ذران"
، وعلى مدنھا "سلمان" "سلمن"، و "صبر" "صبرم"، و "ذودان" "ذودن"، و "ناس" "ناس: "وعلى قبائل وعشائر أخرى، منھا

  ".اني"إله قتبان الرئيس و " عم"وقد وھبھا وحبسھا على اإلله . وأمالكھاومزارعھا 

سمه على "و" يدع ايل بين": "ملوك سبا"في نصه إلى حرب وقعت بين إن وسبأ، واستمرت في أيام " يذمر ملك"وقد أشار 
تمرت سنين، وكان فيھا وحرب تجري في عھد ثالثة ملوك ال بد أن تكون حربا طويلة األجل اس". يثع أمر وتر"و " ينف

  .لصاحب النصر شأن خطير فيھا، فانتصر على قبائل سبئية عديدة، وانتزع منھا أمالكھا وسجلھا باسم حكومة قتبان
، كما "ملك"وكان حكامھا يلقبون أنفسھم في ھذا العھد بلقب ". رعين" "رعن"، أي قبيلة "شعب رعنن"وحارب مع السبئيين 

  ".يذمر ملك"جاء في نص 

، وھي أمر Glaser 1571واليه تعود الكتابة الموسومة ب " كرب آل وتر" "كرب ايل وتر"ابنه " يثع أمر بين"وحكم بعد 
" نزحت"ملكي أصدره ھذا الملك إلى كبار الموظفين وسادات القبائل ومن كان قد خول حق جمع الضرائب، مثل رؤساء 

وقد صدر ھذا األمر الملكي في . وأعيان صرواح" بن ذرح على يثع كرب" "صرواح"كبير " كبر"و " أربعن"و " فيشان"و
ذي "من قبيلة " كرب ايل يھصدق: "وقد وقع عليه وشھد بصحته". ھلك أمر"من سنة " فرع ذي نيل" "فرع ذنيلم"شھر 
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بيلة من ق" لحى عث بن ملحان"و " عم يثع بن مونيان"و " نزحتن"من قبيلة " أب كرب"و " أب أمر بن حزفرم"و " يفعان
  ".نشأكرب بن نزخنان"و " أسد ذخر بن قلزان"، و "أربعنھان"

" فلبى"وقد جعل ". فلبي"و " ھومل"على رأي " كرب ايل وتر"بعد " سمه على ينوف" "سمه على ينف"وقد حكم الملك 
  .2اه ھذه كل التأكد عالمة استفھام داللة على أنه غير متأكد من دعو" كرب ايل"أبا له، غير أنه وضع أمام االسم " كرب ايل"

، وكان كبيرا على "بعثتر ذو وضأم"وصاحبھا  Berlin VA 5324في الكتابة الموسومة ب " كرب ايل وتر"وقد ورد اسم 
، "غيلن" "غيالن"، وقد سجلھا لقيامه بأعمال زراعية، وبأمور تتعلق بالتروية، مثل حفر أنھار وأغيلة "أريام" "أريم"كل قبيلة 

، "أثأبان" "أثأبن" "أثبن: "وقد ورد فيھا أسماء األماكن التي أجريت فيھا ھذه األعمال، وھي". البلق"حجارة وبناء سدود لھا ب
في " ذو ضأم"وغوطة . ، وھي من مزارع الملك"سمطانھان"و " ذوفنوتم" "ذفنوتم"، و "مأتمم"، و "مطران" "مطرن"و
  .ه فيهوقد سقط لقب" ذمر على"وذكر في آخر النص اسم ". سرر أمان"

عم أمر بن "، وصاحبة رجل اسمه REP. EPIG. 4226في النص المعروف ب " سمه على"و " كرب ايل"وقد ورد اسم 
وذكر بعد أسماء ". ود"، و "ذات بعدان"، و "ذات حميم"، و "عثتر"و " المقه. "وقد تيمن في نصه بذكر اآللھة". معد يكرب
  ".يذرح ملك""، و "عم ريمم" "امعم ري"، و "سمه على"و " كرب ايل: "ھذه اآللھة

، وذكر انه اصبح ملكا "سمه على ينف"بعد اسم أبيه " سناد اإلسالم"في كتابه " اليشرح" "الشرح"وضع اسم " فالبي"وكان 
الذي حكم على رأي " الشرح"شقيق " ذمر على بين"ثم ذكت ة ھده اسم .". م. ق 460"بعده، وذلك على تقديره حوالي سنة 

، وقد تولى العرش على تقديره "ذمر على بين"، وھو ابن "يدع ايل وتر"ووضع بعده ." م. ق 445"ا حوالي سنة أيض" فلبي"
، وجعل حكمه في سنة "يدع ايل وتر"ابن  -على رأيه - وھو" ذمر على بين"ثم وضع بعده .". م. ق 430"أيضا حوالي عام 

  .قيل الميالد" 390"في سنة  ، وكان حكمه"كرب ايل وتر"قبل الميالد، ووضع بعده " 410"

سمه "، وجعله ابن "يدع إيل بين"اسم " سمه على ينف"فقد وضع فيھا بعد  Le Museon: أما قائمته التي نشرھا في مجلة
ملكا في ھذه " الشرح"، ولم يجعل "ذمر على"، ثم وضع بعده اسم شقيقه ."م. ق 470"، وجعل حكمه حوالي عام "على

  .القائمة

واسم ابن له ". ابن ي دع ايل وتر"ملك سبا " ذمر على"اسم الملك  REP. EPIG. 4198كتابة الموسومة ب وقد ورد في ال
، وھو "دم ذ ميفعن"و " ود ذو ميفعان"وقد ذكرت فيھا أسماء آلھة سبأ، كما ذكر اسم اإلله . بعده، غير أنه أصابه تلف مما أثره

وفي ذكر اآللھة السبئية واآللھة المعينية في ھذه الكتابة داللة على ". ھران" "ھرن"إله معيني، كما ورد اسم إلھة معينية، ھي 
  .اختالط صاحبھا بالمعينيين

عشيرة من سبا، ويظھر أن جماعة منھا " ريمان"نمران و " نمرن"، وكان له بيت اسمه "ريمان"وصاحب الكتابة رجل من 
، ولذلك ذكر آلھة "بيت نمران"التي تعرف اليوم ب " اننمر"في مدينة " نشق"نزحت إلى أرض معين، فسكنت بالقرب من 

ويرى يعض الباحثين أن ملك سبأ كان قد أسكن ھذه الجماعة من الريمانيين عند . معين مع آلھة سبأ، الختالطه بالمعينين
   .لحماية معين وللدفاع عنھا بعد أن خضت لحكم السبئيين" نشق"

سمه على "ھو  ERP .EPIG. 4198، كون االبن الذي عفى أثر اسمه من الكتابة المرقمة ب "فون وزمن"وال يستبعد 
إنھا تعود إلى القرن " فون وزمن"وھي كتابة يرى . ERP. EPIG. 4085: ، المقصود في الكتابة"سمعھلى ينوف" "ينف

  .بحملته على اليمن" لوسأوليوس غا"األول قبل الميالد، وإلى األيام التي قام بھد 

" فلبي"وقد عدھا ". كرب ايل وتر"، و "الكرب يھنعم: "ولدينا جمھرة أخرى جديدة من ملوك سبأ، تتألف من ملكين، ھما
، وقد ذكر أنه كان ملكا على Glaser 291فقد ورد اسمه في الكتابة " الكرب يھنعم"أما . الساللة الثالثة من سالالت الملوك

" حدقان"وھي من  Glaser 302، فقد ورد اسمه في الكتابة المعروفة ب "كرب وتر"وأما ". ھم تسع"بيه سبأ، وان اسم أ
  .جمھرة قائمة بذاتھا من جمھرات الملوك -"ھومل"على رأي  -"الكرب"ويكون ھذ الملك مع الملك ". صنعاء"شمال 
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م أبيه فوضعه بين قوسين، ووضع أمام اسم األب ، ولم يتأكد من اس"وھب ايل"ملكا اسمه " كرب ايل وتر"بعد " فلي"ووضع 
، تعبيرا عن عدم تأكده من صحة اسم ھذا "ابن سرو"عالمة االستفھام داللة على عدم تأكده، ووضع بعد عالمة االستفھام 

   ".وھاب ايل"لقب " فلبي"ولم يعرف ." م. ق 310"األب، وجعل حكم ھذا الملك في حوالي السنة 

" وھب آل"أما أبوه، فھو ". أنمار يھنعم" "انمر يھنعم" "أنمار يھأمن" "انمر يھامن"ملك اسمه " ايل وھب"وتولى الحكم بعد 
وقد . وقد ذھب بعض الباحثين إلى أن أباه ھو الملك المتقدم، ولذلك وضعوه بعده. وال نعرف لقبه الذي عرف به" وھب ايل"

، ودونه بعض آخر على الشكل "يھنعم"وكتبه بعض آخر " يھأمن"م ، فكتبه بعضھ"أنمار"اختلف الباحثون في كمفية كتابة لقب 
في المطبوعات " الفوتوغراف"ولعدم وجود صور أصول الكتابات ب . األول في موضع، وعلى الشكل الثاني في موضع آخر

ثبيت لقبه في ھذا التي نشرت الكتابات التي تعود إلى أيامه، وألنھا أخذتھا من استنساخ العلماء لھا، أتوقف عن البت في ت
  .ألصول تلك الكتابات، ولھذا السبب كتبت اللقب بالشكلين المذكورين" فوتوغرافية"المكان حتى يتھيأ لي الظفر بصور 

، CIH642و  CIH 517و.CIH I: " من الكتابات" أنمار"على ظفرھما بنعت والد "Sab. Inschr"وقد نبه مؤلفا كتاب 
" كرب ايل وتر يھنعم"، فلم أجد عالفة بين الملكين، فالملك في ھذا النص ھو الملك CIH Iوقد راجعت النص ". يحز"فجعاله 

". وھب ايل"، ووالده "انمار يھنعم"وأما الملك الذي نتحدث عنه ونقصده ھنا، فانه ". وھبا ايل يحز"مللك سبأ، وأبوه ھو 
كرب ايل وتر "وال بأبيه، اذ كتب في زمان " ارأنم"، فوجدته كالنص السابق ال عالقة له بالملك CIH 517: وراجعت النص

   ".انمار"أيضا، وال عالفة له مثل شقيقه بالملك " يھنعم بن وھب ايل يحز

، وقد سقط منھا اسم صاحبھا الذي تضرع إلى CIH 244في الكتابة الموسومة ب" يھنعم" "انمار يھأمن"وقد ورد اسم الملك 
له في نفسه وفي أمواله، وأن ترفع من منزلته ومقامه ومقام ملكه في أيام الملك  اآللھة بأن تمن عليه بالصحة، وأن تبارك

إلى " الالم"، وأكملھا ناشره بإضافة حرف "ب ت ب"وقد وردت في آخر النص الحروف . ملك سبا" يھنعم"أنمار يھأمن 
ولم يرد في النص بعد ". له تالببحق اإل"أو " باإلله تالب"ومعناھا " بتالب"، أي "ب ت ل ب"الحروف المكسورة، فصارت 

  ".يحز"فقد كتباه وجعاله " مورد تمن"و " ميتوخ"أما . CIH:اسم األب نعته، ولم يذكره ناشر النص في كتاب

، فال ادري لم أشار "كرب ايل وتر يھنعم"، وال اسم "أنمار"، فلم يرد فيھا اسم الملك CIH 642وأما الكتابة الموسومة ب 
مرثد آل بن "وصاحب ھذه الكتابة ". وھب ايل"على أنه من النصوص التي ورد في نعت . Sab. Inschr: إليھا مؤلفا كتاب

  .1"سمعي"أي قيال على عشيرة " قول"، وكان "مرثد ايل بن فسول" "فسول

تالب " "الب ريمت"ولدينا كتابة ناقصة، سقط من أولھا اسم اآلمر بتدوينھا، خالصتھا أن صاحب ھذه الكتابة قدم تمثاال إلى اإلله 
، ألنه من عليه فيرده سالما من "شصرن"، أي رب معبد اإلله المذكور المقام في موضع "ش ص ر ن" "بعل شصرن" "ريام

وقد سقطت كلمات من ھذه الكتابة سببت تشويھھا . ملك سبأ" أنمار يھأمن"الحرب، وتيمن فيھا أيضا بذكر ملكه الملك 
أم حملة قام بھا ملك آخر، " أنمار يھأمن"أھي حملة قام بھا الملك . ه الحملة أو الحربوغموضھا، فال ندري ما المقصود بھذ

وقد أمده الملك بمساعدة " بتع"أن الذي قام بھا رجل من  Sab Inschrويرى مؤلفا كتاب  ؟" أنمار"أعلنھا على الملك 
   .عسكرية

وھب ذ "، اسمه "ذي مليح" "ذي مليحم" "ذ مليحم" واسم أبيه، في نص دونه أحد سادات" أنمار يھأمن"وورد اسم الملك 
، ألنه أجاب دعاءه، فحفظه وساعده، وساعد ابنه "تألب ريام بعل كبد: "، تقربا إلى اإلله"وھب ذو سموى أليف" "سموى اليف

  .وأتباعه، وذلك في أيام الملك المذكور

، فقد جعل حكمه في "فون وزمن"أما .". م. ق 270"، حتى سنة "290"في حدود سنة " أنمار يھأمن"حكم " فلبي"وقد جعل 
  .".م. ق 60"القرن األخير قبل الميالد، فذكر انه كان يحكم في حوالي السنة 

، وقد وصلت إلينا كتابة قصيرة أصيبت في بكسور في مواضع "ذمر على ذرح"ابنه " أنمار يھأمن"وتولى عرش سبأ بعد 
مسبوقا بالواو حرف العطف، مما يدل " ذمر على ذرح"، وجاء بعدھا اسم "يھأمن"، وبقيت كلمة "أنمار"منھا، سقط منھا اسم 

وقد ". تزأد" "تزاد"و " ود" "ودم"، وقد ورد فيھا مضافا إلى اسمي الملكين اسما "أنمار يھأمن"على إنھا كتبت في أيام أبيه 
د ذكرت إن مرد ھذا االختالف إلى اختالف ، وق"يھنعم"على ھذه الصورة " أنمار"قرأ بعض الباحثين اللقب الباقي من اسم 

  .النساخ
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وقد وصلت ". يھنعم"نعته " ھومل"وقد جعل . والده" ذمر على ذرح"بعد وفاة " نشأكرب يھأمن"وانتقل العرش إلى الملك 
بد ويظھر إن أصنام ھذا المع". عثتر ذي ذب" "عثتر ذ ذب"معبد " أصلم"الكتابة منه دونھا عند تجديده وإصالحه أصنام 

   .الذي خصص به ھذا المعبد" عثتر"أصيبت بتلف، فأمر الملك بتجديدھا وإصالح مواضع التلف منھا تقربا إلى اإلله 

تنف "، أي إلى "تنف بعلت ذ غضون"قدم إلى " نشأكرب يھأمن"أن : ووصلت إلينا كتابة أخرى من أيام ھذا الملك، جاء فيھا
، ولعافيته وعافية "سلحين" "سلحن"عشرين وثنا، لسالمته ولسالمة بيته أربعة و" تنف ربة ذي غضران" "بعلة ذي غضرن

" شمسھو تنف بعلت ذ غضرن"ومحق " المقه"و " عثتر"وذلك بحق . أھله، ولتبعد عند الشر وكل ضر يريده به الشانئون
نعت " تنف"، وكلمة "فةالشمس النائ"فيظھر من ذلك أن ھذا المعبد الذي قدم الملك األصنام إليه، كان قصد خصص باآللھة 

  ".ذي غضران"لھا، وموضعه في مكان 

، 6"أقول شعبن ذمري وشعبھمو سمھري"، "بنو كرت" "بنو جرت"في نص دونه " نشأكرب يھأمن"وقد جاء اسم الملك 
معبد "، ووضعوه في معبده ھذا، وھو "أوام"رب : ، أي"بعل اوم" "المقه"، دونوه تقربا إلى اإلله "سمھر"وقبيلتھم " ذمرى"

نشأكرب يھأمن ملك سبا "أسعد ومن بالشفاء ووفى لسيدھم " المقه"، حمدا له وشكرا على نعمه وأفضاله ألنه، أي اإلله "أوام
، في أيام الضر، أي "سلحين" "سلحن"ووفقه وأنعم عليه بحاصل وافر وغلة جزيلة قدمت إلى قصره ". ابن ذمر على ذرح

أن يبارك " المقه"ودعوا ".معبد اوام"مبعده . ل ذلك تمثالين من البرونز، وضعوھما فيوقدموا من أج. الحرب وفي أيام السلم
" بني جرف"الملك و " ادم"وكل أتباع " سلحين"لسيدھم دوما، وأن يمنحه العافية والصحة والقوة، وأن يسعد قصره قصر 

يم وذات بعدان وبشمس ملك تنف، وعزيز، عثتر شرقن، وعثتر ذ ذبن، وھوبس والمقه وذات حم: وذلك بحق اآللھة: وأقيالھم
   .وقدما نذرھما إلى عثتر شرقن والمقه رب اوام" عركنن"وذات ظھرن ربا 

بني آل . "، أي"بني جميلن عرجن"من " أبوكرب" "ابكرب"وابنه " اسلم"و " غوث"وقد ورد اسم ھذا الملك في نص دونه 
، الذي أجاب نداءھم وأغاثھم "المقه تھوان بعل أوام"ذلك حمدا لإلله و ، و"ميدع" "ميدعم"قبيلة " كبراء"، وھم "الجميل العرج

" نشأكرب يھأمن"، وحماھم في الغارة التي أمر بھا الملك "الجميل" "جميلن"في " سلحن" "سلحين"عليھم وعلى بيتھم " ومن 
ود والحيوانات التي كانت ، أي ارض األعراب النقاذ أصدقائھم ومواطنيھم من أھل مأرب، وكذلك الجن"ارض عربن"على 

عثتر، وھوبس، وذات حميم، : وذلك بحق بقبة اآللھة" المقه"وإعادوا في نھاية النص حمدھم اإلله . معھم وإعادتھم إلى مأرب
  ".بشمس ملكن تنف"وذات بعدان، و 

، فأرسل الملك ويظھر من ھذا النص إن أعرابا كانوا قد أغاروا على جماعة من السبئيين، أو انھم ھاجموا ارض سبا
والسترجاع ما أخذوه من غنائم " ارض العرب: "قوة من الجيش ومن األھلين لإلغارة عليھم في أرضھم" نشاكرب يھأمن"

أبو "فلما عاد رجالھا إلى مأرب سالمين، قدم ". ابوكرب بن أسلم"وكان في جملة من اشترك في ھذه الغارة . واسالب وأسرى
، تخليدا لھذا "أوإم"تمثالين وضعوھما في معبده معبد " المقه ثھوان"إلى اإلله " غوث"ه وابوه اسلم وشخص آخر اسم" كرب

  .الحادث، وتعبيرا عن شكرھم له

وھذا النص من أقدم نصوص المسند التي تشير إلى األعراب والى غاراتھم على السبئيين أو على قوافلھم، ومن اقدم 
ارض "ولم يعين النص موضع . أي ارض األعراب" ارض عربن"و " باألعرا"أي " عربن"النصوص التي ورد فيھا اسم 

واألعراب ھم في كل مكان من . والبوادي ھي في كل مكان. ، فال ندري أكان قصد أرضا معينة، ام اراد البادية"العرب
، إخبار "يھرجب برج"وأخيه " يرم أيمن"جزيرة العرب، وفي جملتھا اليمن بالطبع، وسترى بعد وفي إثناء كالمنا على أيام 

وثبوا "وعلى أعراب آخرين " حاشد"غارات وحمالت عسكرية أرسلھا الملك على األعراب الساكنين في محاذاة ارض قبيلة 
   ".على ساداتھم وأمرائھم ملوك سبأ

وإذا اسما مذكرا، " أرض"فيظھر من ذلك أن اللغة السبئية كانت تعد لفظة ". ارضت عربن"وقد وردت في ھذا النص جملة 
  .في عربيتنا اسم مؤنث فقط" األرض"، على حين أن "أرضت: "أرادت تأنيثه، قالت

، لسالمته وسالمة "المقه"، بتدوينه، عند تقديمه ستة تماثيل إلى اإلله "نشأكرب يھأمن"وقد عثر على نص آخر، أمر الملك 
سمه في نصوص أخرى، كلھا في مضمون ھذا وعثر على ا. ، وسالمة أمواله وأمالكه، وليمن عليه بالسعادة"سلحين"قصره 

النص، إذ تخبر عن تقديم ھذا الملك تماثيل إلى معابد آلھته، حمدا لھا وشكرا، إذ منت عليه، ولتديم أغداق نعمھا وألطافھا 
  .وبركتھا عليه
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ء الھمدانية ، ذلك ألن اسمه من األسما"ھمدان"ھو من قبيلة " نشأكرب يھأمن"وقد ذھب بعض الباحثين إلى أن الملك 
". سمھرام" "سمھر"من قبيلة ". بني جرت"وخالف غيرھم ھذا الرأي، وقالوا إله لم يكن من ھمدان، وإنا كان من . المعروفة

ويعارضون في كونه آخر ملك من ملوك األسرة السبئية الحاكمة، بل يشكون في كون أبيه ". ھمدان"وھم يبعدونه بذلك عن 
  .كان ملكا فعليا على سبأ

. بمأرب، وھو مقر ملوك سبأ ومركز حكمھم" سلحين"كان يقيم في قصر " نشأكرب يھأمن"ھر من النصوص المتقدمة أن ويظ
  ".جامه"قبل الميالد على رأي " ا 60"والسنة " ا 75"وقد كان حكمه فيما بين السنة 

، تقرب إليھا "غضرن"موضع  ، أي إلى اآللھة الشمس تنف ربة"شمس تنف بعلت غضرن"ويالحظ أن الملك كان يتقرب إلى 
ويدل ھذا على إن الملك لم ينس آلھة قبيلته وعلى ". سلحين"وفي بيت حكمه قصر " مأرب"حتى في أثناء أقامته في عاصمته 

، ھي إلھة "شمس تنف"واآللھة . إ اسه سبأ الخاص" المقه"، فقدمھا على بقية اآللھة وذكرھا مع اإلله "الشمس"رأسھا اآللھة 
   ".سمھرام" "سمھرم"من قبيلة  "بني جرت"

، ولھذا ترك الباحثون بموضوع ترتيب ملوك سبأ فراغا بعده، يشر إلى عدم معرفتھم "نشأكرب"ولسنا على علم بمن حكم بعد 
وقد وضع . قبل الميالد" 200"وانتھى في سنة " 30"انه دام ثالثين عاما، بدأ سنة " فلبي"وقد تصور . باسم من حكم فيه

، بعد ھذه الفجوة التي ال نعلم من حكم فيھا وال "سبأ"على رأس جمھرة جديدة، رأى إنھا حكمت " نصرم يھأمن" اسم" ھومل"
مدتھا، ووضع مقابله عالمة استفھام للداللة على انه ال يقول ذلك على سبيل التأكيد، وإنما ھو احتمال يراه ولمجرد رأي ھو 

  .نفسه غير واثق به

على رأس الجمھرة الجديدة التي حكمت سبأ في ھذا العھد، وجعله رأسا على " ناصر يھنعم" "عمنصرم يھن" "فلبي"وقد وضع 
". صدق يھب"، وجعل له شقيقا ھو ."م. ق 200"الجمھرة الرابعة من جمھرات حكام السبئيين، وجعل حكمه في حوالي السنة 

  ".يھأمن"قد كتبوه على ھذه الصورة وغيره، ف" ھومل"أما ". يھنعم: "النعت على ھذه الصورة" فلبي"وقد كتب 

،وقد ورد في عدد من األشياء Glaser 265ھذا الموضع إلى النص الموسوم ب " نصرم يھأمن"في وضعه " ھومل"واستند 
" أوسلة رفشان"الذي ھو في نظر بعض الباحثين " أوسلت بن أعين" "أوسلة بن أعين"منھم " ناصر يھأمن"كانوا مقربين عند 

أن " ھومل"، رأى "ناصر يھأمن"وكان من جملة المقربين إلى " وھب ايل يحز"ھذا يعاصر " أوسلة"ما كان ول. الھمداني
   .، فوضعه في ھذا المحل"وھب ايل يحز"يجب أن يكون إذن بعد الفجوة المذكورة مباشرة وقبل اسم " ناصر يھأمن"مكان 

أنه رآه " خليل يحيى نامي"وذكر ". جبل ثنين"سننة في والنص المذكور، مكتوب على صخرة ناتئة في وسط مرتفعات وعرة م
وقد كتب ". أرحب"و " حاشد"زھااء ساعتين على البغال، وھي بين قبيلة " ناعط"وھي تبعد عن غربي " ھجر ثنين"ونقشه في 

سماء من ساعد ، وبذكر أ"صدق يھب"وأخيه " ناصر يھأمن"وقد تيمن فيه على العادة بذكر . لمناسبة االنتھاء من إنشاء بناء
الذي يكتب عادة " ملك"ويالحظ أن النص قد أھمل لقب . في إتمام البناء، ومن قام بتسقيفه، وھم من األشراف وسادات القبائل

  ".صدق يھب"وال بعد اسم " ناصر يھأمن"بعد اسم كل ملك، فلم يذكر بعد اسم 

". شر نقوش سامية من جنوب بالد العرب وشرحھان: "من كتاب" 7"في النص المنشور برقم " ناصر يھأمن"وقد ورد اسم 
صنما، ابتھاجا " حدثان"رب معيد " تالب ريام"أي ": تالب ريم بعل حدثن"فيه أنه قدم إلى حاميه " ناصر يھأمن"وقد أخبر 

شائھم بيتا ، لمناسبة إن"ھمدان"المنشور في الكتاب نفسه، وقد دونه جماعة من " 21"وفي النص المرقم برقم . بسالمته وعافيته
" ناصر يھأمن"، وتيمنا بھذه المناسبة دونوا اسم "تالب ريام"، وجعلوه في حماية حاميھم اإلله "وتران" "وترن" "وترن"اسمه 

ويالحظ أن ھذا النص وكذلك النص . التي ينتسب إليھا ھؤالء" ھمدان"من نفوذ قبيلة " تالب ريام"، وليزيد اإلله "صدق يھب"و
  ".ناصر يھأمن"بعد اسم " ملك"اآلخر لم يذكر لقب 

، بنو "كربعثت" ، و "نشأكرب"، و "يريم نمران" "يرم نمرن"، ونجوه "بارج يحمد" "برج يحمد: "وأصحاب ھذا النص، ھم
وقد ورد اسم ھذه الجماعة، وھم من أسرة واحدة، في نص آخر، يظھر منه أنھم ". بني دادان" "بني ددن"من " أنضر يھرجب"

سماه " أكانط"بيتا من بيوت " الھمداني"وقد ذكر ". كانط"، المعروف في عھدنا باسم "أكنط" "اكنط"موضع  كانوا يقيمون في
   ".زادان"، حرف فصار "دادان"، قد يكون اسم عشيرة ھذه األسرة المسماة "زادان"
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وقد دونوا فيه . لككذ" ھمدان"وأصحاب ھذا النص من " ملك"في نص آخر بلقب " صدق يھب"وال " ناصر يھأمن"ولم يلقب 
وبجاللة أو رئاسة "، أو "وبمقام أمريھم"، أو "رحق أمريھم"، أي "نصرم يھأمن"قبل اسم " وبمقم مرايھمو: "ھذه الجملة
  .، ولم نجد في ھذا النص أيضا ما يشير إلى انھما كانا ملكين، أو إن أحدھما كان ملكا على سبأ أو ھمدان"أميريھم

، داللة قوية على "ناصر يھامن" "نصرم يھأمن"، وفي عدم تدوينھا له بع اسم "ملك"وص للقب وأرى إن في أعمال ھذه النص
، "مرايھمو" "امراھمو"لم يكن ملكا، وإنما كان أميرأ، يؤيدھا ويؤكدھا استعمال النصوص قبل االسم لفظة " ناصر يھأمن"إن 

، ولما "أميرين"لما نعتا في بعض ھذه النصوص ب ملكين " صدق يھب"أو شقيقه " ناصر"ولو كان ". أميريھم"التي تعني 
وال حجة لرأي من قال انه كان ملكا، ألنه كان صاحب لقب، وھذا اللقب ھو . ھذا اإلھمال" ملك"أھملت النصوص لفظة 

وعا ، وھو نعت خاص بالملوك، ذلك ألننا ال نملك دليال قاطعا يثبت إن كل من كان ينعت نفسه بنعت كان ملكا، وان ن"يھأمن"
وآية بطالن ھذا الرأي أننا نجد كثيرا من سادات القبائل . خاصا من النعوت كان قد حرم على الناس، ألنه خصص بالملوك

  .وسائر الناس يحملون ألقابا أيضا من نوع ألقاب الملوك، فليس في األلقاب تخصيص وتنويع في نظري

في عداد ملوك سبا، ونرى وجوب اعتدادھما " صدق يھب"أخيه وال " ناصر يھأمن"وبناء على ما تقدم، ال نستطيع إدخال 
، كان لھما سلطان واسع على قبيلتھا وفي سبا، ولذلك ذكر أشراف القبيلة اسميھا في "ھمدان"سيدين كبيرين من سادات قبيالة 

كان أميرا على ھمدان،  "ناصر يھأمن"، ومعنى ذلك إن "أمير"فالواحد منھم ھو بمنزلة " أمرائھم"كتاباتھم، ولقبوھما بلقب 
كان أكبر سنا من " ناصر يھأمن"على اسمم أخيه، يشير إلى إن " ناصر يھأمن"والظاھر إن تقديم اسم . وكذلك كان أخوه

   .شقيقه، لذلك كان ھو المقدم عليه

دد من انه كان قويا، وله قوة عسكرية ضاربة، وتحت إمرته ع" ناصر يھأمن"ويظھر من بعض النصوص التي ذكرت اسم 
، وقد اشتركت قواته في بعض المعارك، في "القادة"و " الضباط"، ومعناھا "مقتوى"، جمع "مقتت"القادة، بدليل ورود لفظة 

وبناء على ھذا يكون ". وھب ايل يحز"والظاھر انه بقي حيا إلى أيام . ، وكان من المعاصرين له"نشأكرب يھأمن"عھد الملك 
كان فيما بين " نشأكرب يھأمن"قبل الميالد، وذلك على افتراض إن حكم " 150"والسنة " ا 75"قد عاش في حوالي السنة 

قبل الميالد، " 145"والسنة " 160"كان بين السنة " وھب ايل يحز"قبل الميالد، وان حكم " 160"والسنة " 175"السنة 
  ".جامه"على حسب تقدير 

في ھمدان، فليس في النصوص التي بين أيدينا ما يكشف الستار  "صدق يھب"وليس في استطاعتنا تحديد العمل الذي قام به 
اذ انقطعت أخباره منذ " وھب ايل يحز"، والظاھر إن وفاة كانت في أيام "صدق يھب"وال نعرف كذلك زمان وفاة . عن ذلك

  .1ذلك الحين 

تفقوا جميعا على انه من قبيلة وأخيه، فقد ا" ناصر يھأمن"وليس بين الباحثين في العربيات الجنوبية أي خالف في أصل 
ويظھر من ذلك إن قبيلة ھمدان . ، ذلك ألنھما نصا صراحة في أحد النصوص المدونة باسمھما على انھما من ھمدان"ھمدان"

، متحدين بذلك سلطة ملوك سبأ "ملك"كانت قد أخذت تؤثر في ھذه األيام تأثيرا كبيرا، حتى لقب ساداتھا أنفسھم بلقب 
  .الشرعيين

وقد كان زمان حكمه في . على خطاه" فلبي"، وسار "ناصر يھأمن"، بعد "وھب ايل يحز" "وھب آل يحز" "ھومل"ضع وو
، وھو والد "ھمدان"، أمير "أوسلة رفشان" "أوسلت رفش"وكان يعاصره ". فلي"على تقدير ." ق، م 180"حدود سنة 

   ".بارج يھرحب" "برج يھرحب"و " يرم أيمن"األمرين 

وقد ساعد ". ذمر على"ورئيسھم إذ ذاك " الريدانيون"، تحارب ھو و "وھب ايل يحز"أن Glaser 1228: النصويظھر من 
، "بنو بتع"و " ذو خوالن"و " سخيم"و" مخطران" "مخطرن"و " ھو فعم" "ھوف عم"في ھذه الحرب " وھب ايل يحز"

في " ريدان"كتابات أخرى إلى مساع بذلھا رؤساء وتشر ھذه الكتابة و". مرثد"و " سعد شمس"وانضم إلى جانب الريدانيين 
  .منافسة ملوك سبأ وانتزاع العرش منھم

وھذه ھي المرة األولى التي يرد فيھا ". صنعو"بمدينة " ذو جرت"وقبيلته " سعد شمس ومرثدم: "وقد ورد في النص المذكور
ويظھر من ذلك أن . Jamme644و  Jamme 692: وقد ورد اسمھا بعد ذلك بقليل في الكتابتين". صنعاء" "صنعو"اسم 
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التي ال " شعوب"وأما ". بتع"، غير إنھا كانت قريبة جدا من حدود أرض قبيلة "جرت"كانت في ضمن أرض قبيلة " صنعو"
   ".بتع"، فقد كانت في أرض قبيلة "صنعاء"تبعد سوى كيلومتر واحد أو كيلومترين عن الجھة الشمالية الغربية من 

يرم "، وھو نص دونه Jamme 561 Bisمع الريدانيين، في النص الموسوم ب " وھب ايل يحز"ب وقد أشير إلى حر
قبيلة " أقول"أقيال " ھمدان"، وھم من "أوسلت رفشان"أبناء " علھان"وابنه " برج يھرحب"، وأخوه "يريم أيمن" "أيمن

" ادم ھو"ألنه من عليھم وعلى عبيده " اوام"عل ب": المقه ثھون" ، وذلك عند تقديمھم تمثاال إلى اإلله "حاشد"ثلث " سمعي"
وعلى قبيلتھم حاشد، وأغدق عليھم نعماءه وأعطاھم غنائم كثيرة في الحرب التي وقعت بين ملوك سبأ : أبناء ھمدان" ادمھو"

بيلة وكذلك في غاراتھم على أرض العرب المجاورين لق. ، واشتركوا فيھا، إذ ترأسوا بعض القوات"بني ذي ريدان"وبين 
، وتجاه بعض "املك سبا"حاشد والنازلين على حدودھا، أولئك العرب الذين أخطأوا خطأ تجاه أمرائھم وساداتھم ملوك سبأ 

راضيا عنھم، مقربا لھم، وألنه " ملك سبأ" "وھب ايل يحز"، أنعم عليھم بأن جعل الملك "المقه"قبائل ملك سبأ، وألن اإلله 
" المقه"، ولكي يديم نعمه عليھم ويبارك فيھم ويعطيھم الصحة والقوة وذلك بحق عثتر و أعطاھم ذرية ذكورا وحصادا جيدا

  ".تالب ريام"وشفيعھم " شيمھم"وبحق حاميھم 

من األقيال على عشيرة " علھان بن برج"وشقيقه كانا تابعين لملك سبأ، وانھما كانا مع " يرم أيمن"ويتبين من ھذا النص إن 
ويظھر انھم إنما أشاروا إلى . في ھذا العھد، وانھم كانوا في خدمة ملك سبا" ھمدان"جموع قبيلة التي تكون ثلث م" سمعي"

مھاجمتھم ألرض العرب، والعرب المخالفين ألمر ملك سبأ ألن ھؤالء العرب كانوا على حدود أرض قبيلة ھمدان، وقد 
ن كانوا ينتھزون الفرص لغزو الحضر كما ھو تعرضت أرض ھذه القبيلة وارض قبائل أخرى لغارات ھؤالء األعراب، الذي

" وھب ايل يحز"وقد نجحوا في تأديب ھؤالء األعراب، كما نجحوا في االشتراك مع بقية قوات . شأنھم في كل زمان ومكان
ن وقد كان الريدانيون أسالف الحميريي. خسائر فادحة في الحرب التي نشبت بينھم وبين ھذا الملك" بني ذي ريدان"في تكيد 

   .من سكان اليمن البارزين في ھذا العھد

وقد ميز أھل اليمن وبقية العربية الجنوبية أنفسھم عن أھل الوبر، أي القبائل المتنقلة التي تعيش في الخيام، أن دعوا قبائلھم 
ا القبائل الساكنة في بأسمائھا، وھي قبائل مستقرة تسكن قرى ومدنا ومستوطنات ثابتة وسموا القبائل البدوية المتنقلة، وال سيم

  .، أي أرض العرب"ارضت عربن"و " أرض عربن"أي أعراب، وسموا أرضھم " عربن"شمال العربية الجنوبية 

الواردة في ھذا النص وفي نصوص أخرى، وجود ملوك عدة كانوا " ملوك سبأ"، أي "أملك سبا"ويظھر من ورود جملة 
نرى إن ھؤالء الملوك لم يكونوا ملوكا فعليين، حكموا سبا باالشتراك مع ولكننا . يحكمون سبأ في زمان تدوين ھذه النصوص

ملك سبأ الحاكم، وإنما كانوا رؤساء وسادة قبائل خاضعين لحكم المك، وقد كانوا أصحاب امتيازات، يحكمون أرضھم حكما 
لى سبيل التعظيم والتفخيم ليس غير، مباشرا مع اعترافھم بحكم ملك سبأ عليھم، ويجوز انھم كانوا يلقبون أنفسھم بلقب ملك، ع

   .فھم ملوك مقاطعات وأرضين، ال ملوك حكومات كبيرة كحكومة سبأ

" سقھن"من موضع " سعد تألب يھئب"، وصاحبھا CIH 360:في الكتابة الموسومة ب" وھب ايل يحز"وقد ورد اسم 
، في أيام سيده "رحين"تمثاال وضعه في معبد اإلله في : نذرا" تالب ريام"، ذكر فيھا أنه قدم إلى اإلله "سقران" "سقرن"
، وقد دونه جماعة MM33+34وقد ورد اسم صاحب ھذه الكتابة في النص الموسوم ب ". وھب ايل يحز"الملك " مراسموا"
، ومد في عمره في "سعد تألب يھثب"، ألنه نجى "عثتر شرقن"تقربا إلى اإلله " ذي نعمان"و " سخيم"و " بني بتع" من

" نطعت"وال يعقل بداھة قيام مدوني النص، وھم سادات القبائل، ببناء . وفي أماكن أخرى" ردمان"الحروب التي أشعلھا في 
بالحياة والنجاة في الحروب التي خاضھا، لو لم يكن لھذا " سعد تألب يھئب"إذ من على " عثتر شرقن"وذلك تقربا إلى اإلله 

الرجل عالقة بھذه العشائر ولو لم يكن من أھل الجاه والمكانة والسلطان، ويتبين من كتابات أخرى أنه كان محاربا اشترك في 
بائل في القتال منھا، ھذه التي دونت تلك ، وقاد جملة ق"وھب ايل يحز"حروب عدة، فلعته كان من كبار قواد الجيش في أيام 

  .الكتابة

" خليل"قبيلة أو موضع " كبير"، اي "كبر خلل"في كتابة ناقصة قصيرة، أشير فيھا إلى " وھب ايل يحز"وذكر اسم الملك 
  ".ليلكبير خ"والظاھر أن صاحب تلك الكتابة أو أصحابھا كانوا من أتباع ". ملك سبأ" "وھب ايل يحز"والى اسم الملك 

ولم ترد في نصوص المسند الشارة ما إلى مكانته ومنزلته، لذلك رأى ". وھب ايل يحز"ولم نعثر حتى اآلن على اسم والد 
بعض الباحثين أن أباه ھذا لم يكن من الملوك، بل وال من األقيال البارزين، وإال أشير في النصوص إليه، إنما كان من سواد 

ھذا أخذ الحكم بالقوة، ثار على ملوك سبأ في زمن ال نعلمه، وانتزع الملك منھم، ولقب نفسه " وھب ايل يحز"الناس، وأن ابنه 
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وھب ايل "ولو كان والد . كما لقب والده بلقب ملك" ملك"أما ابنه الذي جاء من بعده، فقد لقب نفسه بلقب  ." ملك سبا"بلقب 
   .ملكا، لذكر إذن في النصوص، وألشير إلى لقبه" يحز

  .قبل الميالد" 145"والسنة " 160"بين السنة " وھب ايل يحز"حكم " جامه"ل وقد جع

،في حين أغفله أكثر من "جامه"، على رأي "أنمار يھأمن" "انمرم يھأمن"إلى ابنه " وھب ايل يحز"وانتقل الحكم بعد وفاة 
ويرى . مباشرة بعد وفاة أبيه" وھل ايل"، وھو ابن "كرب ابل وتر يھنعم"بحثوا في ھذا الموضوع وقرروا إن الحكم انتقل إلى 

قبل الميالد، حيث " 130"قبل الميالد، وھي سنة وفاة أبيه وانتھى بسنة " 145"ابتدأ بسنة " انمار يھأمن"إن حكم " جامه"
  .انتقل الحكم إلى شقيقه من بعده

ابعل بيتن "، وكان "بني بتع"من " سخمان يھصبح"وقد دونه  Jamme 562وقد ورد اسم ھذا الملك في النص الموسوم ب 
" صلمن"، عند تقديمه "حمالن"التي تكون ثلث قبيلة " سمعي"، وقيل عشرته "سيد بيت وكل"، أي "وكلم أقول شعين سمعي

، لوفائه لكل ما طلبه منه، والستجابته لدعائه، وألنه وفقه "معبد آوام"، وضعه في معبده "المقه رب أوام"تمثاال إلى اإلله 
بيت بني ذي "في عودته من " وھب ايل يحز ملك سبأ"ابن " أنمار يھأمن ملك سبا"وعشيرته في مرافقة الملك ووفق أھله 

مقر ملكه بمدينة مأرب، ووفق مرافقيه وأقباله وجيشه في عودته ھذه، وألنه من على صاحب " سلحين"إلى قصره " غيمان
عثتر، وھوبس، والمقه، وذات : يم نعمه عليه، وذلك بحق اآللةالنص بأن منحه أنمارا كثيرة وغلة وافرة وحصادا جيدا، وليد

وقد وضع التمثال والكتابة المدونة تحت . ، وبحاميه، وشفيعه تالب ريام بعل شصر"شمس ملكن تنف"حميم، وذات ة بعدان، و 
  .ليحميھا من كل من يحاول تغيير موضعھما أو أخذھما" أوام"في معبده " المقه"حماية 

أي ". بيت وكل"كما كان سيدا من سادات " سمعي"كان قيال على . من األقيال الكبار في ھذا العھد" ان يھصبحسخم"وقد كان 
ناد، أي دار للرأي واالستشارة، " وكل"والظاھر أنه كان في موضع ". سمعي"من أصحاب الرأي المطاعين في عشيرة 

   .عند قريش" دار الندوة"فھو بمنزلة . رةيحضره كبار العشيرة ويتشاورون فھيما يحدث من حادث ھذه العشي

وقد دون ھذا النصر . والذي لم يذكر نعته، ھو ھذا الملك REP. EPIG 3992: المذكور في النص" أنمار"ويظن أن الملك 
ه، ، بتقديمه تمثاال إلي"تالب ريام بعل كبدم"وذلك عند تقربه إلى اإلله ": م ل ي ح" "وھب ذي سمي أكيف ذو مليح"رحل اسمه 

تعبيرا عن شكره وحمده له، ألنه من عليه وساعده وأجاب كل ما طلبه منه، ومكنه من خصم له خاصمه في عھد الملك 
  ".أنمار"

اسمه في كتابات عديدة ال عالقة لھا به، . ، وقد ذكر"كرب ايل وتر يھنعم"إلى شقيقه " أنمار يھأمن"وانتقل الحكم بعد وفاة 
وأھم ما في ھذه الكتابات من جديد، ورود اسم إله . وتخليدا لتاريخ الكتابة ليقف على زمانھا الناس وإنما دونته فيھا تيمنا باسمه

أو " صاحب السماوات" "صاحب السماء"، أي "ذ سموي"فيھا لم يكن معروفا قبل ھذا العھد وال مذكورا بين الناس، ھو اإلله 
  .دث في ديانة العرب الجنوبيين فيما بعدوسأتحدث عنه وعن ھذا التطور الجديد الذي ح". رب السماء"

" بني عثكلن"وقد دونه أناس من  Jamme 568في النص الموسوم ب " كرب ايل وتر يھنعم"وقد ذكر اسم الملك 
الذي أنعم عليھم وحباھم بنعمه، وأعطاھم حصادا جيدا وغلة وافرة، وليزيد في " المقه ثھوان"، حمدا وشكرا لإلله "عثكالن"

كرب ايل وتر يھنعم بن وھب ايل "وقد كتب في عھد الملك . ونعمه عليھم، وليبعد عنھم أذى الحساد وشر الشانئينتوفيقه لھم 
   .فيه" المقه"، ليبارك اإلله "يحز

تمثاال إلى " صلھن"، دونه عند تقديمه Jamm 564-وسم " غيمان"كما جاء اسم ھذا الملك في نص آخر دونه قبل من أقيال 
، وألنه من عليه وأعطاه "كرب ايل وتر يھنعم"مدا به وشكرا على إنعامه عليه وعلى جيش وأقيال الملك ح" المقه"اإلله 

حاصال طيبا وغلة وافرة وأثمارا كثيرة، وليمن عليه وعلى قومه في المستقبل ايضا، وذلك بحق المقه وفي األلة عثتر ذي 
برآن، وذات حميم، وذات بعدان، وبحاميھم وشفيعھم حجرم ذبن، وبحر حطبم، وھوبس، وثور بعلم، وبالمقه بمسكت، ويثو 

  .، ولمس بعل بيت نھد، وعثتر الشارق، والمقه بعل أوام"تنع"قمحمم بعل حصنى 

، وكان "سلحين"، وانه كان مقدما في بيت الحكم قصر "مأرب"ويظھر من ھذا النص إن صاحبه كان يتولى وظيفة مھمة في 
، اذ كان يحكم مأربا أيضا، ويتمتع بمنزلة كبيرة في دار الحكم "مأذن"من " رثد" "رثدم"ه يساويه في ھذه المنزلة رجل اسم
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". وقد حكما مأربا معا بتفويض من الملك وبأمر منه، حكما من القصر نفسه، اذ كانت دائرة عملھا فيه ". قصر سلحين"
كاملة، أثر تأثيرا كبيرا في العاصمة، وقد  ويظھر منه أيضا إن اضطرابا وقع في مأرب في زمان حكمھما، دام خمسة أشھر

سأل، الحاكمان الملك أن يخولھما حق التدبير للقضاء على الفتنة، فأصدر الملك أمرا أجابھا فيه إلى ما سأآله الحاكمين، غير 
ع الفتنة وإعادة إن نار الفتنة لم نخمد بل بقيت مشتعلة خمسة أشھر كاملة، كان الملك في خاللھا يلح على الحاكمين بوجوب قم

   .األمن، واستطاعا ذلك بعد مرور األشھر المذكورة باشتراك الجيش في القضاء عليھا

ولم يذكر النص األسباب التي دعت أھل مأرب إلى العصيان، ولكن يظھر إن من جملة عواملھا تعيين صاحب النص، واسمه 
كرھون أھل غيمان، وكانوا قد حاربوھم في عھد الملك حاكما على مأرب، وكان أھل العاصمة ي" غيمان"، وھو من "أنمار"
ولما أبى الملك عزله، ثاروا وھاجوا مدة . ، فساءھم ھذا التعيين ولم يرضوا به"كرب ايل وتر يھنعم"شقيق " أنمار يھأمن"

  .خمسة أشھر حتى تمكن الجيش من إخماد ثورتھم

، وعبر عنھما بلفظة "يھنعم"، وفيه نعته، وھو "يمنيرم أ"بعد اسم  Jamme 565: في النص" كرب ايل وتر"وقد ذكر 
، فالتآخي في نظره "حليفه"بمعنى " جامه"، وقد ترجمھا "وأخيه"، أي "واخيھو"، واستعمل لفظة "ملكا سبأ"، أي "ملكي سبأ"

يوم كتب ھذا النص  .وإذا أخذنا بھذا المعنى، فنستنتج من ذلك أن العالقات بين الحاكمين لم تكن سيئة. بمعنى التحالف والحلف
، أي "املك سبا"وان ادعى كل منھا أنه ملك سبا، وإنما يظھر أنھما كانا يحكمان معتاونين، بدليل ما ورد في النص من أن 
  .سالمين" المقه"ملوك سبا كلفوا صاحبي النص أن يخوضا معارك أمروھما بخوضھا، فخاضاھا ورجعا منھا بحمد اإلله 

" 115"قبل الميالد، أو من سنة " 115"حتى السنة " 130"امتد من سنة " كرب ايل وتر يھنعم" أن حكم الملك" جامه"ويرى 
قد " كرب ايل وتر يھنعم"و " أنمار يھأمن"وحكم ابنيه " وھب ايل يحز"وبذلك يكون حكم . قبل الميالد" ا 00"حتى السنة 

   .قبل الميالد" 100"أو " 115"حتى السنة " 160"امتدا من سنة 

وكل ما نعرفه أن الحكم انتقل . ، فليس في أيدينا نص ما يتحدث عن ذلك"كرب ال وتر يھنعم"ة الملك "لنا علم عن ذروليس 
، وھمدان كما قلت فيما سلف من القبائل "ھمدان"، وھو من "يرم أيمن"إلى مللك آخر ھو الملك " وھب ايل يحز"بعد أسرة 

وقلت إنھما من ".صدق يھب"وعن شقيقه " ناصر يھأمن"بق أن تحدثت عن التي اكتسبت قوة وسلطانا في ھذا العھد، وقد س
ھمدان، وقد حان الوقت للكالم على ھذه القبيلة التي ما تزال من قبائل اليمن المعروفة، ولھا شان خطير في المقدرات السياسية 

  .حتى اآلن

من عھود الحكم في سبأ، أرى لزاما علي أن أشير وختمت به عھدا " سبأ"اآلن وقد انتھيت من الكالم على آخر مللك من ملوك 
وھب شمسم : "يتألف من سطر واحد، ھو. REP. EPIGوكتاب  CIHإلى ملك قرأت اسمه في نص قصير، نشر في كتاب 

، ولم أعثر على نصوص "سبأ"، ولم أجد اسمه فيما بين يدي من قوائم علماء العربيات الجنوبية لملوك "بن ھلك أمر ملك سبا
وقد يعثر على نصوص جديدة تكشف عن شخصية وھويته ومحله بين . من عھده، فتعسر علي تعيين مكانه بين الملوكأخرى 
  .الملوك

الشرح بن " "الشرح بن سمه على ذرح"، واسمه Jamme 551:وأود أيضا إن أشر إلى ورود اسم مللك ذكر في النص
نص واآلمر بتدوينه، ذكر فيه إنه شيد ما تبقى من جدار المعبد وھو صاحب ھذا ال" مللك سبأ"، وقد نعت فيه ب "سمھعلى ذرح

من الحافة السفلى للكتابة المبنية في الجدار حتى أعلى المعبد، تنفيذا الرادة المقه التي ألقاھا في قلبه، فحققھا على وفق مشيئة 
ذات "و " ذات حميم"وبحق " المقه"و " سھوب"و " عثتر: "ما أراد وطلب، وذلك في اآللة" المقه"ذلك اإلله وارادته، ليمنحه 

   ".كرب ايل"، وبحق شقيقه "ملك سبأ" "سمه على ذرح"، وبحق أبيه "بعدان

" عبلم"، الذي دونه قوم من عشيرة Jamme 558:في النص" مللك سبأ" "يدع ايل بن كرب ايل بين"وورد اسم الملك 
أوام ليحفظھم ويحفظ أوالدھم " بعل" "المقه"ماثيل إلى معبد اإلله ، أي ت"أمثلن" "امثلن"، عند تقديمھم ثمانية "عبال" "عبل"

وقد ذكر في . وأطفالھم ويعطيھم ذرية، وليبارك في أموالھم، وليبعد عنھم كل بأس وسوء ونكاية، وحسد حاسد وأذى عدو
  .2"الشرح بن سمه على ذرح"اسم " كرب ايل بين"النص بعد اسم الملك 

ففيما كان الناس . من إبداء بعض المالحظات على ھذا العھد - نا من ذكر اسم آخر مللك من ملوك سباوقد انتھي -ھذا وال برد لنا
" ھومل"في قائمة " الثاني"المعروف ب " كرب ايل وتر بن يثع أمر بين"في عھد المكربين وفي عھد الملوك األول إلى عھد 

تليه بقية اآللھة، وجدنا الكتابات التي تلت ھذا العھد، تمجيد  "المقه"لملوك سبا، قد صرفوا تمجيدھم إلى إله سبأ الخاص وھو 
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ذ "خاصة، ومثل اإلله " ھمدان"، وھو إله "تألب ريام"معه أربابا آخرين لم يكن لھم شأن في العھدين المذكورين، مثل اإلله 
يدة، داللة صريحة على وفي تمجيد بعض الناس آللھة جد". رب السماوات" "رب السماء"، أي اإلله "فھو سماوي" "سموى

  .حدوث تطورات سياسية وفكرية في ھذا العھد

وتفسير ذلك أن بروز اسم إله جديد، معناه وجود عابدين له، متعلقين به، ھو عندھم حاميھم والمدافع عنھم، ففي تدوين اسم 
ومنافستھم للسبئيين، وسنرى فيما  ،"ھمدان"أو قبله في الكتابات، داللة على علو شأن عابديه، وھم " المقه"بعد " تالب ريام"

الحمد " تألب ريام"وطبيعي إذن أن يقدم الھمدانيون إلى إلھھم . بعد أنھم نافسوا السبئيين حقا على الملك، وانتزعوه حينا منھم
داد ذكره، والثناء، ألنه ھو إلھھم الذي يحميھم ويقيھم من األعداء، ويبارك فيھم وفي أموالھم، وكلما ازداد سلطان ھمدان، أز

   .ونعدد تدوين اسمه في الكتابات

، داللة على حدوث تطور في وجھة نظر بعض الناس بالنسبة إلى "ذ سموى"أما الناحية الفكرية، فإن في ظھور اسم اإلله 
إله شعب " المقه"األلوھية وتقربھم من التوحيد وعلى ابتعاد عن فكرة األلوھية القديمة التي كانت عند آبائھم وأجدادھم وعن 

  .سبأ الخاص

وقد رأينا أن ألقاب مكربي سبأ وملوك . منذ ھذا الزمن فما بعده عند ملوك سبأ" يھنعم"و " يھأمن"ويالحظ أيضا ظھور لقب 
، وھو وزن عرفناه في ألقاب مكربي وملوك قتبان فقط، اذ رأينا "يھفعل"وزن : الصدر األول من سبأ لم تكن على ھذا الوزن

وفي تلقب ملوك سبأ بھا داللة على حدوث تطور في ذوق . تقترن بأسماء الحكام" يھوضع"و " يھرجب"و  "يھنعم: "األلقاب
  .الملوك بالنسبة إلى التحلي باأللقاب

ويتبن من دراسة األوضاع في مملكة سبأ أن أسرا أو قبائل كانت صاحبة سلطان، وكانت تتنافس فيما بينھا، وتزاحم بعضھا 
، وھي قبيلة كبيرة صاحبة سلطان وقد "سعي"قديمة الحاكمة في مأرب، ثم األسرة الحاكمة في حمير، ثم منھا األسرة ال. بعضا

" حاز"وعاصمتھا " حمالن"تقع أرض " سمعي"وفي أرضھم وھي في الثلث الغربي من " بنو بتع"كونت مملكة مستقلة، منھا 
ثم ". شبام أقيان"، ومواطنھم في "بكبل" "بكلم"وھم من " دمرث" "مرثدم"ثم ". ناعط"ثم الھمدانيون، ومركزھم في ". مأذن"و 
  ".ذمر على فرح"ومنھا " جرة" "جرت" "كرت"

  مأرب

، أي مأرب ھي عاصمة سبأ األولى "مريب" "م رب" "مرب"وإذا كانت صرواح عاصمة المكربين ومدينة سبأ األولى، فإن 
خربت وطمرت في األتربة إال أن اسمھا ال يزال سبأ معروفا،  وھي وان. في أيام الملوك، ورمز الحكم في سبأ في ھذا العھد

الحاضرة ھي غير مأرب القديمة، فقد أنشئت الحاضرة " مأرب"و" مأرب"وال يزال موضعھا مذكورا، ويسكن الناس في 
" مأرب"مدينة  حديثا على أنقاض المدينة األولى، على مرتفع تحته جزء من أنقاض المدينة القديمة وتقع في القسم الشرقي من

   .األولى

وقد كانت مأرب كأكثر المدن اليمانية الكبيرة مسورة بسور قوي حصين له أبراج، يتحصن به المدافعون اذا ھاجم المدينة 
كما نص عليه في الكتابات، وھو حجر صلد قد من الصخور، أقيم على أساس قوي من " البلق"وقد بني السور بجحر . مھاجم

ويحيط السور بالمدينة، بحيث ال يدخل أحد إليھا اال من . جيرية تشد أزره، وفوقه صخور من الغرانيتالحجر ومن مادة 
  .ذات بابين فقط في األصل" صرواح"فقد كانت مأرب مثل . بابين

" سلحين" "سلحن"أما قصور ملوكھا فھو القصر المعروف بقصر . وأعظم أبنية مأرب وأشھرھا، قصر ملوكھا ومعبدھا الكبير
، وذللك "أكسوم"، ملك Ezana" ايزانا"وقد ورد في لقب النجاشي . وقد ورد ذكره في الكتابات، وعمر ورمم مرارا". سلحم"

في جملة " الھمداني"وقد عرف في اإلسالم، وذكره . ليدل بذلك على امتالكه ألرض سبأ واليمن" م 350"في حوالي السنة 
   .القصور الشھيرة الكبيرة في اليمن

كانه في الخرائب الواسعة الواقعة غرب المدينة، والى الجنوب من خرائبه خرائب أخرى على شكل دائرة، تحيط بھا ويقع م
المقه "إله سبأ، المعروف ب " المقه"وتشاھد أعمدة وأتربة متراكمة ھي بقايا معبد . أعمدة، يظھر إنھا لم تكن مبنية في األصل

وفي الناحية الشمالية والغربية من المدينة وفي خارج سورھا، ". رب برأن" "مقهال"أي معبد " المقه بعل بران" "بعل برآن
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وتشاھد آثار قبورھا، وقد تبين منھا ان بعض الموتى وضعوا . تشاھد بقايا مقبرة جاھلية، يظھر إنھا مقبرة مأرب قبل اإلسالم
لباحثين على أحجار مكتوبة، ھي شواھد وغيره من السياح وا" كالسر"في قبرھم وضعا، وبعضھم دفنوا وقوفا، وقد حصل 

وعلى مسافة خمسة كيلومترات تقريبا من مأرب، تقع خرائب معبد شھير، كانت له شھرة كبيرة عند ( 345%)قبور 
". أوام"رب " المقه"، أي معبد اإلله "المقه بعل أوم"، وھو معبد "محرم بلقيس"وب " حرم بلقيس"السبئيين، يعرف اليوم ب 

من المعابد التي " المساجد"والمعبد المسمى اليوم ب " صواح"في " المقه"احثين أن ھذا المعبد ھو مثل معبد ويرى بعض الب
والمعبد اآلخ في " روديسيا"وقد يكون المعبد الخرب في ". يدع ايل ذرح"وقد بناھا المكرب . بنيت في القرن الثامن قبل الميالد

، فان بينھما وبين ھذا المعبد شبھا كبيرا في طراز "حرم بلقيس"بطراز بناء معبد  ، من المعابد المتأثرة"أوغاندا" "اوكاندا"
في الزمن " عمايد" "عمائد"، خرائب تسمى "حرم بلقيس"وعلى مسافة غير بعيدة من ( 346.%)البناء وفي المساحة واإلبعاد

" المقه"خصص بعبادة اإلله " بران" "برن"" برأن"الحاضر، منھا أعمدة مرتفعة بارزة عن التربة، ويظھر إنھا بقايا معبد 
وفي الجھة الغربية من ھذا المعبد، تشاھد أربعة أعمدة أخرى ھي من بقايا  Glaser 479الذي ذكر في الكتابة الموسومة ب 

  .معبد آخر

  قوائم بأسماء ملوك سبأ

   "ھومل"قائمة 

" ملك"المقدس ولقب " مكرب"لقب : اللقبينالذي جمع بين " كرب ايل وتر" "كرب آل وتر"أول ملك وآخر مكرب ھو 
  .سمه على ذرح: وقد تاله عدد من الملوك وأبناء الملوك ھم. الدنيوي

  .الشرح بن سمه على ذرح

  .كرب آل وتر بن سمه على ذرح

  .يدع آل بين بن كرب آل وتر

  .يكرب ملك وتر

  .يثع أمر بين

  .كرب آل وتر

عد ھذه األسرة المتقدمة، خلفتھا إما رأسا وإما بعد فترة ال نعرف مقدارھا ب" سبأ"ويرى ھومل إن أسرة جديدة تربعت عرش 
سمه على : وتتألف ھذه األسرة من. قبل الميالد" 400"حتى سنة " 450"بالضبط، قدرھا بنحو خمسين سنة امتدت من سنة 

  .ينف

  .الشرح

  .ذمر على بين

: راجع النصين" وھب ايل"وھب آل : تتألف من" يلبك"من " مرثد"تنتمي إلى عشيرة " سبأ"وھناك أسرة أخرى حكمت 
)Glaser 179( (Glaser 223  وھب آل"، وھو إبن "أنمار يھنعم"انمرم يھنعم ". حاز"وھمامن."  

  .ذمر على ذرح

  ".نشأكرب يھنعم"نشاكرب يھنعم 
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  ".ناصر يھنعم" ؟نصرم يھنعم 

  ".وھب ايل يحز"وھب آل يحز 

  .كرب آل وتر يھنعم

  ".ينھب فارع"فرعم يھنب 

ھما من جمھرة جديدة من " كرب آل وتر"و " الكرب يھنعم بن حمعثت" "الكرب يھنعم بن حم عثت"إن الملك، " ھومل"ويرى 
  .جمھرات ملوك سبأ

  "كليمان ھوار"قائمة 

  .سمه على فرح: وتتألف ھذه القائمة، وھي قديمة، من الجمھرات اآلتة الجمھرة األولى وقوامھا

  .الشرح

  .كرب آل

  .يثع امر: الجمھرة الثانية ورجالھا

  .كرب آل وتر

  .يدع آل بين

  .وھب آل يحز: الجمھرة الثالثة وتتكون من

  .كرب آل وتر يھنعم

  .وھب آل: الجمھرة الرابعة ورجالھا

  .أنمار يھنعم

  .ذمر على ذرح: الجمھرة الخامسة وأصحابھا

  .نشاكرب يخعم

في قائمة " يرم ايمن"بين ھذه الجمھرات، وان كان أشار إلى " يرم ايمن"و " يكرب ملك وتر"ولم يشر إلى مكان الملكين 
  . الملوك الھمدانيين

  "فلبي"قائمة 

   .قبل الميالد" 620"حكم على تقديره حوالي سنة . كرب آل وتر -1

بل ق" 600"حكم حوالي سنة . سمه على ذرح لم يتأكد من اسم والده، ويرى أن من المحتمل أن يكون كرب آل وتر -2
  .الميالد
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  .قبل الميالد" 580"حكم حوالي سنة . كرب آل وتر بن سمه على ذرح -3

  .قبل الميالد" 570"تولى الحكم حوالي سنة . الشرح بن سمه على ذرح -4

  .قبل الميالد" 560"صار ملكا حوالي سنة . يدع آل بين بن كرب آل وتر -5

  .قبل الميالد" 540"تولى الحكم سنة . يكرب ملك وتر بن يدع آل بين -6

  .قبل الميالد" 520"حكم حوالي سنة . يثع أمر بين بن يكرب ملك وتر -7

  .قبل الميالد" 500"تولى الحكم في حدود سنة . كرب آل وتر بن يثع أمر بين -8

  .قبل الميالد" 480"من اسم أبيه، وحكم على رأيه حوالي سنة " فلبي"لم يتأكد . سمه على ي نف -9

  .قبل الميالد" 460"حكم حوالي سنة . بن على ينفالشرح  -10

  .قبل الميالد" 445"تولى الحكم في حدود سنة . ذمر على بين بن سمه على ينف -11

  .قبل الميالد" 430"تولى حوالي سنة . يدع آل وتر بن على بن -12

  .قبل الميالد" 410"تولى الحكم في حدود سنة . ذمر على بين بن يدع آل وتر -13

  .قبل الميالد" 390"حكم حوالي سنة . رب آل وتر بن ذمر على بينك-14

من " فلبي"وھو على رأي . فجوة بعد اسم ھذا الملك قدرھا بنحو عشرين عاما، ثم ذكر اسم الكرب يھنعم" فلبي"وترك  -15
  .".م. ق 330"األسرة الملكية الثالثة التي حكمت مملكة سبأ، وقد حكم في حوالي سنة 

  .".م. ق 330"حكم في حدود سنة . وتركرب آل  -16

  .".م. ق 310"حكم في حدود سنة ". سرو"وھب آل ولم يتأكد من اسم أبيه، ويرى إن من المحتمل أن يكون اسمه  -17

  .".م.ق 290"حكم في حدود سنة . انمار يھنعم بن وھب آل يحز -18

  .".م.ق 270"حكم في حدود سنة . ذمر على ذرح بن انمار يھنعم -19

   .".م. ق 250"حكم حوالي سنة . نشاكرب يھنعم بن ذمر على ذرح 20

قبل " 200"إلى سنة " 230"فجوة أخرى بعد اسم ھذا الملك قدرھا بنحو ثالثين عاما، أي من حوالي سنة " فلبي"وترك 
  :الميالد، ذكر بعدھا اسم

" 200"حكم في حدود سنة". صدق يھب"مه ، وھو من أسرة ملكية رابعة، وكان له شقيق اس"ناصر يھنعم"نصرم يھنعم  -21
  .قبل الميالد

  .قبل الميالد" 180"حكم في حوالي سنة . وھب آل يحز -22

  .قبل الميالد" 160"حكم في حوالي سنة .كرب آل وتر يھنعم بن وھب آل يحز -23
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قبل الميالد، " 115"إلى سنة " 145"في حدود سنة " علھان نھفان" "علھن نھفن"وابنه " برم ايمن"وقد اغتصب العرش 
  :وھما مكونا األسرة الھمدانية المالكة، وقد استعاد العرش الملك

  .قبل الميالد" 130"فرعم ينھب في حدود سنة  -24

  ".سبا وذو ريدان"قبل الميالد، وھو من ملوك " 125"حكم حوالي سنة . الشرح يحضب بن فرعم ينھب -25

  "ريكمنس"قائمة 

  :ملوك سبأ على النحو اآلتيأسماء " ريكمنس"وقد رتب 

  ".كرب ايل وتر"كرب وتر  -1

  ".يدع ايل بين"يدع آل بين  -2

  .يكرب ملك وتر -3

  .يثع أمر بين -4

  ".الشرح"سمه على ذرح وكرب ايل وتر  - 6و5

  ".سمه على ينوف إسكله على ينف-7

  ".يدع ايل وتر"يدع آل وتر  -8

  .ذمر على بين -9

  ".ذرحيدع ايل "يدع آل ذرح  -10

  .يثع أمر وتر -11

  ".سمه على ينوف"سمه على ينف  -12

  ".الشرح"ذمر على بين  -13

  ".يدع ايل"يدع آل  -14

  .ذمر على ذرح -15

وقد انتقلت سبأ بعده من حكم الملوك السبئيين . نشأكرب يھأمن، وھو على رأيه آخر الملوك من األسرة الشرعية الحاكمة -16
قبل الميالد وكان أول من تولى الحكم منھا الملك " 115"ھمدان وذلك سنة "سبھا إلى قبيلة إلى حكم أسرة جديدة يرجع ن

   ".ناصر يھأمن" "نصرم يھأمن"

أوسلت "، وكان منافسه "وھب ايل يحز" "وھب آل يحز"، ذكر بعده اسم "نصرم يھأمن"فراغا بعل " ريكمنس"وترك 
، وھو من "فرعم ينھب"ثم اسم . ، وكرب ايل وتر يھنعم، نمم يرم أيمناسم أنمار يھنعم" وھب آل يحز"، ثم ذكر بعد "رفشان

  ".حاشد"، وھما من "شعرم أوتر"وابنه " علھان نھفان"، وكان معاصرا ل "بكيل"
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  ھمدان: الفصل الخامس والعشرون

أوسلة : "يرجع نسبھا إلىوالنسابون بعضھم " ھمدان"، قبيلة "ملوك سبأ"ومن القبائل الكبيرة التي كان لھا شأن يذكر في عھد 
ھمدان بن مالك بن زيد بن أوسلة "، وبعض آخر يرجعونه إلى "بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة الخيار بن زيد بن كھالن

  .، إلى غير ذلك من ترتيب أسماء نجدھا مسطورة في كتب األنساب واألخبار"بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كھالن

، فتقع مواطنھا في األرضين الغربية من "حاشد"أما ". بكيل"و " حاشد"نساب بطون ھمدان، وھي كثيرة، إلى ويرجع أھل األ
جشم بن خيران بن نوف بن "وھما في عرفھم شقيقان من نسل . ، فقد سكنت األرضين الشرقية منه"بكيل"، وأما "بلد ھمدان"

، وھو الجزء "اإلكليل"في الجزء العاشر من " الھمداني"نسابھا وقد تفرع من األصل بطون عديدة، ذكر أسماءھا وأ". ھمدان
  .الذي خصصه بحاشد وبكيل

" صفة جزيرة العرب"وقد ورد في الكتابات العربية الجنوبية أسماء عدد من المدن والمواضع الھمدانية ورد عدد منھا في 
ع أو القبائل والبطون التي ورد ذكرھا في وفي كتب أخرى، وال يزال عدد غير قليل من أسماء تلك المواض" اإلكليل"و

وتقع ھذه المواضع في المناطق التي ذكرت في تلك الكتابات، وھي تقيدنا من ھذه الناحية في تعين . الكتابات باقيا حتى اآلن
   .مواقع األمكنة التي وردت أسماؤھا في النصوص، ولكننا ال نعرف اآلن من أمرھا شيئا

". بلد ھمدان"اتخذوا لعبادته بيوتا في أماكن عدة من " تألب" "تالب"ائل األخرى إله خاص بھم، اسمه وكان للھمدانيين مثل القب
وقد انتشرت عبادته بين ھمدان، وخاصة بعد ". تألب ريام"، أي "تألب ريمم" "تالب ريمم""وقد عرف أيضا في المسند ب 

، فتقربت "المقه"ن، يتعبد له الناس تعبدھم إلله سبا الخاص ارتفاع نجمھم واغتصابھم عرش سبأ من السبئيين، فصار إله ھمدا
ونجد في الكتابات أسماء معابد عديدة شيدت في مواضع متعددة لعادة ھذا اإلله، . إليه القبائل األخرى، ونذرت له النذور

  .وسميت باسمه

لصنم ھو  -كما يقول ابن الكلي -يتعبدونولما جاء اإلسالم كانوا . وقد تنكر الھمدانيون فيما بعدد إللھھم ھذا، حتى ھجروه
، نسوا انه كان إلھا لھم، وانه كان معبودھم "تألب ريام"وقد نسوا كل شيء عن اإلله ". خيوان"، وكان له بيت ب "يعوق"

من وانه ھو الذي نسل الھمدانيين، فھم كلھم " ھمدان"الخاص، اال انھم لم ينسوا اسمه، اذ حولوه إلى إنسان، زعموا انه جد 
  ".تألب ريام"نسل 

ترعة بنت يازل بن "، ثم زوجوه من "شھران الملك"ولم يكتف الھمدانيون بتحويل إلھھم إلى إنسان، حتى جعلوا له أبا سموه 
  ".يارم"،و "يطاع"، وجعلوا له ولدا منھم "شرحبيل بن سار بن أبي شرح يحضب بن الصوار

، "ريام"، والد "نھفان"وأما ". ريام"، صاحب محفد "ريام بن نھفان"ابن  فھو -على حد قول أھل األخبار -"شھران"وأما أبوه 
، فھو "بتغ"وأما ". جميلة بنت الصوار بن عبد شمس"وأمھما . ، وكان ملكا كذلك"علھان بن بتغ"الملك، وشقيق " بتع"فھو ابن 

   ".بتغ"ليه ينسب سد ، وا"شرح يحضب بن الصوار بن عبد شمس"، وكان قريبا ل "زيد بن عمرو بن ھمدان"ابن 

وإذا دققنا النظر في ھذه األسماء، أسماء اآلباء واألجداد واألبناء والبنات والحفدة واألمھات، نجد فيھا أسماء وردت حقا في 
تألب "مثال، وھو اسم زوجة " ترعة"ف . الكتابات، إال أن ورودھا في مما ليس على الصورة التي رسمھا لھا أھل األخبار

ومة، لم يكن امرأة في الكتابات، وإنما كان اسم موضع شھير ورد اسمه في الكتابات الھمدانية، عرف واشتھر المزع" ريام
وقد ذكرت أن منھم  -والظاھر أن األخباريين". تألب ريام بعل ترعت"معبد " تألب ريام"بمعبده الشھير المخصص بعبادة اإلله 

لما قرأوا الجملة المذكورة ظنوا أن كلمة -مون معاني ھذه المساند كل الفھممن كان يستطيع قراءة المساند لكن لم يكونوا يفھ
زوجة " ترعة" "ترعت"وھكذا صيروا ". تألب زوج ترعت"تعني الزواج كما في لغتنا، فصار النص بحسب تفسيرھم " بعل"

  .رجال زوجا، ألنھم لم يعرفوا من أمره شيئا" تألب ريام"، وصيروا "تألب ريام"ل 

" يرم ايمن"وھو والد . في كتابات المسند" أوسلت رفشن"والد القبيلة، ھو في الواقع " ھمدان"الذي جعلوه اسما ل " أوسلة"و 
  ".ملك سبا" "يريم أيمن"
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إن اسمه كان مكتوبا بالمسند على حجر " اإلكليل"، فذكر في كتابه "أوسلة رفشان" "اوسلت رفشن"اسم " الھمداني"وقد عرف 
لم يكن يحسن قراءة " الھمداني"ويظھر من عبارة النص ومن تفسيره إن . ودون صورة النص كما ذكر معناه، "ناعط"بمدينة 

في " أوسلة رفشان"بشيء مھم عن " الھمداني"ولم يتحدث . النصوص وال فھمھا، وان كان يحسن قراءة الحروف وكتابتھا
معرض كالمه على حروف المسند، فأورده مثال على كيفية  ، وقد ذكره في الجزء الثامن في"اإلكليل"الجزءين المطبوعين من 
تألب ريام بن "ابني " يارم"و " يطاع"، في حديثه عن "نسب ھمدان"وذكره في الجزء العاشر في . كتابة األسطر والكلمات

   .على حد قول الرواة، ولم يذكر شيئا يفيد انه كان على علم به" شھران

وقد . ولغيره من أنساب قبائل اليمن القديمة من قراءتھم للمساند" أوسلة"الذي وضعوه ل وأرى إن أھل األنساب أخذوا نسھم 
اوسلت رفشان بن "يحسن قراءة الحروف، اال انه لم يقھم المعنى كل الفھم، فلما قرأوا في النصوص  - كما قلت -كان بعضھم

، "ابن"تعني " بن"بتعبير أصح، ظنوا إن لفظة  "أوسلة رفشان الھمداني"، أو "أوسلة رفشان من قبيلة ھمدان"، أي "ھمدان
في النص ھي حرف " بن"ابنا لھمدان، مع إن " أوسلة"وصيروا " أوسلة رفشان بن ھمدان: "ففسروا الجملة على ھذا النحو

  ".ابن"، وليست لھا صلة ب "من"جر بمعنى 

، وھو اسم الصنم "الت" "لت"،و "ھبة"و عطية أ"بمعنى ": أوس: "مركبة من كلمتين في األصل، ھما" أوسلة" "اوسلت"و 
وھب "، ومعناھا "أوس ايل"، ا االكليل أي "أوس آل"ومن ھذا القبيل ". ھبة الالت"،أو "عطية الالت"، فيكون المعنى "الالت"

  .، وما شاكل ذلك من أسماء"زيد الت"و " عبد الت"و " سعد الت"أي " سعدلت"، و "عطية ايل"و " ايل

أوسلت بن "غير أن ھناك كتابات أخرى ذكرت من سمته . اسم أبيه" أوسلت رفشان"التي ذكرت اسم وقد أغفلت النصوص 
نفسه، وعلى ذلك يكون " أوسلة رفشان"أوسلة بن أعين، فذھب علماء العربيات الجنوبية إلى أن ھذا الرجل الثاني ھو "، "أعين

  ".البرايت"على تقدير ." م. ق 125"وقد عاش في حوالي السنة . ، وھو من ھمدان"أعين"اسم أبيه 

نشأكرب "ملك السبئيين، و " ذمر على ذرح"الحميري و " ياسر يھصدق"من معاصري " أعين" "فون وزمن"وقد جعل 
وھو تقدير يخالف . بعد الميالد" 80"وجعل زمانھم في حوالي السنة ". جرأت" "كرأت" "كرت" "جرت"من أسرة " يھأمن
  .ھما ممن وضعوا أزمنة لحكم الملوكوغير" البرايت"و " فلبي"رأي 

، وھو نص قصير مثلوم في مواضع منه، يفھم منه أنه CIH 647في نص وسمه العلماء ب " أوسلت رفشان"وقد ذكر اسم 
   .أكان بيت سكنى أم بيت عبادة: بنى بيتا، ولم ترد في النص أين بني ذلك البيت، وال نوع ذلك البيت

وكان من المعاصرين للملك ". فون وزمن"على رأي " م 110"في حوالي السنة " رفشاناوسلة " "أوسلت رفشن"وقد عاش 
من " بني بتع"، وھو من ملوك "وھب ايل يحز" "وھب آل يحز"من ملوك حضرموت، وللملك " ربشمس" "رب شمس"
سبأ وذي "ت تأليف حكومة ، فيرفع أيام ھؤالء المذكورين إلى ما قبل الميالد، أي إلى العھود التي سبق"فلبي"أما ". سمعي"

  .".م. ق100"، فجعل أيامه في حوالي السنة "البرايت"وأما ". ريدان

أوسلت " "اوسلت رفشن"من المعاصرين له " بكيل"من فرع " مرثد"، الذي ھو من "سعد شمس أسرع" "فون وزمن"وجعل 
  ".شبام أقيان"في " مرثد"وتقع أرض ". رفشان

، "ناصر يھأمن"، أي قائدا كبيرا من قواد الجيش عند "مقتوى"كان " أوسلت"إن  CIH 287ويظھر من النص الموسوم ب 
فبرز اسمه واسم أوالده وصار لھم سلطان في عھد ھذا ". وھب ايل يحز"، في أيام "سمعي"على عشيرة " قول"ثم صار قيال 

  ".ل"وھب ا"والظاھر انه كان كبير السن في ھذا العھد، وان وفاته كانت في أيام . الملك

وقد ". برج يھرحب"، "برج يھرجب"، واآلخر "يرم أيمن"أحدھما " أوسلت رفشان"وقد عرفنا من الكتابات اسم ولدين من ولد 
التي تحدثت عنھا في أشاء كالمي على  Jamme 561 Bisورد اسماھما في عدد من الكتابات، منھا الكتابة الموسومة ب 

، كانوا أقياال اذ ذاك على عشيرة "برم أيمن"وھو ابن " علھان نھفان"قين وكذلك وقد وجدنا فيھا إن الشقي". وھب ايل يحز"
على " وھب ايل يحز"، وانھم كانوا قد أسھموا في الغارة التي شنھا الملك "حاشد"، التي تكون ثلث عشائر قبيلة "سمعي"

   .األعراب
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على قبيلة " قول"ن منھا انھما كانا قيلين ، وقد تبيGlaser 1359, 1360وقد ورد اسماھما في الكتابة الموسومة ب 
، أي رب معبده المقام في "ترعت"، بعل "تألب ريام" "تالب رينمم"، وانھما قدما إلى حاميھما اإلله "حاشد"ثلث " سمعي"
. وكبالتوفيق والسداد في مھمته، فعقد الصلح بين مل" يرم أيھن"، ألنه من على "ستتن أصلمن"، ستة تماثيل "ترعة" "ترعت"

سبأ وذي ريدان وحضرموت وقتبان، وذلك بعد الحرب التي وقعت بينھم فانتشرت في كل البالد واألرضين، بين ھؤالء 
إن رفع مكانته في عين ملك سبأ، " برم أيمن"على " تألب ريام"وقد كان من منن اإلله . الملوك المذكورين وشعوبھم وأتباعھم

ثوبن بن سعدم بن "ر الملوك، فنجح في مھمته ھذه، وعقد الصلح وذلك في سنة فاتخذه وسيطا في عقد صلح بينه وبين سائ
  ".يھسم

ويديم له سعادته، ويرفع منزلته ومكانته دائما في عين سيده " يرم أيمن"أن يوفق " تألب ريام"وقد اختم النص بدعاء اإلله 
برم "وضرره وتشتيته على أعداء " ثبر"وثبوره مللك سبأ، ويبارك له، ويزيد في تقدمه، وينزل غضبه " امراھمو مللك سبأ"

  ".تألب ريام"وحساده وكل من يتربص الدوائر بي " أيمن

على توفيقه له، وعلى ما من عليه به من " تألب ريام"إللھه " يرم أيمن"الذي كتب إلظھار شكر - ويتبين من ھذا النص الموجز
كرب ايل "شاملة كانت قد نشا في العربية الجنوبية في أيام الملك أن حربا كاسحة  - اإليحاء إلى ملك سبأ بأن يختاره وسيطا

، وأن الملك كلفه إن يتوسط بين المتنازعين، وھم حكومات سبأ وذي ريدان وحضرموت وقتبان، ويعقد صلحا "وتر يھنعم
منزلة كبيرة، وھيبة عند  بينھم، وأنه قد أفلح في وساطته، وسر كثرا بنجاحه ھذا وباختياره لھذا المركز الخطير، الذي اكسبه

وقد ساعدته ھذه الوساطة كثيرا، وال شك، فمھدت . الحكومات، فشكر إلھه الذي وفقه لذلك، وقد كان يومئذ ھؤالء من األقيال
   .التاج" ملك سبأ"له السبيل ألن ينازع 

دان شعب معين استقالله، ، وفق"مملكة معين"دليال على انقراض " معين"من سكوت النص عن ذكر اسم " كالسر"وقد اتخذ 
  .وھو رأي عارضة بعض الباحثين

وھو نص . ، وقد سجله ابناه، ولقب ابناه بھذا اللقب كذلك"ملك سبأ"بلقب " يرم ايمن"وقد وصل إلينا نص قصير لقب فيه 
النصوص فھذا النص آذن من . ألنه من وبارك عليھما" تألب ريام"عن شكرھما لإلله " يرم أيمن"ناقص أعرب فيه ابنا 

  ".يرم أيمن"المتأخرة بالنسبة إلى أيام 

، وقد سقط اسمه من "سمعي"قبيلة " أقول"، وقد دونه أحد أقيال Wien 669وانتھى إلينا نص مھم، ھو النص المعروف ب 
  ".سخيم"من آل " رفشان" "رفش"الكتابات، وبقي اسم ابنه، وھو 

إلى " رفشان"وقد قدم ھذا القيل مع ابنه ". ذو حجر" "ذ حجرم"ثلث  "سمعي"المذكورة في ھذا النص، فھي " سمعي"آما قبيلة 
، ولخير "ريمان" "ريمن"نذرا، وذلك لعافيتھما ولسالمة حصنھما، حصن " بعل رحبن" "بعل رحبان" "تألب ريام"اإلله 

، ولينزل بركته ، وليبارك في مزروعاتھما وفي غالت أرضھما"ذي حجر"التي تكون ثلث " يرسم"وعافية قيلھما وقبيلته 
أن يھلك أعداءھما وحسادھما " تالب ريام"وقد ختم النص بتضرع . ملكي سبأ" كرب ايل وتر"و " يرم أيمن"على " ورحمته 

  .وجميع الشانئين لھما ومن يريد بھما سوءا

، "يل يھنعمكرب ا"، ثم ل "وھب ايل يحز"الذي ذكره بعد " أنمار يھأمن"معاصرا ل " يرم أيمن"، "فون وزمن"وقد جعل 
" كرب ايل وتر يھنعم"وجعل ". ظفار"أصحاب " حمير"من ملوك " شمر يھرعش األول"وھما في رأيه من المعاصرين ل 

من المعاصرين ل " يرم أيمن"وجعل ". مأرب"ملك سبأ الشرعي من األسرة الحاكمة في " كرب ايل بين"معاصرا للملك 
آخر ملوك قتبان، كما " نبط يھنعم"الذي ذكر بعد " مرثد" "مرثدم"ول " كرأت" "كرت" "جرت"، وھو من "مرثد يھقبض"

والسنة " 130"فيما ببن السنة " يرم أيمن"وجعل حكم . من ملوك حضرموت" يدع ايل بين"جعله من المعاصرين للملك 
   .بعد الميالد" 140"

" المقه بعل أوام"قدموا إلى اإلله " جدن" "بني جدنم"إن جماعة من : جاء فيه Jamme 565نصا وسمه ب " جامه"وقد نشر 
برم أيمن وأخيه : ألنه من عليھم بالعافية ووفقھم في الغارة التي أسھموا في ما بأمر سيديھما ملكي سبأ" صلمن"نذرا تمثاال 

. فھماحليفه، ألنھما متآخيان بتحال" واخيھو"وقصد بلفظة . كرب ايل وتر، وألنه بارك لھما ومنحھما السعادة بإرضاء مليكھما
يرم "مع أن ھذا ھو ملك سبا األصيل، ولقب " كرب ايل وتر"على اسم الملك " برم أيمن"ويالحظ أن ھذا النص قد قدم اسم 
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كان قد أعلن نفسه ملكا " يرم أيمن"في الحكم، وفي ھذا داللة على إن " كرب ايل"بلقب ملك، أي أنه أشركه مع الملك " ايمن
وك وان الملك األصلي اعترف به، طوعا واختيارا أو كرھا واضطرارا، فصرنا نجد اسمي على سبأ، ولقب نفسه بالقلب المل

  .في وقت واحد" ملك سبأ"لقب : ملكين يحمالن ھذا اللقب

، اال إن النص لم يذكر اسم ملك سبا "ملك سبأ"وقد لقب فيه بلقب  CIH 328في النص الموسوم ب " يرم أيمن"وقد ورد اسم 
ولم يذكر معه اسم أي إله . ، وھو إله ھمدان"تألب ريام"وقد ذكر في ھذا النص اسم اإلله . م اذ ذاكاألصيل الذي كان يحك

ملك ھمدان ولمجدھا، لم يذكر اسم ملك سبأ ولم يشر إليه، واكتفى " يرم أيمن"ولما كان صاحب النص ھمدانيا، وقد كان . آخر
   .بذكر ملكه فقط

وھب ايل "فقد رأيناه قيال في أيام الملك ". ملك سبا"نفسه بلقب " يرم أيمن"ي لقب فيه ھذا وليس في استطاعتنا تثبت الزمن الذ
أسعده بالتوفيق بين ملكه " المقه"ورأينا صالته به لم تكن على ما يرام في بادئ األمر، وانه كان يتمنى لو إن اإلله " يحز
دفعه إلى العمل في توسيع رقعة سلطانه " يرم أيمن"طموح ولكن الظاھر إن . ثم ال ندري ما الذي حدث بينھما بعد ذلك. وبينه

، وأخذ ينقش لقبه "ملك"، فلقب نفسه بلقب "كرب ايل وتر يھنعم"وفي تقوية مركزه، حتى نجح في مسعاه، وال سيما في عھد 
  .ھذا في الكتابات، وصار يحمل اللقب الرسمي الذي يحمله ملوك سبا الشرعيون حتى وفاته

، فھو الذي تولى الملك "علھان نھفان"أما ". برج يھامن". "بارج يھرحب" "برج يھرحب" "برج يھرجب"و ، "علھان نھفان"
" نشوان بن سعيد الحميري"، وقد ذكر "فرعم ينھب"وابنه " كوب ايل وتر يھنعم"، وعاصر "ملك سبا"وقد لقب ب . بعد أبيه

حضب بن الصوار، وھو الكاتب ھو وأخوه نھفان ألھل علھان اسم ملك من ملوك حمير، وھو علھان بن ذي بتع بن ي"إن 
" علھان"بين " نشوان"ففرق ". اليمن إلى يوسف بن يعقوب، علمھا السالم، بمصر في الميرة لما انقطع الطعام عن أھل اليمن

أيضا بين صور نصوص ذكر انه نقلھا من المسند، وفرق فيھا " الھمداني"وقد دون . ، وظن انھما اسمان لشقيقين"نھفان"و 
علھان ونھفان، ابنا : في مسند بصنعاء على حجارة نقلت من قصور حمير وھمدان"، فذكر مثال انه وجد "نھفان"و " علھان"

وقد . اسم شقيقه" نھفان"اسما، و " علھان"فعد ..". علھن ونھفن ابنا بتع ھمدان صحح حصن وقصر حدقان"، و "بتع بن ھمدان
وإنما قالوا علھان نھفان، فجعلوه اسما واحدا لما سمعوه في فيھما : "ه عاد فعلق عليه بقولهذكر االسم صحيحا في موضع، ولكن

وانما اراد إن يعرف واحدا بالثاني، فلما لم يمكنه أن  وشمر يرعش خير الملوك وعلھان نھفان قد أذكر: من قول تبع بن أسعد
   ".قال علھان نھفان.. يقول العلھانان

و " نھفان" "نھفن"و " علھان" "علھن"للمسند األول، ھي قراءة قرئت وفق عربيتنا، فجعل " الھمداني"ويالحظ إن قراءة 
، وھكذا بقبة "علھن"بلى يكتب " علھان"، أما قراءته للمسند الثاني، فھي األعالم، فان المسند ال يكتب "ھمدان" "ھمدن"

  .األسماء
أراد علھان ونھفان : "بقوله".علھان نھفان"، وعلق على اسم "عد تبعأس"ھذا البيت إلى " نشوان بن سعيد الحميري"ونسب 

محمد "إذن اسما رجلين على رأي ھذين العالمين، وعلى رأي عدد آخر من العلماء مثل " علھان نھفان"ف اسم". فحذف الواو
ال أدري كيف أضاف و. وھو في الواقع اسم واحد لرجل واحد. الھمداني، علمه منھم"أحد من أخذ " بن أحمد األوساني

" علھان"، فصيروه "علھان نھفان"بين " الواو"وغيرھما ممن كان يذكر أنه كان يقرأ المسند حر ف " األوساني"و " الھمداني"
  .، وجعلوھما اسمين لشقيقين"نھفان"و 

بتعبير " علھان نھفان"ل ، أو "نھفان"و " علھان"وقد أدى سوء فھم أھل األخبار لقراءاتھم للمساند إلى اختراع والد لألخوين 
ذو "بأنه " ذا بتع" "نشوان"وعرف ". ذا بتع بن يحضب بن الصوار"، أو "بتع بن زيد بن عمرو بن ھمدان"أصح، فصيروه 

، وھو ملك من ملوك حمير، واسمه نوف بن يحضب بن الصوار، من ولده ذو بتع األصغر زوج بلقيس ابنة "بتع األكبر
ويظھر أن النساخ قد وقعوا في حيرة في كيفية ". علھان نھفان ابنا تبع بن ھمدان: "، فقالوا"عاتب"الھدھاد ملكة سبأ وصيروه 

   .وكال االسمين معروف شھير، فوقعوا من ثم في الوھم" تعبا"، وكتبوه "بتعا"، فكتبوه "علھان"كتابة اسم والد 

، كما ذكرت، وأما االسم المخترع، فقد جاؤوا به من عندھم بسبب عدم "يرم أيمن"وأما اسم الوالد الشرعي الصحيح، فھو 
، فظن قراء المساند من أشياخ "علھن نھفن بن بتع وھمدان"فقد وردت في النصوص جملة . فھمھم لقراءة نصوص المسند

لحروف والكلمات، اال انھم لم يكونوا يفھمون معاني األلفاظ والجمل في ممن كانوا يحسنون قراءة ا"وأمثالھم " الھمداني"
". بتع"على زعمھم إذن ھو " نھفان"و " علھان"أو " علھان نھفان"إن اسم والد : ، فقالوا"ابن"تعني ھنا " بن"أن لفظة " الغالب
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" علھان نھفان من بتع وھمدان: "نصفي عربيتنا، ويكون تفسير ال" من"ھي حرف جر يقابل " بن"على حين أن الصحيح، إن 
  .اسم قبيلة من القبائل المعروفة المشھورة" بتع"و 

". تبع"، ال "بتعا"وغيره كانوا قد كتبوه " الھمداني"فقد ذكرت أن النساخ ھم الذين أخطأوا في تدوين االسم، وأن " بتع"وأما 
  .و ما شرحتعلى نح" تبع" "بتع"فكتبوا اسم " ولكن النساخ أخطأوا في الكتابة

. وقد رأيت نقله ھنا، ألن في ذلك فائدة في شرح اسم أبيه". علھان نھفان"اسم  Glaser 865وورد في النص الموسوم ب 
، فأنت ترى "علھان نھفان من ھمدان ابن يرم ايمن ملك سبأ"، أي "علھن نھفن بن ھمدن بن يرم ايمن ملك سبأ: "فقد ورد فيه

فإنھما بمعنى " يرم أيمن"الثانية المذكورة قبل " بن"أما . ھي حرف جر" ھمدان"، أي "مدنھ"المكتوبة قبل " بن"أن لفظة 
، ولعدم وقوف أولئك "يرم أيمن ملك سبأ"ھو من قبيلة ھمدان، واما أبوه، فھو " علھان نھفان"، فصارت األولى تعني أن "ابن"

   .العلماء على قواعد العربيات الجنوبية، لم يفھموا النص كل حقيقته

ھعان "اسمه " آل يدوم" "يدم"، وصاحبھا رجل من Glaser 16في كتابة وسمھا العلماء ب " علھان نھفان"وقد ورد اسم 
تمثاال ، وذلك لخيره ولعافيته ولعافية أوالده، وألنه أعطاھم " تالب ريمم بعل ترعت"، ذكر أنه قدم ھو وأبناؤه إلى اإلله "أشوع

، أي لمساعدة "مراھمو علھن نھفن بن بتع وھمدن"ھم ونجاھم في كل غزوة غزوھا لمساعدة كل أمانيھم وطلباتھم، وألنه خلص
من قبيلة ھمدان، وليمنحھم غلة وافرة وأثمارا كثيرة، وليمنحھم أيضا رضى أربابھم " بتع"علھان تھفان من : سيدھم وأميرھم

" علھان"ولم يلقب صاحب ھذا النص . ئ ومؤذ، وليھلك وليكسر وليصرع كل عدو لھم وشان"حشدم"آل ھمدان وشعبھم حاشد 
، أي أميرھم أو سيدھم، ويظھر لي في ھذا االستعمال إن ھذا النص قد "مرأھمو" "مراھمو"، وإنما استعمل لفظة "ملك"بلقب 

  .من أبيه، وھذا أغفل اللقب" علھان"كتب قبل انتقال العرش إلى 

، وذلك لمناسبة "كعدان"، وأخوه "حيو يشعر" "حيوم يشعر"كتابه دونھا في " شعرم أوتر"واسم ابنه " علھان نھفان"ووجد اسم 
بيت "، ولم يشر النص إلى ھوية ھذا البيت، أھو بيت للسكنى، أم بيت للعبادة اسمه "وتران" "وترن: "بنائھم أسوار بيتھم

  .الذي ذكر اسمه في آخر النص" عثتر"، أي معبد وترن، خصصوه بعبادة اإلله "وترن

" علھان"من النصوص المدونة في أيام  CIH 312و CIH 305و  CIH 296و CIH 2صوص الموسومة ب وتعد الن
أما النصوص األخرى، فقد كتبت في األيام التي ". ملك سبأ"حين كان قيال، ولذلك ورد فيھا اسمه دون أن تلحق به في جملة 

سبأ الحاكم في مأرب في حكمه، مدعيا على األقل انه  نصب فيھا نفسه ملكا على سبأ ولقب نفسه باللقب المذكور منافسا ملك
   .مللك مثله

فال ندري أكان قد لقب نفسه به حين وفاة ". ملك"بلقب " علھان تھفان"وليس في استطاعتنا التحدث عن الزمن الذي تلقب فيه 
ام أبيه، وإذا كان الثاني تكون ھذه فإذا كان الظن األول تكون الكتابات المذكورة قد دونت في أي ؟والده مباشرة، أم بعد ذلك 

تمكن فيه من حمل ھذا اللقب لسبب ال نعرفه، قد يكون تخاصم األسرة على " علھان"الكتابات قد دونت في عھد لم يكن 
  .في ذلك الوقت، وخوفه من ملك سبأ الذي كان أقوى منه" علھان"االرث، وقد يكون ضعف 

معه في الحكم، اذ حصل المنقبون والسياح على كتابات " شعر أوتر" "رم أوترشع"ابنه " علھان"وال ندري كذلك متى أشرك 
  ".ملكي سبا"و " ملك سبأ"بلقب " شعرم أوتر"وابنه " علھان"سبئية لقب فيھا 

وأغلب الظن . كان يشارك أيضا في لقبه في أيامه، وانه اسھم معه في إدارة الملك" شعر أوتر"وفي ھذه الجمل داللة على أن 
شركه معه في الحكم لحاجته إليه في تثبيت ملكه في وضع سياسي قلق، إذ كانت الثورات والحروب منتشرة، وكان حكام إنه أ

إشراك ابنه معه في الحكم وتدريبه على اإلدارة، " علھان"سبأ وحضرموت وحمير والحبش يخاصم بعضھم بعضا، فرأى 
  ".ملك سبأ"حده، فلقب نفسه بلقب وعندئذ صار الملك له و" علھان"وبقي على ذلك حتى وفاة 

من السعي في عقد معاھدات ومحالفات مع الحكومات والقبائل، لتثبيت الملك الذي ورثه من " علھان نھفان"لقد كان ال بد ل 
" تالب ريام"ونجد في كتابة ھمدانية تضرعا إلى اإلله ". مأرب"أبيه، وال سيما مع الحكومات المناوئة والمنافسة لحكومة 

، وذلك في "يتآخيا تآخيا تاما"في مسعاه باالتفاق مع ملك حضرموت لعقد معاھدة إخاء ومودة، حتى " علھان نھفان"ليوفق 
   ".ذات غيل" "ذت غيل"المفاوضات التي كانت تجري بينھما في موضع 
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اقة بينھما، وأفاد في التآخي معه، وفي عقد معاھدة صد" يدع أب غيالن"مع ملك حضرموت " علھان"وقد نجحت مفاوضات 
من ذلك فائدة كبيرة، اذ أصبحت ھذه المملكة التي تقع في نجوب سبأ وفي نجوب الريدانيين والمتصلة اتصاال مباشرا 
بالحميريين في جانبه، فإذا لم تقم حضرموت بأي عمل حربي ضد أعداء علھان، فإن مجرد وقوفھا إلى جابه يفيده كبيرة 

ويضطرھم إلى تخصيص جزء من قواتھم العسكرية للمحافظة على حدودھم مع حضرموت خوفا كبيرة، إذ يفزع ذلك أعداءه، 
  .من ھجومھا عليھم سنوح الفرص

بنجاح مفاوضاته مع ملك حضرموت، واتفاقه معه كبيرا، وقد نجح فعال في عقد ذلك الحلف، فتراه " علھان"وكان فرح 
، لقد ھاجمھم من الشمال، وھاجمھم الحضارمة "يدع أب غيالن"يحارب الحميريين ويھاجمھم، يؤيده في ذلك مك حضرموت 

ذات "، وھو موضع يظھر انه قريب من "ذات العرم" "ذات عرمن" "ذت عرمن"من الشرق، فانتصر على الحميريين، في 
ين وقد كان الحميريون من المقاتل. على ثمرة شھية من ھذا الحلف" علھان"وھكذا حصل . ، وربما كان ھو نفسه"العرم

   .عليھم ھو ذو مغزى عظيم" علھان"المعروفين ومن المغيرين على غيرھم، فانتصار 

ملك حضرموت لم يعمر طويال، ألننا نقرأ في أحد النصوص إن أحد الھمدانيين كان يتوسل إلى " يدع أب غيالن"ويظھر إن 
" يدع ايل"ويظن إن الملك . لك حضرموتم" يدع ايل"ملك سبا و " علھان"إن يمن عليه بعقد حلف بين " تألب ريام"اإلله 

كما جاء ذلك في النص الموسوم ب " أمين" "امينم"، الذي ھو ابن "يدع أب غيالن"، وھو ابن "يدع ايل بين"ھذا، ھو الملك 
ERP. EPIG 4698 . وھو النص المرقم "نشر نقوش سامية قديمة"وإذا أخذنا بما جاء في النص المنشور في كتاب ،

، صار "علھان نھفان"وان الملك " علھان نھفان"، كان قد توفي في أيام "يدع أب غيالن"نستنتج منه إن الملك  ، فإننا"19"ب
ولذلك توسل صاحب النص أو . على ما يظھر" علھان"الذي ولي في أواخر أيام حكم " يدع ايل"يرجو عقد حلف مع ابنه 

  .قد ذلك الحلفرب ھمدان أن يساعده على ع" تألب ريام"أصحابه إلى اإلله 

شعرم "أنظاره نحو الحبشة أيضا لعقد معاھدة معھا، وقد أشار إلى ھذا في كتابة ملكية سجلھا ھو وابناه " علھان نھفان"وحول 
  ".مللك سبا"ونعت كل واحد منھا في ھذه الكتابة ب" يرم أيمن"و " أوتر

ثالثين تمثاال من الذھب، وفضة ال صالح حرم اإلله في  "تألب ريام بعل ترعت"وقد جاء في مقدمتھا أنه ھو وابناه قدموا إلى 
، وأصلحوا إصالحات كثيرة في فنائه، وفي أمالكه، ألنه أجاب طلباتھم، ومن عليھم، وألنه وفقه في عقد تحالف "يھجل"معيده 

اقية بين الطرفين الحبشة، وألنه وفق الوفد الذي قام بالمفاوضات، فتمكن من تعظيم اتف" نجاشي"ملك " جدروت" "جدرت"مع 
  .حتمت عليھما التعاون في أيام السلم والحرب لرد كل اتداء يقع على الطرفين، ومحاربة كل عدو يريد سوءا بأحدھما

   .، فشملھا بذلك ھذا الحلف"جدرت"، وقد كانا متحالفين مع "زريران" "زراران" "زررن"و " سلحين"وأشير أيضا إلى اسمي 

في كتابات أخرى، ناقصة ويا لألسف، وقد سقطت منھا كلمات في مواضع متعددة فأضاعت " علھان نھفھان"وقد ورد اسم 
والى أقيال وسادات " قتبان"و " مذحيم"و " ردمان"وأعرابھا، كما أشير إلى " علھان"وقد أشير فيھا إلى جيوش . علينا المعنى

أن في ذكر أقيال وسادات قبائل " فون وزمن"ويرى . ، وإلى أعراب مللك حضرموت"ذي ريدان"قبائل ملك الحبشة، والى 
، أي ساحل  Kinaidokolttitaiالحبشة في ھذه الكتابات داللة على أن الحبش لم يكونوا يمتلكون أرض " حبشت"مللك 

الحجاز من ينبع ثم ساحل عسير فقط، بل كانوا يمتلكون أيضا الساحل المسيطر على مضيق باب المندب، وقد كان ملكھم إذ 
   .المذكور" جدرة" "جدرت"و الملك ذاك ھ

ومن ساعده فيھا، " علھان"ومللك الحبشة، عقد بعد الحرب التي شنھا " علھان"أن الحلف الذي عقد بين " فون وزمن"ويرى 
يشارك أباه في الحكم إذ ذاك، ولھذا " شعر أوتر" "شعرم أوتر"وقد كان ابنه ". حمير"وھم ملك حضرموت ومللك الحبشة ضد 

إما الحبش، فكانوا . سلطانه على حمير وأخضعھا له، وذلك في أوائل أيام حكمه" شعر أوتر"وقد فرض . الكتابةذكر في 
أيضا، " تألب ريام"وابناه اإلله " علھان نھفان"و قد حمد ". األشعر"أي " اشعرن"يمتلكون األرضين التي ذكرتھا وأرض قبيلة 

، وبينھم وبين قبيلة "عمى أنس بن سنحان" "عم انس بن سنحن"وبين  ألنه نصرھم وساعدھم في الحرب التي وقعت بينھم
" خوالن"و " عمى أنس"بين " آل عليان"، أو من "شبت بن علين" "شابت ابن عليان"وقد توسط أمير اسمه ". خوالن"

اشتبكوا مع جيش وقد انضمت إليھا قبائل معادية للھمدانيين، و" علھان"الريدانيين لتكوين جبھة واحدة قوية في محاربة 
، "الحقل" "حقالن"نصره على أعدائه، فانھزموا وھزم الذين من  - "علھان"كما يقول  -"تألب ريام"غير إن اإلله " علھان"

طائعين، وندموا على ما فعلوا، " علھان"أيضا، وخربت حقولھم، وعندئذ جاءوا إلى " علھان"ويظھر انھم كانوا قد حاربوا 
  ".حرث بن يدم" "حارث بن يدم"و " آل ريام" "ريام"، أو من "اشمس بن ريام": ووضعوا رھائن عنده، ھم
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، أو في النصف األول من القرن األخير قبل "فلبي"على تقدير ." م. ق 135"في حدود سنة " علھان نھفان"لقد كان حكم 
بعد الميالد على " 160"لسنة ، وفي حوالي ا"البر ايت"على رأي ." م. ق 60"وفي حوالي السنة . الميالد على رأي آخرين

" 65"، أما نھاية حكمه فكانت في حوالي السنة "جامه"قبل الميالد على تقدير " 85"وفي حوالي السنة ". فون وزمن"رأي 
  .على تقديره أيضا

جب ي" علھان"ومعنى ھذا إن حكم أبيه . بعد الميالد" 60"أو " 50"في حوالي السنة " شعر أوتر"حكم " كروھمن"ودق جعل 
   .البنه" كروھمن"أن يكون بعد الميالد، ليتناسب مع الحكم الذي وضعه 

، ولقب "مللك سبأ"، لقب في بعضھا ب "شعرم أوتر"وقد عثر علماء العربيات الجنوية على عدد من الكتابات ورد فيھا اسم 
كان قد بدأ عھد " شعر أوتر"وان  ، ومعنى ھذا إنھا أحدث عھدا من الكتابات األولى،"مللك سبأ وذي ريدان"في بعض آخر ب 
وذي : "، وھو اللقب الذي تلقب به منذ ايام أبيه، ثم غيره بعد ذلك بأن أضاف إليه جملة ھي"مللك سبأ"حكمه حامال لقب 

  ".مللك سبأ وذي ريدان: "، فصار لقلبه في الدور الثاني من حكمه"ريدان

" شعر أوتر"و " علھان نھفان"لقب فيه كل من  Glaser 1371ب  غير أن لدى الباحثين في العربيات الجنوبية نصا وسموه
ال في أيام ابنه، " علھان"كان قد ظھر في أيام " ملك سبأ وذي ريدان"ومعنى ھذا أن لقب ". ملك سبأ وذي ريدان"ابنه بلقب 

صحة النص، ويرى إن  وھناك من الباحثين من يملك في. نفسه كان قد تلقب به مع ابنه في أواخر أيام حكمه" علھان"وأن 
. لم يحمل ھذا اللقب، وان ابيه ھو الذي حمله" علھان"كاتب النص كان ھو الذي وضع ھذا اللقب، سھوا أو معتمدا، وأن 

   .على ھذا النحو" علھان"ومھما يكن من شيء، فإن النص المذكور ھو النص الوجد الذي نملكه، لقب فيه 

، وقد "وندل فيلبس"كتابة عثرت عليھا بعثة " شاعر أوتر" "شعرم أوتر"وائل أيام ومن الكتابات التي يجب إن نضيفھا إلى أ
شعرم اوتر ملك سبا بن علھن : "وقد بدأت بجملة. بجامعة القاھرة" مجلة كلية اآلداب"في " الدكتور خليل يحيى نامي"نشرھا 

فقط دون ذكر " ملك سبأ"فيھا ب " شعر اوتر" ولتلقيب". شعر اوتر مالك سبأ بن علھان نھفان ملك سبا"، أي "نھفن مللك سبا
صنما " المقه بعل أوام"فيھا انه قدم إلى اإلله " شعر اوتر"وقد ذكر . يجب رجعھا إلى األيام األولى من حكمه" ذي ريدان"
وعن رجل آخر اسمه " سعد تألب"وعن رجل اسمه " ؟تمعن "تقربا إليه، وتحدث عن حرب وقعت في موضع يسمى " صلم"
ذالت الت ذخرف وددال بن حيوم بن كبر "وذكر أن الحرب كانت قعد وقعت في شھر " " حيم بن غثر بن" "م بن غثريانحيو"

، ثم ذكر بعض الشھور "ذي إالالت من السنة الخامسة من حكم وددايل بن حيوم بن كبير خليل"، أي في شھر "خلل خمسن
ت في مصلحته، وان القائد الذي أمره بمحاربة عدوه كان قد انتصر عليه، والظاھر إنھا قد كانت قد انتھ. التي وقع فيھا القتال

نفسه في موضع من النص ب " شعرم أوتر"وقد لقب . بنذره، وھو الصنم المذكور" المقه بعل، اوام"لذلك تقدم إلى اإلله 
سبا "وعبيده . حين وغمدان، أي شعر اوتر ملك سبأ وبيت سل"شعرم أوتر ملك سبا وببيتن سلحين وغمدن وادمھوسبا وفيشن"

ھو قصر الملوك ومستقرھم في " سلحين"و . ، ھو كناية عن الملك"غمدان"و " سلحين"وذكر البيتين أي القصرين ". وفيشان
وقد أخذت صنعاء تنافس مأرب منذ ھذا الزمن حتى حلت محلھا في . ھو قصرھم ومقرھم في صنعاء" غمدان"مأرب، و
  .األخير

ھي مدينة مشھورة وواد بين بيحان " حريب"و ". كما أمر المقه أن يحارب حيوم حتى حريب: " لةوقد جاءت في النص جم
وقد كان الحميريون في ھذا الزمن يحاربون . فالحرب يجب أن تكون قد تناولت أرض حمير. وھي من مواضع حمير. ومأرب
   .السبئيين

شعرم أوتر ملك سبأ "لتأريخية يتحدث عن حرب أعلنھا ، وھو نص مھم من الوجھة اCIH 334ولدينا نص وسمه العلماء ب 
وقد ذھب بعض . فيه" العز"ولم يذكر لقب . مللك حضرموت" العز يلط"عان " شعر أوتر ملك سبأ وذي ريدان" "وذي ريدان

والجنود  وقد انضم إلى الحضارمة عدد من القبائل". عم ذخر" "عمذخر"ابن الملك " العذ يلط" "العز يلط"الباحثين إلى انه 
ذت "تغلبوا على جيوش حضرموت، فانتصرت عليھا في موضع " شعرم أوتر"المرتزقة، ويذكر النص إن الھمدانيين أتباع 

سعدم "أحد رجاله، ويدعى " شعرم أوتر"وبعد ھذا النصر عين ". رم. ذات غ"، "ذات غراب" "ذت غريم" "ذات غيل" "غيلم
ھذا بقوة مؤلفة من مئتي محارب من قبيلة " سعد"وقد أغار . ارسا للحدودقائدا ح" سعد أحرس بن غضب" "احرس بن غضيم

فأنزلت بھا أضرارا فادحة، ووقعت معارك دموية ھلك فيھا خلق من " ردمان"من المخلصين للملك على أرض " حمالن"
"... ه، وھما نفسه بجيوشه إلى موضع سقطت حروفه األولى من اسمه وبقي حرفان من" شعرم أوتر"ووصل . الردمانيين

على رأي غيره، ووصل " موت"، أو "شبوة" "شبوت"انھما بقية اسم عاصمة حضرموت مدينة " كالسر"، لذلك يرى " وت
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بغنائم كثيرة من حروبه " سعد أحرس"وقد عاد ". صوارن" "صوأرن" "صواران" "صوارن"إلى موضع آخر اسمه " شعرم"
  .، إن سره وعافاه وشفاه من جروحه في غزوته المذكورة"تتألب ريام بعل ترع"ھذه وغزواته، شاكرا اإلله 

وادي "وھي في حضرموت في " العادية"، وتعرف اليوم ب "الھمداني"التي ذكرھا " صوران"ھي " صوأرن"ويظھر أن 
   .قد وصل إلى قلب حضرموت" شعرم اوتر"ويظھر من ذلك أن جيش ". الكسر

إن ينتصر على بعض قبائل حمير، فانضمت إليه، على حين كانت القبائل كان قد استطاع " شعرم أوتر"أن " كالسر"ويرى 
، وأن ھذا النزاع الذي أدى إلى نشوب الحرب بينه وبين مللك "الشرح يحضب"الحميرية األخرى منحازة إلى خصمه 

لشرح ا"، حيث كان خصمه "يريم"عند " شعرم"وقد تحارب ". قتبان"حضرموت كان بسبب تنافسھما في اقتسام تركة 
بالھجوم على ردمان الذين أرادوا اكتساب " سعد"أو الحضرميون، قد ھاجموا ھذه الجبھة، على حين قام قائده " يحضب

  .وكبدھم خسائر فادحة" سعد"الفرص بالمباغتة للحصول على غنائم، فھاجمھم 

ومن حميريين ومن قبائل أخرى  كان قد وجه جيشا مؤلفا من سبئيين" شعر اوتر"ويظھر من دراسة النص المتقدم إن الملك 
واستطاع جيشه إن ينزل ". ظفار"إلى ارض حضرموت للقضاء على جيشھا واالستيالء عليھا وال سيما القسم الشرقي اقليم 

ذت "المرتزقة وبجيشه النظامي، الذي كان يحارب خارج حضرموت، بدليل ورود اسم موضع " العز"خسائر كبيرة بقوات 
الذي نشبت فيه معركة بين الجيشين، ھو مكان في أرض قتبان، وفي " ذات غيل"، أي "ذت غيلم" وموضع. في النص" غيلم

وھو " شعر اوتر"مباغتة جيش " العز"ثم عاد فأنزل بجيش حضرموت خسارة أخرى، وذلك حين أراد جيش ". وادي بيحان"
وة مؤلفة من مئتي محارب من في معسكره، ولكن يقظة صاحب النص الذي كان يحرس الملك وجيشه وھو على رأس ق

إلى التراجع، فتعقبه صاحب النص ومحاربوه، ولكنه فوجئ بھجوم " العز"حمالن، أفسدت خطة الھجوم، واضطر جيش 
محاولين مباغتة الجيش من المؤخرة، فاشتبك معھم فأصيب بجرح في أثناء القتال، ولكنه تمكن من ذلك من صد " الردمانيين"

   .1سالما إلى منزله معافى، ولذلك قدم إلى إلھه الحمد والشكر، ألنه عافاه ونجاه ونصره المھاجمين ومن الرجوع 

، فذكر "العز"وقبل عودة صاحب النص إلى وطنه سالما، كان قد رافق ملكه في حملته على بقية األرضين التابعة لحكم الملك 
من االنتصار على الحضارمة " شعر أوتر"الملك  ، وقد تمكن جيش"صوارن"و " وت"... انه رافقه في حملته على مدينتي 

، وزعموا إنھا "رسوت"، وقرأھا بعض آخر "شبوت"وقد قرأ بعض الباحثين اسم المدينة األولى . في ھذين المكانين
" 115"فھي على مسافة " صواران" "صوأرن"وأما . ، وھي مدينة معروفة في الجنوب الشرقي من حضرموت"ريسوت"

  .رق من شبوةكيلومترا إلى الش

ونجد خبر ". شبوة" "شبوت"ومن االستيالء على العاصمة " العز"من االنتصار على جيش " شعر أوتر"وقد تمكن جيش الملك 
والنص األول يحدثنا بأن . وفي نصوص أخرى Jammm 637و Jamme 636ھذا النص في النصين الموسومين ب 

وشكره اذ من عليه وأغدق نعمه عليه وھو في " المقه"حمد ربه  صاحبه وقد سقط اسمه منه بسبب تلف أصاب مقدمته، قد
التي لم " شبوة"، الذي حارب حضرموت واستولى على "مللك سبأ وذي ريدان" "شعر أوتر"حضرموت مع جيش سيده وملكه 

" مأرب"المدينة نصر ملكه ووفقه في ھذه الحرب فعاد سالما ظافرا إلى " المقه"تمتثل أوامر الملك وقاومته، وألنه أي ربه 
  .باألسالب والغنائم من ماشية وأموال وأسرى، مما سر الملك ورعيه، وألنه من علية فرزقه أوالدا ذكورا

اذ وفقه ومن عليه فحصل على غنائم من مدينة " المقه"، فقد حمد صاحبه ربه Jamme 637وأما النص الثاني، وھو النص 
. تمثاال تعبيرا عن شكره له واعترافا بمننه عليه" معبد أوام: "ھا، فقدم لمعبدهفاكتسح" شعر أوتر"التي قاومت الملك " شبوة"

، "شعر أوتر"، كان نفسه في جملة من دخل مدينة شبوة من جيش "ظبنم أثقف بن حلحلم"فيظھر منه إن ھذا الرجل، واسمه 
   .عبيرا عن تقربه إليهفحصل على أسالب وغنائم جعلته يحمد إلھه عليھا ويشكره ويقدم إليه ذلك التمثال ت

وعلى مدينة " شبوة"استولى على " شعر اوتر"، يفيد أن جيش  Jamme 632وعثر المنقبون على نص مھم آخر رقم ب
، وھما "مھقبم بن وزعان"و " حمعثت ارسف بن رابم"ميناء حضرموت الرئيسي في ذلك العھد، وان صاحبي النص " قنا"
كانا " محيلم"و " سأران" "سأرن"، الذي ھو من بني "اسدم اسعد"الكبار، في جيش  ، أي درجة قادة الجيش"مقتوى"بدرجة "

، تعبيرا عن "معبد أوام"بأربعة تماثيل وثور، وضعوھا في معبده المخصص لعبادته المسمى " المقه ثھوان"قد تقربا إلى اإلله 
أسد "ائم واألموال وأعاد لمجدھما ورئيسھما حمدھما وشكرھما له، إذ من عليھما واسبغ عليھما نعمه، وافاض عليھما الغن

" ملك سبأ وذي ريدان" "شعر أوتر"سالما غانما من كل المعارك التي خاضھا في سبيل سيده الملك " سأران"من بني " أسعد
ملة يصحب الغنائم واألموال والماشية، وألنه أغدق عليھما أيضا الغنائم الوافرة التي سرت خاطرھما وقد حصال عليھا في ج
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، وأن يبعد "أسد اسعد"أن يديم بركته عليه وعلى سيدھما " المقه"، وقد سأال اإلله "قنا"ومن مدينة " شبوة"ما حصلوا عليه من 
  .عنھم شر األعداء

السبئي، وھو من عبيد " ھيثع بن كلب ذكرم"، أن شخصا اسمه Jamme 756وب Jamme 741وفي النص الموسوم ب 
، اذا "أوام"، بأن يقدم له تمثالين بعضھا في معبده "المقه ثھوان"، كان قد نذر نذرا لإلله "ل حبةآ" "آل حبت"و" آل نعم برل"

ومن البحر، فلما أجاب دعاءه فأعاده سالما معافى، قدم النذر ووضعه في ذلك المعبد، " شبوة"من عليه ووفقه وأعاده سالما من 
يظھر أن لھذا النص عالقة بالنصوص المتقدمة التي تتحدث عن غزو وقد سأل ربه أن يديم نعمه عليه ويبارك فيه ويسعده و

   .لحضرموت، وأن صاحبه كان في جملة من اسھموا فيھا" شعر أوتر"جيش 

كان قد ھاجم " شعر أوتر"، إن جيش الملك "من شبوة ومن البحر"، ومعناھا "بن شبوت وبن بحرن: "ويظھر من جملة
ولم يذكر النص المكان الذي . كانوا قد ھاجموھا من البحر" قنا"ذين استولوا على مدينة الحضارمة من البر ومن البحر، وان ال

لالستيالء على السواحل الجنوبية من حضرموت، وال بد من أن يكون ذلك المكان من األمكنة " شعر أوتر"أبحر منه جيش 
صلة  Geukens Iوللنص الموسوم ب . ة بهأو لحكام كانوا محالفين له وعلى صالت حسن" شعر أوتر"التابعة لحكم الملك 

ويظھر منه إن . الذين أرادوا مباغتة جيشه من المؤخرة وتدميره" بني ردمان"من " شعر أوتر"بھذه الحرب وبانتقام جيش 
ربيب " "ربيبم أخطر"ومعه قائد آخر ھو " القاع"، الذي كأن معسكرا مع الجيش في مدينة "أسد اسعد" "أسدم أسعد"القائد 
، وانضمت "اوسان"و " مضحيم"و " ردمان"و " قتبان"لمحاربة " شعر أوتر"، خرجا من ھذه المدنية مع جيش الملك "رأخط

ولما رجعا إلى وطنھما، رجعا ". قنا"، قبيلة القائدين وبقيا مع الملك يحاربون معه حتى بلغ مدينة "بني بكيل"إليھما قوة من 
إلى موطنه، وجد إن " أسد اسعد"، ولما وصل "حرمة" "حرمت" "حرمتم"ى مدينة بغنائم كثيرة وبأموال طائلة حتى وصال إل

ويظھر انھم . فأغاروا عليه وأصابوه بأضرار كبيرة" العز"بمحاربة " شعر أوتر"األحباش كانوا اغتنموا فرصة انشغال جيش 
ولعل " شعر"نيين على مؤخرة جيش ، في إئناء ھجوم الردما"شعر أوتر"أغاروا عليه وعلى أرضين أخرى كانت تابعة للملك 

دفعه إلى االنتقام منھم " شعر أوتر"ومھما كان األمر فان تحرش األحباش ھذا ب . ذلك كان باتفاق قد تم بينھم وبين بني ردمان
   .ومحاربتھم

بني " ، وھو من"قطبن اوكن" "قطبان أوكان"إذ يخبرنا القائد  Jamme 631ونجد نبأ ھذه الحروب في النص الموسوم ب 
، حمدا له "معبد أوام"تمثالين وضعھما في معبده " المقه ثھوان"، بأنه قدم إلى اإلله، "سمھرم يھولد"أقيال عشيرة " جرت

ملك سبأ وفي ريدان، " شعر أوتر"وشكرا ألنه من عليه بنعمته، فمكنه من التنكيل بمن تجاسر وتطاول فأعلن الحرب على 
عددا كبيرا، وألنه أنعم عليه بأن أعانه في رد عادية المعتدين الذين أعلنوا حربا على الملك وألنه أعانه فقتل من أعداء الملك 

، ومكنه من تكبيدھم خسائر كبيرة ومن أسر عدد كبير منھم ومن االستيالء على "بن ذبحرم ويبسم"من البحر ومن األرض 
أرض "إياھا، وھي مھاجمه أرض الحبشة " عر أوترش"غنائم كبيرة مھنھم، وألنه ساعده وأيده في مھمته التي كلفه سيده 

، أي ملك الحبشة وأكسوم، وألنه أعاده سالما مع كل من اشترك معه في المعارك أو قام "حبشت"ملك " جدرت"، و "حبشت
 في كل المعارك التي" ھعن"، وألنه ساعده وأعانه "نجشين"بالواجبات العسكرية التي عھد إليه إن يقوم بھا ضد النجاشي 

ومن كان معه من " نيجش"ولد النجاشي " ب ي ج ت" "بيجت"، التي تقدم نحوھا "ظفار"ومدينة " نعض"وقعت بين مدينة 
ربه على الحبش بأن أوحى إليه بأن يباغتھم ليال، فباغتھم وانتزع " المقه"قوات جيشه، فنزل بھا وتمكن منھا، وعندئذ أعانه 

فتحصنوا فيه وأخذوا " ظفار"، فذعر الحبش والتجأوا إلى حصن في وسط "ظفار"منھم، وھو جزء من مدينة " قتروعد"
" قطبان أوكان"عزز جيش " المقه"غير انھم لم يتمكنوا من االحتماء به طويال في مقاومة قوات سبأ، ألن اإلله . يقاومون منه

وعندئذ حاصرت . اتصلت بقواتهالتي كانت قد وصلت إلى ھذه الجبھة و" ملك سبأ وذي ريدان" "لعززم يھنف يھصدق"بقوات 
األحباش وقتلت منھم ونھكتھم، ثم اتفق القوم في اليوم الثالث من الحصار على أن يباغتوا الحبش ليال، فيھاجمھم قوم من ذمار 

   ، ويأخذونھم على غرة،"بني ذي ريدان"وجماعة من الفرسان وعشائر من 

" قطبان أوكان"جندي، قطعا رؤوسھم، وفي اليوم الثالث أيضا ترك وقد نجحت ھذه الخطة وبوغت الحبش وقتل منھم أربعمئة 
فلما أدركھم قتل، قوما منھم واتصل بھم، فاتجه الباقون ". معفرم"وتوجه ليعقب فلول الحبش إلى أرض المعافر " ظفار"جبھة 

ر، وذھبوا إلى المعاھر ھاربين إلى معسكراتھم، وفي اليوم الثاني من ھذا االلتحام تداعى األحباش فتركوا منطقة ظفا
  ".معھرتن"
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ملك سبأ " "لحيعثت يرخم"أن يمد عمر سيده " المقه ثھوان"صاحب النص نصه بالتوسل إلى اإلله " قطبان أوكان"وقد أنھى 
وضعه الصحة والقوة والمعرفة، وان يقھر أعداءه وخصومه، وان يبارك له وألھله، ويمنحه أثمارا وافرة وغلة " وذي ريدان

   .ي موسمي الصيف والخريف وسيارك في زرع أرضه وأرض عشيرته في الصيف وفي الشتاءكثيرة ف

ينتصر على حضرموت وعلى الردمانيين حتى فوجئ بالحبش يشنون حربا " شعر أوتر"ويتبين من ھذا النص انه ما كاد جيش 
الف أوامر الحكومة للقضاء عليه، ثم إن يسير إلى من عصى وتمرد وخ" قطبان أوكان"فكلف الملك القائد . عليه ويتصدون له

عدى أرض حبشت ب عبر جدرت "ملك األحباش واألكسوميين " جدرت"يحارب بھا : يسير على رأس قوة إلى أرض الحبشة
فنفذ القائد أمره وأتم الخطط العسكرية التي وضعت له، ثم عاد مع جنده سالما، ولم يشرح النص كيف " ملك حبشت واكسمن

الحبشة، وھل قصد بأرض الحبشة الحبشة المعروفة والسواحل اإلفريقية المقابلة لبالد العرب، أو قصد بلغ القائد أرض 
ولكن الذي يقرأ النص ويدقق في جملة ويوفق بين معانيھا، يخرج بنتيجة تجعله يرى إن  ؟موضعا آخر في العربية الجنوبية

" جدرت"، أرض الحبش في إفريقية، ألن الملك "سوميينعلى أرض الحبشة إلى جدرت ملك الحبش واألك"المراد من جملة 
قائده بالسير إلى أرض الحبشة إلى " شعر أوتر"ملك الحبشة وأكسوم، لم يكن يقيم في بالد العرب، ولكن في إفريقية، فأمر 

الذين كانوا في بالد العرب، فقد كانوا تحت " الحبش"أما  ." جدرت"، معناه التوجه إلى إفريقية لمحاربة النجاشي "جدرت"
والظاھر إن القائد المذكور ركب البحر مع . ، فال يمكن أن تكون األرض المحتلة ھي المقصودة"بيجت ولد النجاشي"حكم 

ثم جمع كل ما ظفر ، وتوجه منھا إلى السواحل اإلفريقية فنزل بھا، وباغت أھلھا بغزو من وجده أمامه، "الحديدة"جنوده من 
به من أموال ومن أناس أسرھم وعاد بھم وباألموال مسرعا إلى بالده، فاشترك في بقية المعارك التي ذكرھا في نصه، وفي 

   ".بيجت"جملتھا محاربة الحبش الذين تحت إمرة 

في " شعر أوتر"لك من عدم تدوين اسم الم" فون وزمن"وقد استدل ". ردمان"في " وعالن"على ما يظھر حصن " معاھر"و
، "شعر أوتر"فيه، تقربا إليه وتيمنا به، على وفاة " ملك سبأ وذو ريدان" "لحى عثت يرخم"نھاية النص ومن ذكر اسم الملك 

  .عند تدوين ھذه الكتابة" لحيعثت"وتحكم الملك 

المدينة التي " ظفار"دھم عن وقد انتھت المعارك التي جرت مع الحبش النازلين في السواحل الجنوبية من جزيرة العرب بطر
" معھرتن" "معاھر"، ولكنھم ذھبوا إلى "معافر"، وطردوا من كل أرض "شعر أوتر"احتلوھا، وصاروا يھاجمون منھا جيش 

  .حيث بقوا ھناك

": بن ذبحرم ويبسم"بالھجوم عليھا من البحر والبر " شعر أوتر"ويظھر إن األحباش ومن انظم إليھم من قبائل باغتوا حكومة 
كان قد تلقى إمدادا من إفريقية، " بيجت ولد النجاشي"ويظھر أن ". ظفار"إلى مدينة " نعض"وامتدت رقعة الھجوم من مدينة 

ولم يتحدث النص عن مصيره بعد . فصار يھاجم بھا السواحل، ويعبئ بھا سفنه لمھاجمة األماكن البعيدة عن منطقة احتالله
، وأن السبئيين لم "معھرة" "معھرت" "المعاھر"، والظاھر أنه بقي في ارض "معافر"ھزيمة جيشه من ظفار ومن أرض 

   .يزيحوا الحبش عنھا، فبقوا معسكرين ومتحصنين في ھذه األرض وفي الحصن

و " عبلم"، وھو من بني "أبو كرب أحرس" "ابكرب احرس"يفيد إن صاحبه واسمه  Jamme 633ولدينا نص وسم ب 
كان قد تولى امر الحميريين المستقرين الذين صاروا بين جيشين وانه قام بواجبه، غير انه " ايليحمد " "يحمد آل" "يحمذيل"

وذلك " معبد اوام: "وضعه في معبده" المقه ثھوان"قدم تمثاال إلى اإلله " لحج"أصيب بمرض صار يعاوده، وأنه لما عاد من 
من سنة " دنم"، وقد قدم نذره ھذا في شھر "لحج"اره من ليحفظه من كل سوء، ألنه ساعده على تحمل مرضه، وأعاده إلى دي

وليس في ھذا النص شيء عن ھوية الجشين، ويرى بعض ". أبو كرب بن معد يكرب بن فضحسم" "أيكرب بن معد كرب"
 شھر"الباحثين أن المراد بذلك إن الحميريين المذكورين كانوا في ذلك العھد قد صاروا بين فرقتين من فرق الجيش، جيش 

فرقة مؤلفة من محاربين سبئيين، وفرقة مؤلفة من محاربين حميريين، وأن الحكومة عينت صاحب النص على األھلين ": أوتر
ولم يشر النص إلى . الحميريين الذين صاروا بين الجيشين، ليضمن تعاونھم وتآزرھم مع الجيشين، وييسر لھم الطعام والماء

الفرقتين ھناك كان بسبب وجود حالة غير طبيعية، ولعلھا حالة الحرب التي  قتال أو حرب يومئذ، ولكن يظھر أن وجود
   .أتحدث عنھا

 Jamme 635سطرا، وسمه الباحثون ب " 46"، في نص آخر له يتألف من "ايكرب احرسر"ويحدثنا القائد المتقدم، أي 
دراسة اإلنسان، بأنباء معارك أحد أعضاء البعثة األمريكية ل Jamme" جامه"وھو من النصوص التي دونھا وسجلھا 

، "يبسم"في الجنوب وفي الشمال، في البحر وفي البر " شعر أوتر"واضطرابات وانتفاضات قام بھا القبائل ضد سيدھا الملك 
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بعد عودته منھا كلھا سالما معافى، ألنه ھو الذي حرسه وحماه وحفظه، واعترافا " المقه"اشترك فيھا ھذا القائد، وقد حمد اإلله 
بأن يديم " المقه"وقد توسل إلى إلھه ". معبدا أوام"بنعمه ھذه عليه، قدم إليه تمثاال وضعه في معبده المخصص بعبادته المسمى 

  .ملك سبأ وذي ريدان، وان يبعد عنه كل أذى وشر، وان يھلك أعداءه وحساده" شعر أوتر"نعمه عليه وعلى ملكه 

" اشعرن"لحروب والمعارك التي خاضھا في سبيل الملك، حروبا خاضھا مع وذكر القائد بعد ھذه المقدمة إن في جملة ا
، لمحاربة مقاتلي "نجرن" "نجران"ومن انظم اليھما من ناس، وحروبا خاضھا في منطقة خلف مدينة " بحرم"و" اشعران"

  .ھذا الزمنويظھر من ھذا النص إن نجران كانت في أيدي الحبش في . ومن كان يؤازرھم ويساعدھم" حبشن"الحبش 

باب "إلى " جيزان"في القديم منتشرة على الساحل الغربي من " األشعريون" "األشعر"األشاعر " األشاعرة"وكانت منازل 
  .المعافريين" معافر"، فقد كانت في أرض "الھمداني"أما في أيام " المندب

   ".ربعت" "ربيعت" "ربيعة"، فقد كانت عشيرة من عشائر "بحر" "بحرم"وأما 

، وكان "بروم"، ثم ھاجم "أشعران" "اشعرن"كان قد ھاجم أوال أرض " شعر أوتر"ظھر من دراسة ھذا النص إن الملك وي
حيث كان الحبش قد " نجران"وبعد إن انتھى من قتالھما انتقل بجيشه للقتال في منطقة . القائد صاحب النص يحارب معه

قريتم ذت "، "كھل" "لبني كاھل"وھي " قرية" "قريتم"لقتال إلى الغرب إلى ثم نقل ا. تجمعوا فيھا، فقاتلھم وقاتل من كان معھم
، وتغلب عليه، وحصل على "قرية"، أي مع صاحب مدينة "بعل ھجرن"مع سيد المدينة " شعر أوتر"فتحارب جيش ". كھلم

  ".ملك كدت وقحطنبعل ربعت ذ الثورم "كندة وقحطان " كدة" "كدت"ثور ملك " ربيعة"ثم حارب . غنائم كثير ة منھا

مللك كندة "، "ثور"كانت من القبائل المعروفة يومئذ، وكانت تابعة لحكم " ربعت"" "ربيعة "ويظھر من ھذا النص إن 
ملك كندة وقحطان، واستولى على " ربيعة"ومن اتباع الملك " قريتم"وقد انتصر على جميع من حاربھم من أھل ". وقحطن

  .موال طائلة، كما أخذ عددا من األسرىغنائم كثيرة، في جملتھا خيول وأ

، "خوالن حضل" "خوالن حضلم"، صاحب النص بعد المعارك المذكورة أن يتولى قيادة بعض "شعر أوتر"وقد كاف الملك 
" ابكرب احرس"وقد حاربھم " قريتم"ومن أھل " يوان" "يونم"وبعض أھل نجران وبعض األعراب، لحرب المنشقين من بني 

الذي ھو صاحب " األسد مجزت مونھان"أرض " يكنف ارض األسد مجزت مونھن ذ ثمل"عند حدود  "أبو كرب أحرس"
  .ثم عاد مع جيشة كله سالما غير مصابين بأذن". ثمال" "ثمل"

وھم قوم من اليونان، استوطنوا في جزيرة " يوان" "يونم"، الياوانيين، اي من "بني يوان"، "بني يونم"ويظن إن المراد من 
في ھذا العھد وقد جاؤوھم ليساعدوھم " قريتم"ويظھر انھم كانوا يحالفون . Glaser 967: وقد ورد اسمھم في النصالعرب، 

   ".شعر أوتر"على الملك 

ويظھر انه لم يكن يلقب ". ثمال" "ثمل"، فإسم علم على شخص، يظھر انه كان إن يحكم أرض "األسد مجزت مونھن"وإما 
ومن المعارضين " شعر أوتر"وقد كان كذلك من المخالفين ل . ورود ھذا اللقب بعد اسمه في النص، بدليل عدم "ملك"نفسه ب 

  .له

إن يتولى بنفسه قيادة ھذه القوى، إن الملك قد وجد فيه حنكة " أبكرب أحرس"ويظھر من تكليف الملك قائدة أبا كرب احرس 
  .عسكرية وجدارة جعلته يثق به، فكافأه بتسليمه قيادتھا إليه

ففي أحدھما شكر وحمد . ، كانت كثيرة جدا، اذ نجد إشارة إليھا في نصين آخرين"قرية" "قريتم"ويظھر إن غنائم السبئيين من 
، وأعطاه غنائم كثيرة من غنائم "رجل" "رجلم"و " حذوة" "بني حذوت"من " شحر" "شحرم"، ألنه من على عبده "المقه"ل 

وھما من " أبوكرب" "ابكرب"وابنه " قشن أشوع"لثاني شكر لھذا اإلله كذلك، دونه تلك المدينة، جعلته سعيدا، وفي النص ا
، ولذلك قدما "شعر أوتر"قرية، اذ كانا يساعدان سيدھما " قريتم"، ألنه من عليھما فأغناھما بما غنموا من "صعقان" "صعقن"

ملكي سبأ وذي " "حيو عثتر يضع"وأخيه " عر أوترش: "تمثاال، تعبيرا عن حمدھما له، وليمن عليھما وعلى سيديھما: إليه نذرا
  ".ريدإن
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مللك حضرموت في القضاء على تمرد قبائل " العز" "شعر أوتر"يتحدث عن مساعدة  Jamme 640ولدينا نص وسم ب 
 "شعر أوتر"ولم يذكر النص أسباب ذلك التمرد، والظاھر إنھا تمردت على ملكھا، ألنه تعاون مع . حضرموت وثورتھم عليه

  .الذي فتح حضرموت واخذ جيشه منھو غنائم كثيرة، وانزل بالحضارمة خسائر فادحة، فغضوا عليه لتعاونه ه ملك سبأ

، Ausra" أوسرة"، ويظن إنھا مدينة "أسوران"، اي مدينة أسورن "ھجرن اسورن"وقد جاء في ھذا النص اسم مدينة دعيت 
كيلومترا جنوب غربي " 220"التي تقع على مسافة " غيظة"" غيظت"التي ذكرھا بعض الكتبة اليونان، وھي موضع 

  ".ريسوت"

ملك سبأ وذي "، غير انه لم يضع بعده لقب "شعر أوتر"في ھذا النص، وھو شقيق الملك " حيو عثتر يضع"وقد ورد اسم 
   ".ريدان

، ألنه إعاده سالما معافى من كل "هالمف"، ذكر فيه انه قدم تمثاال إلى اإلله "ربيعة" "ربيعت"ولدينا نص آخر دونه رجل اسمه 
حيو عثتر "و " شعر أوتر"المعارك التي اشترك فيھا والحرب التي شنھا، وقد سأل إلھه إن يحفظه وان يمن عليه وعلى سيديه 

  .ولم يذكر النص في شيئا عن تلك المعارك وعن المواضع التي دارت فيھا رحاھا". يضع

ملك سبأ وذي "، على انه "شعر أوتر"تحدث عن تألريخ سبأ، اذ تحدث عن من النصوص التي ت CIH 398: وبعد النص
". ملكي سبأ وذي ريدان"، وقد لقبھما ب "يأزل بين"، وعن اخيه "الشرح يحضب"ثم تحدث في الوقت نفسه عن " ريدان

،وھما من أسرة  "يأزل بين"وشقيقه " الشرح يحضب: "ولألخوين" شعر أوتر"ومعنى ھذا ان الحكم سبأ وذي ريدان كان ل 
  .وقد توسل صاحب النص إلى آلھته بأن تمن عليھما بالصحة والعافية والنصر, ھمدانية أخرى سأتحدث عنھا في موضع آخر

" شعر أوتر"، وفي حكم "فرعم ينھب"ل " علھان نھفان"وقد أثار ھذا النص جدال بين علماء ا العربيات الجنوبية في معاصرة 
فذھبوا في ذلك مذاھب، إذ ليس من المعقول إن " ملك سبأ وذي ريدان"قلب كل واحد منھم بلقب وشقيقه، وت" الشرح يحضب"و

" شعر اوتر"فبين أسرة . ، ويكون حكمھم حكما مشتركا"مأرب"وأخيه في " الشرح يحضب"و " شعر أوتر"يكون مقر حكم 
  .مأرب، وبحملھم لقبا واحدا عن رضى واتفاقتنافس قديم، ال يمكن إن يسمح بحكم ھؤالء الثالثة من مدينة " الشرح"وأسرة 

، وإنما يشير إلى انھما حكما بعده، وإذن "شعر اوتر"وذھب بعضھم إلى إن ھذا النص ال يشير إلى حكم األخوين، في أيام حكم 
ستقال وشقيقه كان م" الشرح"وذھب بعض آخر إلى إن حكم . فال غرابة في القضية، اذ لم يكن الحكم مشتركا وفي زمن واحد

بأي رباط، وإنما كانا يعدان أنفسھما المللكين " شعر اوتر"، وان األخوين لم يكونوا مرتبطين ب "شعر اوتر"عن حكم 
كان قد وضع أساس " فرعم ينھب"وذھب آخرون إلى إن " فرعم ينھب"الشرعيين، وان الحكم إنما انتقل إليھما من أبيھما 

، خلفاه على ملكه، واھتبال الفرص لالستيالء "يأزل بين"و " الشرح يحضب"ن وا" مأرب"الحكم والملك في منطقة تقع غرب
" وأخيه " شعر اوتر"، وذلك بعد اختفاء ذكر "ملك سبأ وذي ريدان"على عرش سبأ، حتى اذا سنحت لھما، لقبا أنفسھما بلقب 

  .ك المملكه، وصارا بذلك ملكي سبأ وذي ريدان، وإنما كان حكمھما على جزء من تل"حيو عثتر يضع"

، وقد سقطت األسطر األولى Jamme 638في النص الموسوم ب " ملك سبأ وذي ريدان"مع لقبه " شعر اوتر"وقد جاء اسم 
  .فقط" ملك سبأ"، وقد لقب فيه بلقب "علھان"وقد ذكر فيه اسم والد الملك، وھو . فيه فلم يعرف مدونه وصاحبه

، وانه كان قد شارك "شعر أوتر"كان شقيقا ل " حيو عثتر يضع"بعيد إن وقد ثبت اآلن من نصوص عثر عليھا من عھد غير 
حكما منفردا، أي من غير " شعر اوتر"ويظھر إن ذلك كان بعد مدة حكم فيھا ". ملك سبأ وذي ريدان"شقيقة في التلقب ب 

   .تدوين أي لقب لهبعد اسم أخيه ،ولكن من غير  Jamme 640مشاركة أخيه له في اللقب، بدليل ورود اسمه في النص 

وھزمته، " شعرم اوتر"، وقد ھاجمته جيوش "خوالن"، وھو من سادات "عبد عثتر بن موقس"وذكر في ھذا النص اسم 
، فعد صاحب "محرم بعل اوعلن" "اوعالن" "اوعلن"في موضع " المقه"وكبدته خسائر، وكان قد ھدم وخرب معبدا لعبادة 

كان قد " شعرم اوتر"فيظھر من ھذا النص إن . انزله عليه لفعلته ھذه بمعبده" المقه"له النص ھذه الھزيمة عقابا وجزاء من اإل
منھم، وأصابھم بضرر فادح، ففرح بذلك صاحب النص، لتطاول " عبد عثتر"اغار على الخوالنيين أو على القسم الذي يترأسه 

على " شعرم اوتر"حب النص السبب الذي حمل ولم يذكر صا. إله السبئيين واستخفافه به" المقه"على معبد " عبد عثتر"
عليه، لينتقم منه جزاء " شعرم اوتر"منه، فكأن ھذا اإلله ھو الذي سلط " المقه"مھاجمة سيد خوالن، اذ عزاه إلى انتقام اإلله 
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و عصى فھاجم أرضه، أو انه خاصمه وعارضه أ" شعرم اوتر"كان قد تجاسر على " عبد عثتر"فعلته المنكرة بمعبده، ولعل 
  .وانتقم منه" شعرم اوتر"امرأ له، فھاجمه 

واختم صاحب النص المذكور نصه بتقديم حمده وشكره إللھه، اذ من عليه فمكنه من الدفاع عن تربة بالده، وأغدق عليه 
وفي أيام ". برثد أوم يزد بن حب"القيل " القول"وذلك في أيام سيديه الملكين، وفي عھد . نعماءه فنحه غلة وافرة وثمارا كثيرة

  .، ثم ذكر أسماء اآللھة"صرواح"وشعب " بني عنان" "بني عنن"

ويظھر من النص و صاحبه كان ممن اشتركوا في الحروب، ولعله كان من قادة الجيش فيھا، أو من سادات القبائل الذين 
وذكر لقبه معه على سبيل  "شعر اوتر"وقد يكون ذكر " يأزل"، وأخيه "الشرح"وكان في جانا . أسھموا مع قبيلتھم فيھا

   .الحكاية، ال االعتراف بكونه ملكا على سبأ وذي ريدان

حصانا وصورة من الذھب، ألنه أنقذ حياته، ونجاه في " عزى"انه قدم إلى اإلله " شعرم أوتر"وسجل رجل من أتباع الملك 
ويتبين من ذلك أن صاحب ھذا . ي سيده الملكالحروب التي خاضھا فيھا مع سيده الملك، ولكي يمن اإلله عليه، ويبارك فيه وف

  ".شعرم أوتر"النص كان من المحاربين الذين قاتلوا في صفوف 

ومجدوه، وقدموا نشرا " المقه ثھون بعل رثون"، وقد حمدوا فيھا اإلله "بني تزأد"في كتابه دونھا قوم من " شعرم اوتر"وذكر 
" حيو عثتر يطع"، وھي جملة يفھم منھا أن "ملكي سبأ وذي ريدان "يضع" "شعرم أوتر وحيو عثتر يطع"ثم ذكروا . إليه

حيو "أن " ھومل"ويرى ". ملك سبأ وذي ريدان"كان ملكا أيضا، وكان يلقب أيضا ب " حيو عثتر يثع" "حيو عثتر يضع"
الشق األول من  وكان له في شقيق سقط" شعرم أوتر"، فھو ابن أخي "يرم أيمن بن علھان نھفان"ھذا كان أحد أوالد " عثتر

  .، أي مثل اسم عمه"شعرم أوتر"ويرى أن من المحتمل أن يكون االسم الكامل ". أوتر"اسمه، وبقي الشق الثاني منه، وھو 

وقد شارك ابناه الحكم في . ، فوضعاه بعده في الحكم"شعرم اوتر"، ابنا من أبناء "حيو عثتر"، "ميتوخ"و " موردتمن"وجعل 
" شعرم"، الذي سقط القسم األول منه،وھو "شعرم اوتر"وإما اسم ". ملك سبأ وذي ريدان"ة الجاريه ب حياته، فلقب على العاد

  .اليه" ھومل"من الكتابة، فانه اسم األب ال الشخص الذي ذھب 

، وقد قدم إلى اإلله "ربيعة" "ربيعت"في كتابة أخرى يدعى صاحبھا " حيو عثتر يضع"وبعده اسم " شعرم أوتر"وورد اسم 
، وتضرع إلى "شعرم أوتر"تمثاال من الذھب، ألنه أعاده سالما من غزوة غزاھا، ومن حرب حضرھا في سبيل " المقه"
   ".شعر أوتر وحيو عثتر يضع" "أن يديم نعمته عليه، ويمد في عمره، ويبارك فيه وفي سيديه" المقه"

بخير، وكان أصحابھا " شعرم أوتر"حمدت وذكرت  ولما كأن صاحب ھذه الكتابة من السبئيين، وكنا قد وجدنا كتابات أخرى
من السبئيين كذلك فإننا نستنتج من ذلك كله إن قسما من السبئيين كانوا منحازين إلى ھذا الملك، وانھم كانوا يعترفون به ملكا 

  .لم يكن يحكم كل سبأ والقبائل التابعة للسبئيين" الشرح يحضب"على سبأ وذي ريدان وان 

إما . ، وقد أھمل فيه لقبه"ظفار"ورد في أحدھا اسم . في نصين آخرين قصيرين، ھما بقايا نصين" أوتر شعرم"وذكر اسم 
  ".ملك سبا وذي ريدان"النص الثاني فقد دون عند بناء بيت، وقد لقما فيه ب 

ال المناطق التي قد تمكن من بسط سلطانه على أكثر حكومات العربية الجنوبية وعلى قبائلھا، ما خ" شعر أوتر"ويظھر إن 
  .كان ت في أيدي الحبش، وھي األرضون الغربية من اليمن والواقعة على ساحل البحر األحمر

" حيو عثتر يضع"قبل الميالد، وجعل نھاية حكم شقيقه " 55"والسنة " 65"فيما بين السنة " شعر اوتر"حكم " جامه"لقد جعل 
التي بدأت حكمھا في أرض " فرعم ينھب"إلى أسرة " يرم أيمن"من أسرة  قبل الميالد، وھي سنة انتقال الملك" 50"في السنة 

   .ثم وسعت حكمھا حتى شمل مملكة سبأ وذي ريدان كلھا" صنعاء"تقع حوالي 

والذي تحدثت قبل قليل عنه، قد " شعر أوتر"المكتوب في أيام الملك  Jamme 631: ھذا، وأود أن أشر ھنا إلى إن النص
ملك سبأ وذي "وقد لقب كل واحد منھما ب ". لحيعثت يرخم"، وملك آخر اسمه "لعززم يھنف يھصدق"ورد فيه اسم ملك ھو 

واذا ". ملك سبا وفي ريدان"كل منھما يلقب بلقب " شعر أوتر"ومعنى ھذا وجود ملكين آخرين كانا يحكمان في أيام ". ريدان
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، وقد كانا يلقبان بھذا اللقب أيضا، نجد أمامنا "يأزل بين"و " الشرح يحضب"الشقيقين " شعر أوتر"أضفنا إليھما والى الملك 
وما جاورھا، وھو " ظفار"، كان ملك أرض "لعززم يھصدق"ويرى بعض الباحثين إن الملك . خمسة ملوك يلقبون بلقب واحد

" شعر أوتر"الذي ھاجمه الحبش وانتصروا عليه، وكان يحكم ھذه األرضين حكما مستقال فلما ھاجمه الحبش، أسرع الملك 
  .لنجدته على نحو ما ورد في النص

، ولسسنا نعرف من أمره اليوم REP.EPIG. 263، فقد ورد اسمه في نص وسمه العلماء ب "لحيعثت يرخم"وأما الملك 
ويظن انه من ملوك المقاطعات، بأي الملوك الصغار المحليين،وقد كان حكمه يتناول األرضين الواقعة شمال . شيئا يذكر
  .ارأرض ظف

يتبين لنا مما تقدم أن ملوك سبأ لم يكونوا ينفردون وحدھم بالحكم دائما، وإنما يظھر بين الحين والحين ملوك ينازعونھم الملك 
" الشرح يحضب"واللقب، يبقون أمدا مستقلين وقد يتغلبون على الملوك الشرعيين األصليين ويسلبونھم الملك، كالذي فعله 

ثم بسطا سلطانھما على أرضين أخرى ثم انتزعا العرش نھائيا، " صرواح"كانا ملكين يحكمان أرض ، إذ "يأزل بين"وشقيقه 
   ".سبا وذي ريدان"وصارا الملكين على مملكة 

، وقد وجب "ھمدان"أحد فرعي " حاشد"من قبيلة " بتع"، وھي من عشيرة "اوسلة رفشان"لقد انتھيت من الكالم على أسرة 
مدانية أخرى ظھرت في ھذا الزمن أو قبل ذلك بقليل، وانتزعت الملك من السبئيين، وأخذته لھا، وھذه الكالم اآلن على أسرة ھ

من " نصرم يھأمن"فقد كان ". ملوك سبأ"التي سبق أن تحدثت عنھا في أثناء كالمي على " نصرم يھأمن"األسرة ھي أسرة 
م يكن في أيدي ملوك سبئيين، ولكن كان في أيدي ملوك من قبيلة ھمدان أيضا، فنحن إذن في عصر سبئي، إال أن الحكم فيه ل

  .ھمدان

  "يرم ايمن"أسرة 

  ".اوسلت رفشن"أوسلت رفشان  -1

  ".يرم أيمن"يريم أيمن  -2

  ".علھن نھفن"علھان نھفان  -3

  ".شعرم اوتر"شعر أوتر  -4

  .حيو عثتر يضع-5

  أسر وقبائل: الفصل السادس والعشرون

اآلن أن أتحدث عن األسر وعن القبائل التي كانت لھا أعمال بارزة ملحوظة في ھذا العھد، اذ تحدثت عن ملوك سبأ، وعلي 
  .كانت من القوى الموجھة، ولتوجيھھا أثر مھم في سياسة زمانھا

وال بد أن يكون الفيشانيون من . فمنھم كان مكربو سبأ، ومنھم كان الملوك". فيشان" "فيشن"وأول من يجب إن أبدأ بھم، 
  .ائل القوية الكثيرة العدد، واال لم تخضع لھا القبائل األخرى ولم تسلم لھا بالقيادة والسيادةالقب

انھم كانوا  Glaser 926وقد ورد في الكتابة الموسومة ب . عاصمة المكربين، من أھم مواطن الفيشانيين" صرواح"وكانت 
مع فيه ساداتھم للتشاور في األمور، وللتحدث عما يحدث قريش، يجت" دار ندوة"، أو "المزود"، أي ناد يشبه "عھرو"أصحاب 

  .لھم

أمالكا واسعة كما ذكر ذلك ھو نفسه في " فيشان" "فيشن"إلى أسرته والى قبيلته " كرب ايل وتر"وقد أضاف المكرب والملك 
  .زلھا بفضل ھذه األمالكوقد أخذ تلك األمالك من القبائل التي عارضته وحاربته، فتوسعت رقعة منا". كتابة صرواح: "كتابته
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لم تكن في عداد " فيشان"على سبأ، مما يدل على إن " فيشان"، فعطفت "سبأ وفيشان: "وجاءت في بعض النصوص، جملة ھي
   .سبا في نظر القوم اذ ذاك

سمه "، وھو ابن "الشرح"وكذلك " ملك سبا" "كرب ايل بين"وھو ابن " يدع ايل: "إن Jamme 558:وقد جاء في النص
فقيشان إذن من األسر القديمة المعروفة في اليمن، . 2"فيشان"، أي "فيشن" "شعب" "شعبھمو"، كانا من عشيرة "ى ذرحعل

  .ومنھا كان أقدم حكام سبا

وھي " مرثد"وھذه القبيلة ھي قبيلة . وقد ولدت قبيلة أخرى عددا من الملوك، جلسوا على عرش سبأ وحكموا السبئيين وغيرھم
المقه "وقد أقامت له معابد عديدة، منھا معبده المسمى بي . إله السبئيين األول" المقه"وكانت تتعد لإلله . "بكيل" "بكل"من 
  ".الھمداني"من المواضع التي ذكرھا " ھران"و ". ذي ھران" "ذي ھرن"في " المقه"، أي معبد "ذھرن

الذي سبق أن تحدثت عنه، وأكثر " بن وھب ايلأنمار يھأمن "الملك " مرثد"ومن ملوك سبا الذين تبوأوا العرش، وھم من 
  ".عمران"في جنوب " حاز"الكتابات التي ترجع إلى عھده، عثر عليھا في مدينة 

في جملة كتابات عثر عليھا " الشرح"وقد دون اسم . وأبناؤه" الشرح يحضب"، الملك "مرثد"ومن ملوك سبأ الذين أصلھم إلى 
". بكيل" "بكل"، وھي جزء من ارض "بلد ھمدان"غنية واسعة في الجزء الغربي من وكانت لمرثد أرضون ". شبام سخيم"في 

" وتف"وبطونھا لقاء جعل تدفعه لسادات القبائل والملوك، يتفق على مقداره، ويقال لعقد ھذه االتفاقيات " بكيل"تستغلھا قبائل 
   .ات القبائل بمبالغ يتفق عليھا الطرفانعلى أوقاف واسعة لھا، تؤجرھا أحيانا لساد" المقه"وتشرف معابد ". وتفن"

 Glaser، منھا االتفاقية المعروفة ب "مرثد"وسادات " المقه"عقدت بين كھان معابد " وتف"وقد وصلت إلينا جملة عقود 
قدت بالوفاء له بما اتقق عليه، تدفعه له في وقته في كل سنة، كما تعا" المقه بعل اوم"فيھا لمعبد " مرثد"وقد تعھدت . 131

ويظھر إنھا لم تف للمعبد بما . غلة وافرة ومحصوال جيدا" المقه"، على أن يھبھا اإلله "الوتف"عليه في الشروط المدونة في 
" المقه"اتفق عليه، ولم تسلم له حصته كما ينبغي، وصادف جدب انزل أضرارا بمرثد، ففسر الكھان ذلك بغضب إلھي أرسله 

فارتأي سادتھم أن يكفروا عما بدر منھم، والوفاء في الموسم المقبل، فجددوا العھد، وكتبوه  لعدم وفائھم بالعھد،" مرثد"على 
ويعني ذلك بالطبع رضاء الكھان وموافقتھم على . الذي وافق على ذلك ورضي به" المقه"مجددا تأكيدا على أنفسھم أمام اإلله 

  .تجديد العقد

" مرثد"، وعدت سادة "الجوار"، في عشائر أخرى، دانت لھا بحق ، بما لھا من سلطان واتساع أرضين"مرثد"وتحكمت 
سيد من " عران" "عرن"وقد اختارت كل عشيرة منھا من شاءت من سادة مرثد، فكان ممن ساد منھم عشيرة . سادتھا كذلك

عم كرب بن سمه كرب بن " "خريف" "خرف"وقد ورد اسمه في نص كتبه في سنة ". ريب"أي " ريبم"اسمه " مرثد"
، لمننه ونعمائه، وتعبيرا عن حمده وشكره، قدم "ذي ھران" "ذ ھرن"رب معبد " المقه"وذلك حمدا وثناء على اإلله " حزفرم

  .له نذرا أھداه إلى ذلك المعبد

فقد عبروا عنھم ب . عليھم، كما يتبين من كتاباتھم" بني مرثد"من القبائل التي دانت بسيادة " بن ارفط" "بنو ارفط"وكان 
، وفي ھذا التعبير "خول بني مرثد"، أي "آدم بن مرثدم"عليھم بجملة " بني مرثد"، وعبروا عن سيادة "ائھم بني مرثدامر"

   .ال تقال اال تعبيرا عن التبعية والخضوع" ادم"داللة واضحة على انھم كانوا اتباعا لبني كل مرثد، خاضعين لھم، فأن لفظة 

، وقد "نابش" "نبش" "نشم"وھي قبيلة . ووالئھم" بني مرثد"انت تعد نفسھا في جوار وعرفنا من الكتابات اسم قبيلة أخرى ك
  ".من مرثد" يثع"أي " يثعم"، وذكر إن ذلك كان في أيام سيده وأميره "المقه ذي ھران"قدم أحد أبنائھا نذرا إلى 

اسم  CIH 79: وقد ورد في النص .أيضا" مرثد"من اتباع " بنو الخارف"، وھم على ما يظن "بنو اخرف" "بن اخرف"ويعد 
الخارف بطن من ھمدان من "إن ": نشوان بن سعيد الحميري"وقد ذكر ". يفرع" "يفرعم"، وھو "مرثد"أحد رؤسائھم من 

  ".اإلكليل"، وذكر نسبھم وبطونھم في الجزء العاشر من "حاشد

  ".المقه ذي ھران"م في كتابة قدمھا إلى كذلك، وقد صرح بذلك أحدھ" مرثد"، من اتباع "بنو وھران" "بنو وھرن"وكان 
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أصحاب " بنو عبد"أي " بنو عبدم ذي روثن"و " بنو كنب" "بنو كنبم"عليھا، " مرثد"ومن القبائل التي اعترفت بسيادة 
، الذين تعبدوا أللمقه بمعبده في موضع "بنو اسد"، أي "بنو أسدم"و " بنو ضب"، أي "بنو ضنيم"و " بنو أرفث"، و"روثان"
بنو " "بنو ذنحن"، و "بنو حيث" "بنو حيثم"، و "قورين" "بنو قرين"، و "بنو أشيب"و " بنو يھفرع"، و"صوفان" "وفنص"

  .، وغيرھا"ذنحان

  ".اإلكليل"في " الھمداني"من األسماء المعروفة في اليمن، وقد كان محفدا من المحافد، وقد ذكره " روثان"و 

من سكان مدينة " أبكل" "ابكلن"، وھم من "بنو مضان"، "بنو مضن"اسم جماعة تدعى  CIH 102وقد ورد في النص 
  ".أبكل" "بني ابكلن"، وقد ورد اسم ھذه المدينة في نصوص أخرى، يظھر منھا أن أصحابھا كانوا من "عمران"

الذين ذكرتھم قبل قليل، " أسد" "بني أسدم"عالقة ب " األسد بن عمران"من وجود قبائل تنتسب إلى " الھمداني"ولعل لما ذكره 
  .فنسبوا إليھا" عمران"كانوا نزوال في 

   سخيم

وكانت تتمتع بمنزلة محترمة ومكانة . ، التي ورد اسمھا في مواضع من ھذا الكتاب"سخيم"ومن القبائل في ھذا العھد قبيلة 
شبام "وتعد منطقة . تؤديھا لسادات ھذه القبيلةمرموقة، ولھا أرضون تؤجرھا لمن دونھا من القبائل بجعالة سنوية وخدمات 

ومن قصور اليمن، شبام سخيم، : "، فقال"شبام سخيم"عن " الھمداني"وقد تحدث ". بني سخيم"الموطن الرئيسي ل " سخيم
ومن شبام ھذه تحمل الفضة إلى . وبھا مآثر وقصور عظيمة... وكان فيھا السخيميون من سخيم بن يداع بن ذي خوالن

وقد أخذ ھذا النسب من موقع ". ذي خوالن"من " السخيمييين" "الھمداني"فجعل . 7"، وبينھما أقل من نصف نھارصنعاء
  .، فصار ھذا نسبا للسخيميين على مرور األيام"خوالن"التي تقع في أرض " سخيم"أرض 

فيه، ويتداولون في تصريف يجتمعون " مزود"، ولھم في ھذا الموضع "شبام سخيم"سلطان واسع في " بني سخيم"وكان له 
وقد قام رجالھم بأعمال عمرانية مثل فتح طرق، . حكموا قبائل أخرى" اقيال" "اقول"وكان منھم . أمورھم في السلم والحرب

ولتغلب . ومن القبائل األخرى التي كانت نزوال عليھم" بني سخيم"وحفر قنوات ومسايل للمياه، يساعدھم عليھا أتباعھم من 
  ".شبام"، عرف باسمھم تمييزا له عن مواضع أخرى عرفت أيضا باسم "شبام"موضع على " سخيم"

، قاموا بأعمال عمرانية دونوھا في كتاباتھم، أو ساعدوا اتباعھم على القيام "سخيم"وقد وصلت إلينا أسماء طائفة من سادات 
يشرع ايل " "يشرح آل اسرع"ؤالء شيخ اسمه ومن ھ. ببعض األعمال العمرانية، فذكروا أسماءھم لذلك اعترافا بفضلھم عليھم

، وجد في احداھا انه ساعد قبيلة "الغراز"وعثر على اسمه في عدد من الكتابات وجدت في . وكان رئيسا على سخيم" اسرع
لھا، فذكر اسمه لذلك في الكتابة اعترافا بفضله على " مزود"على بناء " وكانت تابعة لبني سخيم"سقط اسمھا من النص 

   .اب النصأصح

، التي تكون ثلث "سمعي"قيال على " قول"، وكان "الريم يجعر" "الريام يحعر" "الرم يجعر" "سخيم"ومن سادات ورؤساء 
وقد أرسله الملك . ملك سبا وذي ريدان" الشرح يحضب"، وھو ابن الملك "وتر يھأمن" "وتر يھأمن"في أيام الملك " حجرم"

، فانتصر عليھا وعلى من انضم إليھا، كما يدعي النص التي "جددان" "جددن"لنازلة ب ، أي خوالن ا"خوالن جددن"لمحاربة 
  .سجله ھذا القيل

بني "اقياال من " اقوال"،وقد اختار له "حر"، ھو الفرع الذي استقر في "سمعي"سلطان على فرع من قبيلة " سخيم"وكان له 
، فھاجر إلى ھذا الموضع، ونزل في "سمعي"ع بقمة فروع ، ولعل ھذا الفرع ترك موطنه األصلي لخصام وقع له م"سخيم

ويجوز أن يكون ھؤالء السمعيون ھم سكان ھذه المنطقة في األصل، . وحكمه لذلك أقيال من سخيم"وعد منھم " سخيم"جوار 
كانت " راحج"والظاھر أن . اتباعا لھم" سمعي حجر"، فصار "شبام"تغلبوا عليھم، وصارت لھم اإلمارة في " سخيا"إال أن 

  .كذلك" بني سخيم"من " اليرسميين"أو تابعة لسلطانھم السياسي، ولذلك كان أفيال " سخيم"تعد ملك 

شبام "وقد ورد في كتابة عثر عليھا في ". اليشرح يحضب" "الشرح يحضب"من القبائل المھمة في أيام " سخيم"وقد كانت 
لھة وثناء عليھا، اذ منت على أصحابھا بالمنن والنعماء، ورجاء التابعين لسخيم، حمد لآل" سمعي"، كتبھا جماعة من "سخيم
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أقيالھم " أقولھم"وأوالده وعلى " اليشرح يحضب" "الشرح يحضب"منھا بأن تمن عليھم بالخير والبركة وعلى ملكھم 
بيلتھم ذات مكانة العرش قوة وسلطانا جعال ق" الشرح"ويظھر إن رؤساءھا اكتسبوا قبل تولي ". بني سخيم"السخميين، أي من 

   .حين صار العرش إليه

وكما كان لملوك معين ومأرب وحمير وغيرھم قصورھم وحصونھم التي صارت رمزا لھم ولشعوبھم، كذلك كان لملوك 
، وقد بني على مرتفع من األرض يبلغ ارتفاعه زھاء "حصن ذو مرمر"وسخيم قصرھم الذي عرف بھم، وھو " سمعي"
وھو حصن قوي، حصن بسور متين ليمنع . القديمة" شبام سخيم"ذي يقع فيه، فيشرف على مدينة أمتار عن السھل ال" 210"

". م 1583"وقد ذكر اسمه في عدد من الكتابات، وبقي ھذا الحصن قائما إلى حوالي السنة . المھاجمين من الوصول إليه
  .فھدمه والي اليمن العثماني ليبني بحجارته مدينة جديدة

، أي سادات "ابعل بيتن ريمن"، وقد نعت أصحابه أنفسھم ب "بيت ريمان"، أي "بيتن ريمن"م قصر يسمى وكان لسادات سخي
  ".يرسم"كانوا أقياال على " بيت ريمان"ويالحظ إن أصحاب . وقد ورد اسمه في عدد مھن النصوص. وأرباب بيت ريمان

، وكانا قيلين "سخيم"، وھما من "مرثدم"وابنه " عشر حعثت أشو"، القيل "بيت ريمان" "ابعل"ومن سادات وأرباب وأصحاب 
ملكا سبأ وذي ريدان وحضرموت " "ملككرب يھأمن"و " ثأران يھنعم: "في أيام الملكين" سمعي"من بطون " برسم"على بطن 

  ".ويمنت

ي ھي من الت" يرسم"، ومن أقيال "بيت ريمان"من أصحاب " يدم يدرم"وشقيقه " وھب أوام يأذف" "وھب اوم ياذف"وكان 
  ".حجرم"المكونة لثلث " سمعي"

الشرح "، وھو ابن "نشأكرب يأمن"، وكان يحكمه في أيام "يرسم"بطن " حجرم"، التي تكون ثلث "سمعي"ومن بطون 
سبأ وذي "وكانت قد ثارت على ". خوالن جددان"، أي "خولن جددن"وقد كلفوا محاربة ". سخيم"، جماعة من "يحضب
   .واخذوا غنائم وأسرى منھا، كما تعھد رؤساؤھا بإطاعة أوامر الملوك ، فانتصروا عليھا"ريدان

ويظھر إنھا كانت في األصل من ". الغراز"، وكانت تقيم في "ذي مليح" "ذ مليحم"عشيرة عرفت ب " سخيم"ومن اتباع 
ض السبئيين، مثل وقد ھاجر غيرھم من المعينيين إلى ار". بني سخيم"، فنزلت على "شبام"المعينيين، ثم ھاجرت إلى 

  .، وھاجر غيرھم إلى أماكن أخرى، والظاھر إن ھجرتھم ھذه حدثت بعد ضعف معين"بني سريع"اي " سريعم"
تالب ريمم بعل "، تقربا إلى اإلله "وھب ذو سموى اكيف"اسمه " ذي مليح" "ذي مليحم"وقد بلغنا نص دونه زعيم من زعماء 

ملك " أنمار يھأمن"اءه، فحفظه وساعده، وساعد ابنه وأتباعه، وذلك في أيام الملك ، ألنه أجاب دع"تألب ريام بعل كبد" "كبدم
  ."وھب ايل يحز"سبا ابن 

  خسأ

، الذين كانوا يعدونھم سادة عليھم، ألنھم "بني سخيم"على " وخسأ من القبائل التي ذكرت في عدد من الكتابات، وكانوا نزوال
  .أصحاب األرض

وتعني ھذه ". خسأ ذو الھان"، "خسا ذ الھن: "، إذ ورد في نص"الھان"كانت قد نزلت أرض " خسأ"ويظھر أن جماعة من 
وقد كان ھؤالء الخسئيون يجاورون قبيلة ". الھان"أصحاب " خسأ"، أو "ذي الھان"كانوا يقيمون في موضع " خسأ"الجملة أن 

  ".العقارب"، "عقرب"أي " عقريم"

ومن جملة المعابد التي خصصت به، ". قينان"، أي "قينن"إلله خاص بھا، ھو اإلله  كانت تتعبد" خسأ"وعرف من الكتابات أن 
موضعا " الھمداني"وقد ذكر ". خسأ"، وقد تعبدت له أيضا بعض القبائل التي كانت متحالفة مع "اوتان" "اوتن"معبد أقيم له في 

  .ت العربية أشارت إلى ھذا اإللهولم يبلغني أن المؤلفا. ، قد يكون له صلة باسم ذلك اإلله"قينان"سماه 

مخالف "ھي " الھان"وربما كانت أرض . علما في ارض في عدد من الكتابات، كما ورد اسم علم لقبيلة" الھان"وقد ورد اسم 
  .المذكور في المؤلفات اإلسالمية" الھان
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جنب " "الجنب"بلد مجمعھا " انالھ"، فقال إنه مخالف واسع غربي حقل جھران، وأن "الھان"مخالف " الھمداني"وقد ذكر 
   ".االكليل"، وذكره في مواضع من "الھان بن مالك أخو ھمدان وبطون من حمير"، ويسكنھا "الھان

  :ھما" الھان"اسما قبيلتين مع اسم  CIH 40وورد في الكتابة الموسومة ب

  ".بكبل"اي " بكيلم"، و "مھأنف" "مھا نفم"

في بناء " عقارب" "عقرب"، تعاون واشترك مع "ذي الھان"، وكان من "تھوان"وقد ذكر في إحدى الكتابات رجل يسمى 
  ".يجر"، كما تعاون معھم في بناء بيت "قينان"، وھو محرم اإلله "صدقان" "صدقن"محفد 

  عقرب

، وال يزال ھذا االسم معروفا في العربية "عقارب"أو " عقرب"، أي "عقربم"وعرف من الكتابات اسم عشيرة أخرى، ھي 
ربيعة بن سعد بن خوالن بن الحاف بن قضاعة بن "اسما لقبيلة زعم إنھا من نسل " العقارب"وقد ورد . الجنوبية حتى اآلن

" ابن مجاور"وذكر ". عقربي"باسم " العقارب"، وقد عرف "لجبل العقارب"، كما ورد اسما لجبل يعرف ب "مالك بن حمير
  .المذكورة" عقارب" "عقرب"، فلعل لھذه األسماء صلة بقبيلة "عدن"نطقة في جملة القبائل الساكنة في م" عقارب"قبيلة 

يفھم ذلك من الجمل والتعبيرات في كتاباتھم الدالة . وحليفة لھم، ونازلة في جوارھم! بني سخيم "تابعة لي " عقرب"وقد كانت 
  .ر يدل، على العبودية والخضوع، فھو تعبي"خول وخدم بني سخيم"، أي "ادم بن سخيم"مثل " بني سخيم"على خضوعھم ل 

وقد رأينا اسمھم . وخوالن من القبائل الكبيرة القوية التي ذكرت في عدد كبير من الكتابات العربية الجنوبية خوالن وردمان
 ، وحمد المعينيون آلھتھم"كبيران"المعا في أيام المعينيين، وقد ذكرت انھم ھاجموا مع السبئيين قافلة معينية كان يقودھا 

وشكروھا على نجاة ھذه القافلة، وھي من القبائل العربية الحية السعيدة الحظ، ألنھا ما تزال معروفة، ولھا مع ذلك تأريخ قديم 
  .قد نصعد به إلى األلف األول قبل الميالد

الحارث  خوالن بن عمرو بن مالك بن"أو إلى " خوالن بن عمرو بن الحاف بن قضاعة"إلى " خوالن"ويرجع النسابون نسب 
، "حيدان"و " بلي"، وھم إخوة "خوالن قضاعة"، ويميزون بين "بن مرة بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن كھالن بن سبأ

   ".مذحج"أخرى في " خوالن"ث وقد يذكرون " خوالن أدد"وبين 

يلة العيظمة، وقد جعل له بمرور الزمان، اسم رجل نسل ذري تكاثرت وتوالدت، فكانت منھا ھذه القب" خوالن"وقد صير اسم 
ويمثل ھذا النسب االختالط الذي كان بين . أبا وجدا وأجدادا بعد ھذا الجد، كما جعلوا له ولدا ذكروا أسماءھم. النسابون

  .الخوالنيين وغيرھم من القبائل بمرور الزمان حتى أيام النسابين، فدون على نحو ما وصل إلى عملھم من أفواه الرواة
، وھي لب أرض "صرواح"و " مأرب"نيين قديما، أرضون متصلة بأرض السبئيين، فكانوا يسكنون في جوار ومواطن الخوال

،وقد قيل للخوالنيين الذين سكنوا ھذه المنطقة "صنعاء"سبأ، ثم ھاجرت جماعات منھم فسكنت األرضين العالية من شرق 
وإنما . ال يستند إلى حقيقة، يمكن رجعھا إلى اختالف النسب، وھذا التمييز "خوالن قضاعة"، تمييزا لھم عن "خوالن العالية"

نشأ من اختالف طبيعة المكان، ومن األحوال السياسية واالقتصادية التي فرقت بين الخوالنيين، وباعدت بين فروعھم، فظن 
  .انھم من نسبين مختلفين

في "أنه " ياقوت الحموي"وقد ذكر ". ميأنسع" "عم أنس"وقد كان الخوالنيون يعبدون عند ظھور اإلسالم لصنم لھم اسمه 
وقد ". خوالن قضاعة"المنسوب إلى " مخالف خوالن"، ذكر ذلك في أثناء حديثه عن "خوالن كانت النار التي تعبدھا اليمن

  .قد اقتبست من الفرس عبدة النيران -إن صح قول ياقوت -تكون ھذه العبادة

المذكورة في التوراة، ولكن ھناك صعوبات كثيرة " حويلة"ھي " خوالن"بيلة إلى إن ق" نيبور"و " الويس شبرنكر"وقد ذھب 
  .تحول دون قبول ھذا الرأي
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وقد . ويدل ھذا بالطبع على وجود روابط وثيقة بين الجماعتين. في كثير من النصوص" ردمان"باسم " خوالن"وقد اقترن اسم 
القيل سيدا على القبيلتين في آن واحد في غالب األحايين، وفي ذلك ، فكان "ذي معاھر"حكم الخوالنيين والردمانيين أقيال من 

   ".ذ معھر"داللة بالطبع على الصالت والروابط السياسية التي ربطت بين خوالن وردمان وذي معاھر 

 شحرار قصر"، ذكر مثال أن "اإلكليل"، فذكرھم الھمداني في مواضع من كتابه "أقيال ذي معاھر"وقد عرف اإلسالميون 
قصر وعالن بردمان، وھو عجيب، وھو قصر ذي معاھر، ومن "، وذكر أيضا "بقصوى مشيد ببالط أحمر للقيل ذي معاھر

ويشير قول الھمداني األخير إلى الصالت التي تربط ھؤالء األقيال بردمان، والى أن أولئك األقيال كانوا ". حوله أموال عظيمة
  .يقيمون بأرض ردمان

فوعالن إذن ھو . ، أي أقيال ردمان"ذي معھر"، كان مقر أقيال "ذي ردمان"، الذي ھو في "وعالن"إن قصر " كالسر"ويرى 
وھي قصور وحصون يحتمي بھا اذا شعر بالخطر، ولذلك . قصرھم، وھو مثل القصور األخرى التي كانت للملوك وإألقيال

  .عدت رمزا للدولة وللحكم

" م543"الذي دونه سنة " أبرھة"وقد ذكر أيضا في نص ". خوالن"و " دمانر"علما في الكتابات على " ذ معھر"وترد لفظة 
، في "ذي معھر"إلى إن المراد من " كالسر"وقد ذھب ". ذ معھر بن ملكن: "لمناسبة إصالح سد مأرب وترميمه اذ جاء فيه

  .بردمان" ھرذي مع"بھذا اللقب، الذي يشير إلى قصر  - على رأيه -، وكان قد تلقب"أبرھة"ھذا المكان ابن 

، وكان من أسرة غنية "كرب أسرع" "كرب اسرع" "قول"الذين حكموا الخوالنيين والردمانيين، القيل " ذي معاھر"ومن أقيال 
ذات " "ذات حراض"وفي أرض " أخر"، ووادي "ضفخم" "ضفخ"تسقى بمياه اآلبار في وأدي : لھا أرضون زراعية خصه

د عنيت أسرته بإصالحھا، وبإروائھا من آبار حفرتھا في ھذه األماكن، وكتبت وق. ، وأماكن أخرى"مذيق"، و وادي "حرض
  .ذلك على الحجارة، تسجيال لعملھا ھذا، ليكون وثيقة شرعية بامتالكھا لھذه المواضع

أرض ، كأنت له أمالك في "كرب أسأر"الذين حكموا القبيلتين المذكورتين ھو القيل " ذي معاھر"وورد اسم قيل آخر من أقيال 
   ".مضيق"بوادي " ذات حراض" "ذات حرض"

ذي " "ذ معھر"، وھو من "ناصر يھحمد" "نصر يھحمد" "نصرم يھحمد"وورد اسم قيل آخر حكم القبيلتين معا، ھو القيل 
حيث حفر آبارا، وأنشأ سدودا، " وادي ملتنت" "وادي ملتنتم"، وقد دون ھذه الكتابة لمناسبة قيامه بإصالح أرض "معاھر
من " صيد"، وباسمه وأعلنه للناس في شھر "آل معاھر"وقد سجل ذلك ملكا خاصا ب . أشجارا أثمرت، وبذر حبوبا وزرع

  .سنة مئة وأربع وأربعين من التقويم السبئي، وتقابل سنة تسع وعشرين بعد الميالد

  .اويعد ھذا النص، من النصوص المھمة، ولعله أقدم نص مؤرخ وفق تقويم ثابت معروف وصل إلين

صاحب النص عن الملك بلفظة " القيل"، وھو ملك حضرموت في ھذا النص، ومن تعبير "العزيلط"ويظھر من ذكر اسم الملك 
انه كان تابعا له، وفي ارض كانت اذ ذاك، أي في النصف األول من القرن األول للميالد، ": نصر يھحمد"، أي سيد "سيده"

، "وعالن"، و "عم ذو دونم"، و "سين ذو علم"، و "عثتر: "أسماء اآللة وقد دون ھذا القيل. تحت حكم حكومة حضرموت
إلھة " عليت"، و "ذات ظھران"، و "ذات بعدان"، و ..."ود إله منو"، و "عثتر ذو صنعتم"، و "سليم"إله " عم ذو مبرم"و
، وفي "المقه"لرئيس وھو ذكر كل ھذه اآللھة، ولم ت ذكر إله سبأ ا". علفقن"و " وبنن"إلھة " شمس"، و "حرر" "حررم"

داللة على انه لم يكن على صلة حسنة بالسبئيين، وانه لم يكن يعترف بسيادتھم عليه ذلك ألنه كان نحت " المقه"اغفاله اسم 
  .حكم ملك حضرموت

، سقط منه اسم الملك، وسقطت منه "سبأ"في نص مھم جدا تعرض لخبر حرب نشبت في أيام ملوك " خوالن"وقد ورد اسم 
   .مات عدة وأسطر أضاعت المعنىكل

رب مدينة " المقه"وقد شارك أصحاب ھذه الكتابة في ھذه الحرب، وعادوا منھا موفورين سالمين، ولذلك سجلوا شكرھم لإلله 
" خوالن"ويفھم من الكلمات الباقية في النص أن قبيلة . ، ألنه نجاھم، ومن عليھم بنعمة السالمة"حروان" "حرون" "حرونم"
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د ثارت على سبأ، فجھز السبئيون حملة عسكرية عليھم، دحرت خوالن، وتغلبت عليھا، وحصل السبئيون على غنائم كانت ق
  ".ذي خوالن"قيل لم يرد في النص اسمه، ولعله سقط من الكتابة، وقد أشير إليه ب " خوالن"وكان يحكم . كثيرة

التجاري، وقد " معان"ين لقافلة معينة كانت تسلك طريق ما يفيد اعتراض جماعة غازين من الخوالني" معيني"وورد في نص 
أفلتت من أيدي الغزاة ونجت، ولذلك شكرت اآللھة، ألنھا ساعدتھا في محنتھا، وحمتھا، ونجتھا من التھلكة، وعبرت عن 

تحدثت عن  ، كما سبق أن"أيم"، إليه معين وقفا في ارض "ود كسم"وقد وقفت على معبد . شكرھا ھذا بتدوين النص المذكور
وفي ھذين الخبرين ". رجمة" "رجمت"و " ماوان" "ماون"تعرض الخوالنيين والسبئيين لقافلة تجارية معينة في الطريق بين 

داللة على نشاط الخوالنين في مناطق تقع شمال اليمن قبل الميالد بزمان، وعلى أنھم كانوا من الذين يتحرشون بالطرق 
  .ولعل ھؤالء الخوالنيين كانوا من األعراب المتنقلين. كما يفعل األعراب التجارية ويعترضون سبل المارة،

قيل ومحرج قبيلة "، أي "قول ومحرج شعبن ردمن ذ سلفن: "فقد ورد في أحد النصوص. وقد حكم الردمانيين أقيال منھم أيضا
" ردمان السلف"بة ھم ، فردمان ھؤالء أصحاب الكتا"السالف" "السلف" "سلفان"، ويقصد ب "ردمان صاحبة سلفان

   ".ذي معاھر"ولم يكن ھذا القيل من ". السالف"

" مضحيم"والردمانيون ھم من الشعوب العربية القديمة أيضا، وقد ساعدوا القتبانيين مرارا، وحالفوا شعبا آخر ھو شعب 
ملوك سبأ، وقد كانوا من وقد لعبوا دورا مھما في أيام عدد من . ضد سبأ" قتبان"، وتعاون الشعبان في مساعدة "مضحي"

  .، ولما أرسل جيشا عليھم النزال ضربة بھم قاوموه وأنزلوا خسائر كبيرة به"شعر أوتر"المناھضين لحكم 

في جملة األرضين التي خضعت لحكم قتبان، ثم استولت عليھا بعد  -بعد أن فقدت استقاللھا - ويظھر إن أرض ردمان دخلت
  ".سبأ وذي ريدان"في جملة أمالك دولة  ثم دخلت بعد ذلك. ذلك دولة حضرموت

، ويؤيد قوله بما ذكره "ردمان"المذكور في بعض الموارد الكالسيكية ھو  Rhadmaeiإلى أن شعب " كالسر"وقد ذھب 
  ".ردمان"واسم ھذا الجد قريب جدا من ا سم  Rhadmanthusمن إن الشعب المذكور ينتسب إلى جد اسمه " بلينيوس"

كانت تابعة " خوالن"وقسما من ارض " ردمان"إن أرض " الشرح يحضب"الكتابات المدونة في أيام ويظھر من عدد من 
عند " حباب" "حبب"أھل " جدنم" "أقيال جدن"لملك حضرموت في ذلك الزمان، وان قسما من خوالن كان خاضعا ل 

كان ھو القسم " مراد"أسفل أرض عند " ذنه"ومعنى ھذا إن القسم الشرقي من أرض خوالن الواقع شرق وادي ". صرواح"
وأما القسم األكبر، وھو القسم الشمالي الغربي من أرض خوالن، فقد كان تابعا في ھذا . التابع لحضرموت في ھذا الزمن

  ".سبأ وذي ريدان"الزمن لملك 

  جدن

أصحاب حكم وسلطان،  ويظھر منھا انھم كانوا. ، وھو اسم موضع وامم قبيلة"ملوك سبأ"في كتابات عھد " جدن"وورد اسم 
" ذي جدن"ويذكرنا اسم . في كتابات دونھا أناس كانوا في خدمتھم ووالئھم" خول جدن"أي " ادم جدنم: "بدليل ورود جملة ھي

   .بھذا االسم القديم" جھدن"المذكور في الكتب اإلسالمية، وموضع 

فورد في أحدھا انھم تقدموا . في جملة نصوص ، وقد ذكروا"ددان" "دادان"، أي "ددن"وورد اسم قبيلة أو أسرة عرفت ب 
في " أكنط"وتقع مدينة ". أكانط"، وھو في مدينة "خضعة" "خضعتن"المسمى بمعبد " تألب ريام"إلى معبد اإلله " صلمن"بوثن 
وكان يسكن بھا جماعة يعرفون ب ". سنجار"مرارا في كتبه، وذكر أن فيھا قصر " الھمداني"وقد ذكرھا ". ھمدان"بلد 

  .على حد قول أصحاب األنساب" مرثد بن جشم بن حاشد"، ينسبون إلى "زادان"

، "يدع ايل بن يكرب ملك وتر"وقد ذكرت، في أمر أصدره الملك " ملوك سبأ"من القبائل التي عاشت في عھد " يھبلبج"وقبيلة 
  .ضين الخاضعة للدولة واستثمارھافي مقابل استغالل األر" سبأ"في أمر تنظيم الجباية التي تؤخذ من ھذه القبيلة ومن 

، كان يحكمھا سادات، وقد لقبوا بلقب "أربعين" "أربعان"أو " أربعن"، "اربعن"وجاء ذكر قبيلة اسمھا في الكتابات : أربعن
، الصادر "يكرب ملك يدع ايل بين"الذي سجله الملك  Halevy، وقد ذكر في نص"نبط ايل" "نبط آل"ملك، وقد عرفنا منھم، 
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وملك ثالث يدعى " لحيعث بن سلحن" "لحى عث بن سلحان: "وعرفنا اسم ملك آخر، ھو. فية جمع الضرائب من القبائلفي كي
  .مللك سبأ" يثع أمر بين"، وكان من معاصري الملك "عم أمن بن نبط ايل"

معنى المفھوم من لفظة بال" أربعن"، ولم نكن مملكة "ملك"، ملوكا كبارا بالمعنى المفھوم من لفظ "اربعن"ولم يكن ملوك 
" ملك"، وإنما كانوا أمراء قبيلة، وسادات قبائل، تمتعوا بشيء من االستقالل في حدود أرض قبيلتھم، وقد أعجبتھم لفظة "ملكة"

إمارة أو " أربعن"قبان بكثير، وكانت مملكة "وقد كانوا في الواقع دون ملوك سبأ أو معين أو حضرموت أو . فحملوھا
  .ھم من ھذه اللفظة في المصطلح الحديثكما نف" مشيخة"

  بتع

وكتابات مواضع أخرى تقع " حاز"وقرانا في الكتابات وال سيما كتابات ". سبا وذو ريدان"حكمت " بتع"رأينا إن ساللة من 
   ؟"بنو بتع"، فمن ھم "بني بتع"أسماء رجال ھم من " بلد ھمدان"في صميم 

ولذلك تجد إن معظم ". ھمدان"أذن ھم من " بنو بتع"ف . من ھمدان" حاشد"و  "حاشد"قبيلة من قبائل " بتع"إن : والجواب
" حجة"و " بيت غفر"و " حاز"عثر عليھا في أرضين ھي من مواطن ھمدان، مثل " بني بتع"الكتابات التي تعود إلى 

  .، ومواضع أخرى ھي من صمم أرض بتع"حجت"

وحاز قرية عظيمة وبھا آثار : "، وقد قال عنھا الھمداني"اإلكليل"و " صفة جزيرة العرب"في مواضع من " حاز"ويرد اسم 
وغيره " الھمداني"وقد صير ". بتع بن زبد بن ھمدان"ينسب إلى " حاز"مما يصالى " الخشب" "بتع"وذكر إن سد ". جاھلية 

  .في قبيلة في ذلك الوقت، بينما ھو اسم "زيد بن ھمدان: "، وجعلوا له والدا أسموه"بني بتع"اسم رجل، جعلوه جد " بتعا"

على ما يتبين من النصوص، تتمتع بنفوذ واسع ومكانة ظاھرة، ولھا أرضون واسعة تؤجرھا لالفخاذ والبطون، " بتع"وكانت 
" بتع"وكان رؤساء البطون واألفخاذ الذين يؤجرون األرضين من . ، تأتي إلى أقيالھا بأرباح طائلة"بتع"ومن غير " بتع"من 

ويعبرون عن ذلك في . وفي جوارھم أتباعا لھم، ولھھم حق السيادة عليھم" بتع"بحكم أقامتھم في كنف أقيال يعدون أنفسھم 
ويذكرون أسماء األقيال في . ، أي خول أو خدم بتع، ويقصدون بھا أنھم كانوا أتباعا لھم"أدم بتع" "ادم بتع: "كتاباتھم بحملة

لھم فيھا بطول العمر والخير والبركة، ويرجون من آلھتھم أن تزيد في  كتاباتھم، ويشيدون بفضلھم ومساعداتھم، ويدعون
   .سعادتھم ومكانتھم وأرباحھم

فرح آل "و " بارق" "بارقم" "برقم: "أسماء األقيال البتعيين الذين وردت أسماؤھم في الكتابات، وھم" ھارتمن"وقد جمع 
مرثد " "مرثد علن اسعد"و " لحيعثت أوكن" "كنلحى عثت او"و "ھوفعثت" "ھوف عثت"و " ذرح ايل يحضل" "يحضل

رب "، و "نشأكرب نھفن يجعر"و " نشأكرب يزأن" "نشاكرب يزان"، و "نشأكرب أوتر" "نشاكرب أوتر"و " عيالن أسعد
" سعد اوم تمرن"، و"عريب بن يمجد"، و "ردم يرحب" "ردمم يرحب"و " ربشمس نمران" "رب شمس نمران" "شمس نمرن

" شرحم"، و "شرح غيالن" "شرحم غيلن"و " شرحم يھحمد"و " سخمان يھصبح" "سخمن يھصبح"و "نسعد أوام نمرا"
، "شرحبيل" "شرحب ايل" "شرحب ال"و " شرحعثت" "شرح عثت"، و "شرح ايل" "شرح ال"، و "شارح" "شرح"
  .د على قبائل أخرى، ومنھم من سا"سمعي"ومن ھؤالء من ساد على . وآخرون" يھأمن" "يھامن" "يھمن"، و ..."كرب"و

  سمعي

، ثم "تالب"، ويظن بعض الباحثين إنھا كانت في األصل فرقة تجمع أفرادھا عبادة اإلله " سمعي"عشيرة " بتع"ومن أتباع 
". حجر"وفي " حمالن"و " حاشد"أصبحت عشيرة من العشائر القاطنة في أرض ھمدان، توسعت وانتشرت وسكنت بين 

تلكھا األقيال البتعيون، فكانوا يعدون أصحاب تلك األرض أقياال عليھم، ونسبوا إلى األرض وكانت تستغل األرضين التي يم
" سمعي حجرم"، و "سمعي حاشد"، أي "سمعي حشدم"و " سمعي حمالن"التي أقاموا فيھا أو العشائر التي نزلوا بينھا، فورد 

الن، واختلطوا بالحمالنيين، لذلك نسبوا إلى ھم السمعيون الذين استوطنوا أرض حم" سمعي حمالن"و ". سمعي حجر"أي 
وقد " حاشد"، فھم السمعيون الذين سكنوا أرض حاشد، واختلطوا بقبيلة "سمعي حشدم"وأما ". سمعي حمالن"، فقيل "حمالن"

، وھم "شبام"على مقربة من " حجر"، فھم سكان "سمعي حجر"، أي "سمعي حجرم"وأما ". ريام"كانوا يقطنون ارض 
   ".سمعي ثلث في حجرم: "، وقد ورد في الكتابات"سمعي"زءا من يكونون ج
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" مشيخة"، قد كانت مملكة يحكمھا ملوك، ولم تكن ھذه المملكة بالطبع سوى "سمعي"وظھر من عدد من الكتابات إن عشيرة 
و حجر أو غير ذلك من صغيرة بالقياس إلى مملكة سبا، كما ورد اسم ھذه العشيرة منفردا، أي انه لم يقرن بحمالن أو حاشد أ

، كان مستقال منفردا "سمعي"وفي ذلك داللة على إنھا قد كانت وحدة واحدة كسائر العشائر والقبائل، أو إن قسما من . األسماء
كانت في وقت تدرين تلك الكتابات قبيلة قوية، يحكمھا ساداتھا الذين " سمعي"بشؤونه ال يخضع لحكم قبيلة أخرى عليه، أو إن 

نفسھم بألقاب الملوك، ثم أصابھا ما يصيب غيرھا من القبائل من تفكك وتجزؤ وتشتت، فتجزأت وطمع فيھا الطامعون، لقبوا أ
  ".حجر"و"حمالن"و" حاشد"فخضعت عشائر منھا لحكم قبائل أخرى مثل 

لقا،بل كان استقالال من نوع ويصعب علينا بيان المدة التي تمتعت فيه ھذه القبيلة باالستقالل، وھو استقالل لم يكن بالبداھة مط
  .استقالل في التصرف في شؤون القبيلة والمنطقة التي تتصرف فيھا: والرؤساء" المشايخ"استقالل 

أما في العالقات الخارجية، فيظھر إنھا كانت مقيدة بسياسة الحكومات الكبيرة التي كانت لھا السلطة والقوة مثل مملكة سبا وفي 
   .ريدان

يھعان ذبيان بن يسمع "، أي "يھعن ذبين بن يسمع ال بن سمه كرب"عيين الذين وصلت أسماؤھم إلينا، الملك ومن الملوك السم
جاء ". سمه أفق بن سمھيفع" "سمه افق بن سمه يفع"، والملك "يھعان ذبيان بن إسماعيل بن سمه كرب" "ايل بن سمه كرب

" صبين"في مبعده في " تألب" "تالب"الدعاء إلى اإلله ، ب"يھعان"وقد افتتحه الملك . Glaser 302اسمھما في النص 
، وأوالدھما وأمالكھم جميعا وبيتھم "يزيد ايل" "يزد ال"و " زيد" "زيدم: "بأن ينعم عليه ويبارك له وألوالده" صبيان"

" سمه يفع سمعي أفق بن"، وفي األمالك التي ورثت عن الملك "تألق" "تالقم"أرض : وأرضھم" يعود" "يعد"والمسمى بيت 
" رابن" "بنو رأبان"وجاء في النص ذكر . وغيرھا" نعمان" "نعمن"وأرض . ملك سمعي من أرض زراعية وقرى ومدن

، "ملوك مأرب"، أي "املك مريب"و " يھيب"أقيال " اقولن"، و "يرسم"قيل " قول"، وھو "عم شفق"و " سمعي"حلفاء 
  .ملك سبأ" كرب ايل وتر" "تركرب ال و"، و "سميع" "سمع"، أي قبيلة "شعبن سمع"و

  حمالن

أنمار يھنعم "التي دونت في أيام الملك  Glaser 179منھا الكتابة الموسومة ب . في عدد من الكتابات" حمالن"وقد ورد اسم 
تألب " "وقد قدموا إلى اإلله . ، وھي ناقصة، سقطت منھا أسطر وكلمات"بتع"ملك سبأ، دونھا جماعة من " بن وھب ايل يحز

ويظھر أن أصحاب ھذه الكتابة قاموا مع الملك بغزو في أرض . تمثاال، ألنھم رجعوا سالمين من الحرب معافين" امري
  ".تألب ريام"، فلما رجعوا سالمين قدموا ھذا النذر إلى اإلله "حمالن"

 CIH:ذي ورد في الكتابة، كال"ادم بتع"وقد ذكروا ذلك في كتاباتھم حيث دونوا جملة ". بتع"أتباعا ل " بنو حمالن"وكان 
تألب ريام "وذلك بتوفيق من اإلله " مذقنة تريش"، لمناسبة بنائھم بيتھم و "ادم بتع" "ذي حمالن"، وقد دونھا رجال من 224

، وبمساعدة قبيلتھم الساكنة "بتع"من " سخمان يھصبح"وبمساعدة رؤسائھم وسادتھم ورئيسھم صاحب أرضھم " بعل شعرم
  ".حاز"بمدينة 

   يھيبب

إن " كالسر"ويرى . وعشيرة ال نعرف اليوم عنھا شيئا يذكر" ي ه ي ب ب" "يھيبب"أقياال على عشيرة " سمعي"وكان أقيال 
؛ موضع قرب مكة "يھيبب"تقع على مقربة من مكة أو في جنوبھا، ويرى احتمال وجود موضعين يقال لھما " يھيبب"أرض 

في األرض التي اشتھرت  Sinus Sachalites" بطلميوس"ج الذي سماه أو في جنوبھا، وموضع آخر على ساحل الخلي
في " يوباب"ويرى إن األول ھو . Jobaritae" بطلميوس"بالبخور واللبان، ولعله المكان الذي دعاه " الكالسيكيين"عند 
  .التوراة
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  يرسم

عم "قيل يدعى " قول"إحدى الكتابات اسم وقد ورد في . ، فقبيلة كانت تقيم في ھذه المواضع من أرض ھمدان"يرسم"وأما 
، وقد "حدقان"، وكانت أرضه عند "سمعي"، وكان من أقرباء ملك "عم شفيق بن سروم" "عمشفيق بن سروم" "شفق بن سروم

  ".سروم"وكان ھذا القيل من ". قصر حدقان"إلى " الھمداني"أشار 

وقد . SE 8ى ذلك في الكتابات، ومنھا الكتابة الموسومة ب إل" اليرسميون"، وقد أشار "بني سخيم"من " يرسم"وكان اقيال 
كانت تستغل " يرسم"ويفھم من ھذه الجملة أن عشيرة ". يرسم ثلث ذي حجر"، أي "يرسم ثلث ذ حجرم: "ذكرت فيھا جملة

  ".سروم"وورد في كتابات أخرى أن قيال من أقيالھا كان من . جزءا من أرض حجر

" محرما"ليكون " محفد صدقان" "محفد صدقن"بنوا محفدا لھم، ھو " عقرب"و " بني الھان"ن وقد ورد في كتابة أن جماعة م
وقينان وبمساعدة أصحاب " كبد" "رب كبدم" "تألب ريام"، وذلك بعون اإلله "يجر"أي حرما لھذا اإلله، في معبد " قبنان"لإلله 

ت متجاورة متعاونة، وقد كانت تتعاون فيما بينھا عند القيام ومعنى ھذا إن ھذه القبائل كان". يرسم"وقبيلة " بني سخيم"أرضھم 
" الھان"، والذي بناه جماعة من "قينان"باألعمال الكبيرة التي تحتاج إلى مال ورجال مثل ھذا المعبد الذي خصص بعبادة اإلله 

  ".يرسم"و " بني سخيم"بمساعدة وعون " عقرب"و 

   بنو سمع

وقد . CIH 343، كما يفھم من الكتابة "أدم بني بتع" "ادم بن بتع" "بني بتع"، فقد كانوا أتباعا ل "بنو سميع" "بنو سمع"أما 
تألب "وجاء اسم اإلله ". تألب ريام رب قدمان في ذي دمھان"، أي اإلله "تألب ريمم بعل قدمن ذ دمھن"ورد فيھا اسم اإلله 

وقد ذكروا أنھم نذروا لإلله صنما، ليقيھم ويقي . كذلك" بني سميع" "بن سمع"، أصحابھا من في كتابة أخرى" ريمم بعل قدمن
، وبھا "السميعيين"إذن مدينة من مدن " قدمان" "قدمن"فمدينة " مأرب"أي " مريب"أمالكھم ومقتيناتھم وما يملكونه بمدينة 

اسم موضع " قدمان"ويجوز أن يكون ". دمھان"رض وتقع في أ". تألب ريام بعل قدمان"المعروف ب " تألب"معبد اإلله 
  .، أو اسم المعبد، وقد ورد في كتابات أخرى"دمھان"صغير في 

  رمس

ذات "، وھي كتابة مدونة على أطراف اناء ثمين جدا قدم نذرا إلى اإللھة MM 137في الكتابة " رمس"وجاء اسم عشيرة 
، وانھا كانت تملك أرضين تجاور األرض التي "سميع"ور عشيرة كانت تجا" رمس"والظاھر إن عشيرة . أي الشمس" بعدان

التي " امراھمو"، وكلمة "خول رمس"أي " أدم رمسم"، وتؤجرھا لغيرھا كما يتبين ذلك من استعمال جملة "سميع"نزلت بھا 
ر أخرى كانت نازلة حيث يفھم من أمثال ھذه التعابير إن الرمسيين كانوا يحكمون عشائ. في بعض الكتابات" امراؤھم"تعني 

، فلعل لھم عالقة وصلة "صفة جزيرة العرب"في كتاب " الرمسيين"وقد ورد اسم . في أرضھم وتعيش في كنفھم وجوارھم
   .بھؤالء الرمسيين

فھم ". سمعي"ملك " يھعان" "يھعن"أي نص الملك  Glaser 302التي ورد ذكرھا في النص " رأبان" "رابن"وأما عشيرة 
ولكنھم تنقلوا إلى ". الخارد"وأعالي " نھم"نت في أيام المكربين وفي أيام ملوك سبأ، وكانت مواطنھا أرض عشيرة قديمة كا

على ما  Ilasarosالذين كان يحكمھم ملك يعرف ب Raabeniأو  Rabanitaeوالظاھر انھم . مناطق أخرى بعد ذلك
قد تمكنوا من االستقالل ومن تكوين " الرأبانيين"أن دل ذلك على " رأبان"واذا صح انھم ھم ". الكالسيجة"ورد في الكتب 

  .تلقب رؤساؤھا بألقاب الملوك" مشيخة"مملكة أو 

  سقران

" بيت غفر"و " حاز"عثر على عدد من الكتابات تعود إليھا في " حاز"عشرة معروفة تقع منازلھا في منطقة " بتع"ومن أتباع 
  ".سقران"أن " سقرن"، وھذه العشيرة ھي "حجه"و



 

402 
 

الذين كانوا " بتع"التي وردت في كتاباتھم أنھم كانوا أتباعا لبتع ولسادات " أدم بني بتع" "ادم بن بتع"ويظھر من جملة 
وفي أرضھم يستأجرونھا منھم " البتعيين"والظاھر أنھم كانوا يعيشون في كنف . على السقرانيين" أقباال"، أي "أقوال"

وھم يؤجرونھا لمن دونھم من العشائر واألفراد، لورود عدد من الكتابات دونھا أناس  ويستغلونھا مقابل أتاوة يدفعونھا لبتع،
  .أي اتباع لھم" أدم" "ادم"عليھم وبأنھم " سقران"اعترفوا بسيادة 

  قرعمتن

وقد ". سقران" "سقرن"و " بتع"، ويظھر إنھا كانت في جوار "قرعمتان" "قرعمتن"وورد في الكتابات اسم عشيرة عرفت بي 
  .فت األرض التي نزلت بھا بھذا االسم كذلكعر

  ملوك سبأ وذو ريدان: الفصل السابع والعشرون

يتلقبون كما رأينا " سبأ"لقد كان حكام ". سبا وذو ريدان"، ھو عھد ملوك "سبأ"نحن اآلن في عھد جديد من عھود تأريخ مملكة 
   ".دانملوك سبا وذو ري"، أما لقبھم في ھذا العھد فھو "ملوك سبأ"بلقب 

، "109"، أو بعد ذلك بتسع سنين، أي في حوالي السنة ."م. ق 118"أو في حوالي السنة ." م. ق 115"ففي حوالي السنة 
إلى " ريدان"، إشارة إلى ضم "ملك سبأ وفي ريدان"لقبھم القديم واستبدلوا به لقبا آخر حبيبا جديدا، ھو لقب " ملوك سبا"خلع 

ثم بدا له رأي دفعه لتغييره، فاتخذ ". ملك سبأ وذي ريدان" "شھر يھرعش"عمال حتى أيام الملك وبقي ھذا اللقب مست. تاج سبأ
داللة على توسع رقعة سبأ مرة أخرى، فدخلت بذلك حكومة سبأ في عھد " ملك سبا وذي ريدان وحضرموت ويمنت"بدله لقب 
  .ملكي جديد

. وفي سبب ظھوره عند السبئيين" ملك سبأ وذي ريدان"نشوء لقب  ھذا ما كان عليه رأي أكثر الباحثين في تأريخ سبأ في زمن
الذي ھو أول من " الشرح يحضب"وقد اتجه رأي الباحثين المتأخرين إلى إن ظھور ھذا اللقب إنما كان قد وقع بعد ذلك، وأن 

" أوليوس غالوس"إيان حملة  حمل ذلك اللقب، لم يحكم في ھذا الزمن، وإنما حكم بعد ذلك في أواخر القرن األول قبل الميالد
، وعلى ذلك يكون اللقب المذكور قد ظھر في أواخر القرن األول قبل ."م. ق 24"على العربية الجنوبية في حوالي السنة 

  .قبل الميالد" 109"أو " 115"الميالد، ال في سنة 

اللقب الجديد، بل ال بد أن تكون لھا صلة  أية عالقة بھذا."م. ق 115"وبناء على ھذا الرأي الحديث المتاخر، ال تكون السنة 
وقد زعم بعض الباحثين إن ذلك . بحادث مھم آخر كان له وقع في تأريخ العربية الجنوبية، ولھذا جعل مبدأ لتقويم يؤرخ به

ان ولما ك". ملوك سبأ"الحادث ھو سقوط مملكة معين في أيدي السبئيين وزوال حكم الملوك عنھا، وخضوع المعينيين لحكم 
  .ذلك من األمور المھمة في سياسة الحكم في العربية الجنوبية، جعل مبدأ لتقويم يؤرخ به

. ، واستيالئھا عليھا وضمھا إلى حكومة سبأ"قتبان"ورأى بعض آخر إن السنة المذكورة، ھي سنة انتصار سبأ على 
   .ت مبدأ لتاريخ، وبداية لتقويمونظرا ألھمية ھذه السنة اتخذ. ، قصر ملوك سبأ، ومقر سكنھم وحكمھم"ريدان"و

، وھو "ملك سبا وذي ريدان"واذا أخذنا بھذا التفسير المتأخر، وجب علينا إذن ترك ھذا الزمان واتخاذ زمان آخر لظھور لقب 
على رأي " شعرم أوتر"و " الشرح يحضب"، ففي ھذا الزمن كان حكم ."م. ق 30"زمان يجب اال يبعد كثيرا عن السنة 

  .بھذا الرأي من علماء العربيات الجنوبيةالقائلين 

كتابة، على كثرة ما عثر عليه من كتابات طويلة أو قصيرة تعود " سبأ"من أصعب عھود تأريخ " سبأ وذو ريدان"ويعد تأريخ 
إلينا  والنزال في توقع كتابات أخرى نأمل أن تسد من الثغرات والفجوات التي لم تتمكن الكتابات التي وصلت. إلى ھذا العھد

  .من سدھا، وال أن تزيل الغموض الذي يحيط بھذا التأريخ

على كتابات عديدة دونت في ھذا لعھد، ومنھا ما عثر عليه حديثنا ولكنھا لم تخفف من عنائنا مما نالقيه من  - كما قلت - لقد عثر
بھة وبأخبار اضطرت الباحثين على فقد جاءت بأسماء متشا. مشكالت عن تأريخ ھذه الحقبة، بل زادت أحيانا في مشكالتنا ھذه
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مستمرا والى إعادة النظر في القوائم التي وضعوھا لحكام ھذا العھد، كما . خير وجھات نظرھم في كثير مما كتبوه، تغييرا
  .باعدت بين وجھات نظر بعضھم عن بعض، فصارت لدينا جملة آراء تمثل وجھات نظر متباينة

، ثم نرى خصما "ملك سبأ وذي ريدان"يلقب نفسه فيه ب " الشرح يحضب"ق، نرى وتأريخ ھذا العھد ھو تاريخ مضطرب قل
ثم نجد كتابات أخرى . له يلقب نفسه باللقب نفسه، مما يدل على وجود خصومة ونزاع واختالف على العرش،ال اتفاق وائتالف

ا يشير ويدل على وجود اتفاق ولخصمه، معا وفي وقت واحد، وفي كتابة واحدة، وھو مم" الشرح يحضب"تدين بالوالء ل 
   .وھذه الكتابات تزيد في متاعب المؤرخ وتجعل من الصعب عليه التوصل إلى نتائج تأريخية مرضية مقنعة. واختالف

وأن حروبا متوالية كانت تقع في تلك األيام، ال تنتھي حرب، إال . وترينا كتابات ھذا العھد، أن الوضع كان قلقا مضطربا
وذلك ألن . وان المنتصر في الحرب كان كالخاسر، فھو ينتصر في حرب، ثم يخسر في حرب أخرى. وتليھا حرب أخرى

ولھذا كان الخاسر فيھا، ال يلبث أن يعود بسرعة فيقف على رجليه، . كفاءات مؤججي تلك الحروب كانت في مستوى واحد
أي الناس . الشعب: ة، أما الخاسر الوحيد فھوحتى كادت الحروب تصير ھواية، أو لعبة مألوف. يحمل سيفه ليحارب من جديد

يساق من حرب إلى حرب، . المساكين التابعين لحكامھم، الذين يكونون اسواد، لكنه سواد ال رأي له في حكم ما وال كلمة
  .فيسمع ويطيع، لعدم وجود قوة له تمكنه من االمتناع

، وسادات "ريدان"وسادات حمير، أصحاب " دانھم"والمتشاجرون البارزون في تلك المعارك والحروب، ھم سادات 
حضرموت وقبان، وأقيال وأذواء وأصحاب أطماع وطموح، ارادوا اقتناص الفرص لتوسيع نفوذھم، واصطياد الحكم 

ووضع مثل ھذا، أضعف العربية الجنوبية بالطبع، وأطمع الحبش فيھا، حتى صيرھم . وانتزاعه من الجالسين على عرشه
اع، وفريقا عركا قويا من فرق اللعب بالسيوف في ميدان العربية الجنوبية، يلعب مع ھذا الفريق ثم يلعب مع طرفا آخر في النز

لذلك . وغايته من لعبه، التغلب على كل الفرق، وتصفيتھا، ليلعب وحده في ميادين تلك البالد. فريق آخر، ضد الفرق األخرى
لعھد الذي جاء بعده، بارزة واضحة مكتوبة في كتابات أھل العربية نجد أخبار تدخل الحبشة في شؤون ھذا العھد وفي ا

  .ومكتوبة في بعض كتابات الحبش. الجنوبية

بعضھما مع بعض " فرعم ينھب"و " علھان نھفان: "وقد رأينا في الفصل السابق كيف تخاصم بيتان من بيوت ھمدان ھما بيتا
يف أن كل بي ت من البيتين كان يدعي أن له الحكم والملك، وأنه ملك وك. على االستئثار بالحكم، والسيادة على مملكة سبأ

   .، وأنه ھو الملك الحق"ملك سبأ وذو ريدان"سبأ، أو 

، لقب "الشرح يحضب"، وان خصمه "ملك سبأ وذو ريدان"، صار يلقب نفسه بلقب "شعرم أوتر" "شعر أوتر"ثم رأينا إن 
وقد رأينا إن تلك . وھي أرض حمير على أغلب اآلراء" ريدان"ألرض نفسه بھذا اللقب أيضا، ومعنى ذلك حكم سبأ 

  .الخصومة، لم تبق لمجرد خصومة ونزاع وادعاء على مللك، بل كانت خصومة عنيفة اقترنت بمعارك وحروب
" بالشرح يحض"وليس في الكتابات التي بين أيدينا حتى اآلن أي خبر يشرح لنا كيف انضمت حمير إلى لمجا، أو كيف لقب 

ولما كان كال . وماذا كان موقف ملوك حمير من ھذا االندماج" مللك سبأ وذي ريدان"أنفسھا بلقب " شعر أوتر"أو معاصره 
من ھمدان، فھل يعني ھذا إن الھمدانيين كانوا قد تمكنوا من حمير وغلبوا ملوك " شعر أوتر"و " الشرح يحضب"الرجلين 

ذا : "حكمھم، فاعترفوا بسيادتھم عليھم، وتعبيرا عن ذلك االعتراف وضعواحمير على أمرھم، واضطروھم إلى الخضوع ل
إن اإلجابة عن ھذا السؤال، ال يمكن أن تكون إجابة مقبولة اال بعد أمد، فلعل األيام تجود على  ؟بعد اللقب الملكي القديم" ريدان

ھم اللقب الذي كان يلقب الحمريون به ملوكھم، الباحثين بكتابات حميرية تشرح موقف حمير الرسمي من ھذا اللقب، كأن تعطي
" سلحين" "سلحن"من ملوك " ريدان"، وماذا كان موقف ملوك "ملوك سبأ وذي ريدان"أو تشرح عالقة أولئك الملوك ب 

  .ومقر الملوك" مأرب"حصن 

حتى بعد تلقبھما " عر أوترش" "شعرم اوتر"، والعن قتال "الشرح يحضب"ولكننا نجد فيا بعد إن الحمريين لم يكفوا عن قتال 
وان قسما آخر كان في جانب " شعر أوتر"، كما سنرى إن قسما من قبائل حمير كان في جانب "ملك سبأ وذي ريدان"بلقب 

ومعنى ھذا  ؟"سبأ وذي ري دان"وان قسما ثالثا كان خصما عنيدا للجانبين، وكان في جانب خصوم ملوك " الشرح يحضب"
ن أصحابه من قتال حمير، وان الحميريين ظلوا يقاومون العھد الجديد غير مبالين بدعاوى ملوك إن اللقب الجديد، لم يغ

   .ھمدان، وقد دام القتال كما سنرى عھدا طويال أضر بالجانبين من غير شك
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ة إلى وقد أصاب ھذا النزاع العربية الجنوبية بأسوأ النتائج، فھدمت مدن، وخربت قرى، وتحولت مزارع كانت خضراء يانع
  .صحاري مجدبة عبوسة

وتأثر اقتصاد البالد ة باستمرار الحروب، وبھروب الناس من مواطنھم ومن مراكز عملھم إلى مواطن بعيدة، فتوقفت 
وقد كان المأمول تحسن األوضاع بعد توسع ملك مملكة سبأ واندماج اإلمارات وحكومات . األعمال، وسادت الفتن والفوضى

سلطة إلى ملك واحد ذي ملك واسع، إال أن ھذا التنافس الشديد الذي أثاره المتنافسون على عرش الملكة، المدن فيھا وانتقال ال
   .أفسد كل فائدة كانت ترجى من ھذا ا التطور السياسي الخطير الذي طرأ على نظام الحكم في العربية السعيدة

عھد، وكذلك حمالت الحبش، وقد وقعت في ھذا العھد وقد برھنت حملة الرومان على العربية السعيدة وقد وقعت في ھذا ال
لم تكن حكومة قوية متماسكة، ولم تكن لديھا قوات حربية قوية، وال جيوش منظمة " سبأ وذو ريدان"أيضا، على أن حكومة 

ھم اصطداما مدربة، حتى لقد زعم من أرخ تلك الحملة من الكتبة اليونان، أن الرومان لم يقاتلوا العرب، ولم يصطدموا بقوات
فعليا على نحو اصطدام الجيوش، وأن المحاربين العرب، لم يكونوا يملكون أسلحة حربية من األسلحة المعروفة التي تستعملھا 

وقد . الجيوش، وأن كل ما كان عندھم ھو الفؤوس والحجارة والعصي والسيوف، ولذلك لم يتجاسروا على االلتحام بالرومان
. عطش والجوع، ما جعلھم يقررون التراجع والعودة إلى بالدھم، فھلك أكثرھم من العوامل المذكورةالقى الرومان من الحر وال

ويؤيد ھذا الرأي أيضا توغل الحبش في العربية الجنوبية وتدخلھا في أمورھا الداخلية، مع إنھا دون الرومان في القوة وفي 
لجنوبية لم تكن تملك اذ ذاك قوة بحرية قوية، بحيث تقف أمام وتوغلھم ھذا يدل على أن العربية ا. التنظيم الحربي بكثير

ولعل . الحبش، وتمنعھم من الوصول إلى السواحل العربية مع أن الحبش أنفسھم، لم يكونوا يملكون قوة بحرية يعتد بھا
لروم، أي البيزنطيين من الرومان ساعدوھم في نزولھم في البالد العربية، ألنھم كھانوا تحت تأثيرھم، كما صاروا تحت تأثير ا

  .بعدھم، وال سيما بعد دخولھم في النصرانية

" فرعم ينھب"ابني " يأزل بين"يزل بين "وأخيه " الشرح يحضب"بالنزاع الذي كان بين " ملوك سبأ وذو ريدان"ويبدأ عھد 
ى، وھو في أصله نزاع قديم من جھة أخر" علھن نھفن" "عھان نھفان"، وھما ابنا "يرم أيمن"و " شعرم أوتر"من جھة، وبين 

، ھو فصل أول من جزء "سبأ وذو ريدان"له تاريخ سابق ومقدمات ترجع إلى أيام أجداد الطرفين، فالنزاع الذي فتح به عھد 
وال نريد ھنا أن نعيد الحديث عن تلك الخصومة التي شغلت األجيال األخيرة من مملكة . من كتاب ھو جزء متمم لكتاب سابق

   .سبأ

ال بأس به، بالقياس إلى من تقدمه من المكربين أو الملوك، فقد بقي حيا في اإلسالم، وخلد في كتب " الشرح يحضب"وحظ 
، وروى له شعرا "غمدان"، ونسب إليه قصر "إلى شرح يحضب"، وسماه "اإلكليل"في كتابه " الھمدانى"اإلسالميين، فذكره 

قصة في جملة القصص التي رواھا األخباريون عن بناء " ياقوت الحموي"وحكى . ھي ابنته" بلقيس"زعم انه قاله، وذكر إن 
ھو " ليشرح بن يحصب"و ". ليشرح بن يحصب"، زعم فيھا إن باني ھذا القصر ھو "ابن الكلبي"، نسبھا إلى "غمدان"قصر 

  .اخمن تحريفات النس-وال شلك-، وھي"يحضب شرح"و " أبي شرح"وقد ذكر في صور أخرى،مثل ". الشرح يحضب"
وقد ". بلقيس بنت ھداد بن شراحيل"، فقد جعلھا "حمزة األصبھاني"أما . ، فجعلھا ابنته"ايليشرح"بلقيس إلى " الطبري"ونسب 

  .، وال شلك، فصيرھا حفيدة له"الشرح يحضب" "شراحيل"قصد ب 

بين زماني الرجلين وقد سليمان مع وجود فرق كبير جدا "، فصيرھا في عھد "الشرح يحضب"وھكذا رفع أھل األخبار أيام 
". بكيل"عشيرة من عشائر " مرثد"، و"مرثد"وذكر انه من " بكيل"، فذكر انه من "فرعم ينھب"نص في الكتابات على أصل 

، من غير شك، اال اننا ال نعرف عنه وال عن والده شيئا يذكر فال ندري أكان والده من البارزي "ھمدان"فھو إذن من قبيلة 
ونستطيع أن نقول بكل تأكد إنه لم يكن ملكا، واال ذكر اسمه، وأشير إله والى لقبه في النصوص التي . ه أم الالمعرفين في ايام

لم يكن من األسر المالكة الحاكمة، بل انتزع " شعرم أوتر"ومعنى ذلك ان ابنه ". شعرم أوتر" شعر أوتر"ورد فيھا اسم ابنه 
   "و يأزل بين" الشرح يحضب: "هالملك بنفسه وكون نفسه، ومھد الحكم بذلك لوي

". 59نشر رقم "و  CIH 299و  Jammme 566في النصوص " فارع ينھب" فرع ينھب" فرعم ينھب"وقد ورد اسم 
، ولكنه لم يذكر بعد االسمين واسم "فرع ينھب"ابني " يأزل بين"و" الشرح يحضب"إلى  Jamme 566وأشير في النص 

، كما انه ذكرت في السطرين األول "فرع ينھب"، أي أن ھذا اللقب يعود إلى "ملك سبأ" ، بل ذكر "املك سبا"الوالد جملة 
، "رجلي"وأما لفظة ". فره ينھب"واحدا، وھو  ، مما يدل على أنه قصد ملكا"رجلي الملك"، أي "رجلي ملكن"والثانية جملة 
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شقيقه، وقد كانا مقربين عند الملك يقضيان أمور، فھما " سعد شمس" "سعد شمسم"و " ربشمس اضأد" "ربشمس اضاد"فتعني 
  .الجالن المختاران عنده، وموضع سره

" سمع"، أي المقه، و "بعل أوام: "، ھماوقد ذكر فيه أسماء إلھين". ملك سبأ"ب " 59نشر : "في النص" فرع ينھب" وقد لقب 
  .، اسم مكان فيه معبده"بعل حرمتن"وھو " سميع"

، ھو الملك الوحيد الذي نعرفه في ھذا "الفارغ ينھب" "فارع ينھب" "فرع ينھب" "فرعم ينھب"إن الملك " فون وزمن"ويرى 
ويرى إن . ة محتمية بأرضين مرتفعة محصنةويرى إن سبب عدم تحرش حمير به، ھو بسبب كونه ملكا لقبائل سبئي. العھد

" مأرب"و " ظفار"في " شمر يھرعش الثاني"وابنه " ياسر يھنعم األول"معه في الحم، كان في أيام وجود " عھد مشاركة ابنه 
   ".ملوك سيأ وذو ريدان: "وابنيه كانوا ثالثتھم تابعين لسلطان ملوك حمير" فرع ينھب"ويرى أيضا إن 

حمير وحضرموت، لتحرشھم بسبأ وغزوھم " فرعم ينھب"مقاتال محاربا، ذكر انه قاتل في أيام أبيه " بالشرح يحض"كان 
" المقه"وقد سجل خبر حربه ھذه معھم في كتابة وصلت إلينا، سقط منھا اسم صاحبھا، يفھم منھا إن صاحبھا قدم إلى معبد . لھا

" الشرح يحضب بن فرعم ينھب"دا له وشكرا، ألنه مكن سيده وثنا مصنوعا من الذھب، حم" ذي ھران" "ذ ھرن"المقام في 
في " يأزل بين"وشقيقه " الشرح"من أعدائه، ومن عليه بالنصر وأوقع بعدوه ھزيمة منكرة وخسائر جسيمة، وألنه نصر سيديه 

ت من االنتصار على قوا" باحض" "بحض"و " سبأ"غزوھما حمير وحضرموت، وألنه مكنھما، وھما على رأس جيوش 
  ".أظلم بن زبنر" "اظلم بن زبنر"

ولم ترد في ھذا النص إشارة إلى موقف الھمدانيين من حضرموت وجمر في حربھما ھذه مع سبأ، فلم يرد فيه انھم ساعدوھم 
، فالظاھر انه ھو الذي كان يقود القوات المشتركة التي حاربت السبئيين، قوات حمير "أظلم بن زبفر"أما . أو اشتركوا معھم

  .ضرموتوح

يومئذ ملكا، ولكنه كان " الشرح"أرض حمير وحضرموت ولم يكن " الشرح يحضب"خبر غزو  Glaser 119وفي النص 
وقد . وھي الدرجة التي كان عليھا حتى صار ملكا". كبير أقيان" "كبر اقين" "أقيان" "أقين"على " كبير"أي " كبر"في درجة 

وقد قدم صاحب ھذه ". خوالن"ووصول لھيب ھذه الحرب إلى أرض . ألسرىبغنائم كثيرة، وبعدد كبير من ا" الشرح"عاد 
، وقدم "الشرح"، الحمد والشكر على ھذا التوفيق الذي وفقه له "رمان بعل علمان" "ومن بعل علمن"الكتابة إلى حاميه وإلھه 
  .تعبيرا عن ھذا الشكر" صلمن"إلى معبده نذرا ھو وثن 

إذن ھي من الكتابات القديمة من أيامه يوم كان في " كبير أقيان" "كبر اقين"فيھا ب  "الشرح يحضب"والكتابات التي نعت 
، "شبام سخيم"وفي " شبام أقيان"فقد عثر على كتابات في . ، أي في منصب عال رفيع من مناصب الدولة"كبير" "كبر"درجة 

   .ظھر منھا إنھا من ھذا العھد

  ".جبل كوكبان"وتقع عند سفح ". شبام أقيان"عليھا، ھي " يراكب" "الشرح يحضب"التي كان " اقيان"ومنطقة 

أصبحوا قوة فعالة في السياسة العربية الجنوبية، وزجوا أنفسھم في ھذا النزاع : أصبح للحميريين في ھذا الوقت شأن يذكر
وت فقد كانت تفتش وأما حضرم. كانت سياستھم ھي مصلحتھم. الداخلي في حكومة سبأ دون أن يقيدوا أنفسھم بجبھة معينة

على حكومة مرثد، وحافظت على عھدھا ھذا، فأيدت " علھان"عن حليف لھا لتحافظ على حياتھا وكيانھا، كانت قد تحالفت مع 
  .في نزاعه مع الشرح يحضب" شعرم أوتر"جانب 

في  - Glaser 825كما يظھر من النص  - ، اذ نراھا"شعر أوتر"غير أن مملكة حضرموت لم تبق مدة طويلة إلى جانب 
ھو سبب افتراق حضرموت " ضبان"وربما كان اختالفھما على أسالب ". ملك سبأ وذو ريدان"حرب مم مه أيام تلقبه بلقب 

فقد تمكن شعر اوتر من االستيالء على جزء من أرض حمير ومن استمالة قسم من حمير إليه، بينما سال قسم آخر . عن ھمدان
إليھا، وأرض ردمان من األرضين التي كانت تابعة لمملكة " ردمان"رموت ضم أرض وأرادت حض". الشرح يحضب"إلى 

" ديريم" "ديرم"يريدھا لنفسه، فحارب من أجلھا في المعركة التي وقعت عند " شعر أوتر"فقد كان . قتبان، وھنا وقع االختالف
  ".دير"
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ملك حضرموت، " العز"و " شعر أوتر"نشبت بين  ويظھر من الكتابات لمذكورة أن الردمانيين انتھزوا فرصه الحرب التي
التي كانت تحرس السد قابلتھا " حمالن"فأغاروا على أرض سبأ، وقصدوا سد مأرب يلحقوا به أضرارا، غير أن قبيلة 
وقد يكون ھذا الھجوم بأمر من مللك . ورجعتھا إلى حيث أتت، وبذلك أخفق غزو ردمان ولم ينل السد أي سوء كان

ت الغاية منه، أنزال ضربة قاصمة بالسبئيين، بتخريب سد ھم الذي ھو عرق الحياة بالقياس إليھم والى مأرب حضرموت، كان
  ".الشرح"وقد كان ھذا الغزو في أيام . العاصمة، فترتاح بذلك حضرموت

   .ومللك حضرموت" شعر أوتر"وأغلب الظن أن وقوع ھذا الغزو كان أثناء الحرب التي نشبت بين 

وقد ورد اسمه في النص المذكور اال انه لم يشر إلى موقفه منھا، ولكن ذكر . يومئذ ضد حضرموت" الشرح يحضب"وقد كان 
، أم "شعر أوتر"بعده، فال ندري أكان قد أسھم ھو أيضا في ھذه الحرب مع " شعرم أوتر"على العادة اسمه ولقبه ثم ذكر اسم 

، "الشرح"عد، مھما يكن من شيء فقد أحس مللك حضرموت بموقف وقف موقف المتفرج ينتظر النتيجة ليعن موقفه من ب
  .وعرف انه يريد إن يتربص به، فأوعز إلى الردمانيين بغزو أرض مأرب وبتھديم السد على نحو ما ذكرت

ويرى بعض الباحثين إن حمير كانت إلى جانب . وقد حارب الردمانيون الحضارمة كذلك، وكانوا في ھذا الزمن حلفاء لحمير
وفي النص المذكور مواضع غامضة ونواقص تحتاج إلى دراسة جديدة . ، وقد ساعدته في قتاله الحضارمة"الشرح يحضب"

  .وإعادة نظر في صحة نقل الكتابة عن األصل

، وكان يومئذ "الشرح"مع حمير وحضرموت بعد توليه العرش، فإنا لنجد في نص إن " الشرح يحضب"ولم تنقطع حروب 
وقد انتصر فيھا على . قد حارب الحميريين والحضرميين، وكان أخوه اذ ذاك يشاركه في لقبه ھذا" ذي ريدانسبأ و"ملكا على 

أعدائه، غير إن مثل ھذه االنتصارات وفي مثل تلك األيام وفي أرض وعرة متموجة قبلية، ال يمكن أن تكون انتصارات 
ن سرعان ما يجمعون شملھم أو يتحالفون مع قبائل أخرى، فيعلنون ذلك ألن المغلوبي. حاسمة، تأتي بنتائج إيجابية لمدة طويلة

  .حربا أخرى، والحروب كما نعلم جزء من حياة القبائل

، "بتي بتع"، وھو نص دونه جماعة من Glaser 220في النص الموسوم " يأزل بين"وأخيه " الشرح يحضب"وقد ورد اسم 
، تيمنا به وتخليدا له، وليقف الناس على زمن البناء "مزود"و " معبد"ناء دونوه عند إتمامھم ب". ھمدان"ھم من " بنو بتع"و 

   .ذكروا اسمي الملكين

وقد يكون من تعليل ذلك ". بي بتع"من " شعرم أوتر"، و "بتع"أو غيره من نسله، مع انھم من " شعرم أوتر"ولم يرد فيه اسم 
شعرم "، فلم يشيروا إلى اسم "الشرح"كانوا مع " بتع"ا من ، وان قسم"الشرح يحضب"إن ھؤالء البتعيين كانوا من أتباع 

كان قد تغلب عليه، أو على من ولي " الشرح"، أو إن "الشرح"كان قد توفي قبل " شعرم أوتر"، وقد يكون تعليله إن "أوتر
  .األمر بعده، ولم يعد أمامه أحلى ينافسه من البتعيين

، وھي كتابات عثر عليھا منذ عھد  Jamme 5905و  Jamme 575و  Jamme 574وفي الكتابات التي وسمت ب 
من جھة، وبين األحباش ومن " يأزل بين"وشقيقه " الشرح يحضب"غير بعيد، أخبار عن معارك وحروب وقعت بين الملك 

من الحبش ومن " نقمن"انھما انتقما  Jamme 574: يحدثنا الملكان في النص. كان إلى جانبھم من قبائل من جھة أخرى
، أي منازلھم وديارھم الثابتة في وادي سھام، "بمقرھمو"، وذلك في معارك وقعت في مقراتھم "سھرة" "سھرتن"حلفائھم قبائل 

أي " احزب حبشت"، ومعه بعض جيشه وبعض أقياله لمحاربة "الشرح يحضب"فأنزال بھم خسائر فادحة، ثم توجه الملك 
بشة، ويريد بھم فلول الحبش وجيوشھم، فالتقى بھا في وادي سردد، واشتبك بالحبش وبقبائل سھرة في موضعين أحزاب الح

ثم اشتبك بعد ھذه المعارك ". لقح"، ثم في "ودفن" "وديفان"وموضع " ودفتان" "ودفتن"حيث جرت معارك معھم في موضع 
وقد أنزل بكل ھذه . عك، وبجماعات من سھرة" عكم" و" جمدان" "جمدن"و " اكسمن"بخمس وعشرين جماعة من جماعات 

. صنعاء" ھجرن صنعو"الجماعات خسائر فادحة، وغنم منھا غنائم كبيرة، وأخذ منھا أسرى وماشية كثيرة، ثم عاد إلى مدينة 
طاعتھم  ومعھم أطفالھم يريدون أن يضعوھم ودائع عنده، تعبيرا عن" جمدان" "جمدن" "تنبلتم"وحين وصل إليھا جاءه رسل 
يمين اإلخالص والطاعة، وحمد " لقح"وقد أقسموا، وأقسم قوم من أھل . فحفظھم رھائن عنده. له، وإقرارا بخضوعھم لحكمه

   .على ھذا التوفيق" المقه ثھوان"مع شقيقه " الشرح يحضب"
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، كانوا قد تحرشوا " سھاموادي "الذين كانوا قد استقروا واستوطنوا " سھرة"ويظھر من ھذا النص إن األحباش، ومعھم أھل 
، فقرر الملك االنتقام منھم واألخذ بثأره، "سبأ وذي ريدان"، أي جيوش مملكة "الشرح يحضب"بالسبئيين، وقاتلوا جيوش 

فوقعت ". الحديدة"كيلومترا شمال مدينة " 40"، على مسافة "وادي سردد"فاتجه نحو الشمال حيث تقابل مع الحبش في 
" لقاح"وقد تقابل السبئيون بعد ". لقاح" "لقح"، وفي أرض "ووفان" "دفن"و " ودفتان" "ودفين"سھل  معارك بينه وبينھم في

. وشتت شملھا" الشرح"علبھا جيش . جمدان، وعك، وسھرة" جمدن"و " أكسوم"بجماعات عددھا خمس وعشرون جماعة من 
  .ا ذكرت، على نحو م"جمدن"، حيت استقل رسل "صنعاء"ثم عاد الملك بعد ذلك إلى 

من جھة، وبين األحباش " يأزل بين"وأخيه " الشرح يحضب"عن معارك وقعت أيضا بين Jamme 575ويحدثنا النص ب 
وضع خطة محاربة األحباش " الشرح يحضب"وعشائر أخرى من جھة ثانية، ويذكر أن الملك " سھرة"وحلفائھم عشائر 

، لتتعرف على مواضع "بقد ميھمو دلولم"قدمة من األدالء وبعد أن أتم كل شيء، أرسل م". صنعاء"وحلفائھم وھو في 
حيث أبلغ بوجود عصابات فيھا، كانت منتشرة في كل مكان " سھرة"ثم سار الجيش إلى أرض عشائر . العصابات المنشقة

إلى البحر " ظعنو"فلما رأت العصابات ذلك الجيش، ظعنت ". عرن وحدت" "وحدت" "وحدة"ابتداء من موضع حصن 
الذين كانوا قد عسكروا " سھرة"و " عك"ثم التف حول الحبش وحلفائھم من . ، فتعقب آثارھا حتى أدركھا فحاربھا"نلبحر"

بعيدا عن مواضع أطفالھم وأموالھم، فأعمل الجيش فيھم السيف، فقتل منھم عددا كبيرا وذبح الجيش، حتى صاروا بين قتيل أو 
   .ھؤالء على غنائم كثيرة من" الشرح"أسير، وحصل جيش 

بعد ھذه المعارك نحو الشرق، لمنازلة فلول األحباش وبقيتھم وكذلك عك وبقية حلفائھم، فبلغ " الشرح يحضب"ثم اتجه جمش 
، واصطدم بھم، فأعمل فيھم السيف حتى تغلب عليھم وأخذ منھم عددا كبيرا من "ھعن" "ھعان"و " عين" "عينم"موضع 

وفي " صنعاء"في " يأزل بين"، أي "الشرح يخضب"بھا، حيث وضعت أمام شقيق  األسرى واستولى على غنائم كبيرة، عاد
  .سلحين، أي قصر الملك في مأرب" سلحن"قصر 

، وھو "صور"، ويظن بعض الباحثين أنه ال يبعد كثيرا عن وادي "وحدة" "وحدت"وال نعلم شيئا أكيدا عن موضع حصن 
" الشرح"ت كانت قد ھرعت منه إلى البحر، لتنجو بنفسھا من تعقب جيش أقرب إلى البحر منه إلى الھضاب، ذلك ألن العصابا

كيلومترا شمال " 125"التي تقع على مسافة " قعطبة"-، وھو في أرض حمير، غرب"وادي وحدة"وھناك واد يسمى . لھا
  ".مخا"كيلومترا شمال شرقي " 170"وحوالي " عدن"غرب 

الذي يقع على مسافة أربعين " العين"، واذا ذھبنا إلى انه موضع "لعينا" "عين" "عينم"وال نعلم شيئا أكيدا عن موضع 
وھو الموضع " ھعن"كيلومترا من شمال شرق صنعاء وزھاء عشرة كيلومترات من جنوب غربي عمران، واذا فرضنا إن 

، فان ذلك يقربنا كيلومترا من شمال غرب عمران" 35"الذي يقع على مسافة " ھواع"الثاني الذي جرى فيه القتال ھو موضع 
الشرح "المذكورة في السطر الثالث من النص، حيث كانت قد اشتركت مع الحبش في قتال جيش " بكيل"من منازل قبائل 

   ".ھواع"ھي " ھعن"، أن "العين"ھي " عينم"وھذا مما يحملنا على الذھاب إلى أن . كما يفھم منه" يحضب

" وھب أوم: "، إذ يحدثنا في ھذا النص"سھرة"ب وقعت مع عشائر إلى معارك وحرو. Jamme 590وقد أشير في نص ب 
تمثاال، ألنه من " بعل أوام" "المقه"، بأنھما قدما إلى اإلله "معدن" "معدنم"و " كرب" "كربم"، وھما من بني "سعد أوم"و 

سالمين من المعارك التي ، وألنه أعادھما "الشرح يحضب"، حيث قاتال ھناك مع سيدھما "سھرة"عليھا فأعادھما سالمين من 
، "ريمة" "ريمت" "ريمتم"جيش ذي ريدان في حقل " مصر"جرت فيھا، وكانا في جيش ھذا الملك، حيث ھوجمت قطعات 

   .وألنه أنعم عليھما بغنائم كثيرة وبأسرى، ولكي يديم نعمه عليھا وعلى سيديھما الملكين

بأن  Jamme 589و  Jamme 586 و Jamme 581و  Jamme 850و  Jamme 578: وتنبئنا النصوص
ومن محاربي " أشعب"وقبائل " كل مصر"وكل من كان معه من كتائب محاربة " كرب ايل ذي ريدان"الملكين األخوين حاربا 

" ل"كرب ا"وقد اجتمعت كل ھذه القوى تحت إمرة . ، أي القتبابيين"ولدعم"حمير الذين حاربوا إلى جانبه وحالفوه وكذلك 
و " عروشتن"حتى " قرننھن" "قرنھن"و " أسأى" "اساي"، ففاجأتھا قوات الملكين عند "حرمة" "ل حرمتمحق"وتقدمت نحو 

، فأذاقتھا الموت، ومع ذلك بقيت تلك القوات، منشقة خارجة على طاعة الملكين، "ھكرب" "ھكريم"و " ضلمان" "ظلمن"
تخشى عقابا، على الرغم من الخسائر التي حلت بھا، تباغت قواتھما بين الحين والحين، تغدر وتخون، ال تراعي ذمة وال 

من حمير : والى حلفائه الذين انضموا إليه وساعدوه" كرب ايل ذي ريدان"فقرر الملكان عندئذ محاربتھا، وسارت قواتھما إلى 
ن، اشتبكت ، ولما وصلت قوات الملكي"أظور" "اظور"ومن قتبان، ومن أقيال وجيوش وفرسان، وكانوا قد تجمعوا في وادي 
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إلى " كرب ايل"، فتغلبت عليھم قوات الملكين، واضطرت بعض كتائب "أبون" "ابون"و " يكأل" "يكال"بھم عند مدينتي 
المكان تاركا فيه من تبقى من جيشه ولم يرسل رسال عنه، وسرعان ما أعلنوا " كرب ايل"التقھقر إلى مواطنھا، وغادر 

" ھكر" "ھكرم"فقد لجأ إلى مدينة " كرب ايل ذي ريدان"أما . وحلفوا على الطاعةانصياعھم ألوامر الملكين وخضوعھم له، 
   .فتحصن بھا، وأغلق أبوابھا، فاضطر الملكان إلى قصد أرض حمير، ومحاصرة المدينة التي اقتحمت ونھبت

بادىء  في" حرمة" "حرمتم"في أرض " كرب ايل ذي ريدان"ھاجمت قوات " الشرح يحضب"يظھر مما تقدم إن قوات 
خسائر متعددة، " كرب ايل"قوات " الشرح"وقد ألحقت قوات ". ريدة"، جنوب شرقي "أتوت"األمر، وتقع على مقربة من جبل 

" ظلمن"و " عرشتن"، و امتدت حتى "قرننھان" "قرننھن"و " أسأى" "اساى"وھزمتھا في جملة معارك وقعت فيما بين 
في " العروش"ھو " عروشتن"ويظن إن موضع . ف من أمرھا شيئا يذكروھي مواضع ال نعر". ھكر" "ھكريم"و " ظلمان"

، ويقع على "بالد العروش"، وسماه "كالسر"، منھا موضع ذكره "عروش"وھناك مواضع أخرى يقال لھا ". رداع"أرض 
السم كيلومترا جنوب قي شرقي صنعاء، وموضع آخر يسمى بھذا ا" 70"كيلومترا جنوب غربي مأرب، وزھاء " 95"مسافة 

  .يقع في منتصف طريق صرواح وذمار

في أرض " سحول"و . السمحول" سحول"، يقع على مسيرة ثالث ساعات من غرب "ظلمه" "ظلمة"وھناك موضع يقال له 
  ".ظلمان"، فلعل له عالقة بموضوع "إب"ويقع وادي سحول في شمال . حمير

في المعارك التي أشرت إليھا، " حرمة"في أرض بعد أن أصيب بھزائم " كرب ايل"أن  Jamme 578ويظھر من النص، 
نبذته قبائل حمير، فاضطر إلى أن يتراجع إلى أماكن أخرى، ليجمع فلوله ويضم إليه من بقي مواليا له، فاستطاع إن يجمع 

اضطر  ، غير إن قوات الملكين ھاجمته فأصابته بھزيمة"أظور"اعوانه وانصاره ومن كان يميل إليه ويؤيده، جمعھم في وادي 
، وأجبر على إن يعطي عھدا بالوالء للملكين، وكل "أبوان" "أبون" "ابون"و " يكأل" "يكال"على أثرھا إلى االلتجاء إلى مدينتي 

، وامتنع بھا وأغلق عليه األبواب عندما جاءته قوات الملكين "ھكر" "ھكرم"إال أنه تحصن بمدينة . االعتراف بسيادتھما عليه
كرب ايل إلى االستسالم واعالن طاعته "وھاجمت قوات الملكين المدينة، واستباحتھا، فاضطر  .تطلب منه االستسالم

   .وخضوعه لملكين

بأن الملكين تمكنا من سحق عصيان حمير ومن انزال خسائر فادحة بمحكاربيھم ومن  Jamme 586ويحدثنا النص ب 
ب حمير المحاربة التي كانت معه، وغنما من ھذه المعارك وبكتائ" كرب ايل"تأديب عشائرھا، ثم أنزال خسائر فادحة بقوات 

سرعان، فوجدوا ھناك مئة جندي من جنود " سرعن"وقد قام صاحب النص بغارة مع أربعين جنديا على منطقة . غنائم كثيرة
 حمير فباغتوھم، وقتلوا منھم سبعة وعشرين نفرا، ثم تقدم صاحب النص على رأس قوة مكونة من خمسين جنديا من

، ومن قتل "رباح" "ربح" "ربحم"من عشيرة " الزأد" "الزاد"، وتمكن رجاله من قتل "قشم" "قشمم"، فھاجم قبيلة "سرعان"
  .ثم عاد رجاله بغنائم كثيرة وبعدد من األسرى. واحد وخمسين محاربا من رجاله

طرابات والفتن، ومن العصاة على حكم ، كان رئيسا من رؤساء العشائر، ومن مثيري االض"الزأد" "الزاد"ويظھر إن القتيل 
   .مضحي" مضحيم"وغرب " ردمان"، فقبيلة أو عشيرة، كانما منازلھا جنوب "قشم"وأما . سبأ وذي ريدان

وقد افتتح نصھما بمقدمة تخبر إن الملكين . Jamma 576وقد سجل الملكان أخبار انتصارات لھما في نص موسوم ب 
ومساعدته لھما على جميع أعدائھما من المحاربين والقبائل ومن ثار " المقه ثھوان" "ثھونالمقه "انتصرا بفضل توفيق اإلله 

عليھما، ابتداء من القبائل النازلة في الشمال وفي الجنوب إلى المحاربين الذين حاربوا على اليابسة وفي البحر، وانھما لذلك 
مالك، ملك " ملكم"ه الطائلة عليھا، وألنه وفقھما أيضا في أسر شكرا إلھھما بأن قدما إليه تماثيل تعبيرا عن حمدھا له وامنن

وأعداء " المقه"كان قد ساعد أعداء " مالكا"، ألن "كندة" "كدة" "كدت"، وأسر جماعة من سادات قبيلة "كندة" "كدة" "كدت"
في مدينة  وقد وضعوا". خصصتان" "خصصتن"امرىء القيس بن عوف، ملك " مرأقيس" "مراقيس بن عوفم: "الملكين

وأبناء سادات كندة، ليكونوا " مالك"، وكذلك ابن الملك "مرأقيس" "مراقيس"، وبقوا فيھا إلى أن سلم لھما الشاب "مرب"
  .وقد سلموا للملكين أفراسا وحيوانات ركوب وجمال. رھائن عندھما، فال يحنثوا بيمين الطاعة للملكين

وشقيقه " الشرح يحضب"وكان ملكا عليھما أيام حكم " كدة" "كندة"كان من " مالكا"ويظھر من الفقرة المتقدمة من النص إن 
، الذي كان "خصصتان" "خصصتن"مك مملكة صغيرة اسمھا " امرئ القيس" "مرأقيس" "مراقيس"وقد ساعد ". يأزل بين"

ليھھا، فاسر ملك ، وقد انتصرا ع"خصصتن"ضد سبأ، فأثارت ھذه المساعدة غضب الملكين، فساقا جيوشھما على كندة وعلى 
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، بل مدينة أخرى "مأرب"، يظن الباحثون إنھا ليست "مرب"كندة، وأسر معه عدد من سأدات كندة، فأخذوا إلى مدينة تسمى 
، "مرأقيس" "مراقيس"الذي يسكن أرض عدن، ووضعوا رھائن فيھا، إلى أن جيء ب  Marabites" مرب"من مدن شعب 

وھو ملك شاب، وبإبن ملك كندة وبأوالد سادات كندة حيث وضعوا رھائن عند الملكين، ليضمنا بذلك بقاء كندة ومملكة 
   .على الطاعة واالخالص لھما" خصصتن"

  ".عدن"، فتقع في أرض "خصصتن"وأما أرض ". قشم"وب كندة كانت في جن" كدة" "كدت"ويظن إن أرض مملكة 
" احزب"عن حمالت تأديبية انتقامية أرسالھا على أحزاب " خصصتن"وقد تحدث الملكان بعد انتھاء كالمھما على كندة وعلى 

شائر ، وع"شمر ذي ريدان"، وعلى "سھرة"حبشية محاربة، أي عصابات منھم كانت تعيث فسادا فتغير وتغزو، وعلى عشائر 
سبأ وذي "حمير، وذلك ألن كل من ذكروا حنثوا ببمينھم وخاسوا بوعدھم الذي قطعوه على أنفسھم، فثاروا على ملكي 

" مضحيم"و " ردمان"وعشائر حمير و " شمر ذي ريدأن"، لمحاربة "صنعاء"إلى " مأرب"، فخرج الملكان من "ريدان
وفرسانه ودخل أرض حمير، حيث حطم مقاومة حمير وقمع بعض أقياله وجيشه " الشرح يحضب"وقاد الملك ". مضحى"

، "قشم"على حدود أرض " اظور"ومدينة " بيت يھر"دالل و " دلل"ومدينة " بيت شمتان" "بيت ذ شمتن"ثورتھا، واقتحم 
  .وأباح تلك المدن، وحصل منھا على غنائم طائلة وأسر كثيرين، ثم عاد إلى معسكره بين مأرب وصنعاء

، خاصم ملكي سبأ، "سھرة"ومن كان معه من عشائرحمير ومن الحبش وعشائر " شمر ذي ريدان"ويظھر من ھذا الخبر أن 
حملة عسكرية عليه وعلى حلفائه قادھا بنفسه، فتمكن كما يذكر في نصه من االنتصار عليھا " الشرح يحضب"فجرد المللك 

وإخماد " شمر ذي ريدان"غير أن ھذا النصر لم يحقق له اسكات . ةومن التغلب على المتحالفين ومن فتح المدن المذكور
إلى العصيان والى الثورة على ملكي سبأ، والى تجدد القتال بينه " شمر"حركته وحركات من كان معه، إذ سرعان ما عاد 

ذكرت في النص بالسيوف في معارك عديدة " سبأ وذي ريدان"وبينھما، وسرعان ما عاد مع حلفائه الحبش يقارعون جيش 
Jamme 576 وفي نصوص أخرى.   

من " مصر"كتائب " شمر ذي ريدان"مع جنوده في معسكراته بين مأرب وصنعاء، أرسل " الشرح يحضب"فبينما كان الملك 
، لتقوية استحكاماته ھناك، "بوسان"والى المدينة نفسھا، التي ھي " باسان" "باسن"حمير إلى األرض المحيطة بمدينة 

الشرح يحضب وتقدم على رأس أقياله وقواده وجيوشه نحو المدينة المذكورة، "، فأسرع "سبأ وذي ريدان"اد لمقاومة ولالستعد
، "درجعان" "درجعن"منھا نحو سھل " الشرح يحضب"ففتحھا واستباحھا، وحصل جنوده على أسرى وغنائم، ثم اتجه الملك 

مھأنف، وأرسل قوات خاطفة " مھانفم"ت منه، فاتجه منه إلى أرض كانت قد انسحب" شمر"فلم يجد أحدا يحاربه، ألن قوات 
" يلرن" "مقلن"سريعة غزت سكانھا، وتمكنت منھم وحصلت على غنائم كثيرة وعلى أسرى، ثم اجتازت قوات الملك حمر 

" نعض"ھا بمدينة ، فافتتحتھا وأسرت أھلھا ثم عادت بأسراھا وبغنائمھا إلى معسكرات"تعرمان" "تعرمن"يلران، قاصدة مدينة 
  .فرحة مسرورة" ناعض"

في " بكيل"وقد افترن اسمھا باسم قبيلة . من القبائل المعروفة، التي ورد اسمھا في عدد من الكتابات" مھانف" "مھانف"وقبيلة 
  .ظھار" ظھر"، وذكرت مع قبيلة أخرى تسمى CIH 140: النص

، "أيضم" "ايضمم"، فتمكن منه، وافتتح مدينة "قشم" "قشمم" فقاد جيشه لغزو القسم الشرقي من أرض" الشرح يحضب"وعاد 
   ".نعض"، ثم عاد الجيش إلى معسكراته في مدينة "قشم"وكلى األماكن الواقعة في ھذه المنطقة من 

، "مھأنف" "مھانفم"على رأس قواته إلى أرض قبيلة " نعض"مرة أخرى، فخرج من مدينة " الشرح يحضب"وتحرك الملك 
، وأخذ منھما غنائم كثيرة، وحصل على أسرى، ثم "عثر"و " عثى"تتألف من مشاة وفرسان، وفتح مدينتي  وكانت قواته

، فحاربھا وحارب عشيرة "مذراح" "مذرح" "مذرحم"وھي مدينة عشيرة " مذرح" "مذرحم"تركھما واتجه نحو مدينة 
حيث " يكلىء" "يكأل" "يكال"غادرھا إلى مدينة  ، ففتحھا وأخذ غنائم منھا، ثم"ضاف" "ضفو"التي فرت إلى مدينة " مھأنف"

، وتعقب فلولھم حتى "مرحضان" "مرحضن"وجد بعض رؤساء ريدان وبعض كتائب حمير، فالتحم بھم وھزمھم من موضع 
  .، حيث معسكرھا الدائم"نعض"إلى مدينة " الشرح يحضب"، وعندئذ عادت قوات "يكأل" "يكال"بلغ 

على االتفاق معھم " يكأل" "يكال"ففاوضوا رؤساء " نعض"إلى " الشرح يحضب"حاب قوات وقد انتھز الحميريون فرصة انس
، فبلغه إن روساءھا لم "يكال"نحو " الشرح"فأسرع الملك " وادي نجرر" "سر نجررم"لالنتقام من السبئيين ولمھاجمة وادي 

   ".صنعاء"، ثم غادرھا إلى "نعض"في مدينة  يكونوا على وفاق مع حمير، وانھم دفعوھم عنھم، فعاد الملك إلى قواعد جيشه
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عذبة ملك " عذبت" "عذبة"قد أرسل رسال إلى " شمر ذي ريدان"بأن " صنعاء"، وھو في "الشرح يحضب"وعلم الملك 
ومن كان يؤيده، " شمر"فقرر الملك االسراع لمباغتة ". الشرح يحضب"ومساعدته على " شمر"ليدعوه إلى شد أزر " أكسوم"

، وأرسل في الوقت نفسه رسال إلى "مضحي" "مضحيم"و " ردمان"في الحال، لمباغتة عشائر حمير و " اءصنع"وترك 
، فتغلبت على سكان ھذه المواضع، "درجعن"و " أرص" "ارصم"و " حرور"وقد ھاجمت قواته سھل ". حبشت"الحبشة 

، فردم آبارھما، واستولى "قريس" "قرس"و " قريب"وقد سار جيش الملك حتى بلغ موضعي . وأخذت منھم أسرى وغنائم
" شدادم" "شددم"و " مقرأم" "مقرام"و " يھبشر"من ھذه المدينة نحو أرض " الشرح يحضب"، واتجه "قريس"على مدينة 

، فاستولى عليه "بيت رأس" "بيت راس"وعندئذ وجد نفسه نحو . ، وأخذ غنائم وأسرى من أھل ھذه األرضين"شداد" "شدد"
حيث اخذ كل العصاة " بيت سنفر" "بيت سنفرم"، ثم توجه نحو "رأسو" "راسو"براجه، وعلى مدينة وعلى كل حصونه وا

، فوجه إليھا قوات كبيرة من المشاة بقيادة ضباطه الكبار، فاستولت عليھا، "ظلم"ثم قصد مدينة . الذين كانوا قد اختلفوا فيه
قواته وكل من ساعده من حمير وردمان ومضحي، " شمر"التي وضعھا فيھا، فجمع " شمر ذي ريدان"ودحرت خيرة قوات 

   .، وأقام ھناك استعدادا لجولة جديدة"ذمار" "ذمر"و " ھران" "ھرن"وعسكر بھا بين مدينتي " الشرح يحضب"ليصد جيش 

 وجوب مباغتة ھذه القوة المتجمعة، قبل إن يشتد ساعدھا وتصبح قوة محاربة قوية، فسار على رأس" الشرح يحضب"ورأى 
ومعه عشائر من حمير " شمر ذي ريدان"الف وخمسمئة جندي وأربعين فارسا، ومعه عدد بن األقيال، حتى التقى بجمع 

جمع شمر، وھرب بعض الريدانيين وبعض عشائر " الشرح يحضب"وردمان ومضحي، وزھاء ستة عشر الف بعير، فباغت 
، "طريد" "طريدم"و " أنحر" "انحرم"إلى معسكرتھم في ، وذھب بعض الفرسان ومعھم قوات أخرى "ذمار"حمير إلى مدينة 

ولم يتحدث النص مما وقع بعد ذلك، اذ اصاب آخر الكتابة تلف، أو ألن بقيتھا ". شمر ذي ريدان"واخذ قسم من القوات يطارد 
  .كتبت على حجر آخر لما يعثر عليه، فأضاع خبر بقية الحملة

تفدينا في الوقوف على انباء معارك وقعت بين  CIH 314+954و  Jamme 585و  Jamme 577: ولكن النصوص
تلف اضاع فھم  Jamme 577وقد اصاب النص . بعد المعارك المتقدمة" الشرح يحضب"وحلفائه وبين " شمر ذي ريدان"

ضحي ، واصابوا غنائم من كتائب حمير وردمان وم"زخان" "زخنم"وقتل فرسه، ثم اتجھوا نحو مدينة : مقدمته، فاقتحم بحملة
  ".ترزنان" "ترزنن"وذھبوا إلى " الشھرح يحضب"ارضتھم، ثم غادرھم الملك 

، فعاد إلى "زخان"اكتفى بعد انتصاره على خصومه في معركة مدينة " الشرح يحضب"فيظھر من ھذه الفقرة إن الملك 
  .، ليستجم من القتال"ترزنن"قاعدته، وذھب قسم من جيشه إلى مدينة 

أي القتبانيين، صدوا عن الحق، وعصوا، " ولد عم"ومن انضم إليه من حمير ومن " ذي ريدانشمر "ثم يذكر النص أن 
، ثم رجعوا وعسكروا بين المدينتين، "نعض"فتحصنوا فيھا، ثم اتجھوا نحو مدينة " ذمار"وتجمعوا للزحف ثم ذھبوا إلى 

خساثر كبيرة، ثم رجعت بغنائمھا إلى مدينة وتعقبتھم في المواضع المذكورة، وأنزلت بھم " الشرح يحضب"فواجھتھم قوات 
   .ومعھا ماشية كثيرة وأسرى وغنائم وأموال طائلة". صنعاء"

قد تمكن خالل ھذه المدة من إقناع الحبش باالنضمام إليه ومساعدته في حروبه مع خصمه " شمر ذي ريدان"ويظھر أن 
بكتائب حبشية محاربة قوت مركزه " رمة بن النجاشيج" "جرمة ولد النجاشي"، "جرمت ولد نجشين"،فأمده "الشرح يحضب"

على السير إليه " الشرح يحضب"، فاخذ يتحرش بالسبئيين، مما حمل الملك "سھرة"كثيرا، ترأسھا ھو بنفسه وجاءته أمداد من 
أسرى  وتغلب عليھا وأخذ منھا" شمر"لمقابله مترئسا قوة قوامھا ألف محارب وستة وعشرون فارسا، فاصطدم ببعض قوات 
" رجام"، فقابلھا مشاة "أحدق" "احدقم"وغنائم، ثم حدث إن وصلت أمداد من الحبش لمساعدة تلك الكتائب المندحرة في موضع 

مع أقياله ورجاله " الشرح يحضب"أنزلوا بھا خسائر وشتتوا شملھا، وعاد الملك " الشرح يحضب"من جيش الملك " رجاله"
  .ل طائلةإلى صنعاء، ومعه أسرى وغنائم وأموا

إلى قواعده مغلوبا على أمره، جزاء نكثه العھد وازدرائه " جرمة"على الحبش كذلك، وعدد " الشرح يخضب"وقد انتصر 
ومن انضم إليه، وذلك كما يذكر " شمر ذي ريدان"إليه إلقناعه بعدم مساعدة " الشرح يحضب"بمھمة الرسل الذين أرسلھم 

  .النص

أي " صحبم بن جيشم: "ديث عن دحر ثائر آخر كان قد أعلن الثورة على الملكين، اسمهوتطرق النص بعد ما تقدم إلى الح
الشرح "ويظھر أن ثورته لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة لذلك لم يرأس ". صحاب بن جياش"، "صحبة بن جيش"
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". غيمان"و"ھمدان"، وھو من "نوف" "نوفم"نفسه الحملة التي أرسلت لقضاء عليه، بل رأسھا قائد من قواده اسمه " يحضب
  ".غيمان" "غيمن"ومن " حاشد"وقد تألفت الحملة من محاربين من 

  .على خصمه انتصارأ كبيرا، وكان في جملة ما جاء به من تلك الحملة رأس صبح ويديه" نوف"فانتصر 

   .على مسافة اثني عشر كيلومترا من جنوب شرقي مدينة صنعاء" غيمان"وتقع مدينة 

وكانت ھذه القبيلة قد . على الملكين" نجران" "نجرن"إلى الكالم على ثورة قبيلة " صحب بن جيش"الحديث من مقتل وانتقل 
، ولكنھا عادت فأعلنت عصيانھا على الملكين، بتحريض من "سبا ذي ريدان"أكرھت من قبل على الخضوع واالستالم لحكم 

مدة " ظربان" "ظربن"من أقياله وفرسانه عليھا، فحاصر مدينة  بنفسه على رأس قوة" الشرح يحضب"الحبش، فسار الملك 
شھرين، فصبرت وقاومت ولم تسلم، ألنھا كانت تؤمل أن تصل اليھا امداد ومساعدات وقوات من ملك حضرموت الذي 

صار الذي وعدھا بذلك ومن قبيلة نجران، فقوى ذلك األمل عنادھا، وشد من عزيمتھا على الدفاع عن نفسھا، ولطول مدة الح
  .دام شھرين، قرر الملك العودة إلى صنعاء

: قسما من جيشه لمراقبة األوضاع، وضعه تحت قيادة قائدين من قواده الكبار، أحدھما" الشرح يحضب"وقد ترك الملك 
، "سبقل" "سبقلم"ووصلت في خالل ھذه المدة أمداد إلى ممثل النجاشي ". صحب بن جيش"الذي قتل الثائر " نوف" "نوفم"

ولدي قبيلة نجران، فھاجم القائدان بقواتھما وبمساعدة رجال محاربين من حاشد وغيمان " نجران"الشي يمثله في مدينة 
  ".صنعاء"وبأربعة عشر فارسا، واديي نجران، فأنتصرا وحصال على غنائم عادا بھا سالمين إلى 

صفوف جيشه ولوضع خطة محكمة لمالقاة كان من أجل اعادة تنظيم " صنعاء"إلى " الشرح يحضب"ويظھر أن رجوع 
، وقد "ركبتان" "ركبتن"أعدائه حتى إذا تم له ذلك ووضع الخطط الالزمة لمھاجمة أعدائه، غادر صنعاء متوجھا إلى وادي 

نجران، " احرر"وأحرار " مراس"التقى فيه بأعدائه فأنزل بھم خسائر كبيرة، فقتل عددا كبيرأ منھم، وأسر عددا من سادات 
   .النجاسي إن يساعد المنكسرين" عقبھو"ولم يستطع خليفة ". مسلمان" "مسلمن"قوا إلى فسي

وقد اعلن المنھزمون خضوعھم لحكم الملكين، ولكي يحافظوا على وعدھم ھذا ويعبروا عن طاعتھم ھذه، وضعوا ابناءھم 
نھاية الفقرة الرابعة عشرة، ال نعلم  ولوجود بعض التلف في. وفي وادي نجران" صربان" "صربن"وبناتھم رھائن في مدينة 

" 562"قتلھم األعداء في المعركة وان " 924"غير إن النص يعود فيذكر إن . ماذا حدث من تفاصيل في حصار نجران
مدينة فتحت ونھبت وابيحت، وان ستين الف حقل من الحقول التي " 68"، وان "الشرح يحضب"اسيرا وقعوا في ايدي قوات 

مرت، وان سبعا وتسعين بئرا دفنت ودمرت، وغنم المحاربون غنائم كثيرة رجعوا بھا شاكرين إله سبأ على ما يرويھا الماء د
الذي ھو قصر غمدان " غندان" "غندن"في مأرب وقصر " قصر سلحان" "قصر سلحن: "اشار النص إلى مقري حكم الملكين

  .عند اھل األخبار

فھو يتحدث عن امور خطيرة وقعت في . ة المتعلقة بالحروب المذكورةمن النصوص المھھ CIH 314ويعد النص الموسوم 
ذي " "ذريدت"التي تكون ربع " بكيل"، اي "بكلم"عشيرة " قول"، قيل "رب شمس"إن : وقد جاء في ھذا النص. تلك األيام

، نذرا لالله "أزلي"وشقيقه " الشرح يحضب" "مقتويي"، وكانا "خذوة" "خذوت"و " جدن" "جدنم"من " وھب أوم"، و "ريدة
ذي "، تمثمالين من الذھب، ألنه من على سيديھما الملكين، وحفظھما، وكان ذلك في شھر "برأن"و " المقه بعل مسكت ويث"

، وألنه ساعدھما ونصرھما وأذل اعداءھما، "تبعكرب بن ود ايل" "تبع كرب بن ود ال"من السنة السادسة من سني " قيل
رسال رسول عنه يطلب الصلح منھما، واجبر الريدانيين واحزابھم وحلفاءھم الحبشة من على ا" شمر ذي ريدان"واكره 
، يطلب "شمر ذو ريدان وحمير"على الطاعة والخضوع، وعلى طلب عقد الصلح، على حين كان " سھرة"و " زوم"مدينتي 

   ".ملكي سبأ وذي ريدان: "الملكين خيب ظنه، وخذله، ونصر" المقه"ولكن اإلله . النجدة حلفائه الحبشة لمحاربة ملكي سبأ

، و "ردمان" "ردمن"، و "سھرتان" "سھرتن: "واشترك معه في ھذه الحرب عدد من القبائل منھا" شمر ذي ريدان"وقد ساعد 
، وھي من المدن الواقعة في "بأس" "بأسن" "باسن"وأرسا، قوة لحماية مدينة ". مضحي" "مضحيم"، و "خوالن" "خولن"

ومجابھته، حتى انتصروا عليه في مدينة " شمر"لمحاربة " ظلم"وقد تقدم السبئيون في اتجاه مدينة ". نوعال"جنوب غرب 
  .ذمار" ذمر"
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وأخيه على العرش، أو انه اختلف " الشرح يحضب"، اي من حمير، ويظھر أنه أراد مزاحمة "ذي ريدان"من " شمر"وقد كان 
أي قتبان والقبائل األخرى، واصطدم " ولد عم" "أوالد عم"و " حمير"ل بقبائ" شمر"معھما، فوقعت الحرب بينھما، وتقدم 

  .بجيش السبئيين على نحو ما ورد في النص

والى الخضوع واالستسالم له، فانتھت بذلك " الشرح يحضب"اضطر بعد ذلك إلى االتفاق مع " شمر ذي ريدان"ويظھر أن 
  .معارضته له، وتولى قيادة جيشه في حربه مع حضرموت

ومنافسه على الملك في ھذا " الشرح"كان خصم : على ھذا النحو" الشرح يحضب"ويمكن تلخيص الوضع السياسي في عھد 
وقد استعان بالحبش، وطلب مساعدتھم ". ظفار"، وعاصمته "ذ ريدن" "ريدان"، وھو من حمير، أي سيد "شمر"العھد ھو 

وكان يومئذ ".. العذ"مع السبئيين في محاربة ملك حضرموت ، فاضطر إلى االستسالم له، ثم اشترك "الشرح يحضب"على 
ملك سبا وذي "وكان يحمل أيضا لقب " الشرح يحضب"الھمداني، فكان من المؤيدين ل " شعرم أوتر"أما . تحت حكم السبئيين

  ".ريدان

مواضع من السواحل،  وفي ھذا النص اشارة إلى تدخل الحبش في شؤون العربية الجنوبية في ھذا العھد، والى وجودھم في
   .والى تكوينھم مستعمرات فيھا تتمون من الساحل اإلفريقي المقابل

، "اوليوس غالوس"وأنا ال إستبعد احتمال اتفاق الرومان مع الحبش يوم أرسلوا حملتھم المعروفة على العربية الجنوبية بقيادة 
ممثلي الحبش يقضي بأن يسھلوا لھم أمر الوصول إلى  وذلك باتفاق عقده حكامھم في مصر وقد كانا خاضعة لھم اذ ذاك مع

العربية الجنوبية، ويقدموا لھم المساعدات الالزمة، وان يتعاونوا جميعا في األمور السياسية واالقتصادية، وفي مقابل ذلك 
  .الحبشة فيھايضمن الرومان للحبش مصالحھم في العربية الجنوبية ويقتسمونھا فيما بينھم، أو يحافظون على مستعمرات 

ويظھر من الكتابات إن الحبش كانوا يغيرون سياستھم في العربية تبعا لالحوال التغيرة، فنراھم مرة مع الحميريين، وتارة 
الشرح "، ثم نراھم في حلف آخر ضده، ونجدھم مرة أخرى على عالقات حسنة ب "شعرم أوتر"عليھم، ونجدھم في حلف مع 

وھكذا نرى سياستھم قلقة غير مستقرة، كل يوم ھي في شأن، وھي بالطبع نتيجة . معه ، ثم نجدھم على أسوأ حال"يحضب
لالحوال القلقة المضطربة التى كانت تتحكم في العربية الجنوبية اذ ذاك، ولمصالح الحبش الذين كانوا يريدون تثبيت أقدامھم 

  .في السواحل العربية المقابلة وتوسيع رقعة ما يملكونه باستمرار

ھي عشيرة " بكيل"، و "يأزل"و " الشرح"كانت مع الملكين " في ريدة"التي تكون ربع " بكيل"ر من النص المتقدم إن ويظھ
  .اذ ذاك" ريدة"الملكين، وقد كانت تنزل في أرض 

وأخاه " الشرح يحضب"، وان الذي حارب "شمر يھرعش"ھو " شمر ذي ريدان" "شمر ذ ريدن"وقد رأى بعض الباضين إن 
سنة اذ جعلوه في أوائل القرن الرابع " 250"زھاء " الشرح يحضب"ومعنى ذلك انھم رجعوا زمان . ھو ھذا الملك ،"يأزل"

المذكور في " امرىء القيس"من المعاصرين للملك " الشرح يحضب"وقد صيروا . للميالد، وھو رأي يعارضه باحثون آخرون
امرؤ "ھو  Ry 535:، الوارد في السطر الثاني من النص"مراقس"، وذكروا إن "م 328"نص النمارة، والمتوفي سنة 

   .المذكور" القيس

مدينة " صنعو"وقصد ب ". رحابة" "مدينة صنعاء ورحبة"، أي "ھجرن صنعو ورحبتن"وقد وردت في النص المتقدم جملة 
. ال يبعد كثيرا عن صنعاء ،"الھمداني"، فإنه مكان ذكره "الرحبة" "رحابة"أو " رحبة"وأما . صنعاء عاصمة اليمن حتى اليوم

وموضع اسمه " صنعاء"وھناك موضع آخر اسمه . ويكون ھذا النص أول نص على ما نعلم وردت فيه إشارة إلى صنعاء
، ظن بعضھم أنھما الموضعان المذكوران "ذنة"على الجھة اليمنى من وادي " مأرب"يقعان في منطقة " راحبة"أو " رحابة"

  .في النص

أي " غندان" "غ ن د ن" "غندن"، وذلك لورود اسم قصر "صنعاء"مدينة " صنعو"النص المذكور قصد ب  والرأي الغالب أن
قصر معروف بقي قائما إلى اإلسالم، وقد كان " قصر غمدان"، و "الشرح يحضب"في كتابة أخرى من أيام " قصر غمدان"

وھو دار الملوك " سلحين" "سلحان" "سلحن"صر وقد ذكر مع القصر اسم الق. CIH 429: ورقم ھذه الكتابة ھو. في صنعاء
الشرح "أن " الھمداني"وقد ذكر . قد أقام في القصرين، وحكم منھما" الشرح يحضب"الحاكمين في مدينة مأرب، فيكون 
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" غمدان"ويعرف قصر . ھو الذي أسس سور صنعاء" شعرم أوتر" "شاعرم أوتر"ھو التي بني قصر غمدان، وأن " يحضب
  .في الكتابات، فھو إذن من القصور الملكية القديمة مھن أيام السبئيين" دانغن" "غندن"ب 

" الشرح يحضب"، وكان أصحابة مقتوين لألخوين الملكين REP. EPIG. 4139: في النص" صنعو"وقد أشر إلى مدينة 
وقد ". موضعم"و " ةنعم" "نعمت"و" محيلم"و " بني سأران" "بني سارن"وقد وردت فيه أسماء اشخاص من ". يأزل بين"و

  ".المقه ثھوان بعل أوام" "المقه ثھون بعل اوم"الذي دونوه تقربا إلى اإلله  CIH 411جاءت أسماء ھؤالء في النص 

وقد انتصر . في واد سقط اسمه من النص" تجمعوا وقتلوا"له عن معارك وقعت بين أعداء  Jamme: ويتحدث النص
   .على أعدائه وغلبھم" الشرح يحضب"

وكل ما ورد . حدث النص بعد ذلك عن حرب أعلنھا الملكان على حمير وحضرموت، غير انه لم يذكر أية تفاصيل عنھاويت
ومعنى ھذا إنھا عقدت معاھدة صلح . فيه إن حمير انضمت من بعد إلى سبا وذي ريدان، واشتركت معھا في بعض الحروب

  .وانھا حالفت الملكين

من جھة و " شمر في ريدان"، الذي ذكرت فيه حرب وقعت بين REP. EPIG 4336:ويرى بعض الباحثين إن النص
وملك سبأ، وملوك " بخولم"و " معاھر" "آل معھر"، أو من "أب أنس بن معھر" "أبأنس بن معھر"، أي "ابانسم بن معھر"

دون  Jamme 115: حضرموت، من جھة أخرى، ھو من النصوص المتأخرة التي دونت بعد النص المتقدم، أي بعل النص
" شمر"، فتفرقوا لھذا السبب عن "الشرح"من احراز اي انتصار كان على " شمر ذي ريدان"بعد يأس حضرموت وحلفاء 
في محاربة حليفھا " الشرح يحضب"ولھذا نجد حضرموت مع ". شمرا"، وخاصموا "الشرح"وانضموا إلى جانب الملك 

   ".شمر ذي ريدان"السابق 

" إنسان"، أي "أيسن"قام بھا " الشرح يحضب"تدوينا صحيحا حتى االن إن ثورة صرت في أيام ويحدثنا نص ناقص لم يدون 
ملك "، وتجرأ على آلھته بثورته ھذه على "نمران"أو انه كان من عشيرة تسمى ب " نمران" "نمرن: "ثار على اآللھة، اسمه

اإلنسان "ھذا : من تأديب ھذا الغر" لشرح يحضبا"ثم يذكر النص، اال انه بفضل اآللھة ورحمتھا تمكن . سبأ وذي ريدان،
وانه شكرا . ، بل حارب حتى ذوي قرابته ورحمه، فاستحق العقاب"انسن"الذي حارب اآللھة والبشر " أيسن نمرن" "نمران
ومن " الشرح يحضب"الذي ساعد عبده " عثتر ذو ذبن رب معبد محر حطبم"، أي اإلله "عثتر ذ ذبن بعل بحر حطبم"لإلله 
بصنعاء، " قصر غمدان"، أي "غدان" "غندن"و " سلحين" "سلحان" "سلحن: "يه بالنصر والعافية والخير، وعلى قصريهعل

، وادام عليه نعمه، ووقاه كل بأس، تيمن باعالن ذلك للناس، ليحمدوا اإلله، وليشكروا نعم االلھة عليھم، "صرواح"وعلى 
ذات " "ذات بعدان" "ذت بعدن"و " ذات حمى"، "ذات حميم" "ذت حمم"و  "المقه"و " ھوبس"و " عثتر: "ولتديمھا عليه بحق

  ".شمس" "شمسم"و " بعدان

، بعض االستھجان واالزدراء بھذا التائر، الذي ھو "االنسان نمران"، ومعناه "انس نمرن" "ايسن نمرن"وقد يكون في تعيبر 
وقد ورد اسمه في كتابة . على رأي بعض العلماء" عبت"أقيال قبيلة " اقول"أحد " رب شمس نمران"، أي "رب شمس نمرن"

، ألنه من عليھم بالعافية، "تالب ريام بعل شصرم"، وذلك لشكر اإلله "بتع"دونھا رجال يظھر أنھم كانوا من أتباعه، ومن قبيلة 
  .، وبارك على قبيلته"رب شمس نمران" "رب شمس نمرن"وأسعد قيلھم 

، ولذلك كان القضاء "الشرح يحضب"، كانت ثورة خطيرة كبيرة على "نمرن اوكن" "ننمران اوكا" "نمران"ويظھر أن ثورة 
  .عليھا من األمور المھمة بالقياس إليه

" رب شمسم نمرن"الذي ثار على سيده وأغضب آلھته بثورته ھذه، ھو " إنسان نمران" "انسن نمرن" "اإلنسان نمران"إن 
وقد دونھا رجال . الذي ورد ذكره في احدى الكتابات" ميتوخ"و " وردتمنم"على رأي " بتع"أحد أقيال " رب شمس نمران"

ألنه من عليھم " تألب ريام بعل شصر" "تالب ريمم بعل شصرم"شكرا لإلله " بتع"يظھر أنھم كانوا من أتباعه، أي من قبيلة 
  .، وبارك في قبيلته"رب شمس نمران"بالعافية، وأسعد قيلھم 

والضاھر أنه ھو القيل المذكور ". رب شمس نمران من آل بتع"، أي "ب شمسم نمرن بن بتعر: "وقد ورد في أحد النصوص
رب "ھذا، ھو الملك " رب شمس"إلى " فلبي"وقد ذكر . MM 82  ،REP.EPIG 3621في النص المتقدم الموسوم ب 
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، واستنتج من "مأرب"في وذكر أن ھذا الملك عرف بواسطة ھذا النص الذي عثر عليه ". شمس نمران ملك سبأ وذي ريدان
وال ". مأرب"التي تقطن في الھضبة ھضبة ھمدان، امتد نفوذھا حتى بلغ السھل الذي تقع به " بتع"ذلك أن ھذه األسرة أسرة 

الذي " رب شمس نمران"أي ھذا القيل ھو الملك " آل بتع"الذي ھو من " رب شمس نمران"إلى أن " فلبي"أدري كيف توصل 
رب شمس نمران المذكور "فليس في ھذا النص الذي أشار إليه إشارة يمكن إن يستدل مھا على أن " دانملك سبأ وذي ري"ھو 

ورد  REP. EPIG 4138:فھذ النص ال يخصه اذن، وانما ھنالك نص آخر رقمه. فيه، ھو ملك من ملوك سبأ وذي ريدان
  .أتحدث عنه في حديثي عن ھذا الملكس" فلبي"، وھو نص لم يشر إليه "رب شمس نمران ملك سبأ وذي ريدان"فيھه 

وقد ذھب بعض الباحثين إلى أن النص المذكور لم يكن يقصد ثائرا من أھل اليمن ثار على اآللھة واإلنسان، وإنما قصد به 
" الشرح يحضب"وھي معادية بالطبع ألھل اليمن وآللھتھا، فشكر . ، التى جاءت من الخارج إلى اليمن"أوليوس غالوس"حملة 
  .1كان ھو الملك يومئذ آلھته، ألنھا نصرته على القادمين المغيرين، وأنقذت شعبه منھم الذي

، ويرى أن المراد من "أوليوس غالوس"حملة  CIH 429: رأي من يقول إن المراد من النص Jamme" جامه"ويعارض 
 Jamme 594 Jamme 684 Jammeالذي ورد اسمه في النصوص " نمرن اوكن" "نمران أوكان"ھو " نمران"

711 Jamme 739 Jamme 758.  

، كما ورد  Jamme 594في النص " سعد" "سعدم"، وھما ابنا "جحضم احصن"مع اسم أخيه " نمران أوكان"وقد ورد اسم 
وقد ". يازل بين"أما النصوص األخرى، فلم يذكر فيھا اسم ". يأزل بين"و " الشرح يحضب: "في ھذا النص اسما الملكين

أما النصوص األربعة . كان قد دونه في أيام حكم الملكين Jamme 594 5:من ذلك أن صاحب النص" جامه"استنتج 
، أى إلى أيام انفراد ھذا الملك بالحكم وحده بعد "الشرح يحضب"األخرى، فقد دونت بعد ذلك، دونت في أيام انتقال الحكم إلى 

  .في النصوص" يأزل بين"ى إلى إغفال اسمم الحادث المجھول آلذي ال نعرف من أمره اليوم شيئا والذي أد
" جحضيم احصن"و " نمران اوكان"انه كان تحت إمرة األخوين  Jamme 739 Jamme 758: ويظھر من النصين

ومعنى ھذا إن ھذين األخوين كانا من أصحاب القوة والسلطان في ھذا العھد، وال يستبعد أن ". مقتوى"قائدان كبيران بدرجة 
، حتى دفعه إلى "نمران أوكان"إن الشعور بالعظمة قد ركب رأس " جامه"ويرى . جيشا خاصا بھما، يحاربان بهيكونا قد ألفا 

  .CIH 429: على النحو المذكور في النص" الشرح يحضب"الثورة على سيده 

". بأ وذي ريدانملكي س"وقد نعتا فيھا به . CIH 954في الكتابة " الشرح يحضب"بعد اسم شقيقه " يأزل بين"وقد ذكر اسم 
وھي من بقايا نص سقطت أسطره األولى، وذكرت فيه اسماء، عدد من ". المقه بعل مسكت ويث وبران"وقد ورد فيھا اسم 

   ".بني جدن"الرجال من 

. وھو نص سقطت منه كلمات، وال سيما في األسطر األولى منه CIH 398وذكر اسمھما على الترتيب نفسه في النص، 
غير اننا نالحظ أيضا انه ذكر ". ملكي سبأ وذي ريدان"وقد دعيا في النص ب . فسبب سقوطھا عدم فھمنا المراد فھما صحيا

كان خصما " رشعر أوت" "شعرم اوتر"، مع إن "ملك سبأ وذي ريدان"، ونعته ب "شعرم أوتر"في السطر الثامن منه اسم 
ويالحظ إن كلمة  ؟وعلى أي محمل نحمل ھذا القول ؟، فلم ذكر معھما في النص"يأزل بين"و " الشرح يحضب"للملكين 

أو " سيديه"أي " مرايھمي"، كما ذكرت كلمة "شعر أوتر"ذكرت مباشرة قبل اسم " سيده" "سيدھم"أي " مرأھم" "مراھم"
فنرى من ھذا النص إن ". الشرح يحضب وأخيه يأزل بين: "أي" ازل بينالشرح يحضب واخيھو ي"قبل جملة " سيديھم"

فھل يدل ھذا على إن ". سبأ وذي ريدان"ملوكا على " يأزل بين"وأخاه " الشرح يحضب"و " شعر أوتر: "صاحبه نعت الثالثة
" يأزل"وأخوه " الشرح"ن يحكم في مكان بينما كا" شعر أوتر"وقد كان  ؟ھؤالء الثالثة حكموا حكما مشتركا وفي وقت واحد

يحكمان في مكان آخر، وان صاحب النص أو أصحابه كانوا يملكون أرضين في جزءي المملكة، لذلك اضطر أو اضطروا 
" شعر"ھذه أسئلة تصعب االجابة عنھا باإلستناد إلى ھذه الكتابة التي لم تتعرض لعالقات  ؟إلى ذكر الملوك الثالثة في النص

  .ال يمكننا استخراج أي جواب منھا مقنع في ھذا الوقتوأخيه، و" الشرج"مع 

التي دعا في ھذا " المقه"في ھذا النص ھو ألجل أن ينتقم اإلله " شعر أوتر"أن السبب الذي من أجله ذكر اسم " ھومل"ويرى 
تصرا على الذين استطاعا في النھاية أن بن". يأزل"وعلى شقيقه " الشرح"النص منه، ولكي ينزل رحمته ونعمته على 

  .ھذا ھو الذي قصده أحد النصوص، حيث أشير إلى اإلنسان الذي ثار على سيده" شعر أوتر"، وأن "شعر أوتر"خصمھما 

شعب "، و "محرم بعل أوعالن" "محرم بعل اوعلن"، و "أرض خوالن"، أي "ارضن خولن"وقد وردت في ھذا النص جملة 
   .، أي قبيلة صرواح"صروح
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ملك "جملة " الشرح يحضب"وقد وردت قبل اسم " الشرح يحضب"ذكر فيه اسم . نص آخر Le Museonونشر في مجلة 
ويظھر أن أصحاب النص قد تيمنوا بذكر اسم . ، وھي بقايا كلمة"حمد" "ح م د: "، وقبلھا ثالثة أحرف ھي"سبأ وذو ريدان ابن

االسم طمست معالمه بفعل العوامل الطبيعية  غير إن ھذا. ممن كانوا ملوكا على سبأ وذي ريدان" الشرح يحضب"أحد أبناء 
  ".مك سبأ وذو ريدان"جملة " الشرح يحضب"وذكرت بعد . وتقادم العھد، فلم يبق منه أثر

وقد لفتت بعض الكتابات، قدر بعض الباحثين عددھا بأحد عشر نصا، أو أكثر من ذلك بقليل، أنظار العلماء إليھا، ألنھا لم 
فاستنتج من . خالفا للكتابات األخرى التي يربو عددھا على ھذا العدد، والتي تذكر اسم الشقيقين معا" يأزل بين"تذكر اسم 

، فصار الحكم "الشرح يحضب"أن حدثا وقع له أخذه إلى العالم الثاني، وذلك في حياة اخيه " يأزل"اغفال تلك النصوص السيم 
ا حمله على اشراك ابنه معه في الحكم، فصار اسم ابنه يرد بعد وحده، وبقي على ذلك إلى أن بدا له م" الشرح يحضب"إلى 

  .اسمه في الكتابات

مدونا فيھا بعد " يأزل بين"مشكلة عثور الباحثين على كتابات ورد فيھا اسم . ويواجه ھذا االستنتاج مشكلة ليس من السھل حلھا
، بل بقي حيا وشھد نفسه وفاة "الشرح"ت في أيام لم يكن قد ما" يأزل بين"ومعنى ھذا إن ". الشرح يحضب"اسم أحد أبناء 

فال يمكن األخذ إذن برأي من يقول انه كان قد أدركه أجله في حياة أخيه، اللھم . شقيقه ثم عاش فعاصر حكم أحد أبناء شقيقه
شقيق " ينيأزل ب"، لم يكن "الشرح يحضب"، وھو ابن "نشأكرب يھأمن يھرجب"المذكور بعد " يأزل بين"اال اذا قلنا إن 

وعندئذ يكون ". نشأكرب نفسه"، أو ابنا ل "نشأكرب"شقيق " وتر يھأمن"، بل شخصا آخر، كأن يكون ابنا ل "الشرح يحضب"
   .في حياة أخيه" الشرح"شقيق " يأزل"في امكاننا االدعاء بوفاة 

. حيا وادراكه أيام حكم أوالد شقيقه" زليأ"وھناك احتمال آخر قد يكون مقبوال للعقل أكثر من االحتمال األول، ھو احتمال بقاء 
بوقوع خصومة بين األخوين اشتدت حتى " الشرح"وعندئذ يمكن تفسير اختفاء اسمه في الكتابات في األيام المتأخرة من حكم 

ب أي إلى خلعه وتجريده من اللق. ، وھو أصغر سنا من أخيه من الكتابات"يأزل"أدت إلى وقوع قطيعة بينھما والى حذف اسم 
إلى والية شقيقه " وتر يھأمن"وقد بقي مخاصا لشقيقه حتى أدركت شقيقه، ثم مخاصما البن أخيه . الرسمي وھو لقب الحكم

أشرك عمه معه في الحكم، ولھذا أدرج " " سبأ وذي ريدان"عرش " نشأكرب"فلما ولي . الحكم" نشأكرب يھأمن يھرحب"
  .الملك الفعلي وارث العرش" ربنشأك"اسمه من جديد في الكتابات، ادرج بعد اسم 

فليس في استطاعتنا الجواب  ؟مع ابن أخيه في الحكم، وكيف عاد مرة ثانية إلى الحياة الرسمية العامة" يأزل"أما كيف أشرك 
" نشأكرب"وال يستبعد احتمال قيام أناس بالتوسط بين العم وبين ابن أخيه الصالح ذات بينھما، وقد يكون . عن ذلك جوابا أكيدا

ھو الذي صالح عمه وأرضھاه، لداقع شخصي، أو لمصلحة رآھا، أو الضطراره إلى ترضيته، لضف مكانته أو شخصيته، 
فيحب أن يكون قد تقدم " الشرح"شقيق " يأزل بين"ھذا، ھو " يأزل بين"على كل فاذا كان . ناراد االستعانة به لتقوية مركزه

  .في السن حين عاد إلى الحكم

ذو "في شھر " يرسم"ولم يذكر اسم أخيه فيه، وقد وجه به إلى قبيلة " الشرح"أمر به " وتف"صوص ال ولدينا نص من ن
" حزفرم"من آل " معد كرب بن تبع كرب" "معد يكرب بن تبع كرب"وفي وفي السنة السادسة من بني " نسور األول

ن أحوال المزارعين والفالحين واآلبقين الذين وفي النص حديث ع. ، وقد ذكرت فيه أسماء عدد من سادات ھذه القبيلة"حزفر"
، "يفعان" "يفعن"وادي : يھربون من المزرعة إلى مزارع أخرى، وال سيما من األرض التي يشمل أحكامھا ھذا النص، وھي

   ".غضران"إلى " ن...رأس مق"، وھي من "يبلح"وأرض 

فرون من مزارعھم، للتخلص من عملھم المرھق الشاق ويتبين من ھذا النص أن الفالحين، وأكثرھم من المسخرين، كانوا ي
وھي مشكلة أدت إلى تلف المزارع، واعراض . فيھا، ولعدم تمكنھم من كسب قوتھم، فصدر ھذا األمر في معالجة ھذه المشكلة

  .الناس عن الزراعة بسبب اكراه الفالحين على العمل فيھا صخرة، ولقسوة أصحاب األرض وموظفي الحكومة عليھم

وھم من سخيم، وذكر بيت " سمعي"وابنه، وأقيال " الشرح يحضب"على كتابة، ذكر فيھا " شبام سخيم"د عثر في أرض وق
  .ھم من القبائل التي ذكرت في عدد من الكتابات" ريمان"و". ريمان"

عھد : ، وھي من نصوص ھذا العھد"123و 95و 94:أحمد فخري: "وحده في النصوص" الشرح يحضب"وقد جاء اسم 
  ".ملك سبأ وذي ريدان"بالحكم، متلقبا ب " الشرح"انفراد 
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إلى ھذا العھد كذلك، وھو نص يتوسل فيه صاحبه إلى إلھه بأن يمن عليه بالسعادة والعافية،  Jamme 571ويعود النص 
  .حسد الشانئين، وبأن يبعد عنه كل شر، ويرد عنه كيد الكائدين، و"افقلم"وفي حاصل حصاده " اثمرن"وبأن يبارك في أثماره 

أب أمر " "أبأمر أصدق" "ابامر اصدق"دونه رجل اسمه . ، فقد كتب في ھذا العھد أيضا Jamme 567: وأما النص
، وذلك "كرب عثت" "كربعثت"، و "برل" "برلم"، وولداه "صريھو معد يكرب" "صريھو معد كرب"، وھو من بني "أصدق

" عثتر"الذي أصابه وألم به، في شھر " برلم"، وذلك لمناسبة نوم "لمقه ثھوانا"عند تقديمھم ثالثة تماثيل من ذھب إلى اإلله 
، ولمناسبة الحكم الذي رآه في منامه وتحقق "حذمة" "حذمت"من بني " سمھوكرب بن أبكرب" "سمھكرب بن ابكرب"من سنة 

صحيحة، وثمارا كثيرة وحصادا جيدا ولكي يديم نعمه عليھم جميعا، ويعطيھم ذرية طيبة . فيما بعد، ولمناسبة شفائه من مرضه
   ".الشرح يحضب، ملك سبأ وذي ريدان، بن فرعم ينھب ملك سبأ"وغلة وافرة، ويمن على سيدھم 

الشرح يحضب ؛ ملك "من ضباط " مقتوي"وقد دونه ضابطان كبيران . Jamme 572: والى ھذا العھد أيضا يعود النص
، تعبيرا عن "رضف"، يزن ثالثمئة "صراف" "صرفن"رصاص أو نحاس ، لمناسبة تقديمھا تمثاال من "سبأ وفي ريدان

بن مرض مرض "بالشفاء والصحة، ونجاه من عاقبة مرضه " الشرح يحضب"حمدھما وشكرھما له، ألنه من على سيدھما 
عليھما أصابه، ولكي ينعم " مقيظم"وكل أرق " باستم"ولكي ينعم عليه ويزيل عنه كل بأس ". مأرب"، بمدينة "بھجرن مرب

  .ويسعدھما ويبعد عنھما حسد الحاسدين وأذى األعداء

وقلق، ولم يذكر النص " مقيظم"، وھو بمأرب وقد أصيب بأرق "الشرح يحضب"ويتبين من ھذا النص أن مرضا نزل بالملك 
ذا توسل سبب المرض، ولكن يظھر أنه كان قد أصيب بأعياء وتعب بدني ونفسي، حتى استولى عليه األرق واالضظراب، ولھ

  .بأن يشفي سيدھما مما ألم به" المقه"ھذان الضابطان إلى اإلله 

وصاحب النص األول رجل . من نصوص ھذا العھدJamme 570و Jamme 569و  Jamme 568: وتعد الكتابات
ثد مر" مرثدم يھحمد"وقد قدم ھو وابنه ". ذمرى"، وكان من أقيال عشيرة "جرة" "جرت"وھو من " سعد شمس اسرع"اسمه 

يھحمد، إلى اإلله المقه تمثاال، ليمن على سيدھما الملك، وليحفظه من كل سوء، ولكي يبارك فيھما ويزيد نعمه عليھما وعلى 
   .سمھران" سمھرن"وعلى قبيلتھما قبيلة " جرت"أھلھما من 

ر أنه يقصد ، ويظھ"صلمتن"، تمثاال مؤنثا "كربأن" "مربان"، وھم من عشيرة Jamme 569: وقد قدم أصحاب النص
فقد دونه رجل، سقط اسمه األول  Jamme 570: وأما النص". الشرح يحضب"وذللك ليحظوا برضى ملكھم  -تمثاال المرأة

، أي عبد الملك، يقصد خادم الملك، "عبد ملكن: "، وقد قال عن نفسه"ركبان"، أي "ركبن"من النص، وبقي نعته فقط، وھو 
الذي كان " المقه"ة اليوم الثامن من المزرعة، فكفر عن تمھله ھذا وتجاھله أمر اإلله ذلك ألنه تمھل في عمله، فلم يجمع غل

عليه أن يقوم بخدمته وبأن يحضر موضع أداء الشعاثر له، وذلك بتقديمه ذلك التمثال وبأن يقوم بجني غلة المزرعة على نحو 
" المقه"، ويقصد بھا التوسل إلى اإلله "ح يده ولسانهوليشر: "، أي"ولشرح يدھو ولسنھو: "ويالحظ أنه استعمل جملة. ما يرام

يشرح هللا قلبه، فھي من التعابر المستعملة عند العرب : بأن يبسط يد الملك ولسانه، أي يبارك في يده ولسانه، كما نقول
  .الجنوبيين في ذلك العھد

يجعر "ب النص األول ھو وصاح REP. EPIG 4150و  REP. EPIG. 3990:في النصين" يأزل بين"ولم يذكر اسم 
" بعل كبدم" "تألب ريام"وقد قدم إلى اإلله ". ذي حجرم"المؤلفة لثلث " سمعي"على عشيرة " أقول"وكان قيال " بن سخيم

وليبارك فيه وفي ". وتر" "وترم"، ملك سبأ وذي ريدان، وعلى ابنه "الشرح يحضب"خمسة تماثيل لينعم ويبارك على سيده 
  ."ريمان" "بيتو"بيته 

عثتر " "عثتر ذ ذبن"تمثاال إلى اإلله " رثد ثون"وشقيقه " شرح عثت أريم"صاحباه لشقيقان،  REP.EPIG 4150: والنص
له وشاكرين، اذ من عليھما، وأوفى لھما ما طلبا وسأال، وكان ذلك في أيام " حمدم"حامدين " بعل بحر حطبم"، "ذو ذبان

   ".الشرح يحضب ملك سبأ وذي ريدان وابنه وتر"

الشرح "ويظھر انھما كتبا في أيام انفراد ". ملك سبأ وذي ريدان"لقبه، ولم يكتبا جملة " وترم"ويالحظ إن النصين لم يذكرا بعد 
  .ادارة األمور، لمساعدة أبيه فقط، ولم يكن قد منحه أبوه يومئذ حق التلقب بألقاب الملوك" وتر"وتولى ابنه . بالحكم" يحضب

لقد رايناه محاربا مقاتال حارب الحبش، وحارب حمير، وحارب حضرموت، " الشرح يحضب"أيام حكم  لقد بلغننا اآلن نھاية
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" سلحان"قصر : أو صنعاء ليستقر في قصريه ومقري حكمه" مأرب"ال يكاد يعود إلى احدى عاصتيه . وحارب قبائل أخرى
ترك راحته واالسراع نحوھا للقضاء عليھا  وليستريح بعض الوقت، حتى تشتعل ثورة ھنا أو ھناك تدفعه إلى" غمدان"أو 

لقد أجھدته ھذه الحروب وتلك الفتن، فأتعبت جسمه ونھكت أعصابه، حتى أصيب . واخمادھا حتى ال يمتد لھيبھا إلى مكان آخر
ىء مرارأ بأمراض وطغى عليه األرق، وھذا ما حمل المقربين إليه على التوسل إلى آلھتھم، لتمن عليه بالشفاء وبنوم ھاد

مريح، ولتمنحه الراحة واالستقرار، وتبعد عنه األتعاب وشر األعداء األشرار وحسد الحاسدين، داللة على كثرتھم وتعبيرا 
   .عن تلك الفتن المتتالية التي كانت في تلك األيام

رواح واألموال، واحلت وقد كلفت ھذه الحروب وتلك الثورات العربية الجنوبية أثمانا باھظة، وأنزلت بھا خسائر فادحة في األ
فجعلتھم في حالة نفسية قلقة مضطربة، بدليل ما نجده من توسالت . بكثير من مواضعھا الدمار والخراب، ونغصت عيش أھلھا

ترتفع إلى االلھة تدعوھا بأن تمن على عبيدھا بنعمة الطمأنينة والھدوء واالستقرار، كما نشرت فيھا األوبئة واألمراض التي 
الناس بالجملة فتكا، وأحلت الھالك بالمزارع والحقول، وبالمدن فردمت آبار، عاشت عليھا الزراعة والقرى كانت تفتك ب

والمدن، واقتلعت األشجار، وأتلفت الحقول والمزارع، وأوذيت مجاري المياه التي تسقيھا، وخربت مدن، وأعمل في أھلھا 
خلق تعاسة وبؤسا، ويوثر في الوضع العام بجملته تاثرا سيئا، السيف، أو سيقوا أسرى، ووضع على ھذا النحو ال بد أن ي

  .يصير ارثا ينتقل إلى الطبيعة الجديدة

إن ھذا االقتتال وھذا النظام االقطاعي يصادف زمن حلول الخيل محل الجمل في  J.Ryckmans" ريكمنس"وقد الحظ 
ش العربية الجنوبية استعملت سروجا جيدة لدوابھا أن جوي.W.Dostalالقتال في أواسط جزيرة العرب وجنوبيھا، كما الحظ 

التي تحارب عليھا، وأن قبائل أواسط جزيرة العرب، حسنت من أنظمتھا وكفايتھا في القتال مما أكسبھا قدرة في الغزو بسرعة 
مة المجزيرة، إذ لم فأثر كل ذلك في السياسة العا. واالنتقال من مكان إلى مكان في مدة قصيرة، فأكسبھا شانا عسكريا وسياسيا

تبق القوى العسكرية محصورة في مناطق الزراعة في ھضاب جنوب جزيرة العرب، وانما انتقلت إلى بقية أنحاء جزيرة 
العرب، إلى مواضع اآلبار والرياض والعيون حيث تركزت الزراعة كما حدث في يثرب وفي الطائف وفي أماكن زراعية 

   .وافل مثل مكة، أھلتھا ألن تختص بالتجارة، وان تنال مكانة بھاأخرى، أو إلى مواضع تقع على طرق ق

، اذ كانا يحكمان حكما مشتركا في حوالي السنة الخمسين قبل "يأزل بين"مع أخيه " الشرح يحضب"حكم " جامه"لقد وضع 
كما منفردا ال يشاركه فيه ح" الشرح"الميالد، وجعل نھاية ھذا الحتم المزدوج حوالي السنة الثالثين قبل الميالد، حيث حكم 

  .وقد دام ھذا العھد إلى حوالي السنة العشرين قبل الميالد أوبعدھا بقليل. أحد

كان في النصف األخير من القرن " الشرح يحضب"المتقدم، ورأي الباحثين الذين ذھبوا إلى أن حكم " جامه"واذا جارينا رأي 
على انه ملك " سترابون"، الذي ذكره Ilasaros" إلساروس"نا القول بأن األول قبل الميالد، وفي الربع األخير منه، جاز ل

ولكن جمھرة أخرى من الباحثين ". الشرح يحضب"ھو ھذا الملك " اوليوس غالوس"السبئيين في أيامه، وكانت في عھده حملة 
" 125"ال حكمه فيما بين السنة مث" فلبي"إلى ما قبل ذلك، فقد جعل " الشرح"والمتخصصين في العربيات الجنوبية ترجع أيام 

  .قبل الميالد" 105"والسنة 

بعد أبيه، ودعت له وألبيه بالعافية ودوام البركة " الشرح"، ذكرت ابن "يأزل"ھذا، ويالحظ إن بعض الكتابات التي اغفلت 
  .آنذاك" ملك سبأ وذي ريدان"والنعمة، اال إنھا لم تنعته بنعت، مما يدل على انه لم يكن يحمل لقب 

بعد " يأزل بين"اسم " فلبي"، فقد وضع "الشرح يحضب"وقد اختلف افى الباحثون في ضبط اسم الشخص الذي ولي الحكم بعد 
الشرح "من بعده، وھو ابن " نشأكرب يھأمن يھرحب"، داللة على انه ھو الذي حكم بعده، ثم وضع "الشرح يحضب"

  .كما رأينا" الشرح يحضب"ھو شقيق " يأزل بين" اذ إن. ، ومعناه انه ھو الذي حكم بعد وفاة عمه"يحضب

ويرى بعض الباحثين ". الشرح يحضب"، وھو كذلك أحد أبناء "نشأكرب يھأمن يھرجب"بعد " وتر يھأمن"اسم " فلبي"ووضع 
   .وقد ورد اسمه في عدد من الكتابات". وتر"بعد اعتالئه العرش، وكان قبل ذلك يعرف ب " يھأمن"اتخذ لقب " وترا"أن 

حيو عثتر "وقد جعله شريكا له في الحكم، ومعاصرا ل " الشرح يحضب"بعد " يأزل بين"، فقد دون اسم "ريكمنس"أما 
ثم جعل الحكم في ". علھن نھفن" "علھان نھفان"والمالك من بعده، وآخر من حكم من أسرة " شعر أوتر"، وھو ابن "يضع
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غير انه لم يذكر انه ولي الحكم، كما انه لم يذكر أي شيء آخر " روت"وذكر معه اسم ". الشرح يحضب"ابن " نشأكرب يھأمن"
  ".ذمر على بين"ثم ترك فراغا، ذكر بعده اسم . عنه

" 5"الذي ھو أبوه، وجعل حكمه ملكا في حوالي السنة " الشرح يحضب"ملكا من بعد " وتر يھأمن"، فقد نصب "جامه"وأما 
  .بعد الميالد" 10"قبل الميالد، حتى السنة 

 REP. EPIGو ERP. EPIG. 3990تحدثت عنه، وقلت إن اسمه قد ورد في النصين " وتر"، ھو "وتر يھأمن" و
أما في النصوص األخرى، فقد ذكر فيھا ". ملك سبأ وذي ريدان"اللذين ورد اسمه فيھا غير مقرون يلقب، وال جملة  4150

  ".وذي ريدانملك سبأ "، وذكر بعده شعار حكمه ملكا، وھو "يھأمن"لقبه، وھو 

، ھو CIH 258و  CIH 10: المذكور في النصين" وتر يھأمن"إن من المحتمل أن يكون " موردتمن"و " ميتوخ"ويرى 
و " ميتوخ"ويرى ". ملك سبأ"جملة  CIH 10في النص " وتر يھأمن"وقد ذكرت بعد . ھذا الذي نبحث عنه" وتر يھأمن"
وتر "فلما أصبح ملكا، عرف ب . وذلك قبل اعتالئه العرش" وتر" "ترمو"كان يعرف ب " الشرح"أيضا إن ابن " موردتمن"

   .لقبا رسميا له" يھأمن"، أي باتخاذ لقب "يھأمن

الرم "، تولى ادارتھا وقيادتھا "خوالن جددان" "خولن جددن"عن معارك وقعت في أرض  Jamme 601: ويتحدث النص
على عشيرة " قول"، وكان قيال "سخيم" "سخيمم"و من عشيرة ، وھ"الريم يجعر" "الرام يجعر" "الريام يجعر" "يجعر

" وترم يھأمن"إن سيده الملك : وقد ذكر فيه. وھو صاحب النص، واآلمر بتدوينه". ححجرم"، التي تكون ثلث قبيلة "سمعي"
ؤدبھا ألنھا ، وي"خولن" "خوالن"أمره بأن يسير إلى عشائر " ملك سبأ وذي ريدان ابن الشرح يحضب ملك سبأ وذي ريدان"

وقد استطاع ھذا القائد كما يذكر في نصه أن يقھر الثائرين . عصت الملك، وشجعت قبائل أخرى على العصيان، فانضمت إليھا
الذي وفقه ونصره، فقدم " بعل أوام" "المقه ثھوان"ويحطم مقاومتھم، ثم عاد بعد ذلك بغنائم كثيرة، سرت الملك فشكر اإلله 

را عن شكره، وعن مننه عليه، اذ نصره في معركتين مع قبائل خوالن ومن انضم البھا، اللتين قھر فيھا إليه تمثالين له، تعبي
ويبعد . أولئك الثائرين، ولكي يزيد من نعمه عليه، ويبارك في ملكه وفيه وفي أھله ويعطيه بركة في زرعه وقوة في جسمه

  .عنه اذى األعداء

 Jamme: وأما النص. نفسه" الرم يجعر"ل وفي مضونه، وصاحبه ھو ھو في معنى النص األو Jamme 602: والنص
، وذلك "عقبن" "عقبان"، وأوالده، وھو من عشيرة "الفارع بن مقر" "فرع بن مقر" "فعرم بن مقرم"، فقد أمر بتدوينه 603

ھذه المناسبة قدموا إلى وتيمنا ب". ذي عقبان" "ذ عقبن"وصرحا في " مزودا"صھريجا و " سقاية"، أي "سقه"لمناسبة انشائھم 
   ".وتر يھأمن ملك سبأ وذي ريدان: "اإلله المقه تمثاال حمدا له وشكرا على أنعنه عليھم، وكان ذلك في أيام

وتعبيرا عن حمده وشكره له، . على نعمه التي أنعمھا عليه" المقه"، اإلله "وھاب أصدق" "وھب اصدق" "وھبم اصدق"وشكر 
الشرح يحضب ملك سبأ "، ابن "وتر يھأمن، ملك سبأ وذي ريدان"، وذلك في أيام "تماثييل"ة أصنام ثالث" أوام"قدم إلى معبده 
وبشمس : "ومما يلفت النظر فبه ورود جملة. Jamme 604وقد سجل شكره ھذا في نص، وسمه الباحثون ب". وذي ريدان
  .فونعتھا تن: وبشمس الملك تنف، ويقصد بھا وبشمس إلھة الملك: ،أي"ملكن تنف

والنصوص الثالثة األخرى، ھي في أمور شخصية، ال صلة لھا بالسياسة وبالحرب وببقية النواحي من الحياة العامة، كل ما 
، وما "أولدم اذكرم"فيھا توسالت وتضرعات إلى اآللھة بأن تمن على أصحابھا بالخيرات وبالبركات وبالسعادة وبأوالد ذكور 

  .الكالم على مضونھا في ھذا المكانولذلك ال أجد فائدة في . شاكل ذلك

" الشرح"ھذا ھو أحد أبناء " نشأكرب"و. في الحكم" وتر يھأمن"بعد اسم " نشأكرب يھأمن يھرحب"اسم " جامه"وقد وضع 
  ".وتر يھأمن"أيضا، فھو شقيق 

صاحبھا رجل ، وJamme 619: ، من جملتھا الكتابة"نشأكرب"وقد حصل الباحثون على عدد من الكتابات من أيام حكم 
وقد ". حالحل" "حلحل" "حلحلم"من عشيرة " داديل" "دادايل" "دودايل" "ددال"، وانه "ربئيل أشوع" "رب ايل اشوع"اسمه 
، درجة نائب الملك، أو "عاقب" "عقبت"ويراد ب ". نشق"أي " نشقم"الملك على مدينة " عقبت"عاقب " رب ايل أشوع"كان 

، ومن اضطراب وقع له "نشق"م وقد دون كتابته عند شفائه من مرض ألم به وھو في مدينة ممثله الذي يمثله ويدير مكانا ما
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من ظھره على ما يبدو من النص، ولكي يحظى برضى " رب ايل أشوع"في معدته، ومن سقوط بعيره بعثرة عثرھا، فسقط 
   ".ننشأكرب يھأمن يھرحب، ملك سبأ وذي ريدان ابن الشرح يحضب، ملك سبأ وذي ريدا"سيده 

شكرھم وحمدھم " آل ذخر" "ال ذخرم"،ھم من " ھوفئيل" "ھوف ايل" "ھوف ال"و " يزيد" "يزد"وأخواه " رب ايل"وسجل 
، ومن كل "تشينت ھشين"، ألنه نجاھم مما ألم بھم من أمراض، وخفف عنھم كل شين نزل بھم "بعل أوام" "المقه ثھوان"لإلله 

وضعوه في معبد ذلك اإلله، كما أھدوا إليه صنما، أي تمثاال، تعبيرا عن شكرھم  مصيبة ألمت بھم فنھكتھم، سجلوه على لوح
  .وحمدھم له، وكان ذلك في عھد ھذا الملك الذي نتحدث عنه

وفي ". يھأمن يھرحب"بدال من " ايمن يھرحب"، وقد نعت فيه ب REP. EPIG. 3563: في النص" نشأكرب"اء اسم .وج
على قبيلة سقط اسمھا فيه أيضا، وقد عبروا " اقول"أصحابه فيه، وكانوا أقياال  قد سقط اسم REP.EPIG 4191: النص

المقة "وقد ذكروا فيه أنھم أھدوا الإلله . ، على سببل األدب والتعظيم للملك"عببد نشأكرم"، أي "ادم نشأكرب"عن أنفسھم ب 
أي فضة أو رصاص أو نحاس،  "صرفن"مصنوعا من صريرف " صلمن"، صنما "أوعالن"، أي المقه رب "بعل اوعلن

   .، وصنما آخر من ذھب، ألنه من عليھم وأجاب كل ما سألوه"صرفان" "صرف"بحسب تعريب الباحثين لكملة 

. Jamme 611، واآلخر النص Jamme 611:نصين آخرين، أحدھما النص" نشأكرب يھأمن يھرحب"وقد سجل الملك 
، صنمين، أي تمثالين من ذھب، "بعل اوم" "اوام"، وھو معبده المسمى "ثھوانالمقه "دون في النص األول أنه أھدى لمعبد 

أي األمطار التي " ببرق خرف"، "برق الخريف"ووفى له كل ما طلبه منه، وأعطاه " واستوفين كل دعت"ألنه أجاب دعواته 
فضح " "فضحم"من  "نشأكرب من معد يكرب"تتساقط في موسم الخريف، فتحيي األرض وتغيث الزرع، وذلك في سنة 

التي تجعل المريض وكأنه يرتجف من " المالريا"، أي "البرداء"، وربما قصد به مرض "بردم"، وألنه حفظه من البرد "الثاني
، ومن سحب الھوام والحشرات التي ظھرت "جراد"ب " جامه"وقد ترجمھا " اربيم"أو ربما قصد به نزلة أصابته، ومن . البرد

كي يزيد في نعمه عليه ويباركھا، ويحفظه ويحفظ ملكه "و". بھيت برقن"بة حدوث ھذا البرق، في ھذا الموسم، بمناس
  .من شأن كل شانىء وحاسد وعدو له" وضع"ويحط " لثبر"، ولكي يثبر "خميسه" "خمسھمو"ويحفظ جيشه " ملكھمو"

، وھو "المة"لى معبد اإلله إ" صلمن"، انه قدم صنما، "نشأكرب يھأمن يھرحب"، فيذكر فيه Jamme 611: وأما النص
من سنة " ھوبس وعثتر"، حمدا لذاته، ألنه أعطاه كل ما أراده وطلبه منه، ووفاه له، قدمه في شھر "أوام" "اوم"معبد 

ولكي يديم نعمه عليه، ويمنحه القوة والحول، ويبارك في ملكه ". ثلثن"حذمة الثالث " حذمت"من " نشأكرب بن معد يكرب"
   .جيشه، ويقھر أعداءه، ويعز "ملكھمو"

، يخبر فيه انه أھدى Jamme 877بتدوينھا، ھو النص الذي وسم ب" نشأكرب"ولدينا نص آخر من النصوص التي أمر 
، ألنه من عليه، وأوحى إليه في قلبه بأن يقدمه إليه، وألنه "صلمن"، صنما "بعل أوام"، وھو معبد "المقه ثھوان"لمعبد اإلله 

حذمة " حذمت"من " سمھكرب بن ابكرب" "سمه كرب"من سنة " ھوبس"وقد أھداه له في شھر . ه منهأجاب كل ما سأله وطلب
" بعل مسكت" "المقه ثھوان"ولكي يديم نعمه عليه، وييارك فيه، ويبعد عنه أذى األشرار واألعداء، وذلك بحق ". ثلثن"الثالث 

  ".يثو برءآن" "يثو برن"و 

، من بني "عبيل" "عبل" "عبال" "عبلم"وصاحبه من عشيرة  Jamme 621ب وورد اسم ھذا الملك في نص آخر وسم 
الذي وفى له كل مطلب طلبه منه، وذلك في عھد " المقه"وقد دونه تعبيرا عن حمده لذات إلھه ". أأذن" "أأذنان" "ااذنن"
" يحمد يزن"وولداه ": أبو كرب أصحح" "ابكرب اصحح"وصاحبه  Jamme 622، كما ورد اسمه في النص "نشأكرب"
" أنبر" "آل انبر"ومن " جرة" "آ ل جرت"، وھم من "أحمد يزيد" "أحمد يزد"، و "يحمد يزءان" "يحمد يزأن" "يحمد يزان"
، الذي أغناھم وأنعم عليھم بغنائم حرب أرضتھم، ولمي يمن عليھم بتنفذ "المقه"وقد دونا فيه حمدھما وشكرھما لإلله " ال انبر"

اياه، ولكي يبارك في زرعھم وفي حاصلھم الشتوي وحاصل الخريف وحاصل الصيف، " نشأكرب"أي أمر يكلفھم الملك 
ويبعد األرق عنھم، وكل " بن باستم"ويبعد عنھم كل بأس : ولكي يمنحھم البركة في أرضھم ويوفر لھم الماء إلسقاء زرعھم

   .في ھذا النص" يحمد"و " دأحم"ويالحظ ورود اسم . مكروه وكل أذى وحسد الشانئين البعيدين والقريبين

، وكان من كبار ضباط "نشأى" "نشاى"، وھو ابن "أحمد يغنم" "احمد يغنم"عن حملة قام بھا  Jamme 612ويتحدث النص 
صنما من ذھب، ألنه من عليه وافاض " المقه"، المخحص بعبادة اإلله "بعل اوام"، بأنه أھدى لمعبد "نشأكرب"الملك " مقتوى"

اتو "وجيش الملك إلى أرض حضرموت، وألنه أعاده سالما بريئأ " اقولن"يده في الحملة التي قادھا مع أقيال عليه بنعمه، وأ
  .معافى بعد أن قتل رجلين، ولكي يزيد في نعمه عليه وتوفيقه له، وليبعد عنه أذى الشانئين" ببريتم
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في حضرموت، وال األسباب " بأ وذي ريدانس"والنص المذكور نص موجز، لم يذكر أسماء المواضع التي حارب فيھا جيش 
ويظھر من ايجازه ھذا ومن عدم إشارته إلى عودته بغنائم وأسرى وأموال، إن الحملة . التي أدت إلى ارساله إلى ھناك
وإال قادھا الملك نفسه، فقد كان من عادة الملوك عندھم ترؤس الحمالت الكبيرة، وادارة . المذكورة لم تكن حملة كبيرة

وعدم إشارة ھذا النص إلى وجود الملك مع رجال الحملة، . وب بأنفسھم اذا كانت كبيرة، ولو رئاسة شكلية أو رمزيةالحر
يشير كما قلت إلى صغر حجمھا، والى أن الغاية التي ارسلت من أجلھا لم تكن ذات خطر، وقد تكون لمجرد تأديب قبائل من 

   .لتأديب تلك القبائل الثاثرة" نشأكرب"رسلھا الملك فأ. حضرموت تحرشت بسبأ أو عصت أمر ملك حضرموت

". بيت ريمان"سادات " سخيم"خبر معارك اشترك فيھا أصحاب النص، وھم من بني  Jamme 616: ونقرأ في النص
، كما كانوا من كبار "ھجر" "ھجرم"التي تؤلف ثلث قبيلة " سمعي"من عشيرة " يرسم"على عشيرة " اقول"وكانوا أقياال 

وقد نشبت تلك المعارك من امتناع عدد من القبائل عن دفع ما استحق عليھا ". مقتوى"، أي من درجة "نشأكرب"الملك ضباط 
خوالن "من في ضرائب، مما حمل الملك على ارسال حملة عسكرية إليھا، تمكنت من تأديبھا واخضاعھا، فاضطرت عشاثر 

لمقابلة الملك وعرض طاعتھم عليه وخضوعھم " صنعو"مدينة صنعاء إلى ارسال ساداتھا وأشرافھا إلى " خوالن جدد" "جددم
 -وھم قادتھا -وسر أصحاب النص. وقد رضي المللك عنھم، وأدوا ما استحق عليھم من إتاوة، وبذللك نجحت ھذه الحملة. له

  .بھذا النصر

" حكمم"، و "ايدعان" "ايدعن" و" أبأس" "اباس"دوأت ا وعشاثرھا، وھي " "دوات"وتحدث النص بعد ذلك عن عصيان قبيلة 
، و "سبس" "سبسم"و " جدلة" "جدلت"، و "أھالني" "اھلنى"و " كاھل" "كھلم"و " غمد" "غمدم"و " حدلنت"و " حكم"
وقد ثارت كل ھذه ". حرة" "حرت"من " رضحتان" "رضحتن"و " أوم" "أومم"و " حجرلمد"و " حرام" "حرم" "حرمم"

ن دفع الضرائب، فاضطر الملك إلى إرسال قوة عسكرية عليھا، التقت بھا في أسفل العشائر، وعصت الملك، وامتنعت م
، فانتصرت عليھا، أي على العشائر "تدحان" "تدحن"و " خلب"و " بأران" "بأرن" "بئران" "بارن": "بسفل اوديتن"األودية 

   .الثائرة، واخذت منھا غنائم كثيرة وأسرى

نشأكرب يھأمن يھرحب، ملك : "من بعده، وذلك على ھذا النحو" يأزل بين"ه ثم اسم وعثر على كتابات أخرى، ورد فيھا اسم
 -وذلك كما ذكرت سابقا-وقد أوجد ورود ھذا االسم". سبأ وذي ريدان ابن الشرح يحضب، ويأزل بين، ملكي سبأ وذي ريدان

قد توفي في أيام شقيقه، " يأزل بين"انه اذا كان : مشكلة، خالصتھا" الشرح"في أيام حياة " يأزل بين"للباحثين الذين قالوا بوفاة 
أفال يدل ورود اسمه في النص على انه لم يمت في ذلك العھد ولكن  ؟فلم ذكر اسمه في ھذا النص وفي نصوص أخرى مثله

 ، بعد ترضيته أو ألسباب أخرى ال نعرفھا، فعاد اسمه، فظھر مرة أخرى في"نشأكرب"بقي حيا، وعاد فحكم مع ابن أخبه 
حيا ولم يميتوه ، فانھم يعتمدون على ھذه النصوص في دعواھم ببقائه على قيد الحياة، " يأزل بين"أما الذين أبقوا  ؟الكتابات

وبمشاركته ابن أخيه في الحكم، وأما غيرھم، فقد تعمدوا إلى حجج وأعذار في تفسير ما ورد في النصوص، في جملتھا إن 
ى ذلك الزمن، وان ذكره في الكتابات معناه اإلشارة إلى عم الملك، وقد كان ملكا، وأن ذكر اسمه ال يدل على بقائه حيا حت

إنما ذكره ليبين للناس أنه سيسير على سنة أبيه وعمه في مقاومة اعدائه بتجريد الحمالت عليھم ومحاربتھم، وأنه " نشأكرب"
ودليلھم على . لمشكالت بطريقة المفاوضات والسلمالذي سلك خطة التھدئة وحل ا" وترم يھأمن"سيخالف بذلك سياسة شقيقه 

ذلك، ورود جملة نصوص من أيامه، فيھا أخبار حروب وقتال، على حين ال نجد من أخبار القتال في أيام شقيقه غير خبر 
ولكن، ھل نحن على علم يقين بأننا لن نعثر في . الذي مر ذكره Jamme 601: واحد ورد في نص واحد، ھو النص

أفال يجوز أن  ؟ثم من يدر بنا أنه كان مسالما ؟، فيه نبأ عن حرب أو حروب"وترم يھأمن"على نص ما من أيام  المستقبل
في نصوص آيام " يأزل بين"ثم ما الدليل على أن ذكر اسم  ؟يكون قصر حكمه، ھو الذي حال بينه وبين خوض المعارك

   يس في النصوص أيةول ؟، معناه اتباع سياسته وسياسة شقيقه في الحرب"نشأكرب"

  .اشارة وال أي تلميح يدفعنا إلى التفكير في ھذا التفسير أو التأويل

نشأكرب "وصاحبھا ھو الملك . Jamme 608، الكتابه "نشأكرب"بعد اسم " يأزل بين"ومن الكتابات التي دون فيھا اسم 
له على نعمه وإفضاله، وذكر أنه قدم في ھذه  وشكرا" بعل اوام" "المقه ثھوان"وقد دونھا حمدا لإلله . نفسه" يأمن يھرحب

، ليكون تعبيرا عن "رضيم" "رضى"فضة أو رصاص أو نحاس زنته ألف " صرفن"المناسبة صنما أي تمثاال من صريف 
  .شكره، وتقربه إليه
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وقد . صوقد سقط اسم أبيه من الن" يصبح"من كتابات ھذا العھد، وصاحبھا رجل اسمه  REP. EPIG 4233: وتعد الكتابة
: فأفاض عليه بنعمه، وأجزل له العطاء" يصبح"، ألنه من على عبده "المقه ثھوان"ذكر فيھا أنه قدم خمسة تماثيل إلى اإلله 

  .المقه: ومنحه رضى سيده الملك، ولكي يديم نعمه ھذه عليه، ويبعد عنه كل أذى وشر، بحق اإلله

ذي سبق أن تحدثت عنه في أثناء كالمي على الكتابات التي امر ، الJamme 611: والى ھذا العھد أيضا تجب إضافة النص
  ".يأزل بين"بتدوينھا باسمه، إذ ذكر فيھا اسم عمه " نشأكرب"الملك 

، ھي أسرة "سبأ وذا ريدان"، ووجب علي، التحدث عن أسرة جديدة حكمت "آل فرعم ينھب"لقد انتھيت اآلن من كالمي على 
" وھب اوم يضف"اسرة : ولكنني أرى التحدث عن أسرتين كان لھما شأن في ھذا الزمن ".ذمر على بين"يبدأ حكمھا بحكم 

   ".سعد شمس أسرع" "سعد شمسم أسرع"، وأسرة "وھا أوم ياضف"

في عدد من الكتابات، وذكر مع اسمه اسم شقيق له " وھب اوام يضف" "وھب أوم يأضف" "وھب اوم يضف"وقد ورد اسم 
وقد عرفنا من الكتابات ". نشأكرب يھأمن يھرحب"، كما عاصرا "الشرح يحضب"صرا الملك وقد عا". يدم يدرم"يعرف ب 

أبو كرب " "ابكرب اسعد"، و "حمعثت ازاد" "حمعثت أزأد: "ھم" وھب اوم يضف" "وھب أوم يأضف"أسماء عدد من أوالد 
ويظھر ". نشأكرب يدرم" "يدرم نشأكرب"، و "وھب أوم يسبر" "وھب اوم يسبر"و " سخيم يزأن" "سخيمم يزان"و " أسعد

" ابعل بيتن ريمن"على بيت ريمان " ابعال"، وكانا "سخيم"وأخاه، كانا من عشيرة " وھب أوم"إن Jamme 616: من النص
فيظھر منه ". ذي ھجرم"التي تكون ثلث " سمعي"من قبيلة " يرسم"، وكانوا أقياالء على عشيرة "بيت ريمان"أي أصحاب 
  .، أي سخيم"سخيمم"نھما من عشيرة ا Jamme718ومن النص

" الشرح يحضب"تستغل أرضين حكومية تابعة للملك، أجرھا لھا الملك " يدم"وأوالده، وشقيقه " وھب أوم"وقد كانت أسرة 
وقد ذكر في النص اسمي . REP. EPIG .4646وفق أمر ملكي أصدره باسمه، وأعلنه، عثر عليه الباحثون، فوسموه ب

وھو من النصوص المھمة ". سخيم"و " يرسم"، كما أشر إلى عشرة "اكرب"، و "حمعثت: "، ھما"ب أوموھ"ولدين من أوالد 
  .التي تتعلق بالزراعة وباستغالل األرضين في ذلك الزمن

سعد شمس أسرع، فان أھميتھا تزيد على أھمية األسرة المتقدمة، إذ كانت السمھا صلة بالملك " "سعد شمسم اسرع"وأما أسرة 
و  Jamme 629و  Jamme 628و  Jamme 627و  Jamme 626:، كما جاء في النصوص"يحضب الشرح"

Jamme 630 . فذكر "الشرح يحضب"في النصوص المذكورة إلى " مرثد يھحمد"وابنه " سعد شمس أسرع"فقد نسب ،
   .ى أنھما كانا ملكين، مما يدل عل"، أي ملكي سبأ وذي ريدان"ملكي سبا وذ ايدن"الملك، ولقبا فيھا ب " ابنا"أنھما 

" أبكرب" "ابكرب: "، وقد دون مع اسمه اسم ولديه"ينعم أذرح" "ينعم اذرح"رجل اسمه  Jamme 626: وصاحب النص
، وكانوا "نأسن" "نأسم" "ناسم: "واشترك معھم في تدوينه رجل آخر اسمه". غيمان"، وھم من "كبر" "كبرم"و " أبوكرب"

كما أوحي إليھم، حمدا له وشكرا، " بعل أوام" "المقه ثھوان"ذكروا أنھم أھدوا صنما إلى اإلله وقد ". غيمان"أقياال على قبيلة 
سعد شمس أسرع وابنه مرثد يھحمد، وھما ملكا سبأ وذي ريدان وابنا : سيداھم"إذ من عليھم، ومنحم السعادة والعافية، وجعل 

له المقه نعمه عليھم، وذلك بحق عثتر وھوبس والمقه يرضيان عنھم، ولكي يديم اإل" الشرح يحضب ملك سبأ وذي ريدان
حجر " "حجرم قحمم" "وبشمھمو"وبحق لمجدھم " تنوف" "تنف"وذات حميم وذات بعدان وبشمس اآلھة الملك الملقبة ب 

  ".لمس"و " تنع": "عرنھن"، بعل القلعتين "حجر قحام" "قحم

، وھم أقيال "آل كبسي" "إلى كبسيم"و " عثت يزأنھو ف" "ھو فعثت يزان: "، فھمJamme 627: وأما أصحاب النص
   ".تنعمة" "تنعمت"و " تنعم" "تنعمم"عشيرتي " اقول"

ألنه أوحى إليھم انه سيجيب مطالبھم، وبوفي لھم " صلما"، صنما "المقه"، وھو معبد "أوام"وقد ذكروا فيه انھم أھدوا لمجد 
" اتب"و " يعود" "يعد"بوابل الخير والبركات، ويسقي جانبي وادي كل ما سألوه من دعوات، فينزل عليھم الغيث، ويمطرھم 

وأرض يفد بأمطار الربيع " يفد"، أي سد "ماخذ ھمو"، وألنه أنبأھم بأنه سيمأل "تنعم" "تنعمم"وأرضا من أرض " أتب"
ملكا سبأ وذي سعد شمس أسرع وعند ابنه مرثد يھحمد "وبأمطار الخريف، وبماء جار دائم، وبأنه سيرفع حظوتھم عند 

ويقربھم إليھما تقربا يرضيھم، وألنه وعدھم بأنه سيمنحھم السعادة والمال " ريدان، ابني الشرح يحضب، ملك سبأ وذي ريدان
" ھوبس"و " عثتر: "والطمأنينة، وانه سيسر خواطرھم، ويمنحھم غلة وافرة وأثمارا غزيرة وحصادا طيبا، وذلك بحق اآللھة
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، وبحق "تنف"بحق الشمس إلھة الملك الملقبة ب : ، أي"شمس ملكن تنف"وبحق " بذات بعدان"و " بذات حميم"و " المقه"و 
، وقد جعلوا نذرھم "قيف رشام" "قيف رشم"ربة " الشمس: "، أي"شمسھمو بعلت قيف رشم"، وبحق "بعل شوحط" "المقه"

  ".المقه بعل أوام"و " عثتر الشارق" "عثتر شرقن"تقدمة لإلله 

، فانه Jamme 630: وأما النص. ، فھو النص المتقدم نفسه، فال حاجة بنا إلى الكالم عليهJamme 628وأما النص 
، "يھعان" "يھعن"وھو من " لحيعثت اصححل"، ألنه من على "بعل أوام" "المقه ثھوان"حمد وشكر لإلله : كالنصوص السابقة

سعد شمس "من فضله، ورفع منزلته وأعطاه الخطوة عند بكل ما سأله وطلبه منه، وأمطره بشآبيب نعمه وافضاله، وبوابل 
ولكي يديم نعمه عليه، . ، ملكي سبأ وذي ريدان، ابني الشرح يحضب، ملك سبأ وفي ريدان"مرثد يھحمد"، وعند ابنه "اسرع

اض ، وبقية من كل األمر"بن كل أرضتھمو"ويتمھا عليه وعلى بيته، ويعطيه أثمارا وحصادا جيدا كثيرا من كل أرضه 
   .شمس إلھة الملك تنف" شمس ملكن تنف"وفي " بذات بعدان"و " بذات حميم"و " المقه"و " ھوبس"و " عثتر"في .. واآلفات

، ھو من أھم النصوص المذكورة، لورود أخبار ومعارك وحوادث تاريخية فيه لم ترد في أي نص Jamme 629والنص 
وقد سقط لقبه في النص، " مرثدم"األسرة وصاحب النص رجل اسمه آخر من النصوص المعروفة عن ھذا العھد وعن ھذه 

". يھبعيل" "يھب عيل"أقيال عشيرة " جرف" "جراف" "جرفم"معه، وھما من " ذرح أشوع" "ذرح اشوع: "وقد دون اسم ابنه
غ نعمه عليھما، وألنه وفق ، حمدا له وشكرا، ألنه وفقھما وأسب"بعل أوام" "المقه ثھوان"وقد دوناه عند تقديمھا صنما إلى اإلله 

ملكي " "مرثد يھحمد"وابنه " سعد شمس أسرع"في كل المعارك والحروب التي خاضھا لمساعدة سيديه " ذرحان" "ذرحن"
  ".الشرح يحضب ملك سبأ وذي ريدان"، ابني "سبأ وذي ريدان

، تلك المعارك "ردمن" "ردمان"إلھه وشكره إذ نجاه من المعارك التي حدثت في أرض عشيرة " ذرحان" "ذرحن"وقد حمد 
وحضرموت وقتبان وردمان ومضحيم " خوالن"ومن " معاھر"، الذي ھو من "وھب ايل"التي ھاجمھا حلف تكون من 

ومن أعراب، وذلك لمغاضبة سيديھما ملكي سبأ ومعارضته ويظھر " وكل انس"ومن كل من انضم إليھم من ناس " مضحى"
، وبقي محاصرا أو "ردمان"، عاصمة "وعالن"مشكل في أرض ردمان، وربما في  كان قد حوصر أو وقع في" ذرحان"إن 

   .في وضع حرج صعب حتى جاءته قوات أنقذته مما وقع فيه، وعاد فالتحق بجيش سيديه الملكين لمحاربة ذلك الحلف

، "وعالن"، واتجھا نحو وأقيال" ذبن اسبعن"ومحاربين " ادمھمى"وقد أسرع الملكان، فعبأا جيشھما ومن كان معھا من تبع 
، ملك قتبان، "نبط عم" "نبطعم"ملك حضرموت، ومن معه من أھل حضرموت و " يدع ايل"واجھما : حيث واجھا األحالف

وقد جرت . ، ومن كانوا معھم"مضحيم"و " ھصبح"وخوالن و " معاھر"من " وھب ايل"ومن كان معه من أھل قتبان، و 
ولم تذكر األسطر التي دون فيھا خبر ھذه المعارك أسماء . على رجال الحلف" ريدان ملكي سبأ وذي"معارك انتھت بانتصار 

  .ولم تأت كذلك بأية تفاصيل عنھا وال عن فداحة الخسائر التي منيت بھا قوات ذلك الحلف: المواضع التي نشب فيھا القتال
، وأخذ يھاجم بھا "يھب عيل" "يھبعيل"من و" فيشان" "فيشن"كان قد ترأس قوة مؤلفة من مقاتلين من " ذرحان"ويظھر إن 

بعض األعداء، اال انه وقع في وضم عسكري حرج، اذ حاصره أعداءه، ولم يتمكن من النجاة بنفسه وبقواته اال بعد اسراع 
ولما خلص . وقد نجحا في ذلك، وسلم مع قوته من الوقوع في األسر. الملكين أنفسھما على رأس قواتھما لفلك الحصار عنه

وعاد فانضم إلى جيش الملكين، وعاد . جا، أخذ يھاجم فلول بعض األعداء، فنجح في ھجومه وحصل على غنائم وأموالون
  .سالمين غانمين" مأرب"الملكان إلى مدينة 

وكان ". المشرقة" "مشرقتان" "مشرقتن"ومدينة " حلزوم"بعد ذلك عن معارك نشبت في منطقة مدينة " ذرحان"ويتحدث 
ثم افتتحھا وأباحھا فأخذ " حلزوم"وقد حاصر جيش الملكين مدينة . ب مع جيش الملكين في خالل ھذه المعاركيحار" ذرحان"

وتركھا للنھب والسلب، ودمر المعابد " ما وجد فيھما من أموال، ثم ھاجم المواضع األخرى على جاني األودية والسھول
وبذلك انتھت . التي تروي األرضين في ھذه المناطق" سقيم"، وخرب كل المساقي "وھيكلت"والھياكل " محرمت" "الحرم"

، فبقيت "المشرقة" "مشرقتن"ويظھر إن الجيش لم يتمكن من افتتاح مدينة . معارك ھذه المنطقة بتفوق الملكين على أعدائه
   .صامدة مقاومة، حتى اضطر إلى ترك حصارھا واالرتحال عنھا

ومصانع عشيرة " كل ھجرن"، كل مدن "منوب" "منوبم"دت إلى احتالل مدينة ثم ينتقل النص إلى الحديث عن معارك أخرى أ
ولم يذكر شيئا مفصال عن ھذه المعارك، وال عن األماكن ". شيعان" "شيعن"أوسان، والى االستيالء على مدينة " اوسن"

بعض الباحثين إن مدينة  ويرى. األخرى التي وقعت فيھا، وال عن الغنائم واألموال التي أخذھا الجيش من ھذه المواضع
من األودية التي تصب في وادي حضرموت في غرب " منوب"، وان وادي "بني بدا"، وھي من مدن "منوب"، ھي "منوبم"
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وأما شيعان فتقع على مسافة ثمانين كيلومترا ". شبام"، التي تقع على مسافة عشرين كيلومترا من نجوب شرق "الحوطة"
  ".تمنع"جنوب 

رب " "ربشمس لي حر" "رب شمسم يعر"وقائد آخر اسمه " فرحان"بعد ذلك عن معارك أخرى اشترك فيھا ثم يتحدث النص 
، وكانا يحاربان في أرض قتبان، وقد وقعا على ما يظھر منه في وضع حرج، "عالفق" "علفق" "علفقم"، وھو من "شمس يعر

ورحمته بھما " المقه"وتمكنا بفضل ". تمنع"حتى وصلت أمداد إلى . وأعراب" احضر"وذلك في منطقة مستوطنات حضر 
  .وعادوا جميعا سالمين" مأرب"ومساعدته لھما من الخالص والنجاة مما وقعا فيه، ثم عادا مع الملكين، وشقوا طريقھم إلى 

به،  وذلك بأمر من الملك للقيام بأعمال نيطت" صنعو" "صنعاء"كان في مدينة " ذرحان أشوع"أبا " مرثد" "مرثدم"ويظھر أن 
" رحبتن"في خالل الحملتين وتقع مدينة " الرحبة" "رحبتن"كما ناط الملكان بخمسة أقيال آخرين القيام بأعمال خاصة بمدينة 

   .على مسافة عشرين كيلومترا شمال شرقي مدينة صنعاء" رحبتان" "الرحابة" "الرحبة"

، الذي حكم فيما "نبطعم يھنعم بن شھر ھالل"ھو الملك  ملك قتبان المذكور في ھذا النص،" نبط عم" "نبطعم"ويطن أن الملك 
والسنة " 10"فيما بين السنة " شھر ھالل يھقبض"وقد حكم أبوه ". جامه"بعد الميالد على رأي " 30"والسنة " 20"بين السنة 

والسنة " 30"بين السنة  ملك قتبان التي حكم فيما" مرثدم"ھو أبو الملك " نبطعم يھنعم"و . بعد الميالد، على رأيه أيضا" 20"
  .بعد الميالد" 45"

ولورود اسمھا في ھذا النص أھمية كبيرة، ألنه يدل على إنھا . عاصمة قتبان" تمنع"المذكورة في ھذا النص، ھي " تمنع"و 
التقدير في " جامه"أي إلى القرن األول منه، إذا ذھبنا مذھب : كانت موجودة في ھذا الزمن، وأنھا بقت إلى ما بعد الميالد

  .المذكور

مرثدم "وابنه " سعد شمسم"حكم " جامه"وقد وضع . ھذا، ونحن ال نعلم في الزمن الحاضر عن الملكين المذكورين شيئا يذكر
ابن " نشأكرب يھأمن يھرحب"أي انه جعل حكمھما بعد حكم الملك . بعال الميالد" 30"والسنة " 20"فيما بين السنة " يھحمد

  .بعد الميالد على رأيه" 20"تھى حكمه في حوالي السنة الذي ان" الشرح يحضب"

مرثد "ووضع زمان حكم . بعد الميالد" 110"في حوالي السنة " سد شمس أسرع"، فوضع زمان حكم "فون وزمن"أما 
األول الذي جعل ابتداء زمان " الشرح يحضب"، ھو "الشرح يحضب"وذكر إن . بعد الميالد" 130"في حوالي السنة " يھحمد

وقد أشار إلى وجود ملك ". شبام أقيان" "شبام أقين"، والذي كان يحكم "بكيل"من " مرثد"وھو من . للميالد" 80"كمه سنة ح
   .للميالد" 206"أو " 200"وقد جعل زمان حكمه سنة " الثاني"ميزه عن األول بإعطائه لقب " الشرح يحضب"آخر اسمه 

" جرت"اللذين كانا من " مرثدم يھحمد"وابنه " سعد شمسم أسرع"في الواقع  وقد يذھب الظن إلى إن الملكين المذكورين ھما
 Jammeو  Jamme 606و  Jamme 568، كما نص على ذلك في الكتابات"ذمرى"جرة، وكانا قيلين على قبيلة 

أسماء ، ألن اسمي الملكين واسمي القيلين "وترم"وفي خدمة ابنه " الشرح يحضب"وكانا في خدمة . Jamme 653و  607
، وبكون "آل جرة" "جرت"واحدة، وألن زمانھما وزمان الملكين زمان واحد، اال إن ھذا الظن يصطدم بكون القيلين من 

، أي ابني بالتثنية الواردة بعد اسمھما ولقبھما وقبل اسم "بني"، كما يفھم ذلك من كلمة "الشرح يحضب"الملكين من نسل 
  ".جرة" "جرت"، ولم يكن الملك من أسرة "الشرح"

سعد : "، ومعناھا"سعد شمسم اسرع وبنھو مرثدم يھحمد ملكي سبأ وذ ريدن بني الشرح يحضب ملك سبأ وذ ريدن"وجملة 
، الواردة في النص "شمس أسرع وابنه مرثد يھحمد ملكا سبأ وذي ريدان، ابنا الشرح يحضب، ملك سبأ وذي ريدان

Jamme 629 ابني"المذكورة فيھا، فلو فسرناھا بمعنى " بني"عن المراد من لفظة ، جملة مثيرة في الواقع تثير التساؤل "
وإنما كان حفيدا له، والحفيد غير االبن في " الشرح"، لم يكن ابنا للملك "مرثدم يھحمد"اصطدمنا بحقيقة إن " الشرح"أي ولدي 

   .ولذلك صار ھذا التفسير غير منسجم مع واقع الحال. اللغة وفي التعبير

، بل كان "الشرح يحضب"لم يكن ابنا من صلب " سعد شمس أسرع"ضنا أن البنوة المقصودة، ھي بنوة تبن، أي إن أما لو فر
لم يكن في عمر يتبنى فيه في العادة، ثم إن ابنه نفسه كان قيال " سعد شمس أسرع"ابنا بالتبني جوبھا بمعضلة أخرى، ھي أن 

ولو كان . قة، وھو أولى على كل حال من والده بالتبني بالنسبة إلى سنهأي في عمر ال بد أن يكون قد جاوز فيه سن المراھ
لذا ننحن أمام معضلة ال يمكن حلھا في الزمن . التبني له، لما جاز ألبيه أن يسمي نفسه ابنا للملك بالمعنى المفھوم من التبني
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نفسه، فلعل " الشرح يحضب"سرة، وبشخصية الحاضر، وال يمكن حلھا إال بعثور المنقبين على كتابات جديدة تتعلق بھذه األ
  .رجل آخر، حكم في غير ھذا الزمن" الشرح"

" ملك سبأ وفي ريدان"وقد لقبا أنفسھما بلقب ". مرثد يھحمد"وابنه " سعد شمس أسرع"أن  Glaser 1228ويفھم من النص 
، الذي كان مسيطرا على نجاد قبيلة "وھب ايل يحز" "وھب ال يحز"،وقد حاربا معه الملك "ذمر على يھبر"كانا حليفي الملك 

  .م يكن حاسما على ما يظھروحليفاه فيھا، غير أن ھذا النص ل" ذمر على يھبر"، وقد انتصر "سمعي"

  أسرة فرعم ينھب

  .فرعم ينھب -1

  .الشرح يحضب بن فرعم ينھب -2

  .يأزل بين بن فرعم بنھب، أي شقيق الشرح يحضب -3

  .وھو ابن الشرح يحضب". نشأكرب يھأمن يھرحب"نشأكرب يأمن يھرحب،  -4

  ".نشأكرب يھرحب"على أخيه " وتر يھأمن"ومنھم من يقدم . وھو ابن الشرح يحضب". وتر يھأمن"وترم يھأمن  -5

   سبأ وذو ريدان: الفصل الثامن والعشرون

الشرح "إلى آخر أسماء الملوك الذين حكموا بعد " مرثد يھحمد"و " سعد شمس أسرع"أضفت في الفصل السابق ابر الملكين 
من دراسته لطبيعة األحجار المكتوبة  وبحسب ترتبه ألولئك الملوك، ولما تراءى له" جامه"، وذلك حكاية على لسان "يحضب

أما غيره من الباحثين القدامى في . التي عثر عليھا، ومن دراسته أساليب وأشكال الحروف وطرق نقشھا على تلك األحجار
ھا اذ العربيات الجنوبية، فلم يذكروھما ألنھم لم يكونوا قد وقفوا على الكتابات التي أوردت اسميھما، ألنھم لم يكونوا قد عرفو

  .ذاك، اذ ھي من الكتابات التي اكتشفت من عھد غير بعيد

، "الشرح يحضب"وقد اختلف الباحثون في تأريخ حكومة سبأ في تثبيت اسم الملك الذي حكم بعد آخر ابن من أبناء الملك 
على انه يرى وجود تم داللة " وتر"و " نشأكرب يھأمن يھرحب"فراغا بعد اسم " ريكمنس"وترك . وتباينت آراؤھم في ذلك

ملك " العز"وقد جعله من المعاصرين للملك ". ذمر على بين"فجوة في الحكم ال يدري من حكم فيھا، وضع بعدھا اسم 
نشأكرب "، بعد اسم الملك "مرثد يھحمد"وابنه " سعد شمس أسرع"، فقد وضع كما قلت اسمي الملكين "جامه"أما . حضرموت

وقد جعل . ، داللة على انه ھو الذي كان قد حكم بعده"مرثد يھحمد"بعد اسم " على بين ذمرء"، ثم دون اسم "يھأمن يھرحب
   .ابتداء حكمه في حوالي السنة الثالثين بعد الميالد، وانتھاء حكمه في حوالي السنة الخامسة واألربعين للميالد

وقال . من بعده" ياسر يھصدق"ع اسم ، ثم وض"نشأكرب يھأمن يھرحب"بعد اسم " وتر يھأمن"، فقد وضع اسم "فلبي"وأما 
، ثم دون اسم "ياسر"، وھو ابن "ياسر"من بعد " ذمر على يھبر"، ثم دون اسم "وتر"ابنا من أبناء " ياسر"باحتمال كون 

" ذمر على"وعبر عنه بالثاني، ليميزه بذلك عن " ثارن"بعد " ذمر على يھبر"من بعده ثم وضع اسم " ثارن يعب يھنعم"
على " جامه"و " ريكمنس"من بعده، وھو الملك الذي أتحدث عنه اآلن، والذي جعله " ذمر على بين"م جعل اسم المتقدم، ث

  .على نحو ما ذكرت" الشرح يحضب"رأس أسرة جديدة حكمت بعد زوال حكم أبناء 

مع مراعاة القائمة  "ريكمنس"، وفقا للقائمة التي وضعھا ورتبھا "سبأ وذي ريدان"وسأسير في ھذا الفصل في ترتيب حكام 
  .واإلشارة إلى القوائم األخرى حسب اإلمكان" جامه"التي وضعھا 

ملك سبا "، غير انه لم يلقب فيه بلقب CIH 373وقد ورد اسمه في نص وسم . شيئا تذكر" ذمر على بين"وال نعرف من أمر 
حكمه فيما بين " جامه"وقد جعل . ه كان ملكافحمل ھذا بعضھم على التريث في الحكم بأن. ، على حين لقب ابنه به"وذي ريدان

  .السنة الثالثين والسنة الخامسة واألربعين بعد الميالد
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، وقد "كرب ايل وتر يھنعم"، ھو "ذمر على بين"اسم ابن من أبناء  CIH 373: وقد ورد في ھذا النص المتقدم، أي النص
، كرب ايل وتر "وصاحبه ھو الملك  CIH 373 :، ومدون النص"ملك سبأ وذي ريدان"لقب فيه وفي نصوص أخرى ب 

وعلى " سلحان" "سلحين" "سلحن"، ليوفي له وليبارك عليه وعلى قصره "المقه"أمر بتدوينه عند تقديمه نذرا إلى اإلله " يھنعم
  ".ھلك أمر" "ھلك امر"وقد ذكر مع اسمه اسم ابن له ھو . مأرب" مريب"مدينة 

" مونكرام"الذي بين أن ال  Prideaux" بريدو"، وأول من أشار إلى ھذا النقد "ايل كرب"ووصل إلينا نقد ضرب عليه اسم 
Monogramكذلك في ھذا " موردتمن"وقد بحث . ، أي الحروف المتشابكة المضروبة على النقد، تشير إلى نعت ھذا الملك

   .الموضوع

  .مللك حضرموت" العز"، كان يعاصر الملك "كرب ايل وتر يھنعم"إلى إن " ريكمنس"وقد ذھب 

وھي . ERP. EPIG 3895كتابة أخرى أمر ھو نفسه بتدوينھا، ھي الكتابة التي وسمت ب " كرب ايل وتر يھنعم"وللملك 
فبه " ھلك أمر"، ولم يلقب "ھلك أمر" "ھلك امر"وقد ورد فيھا اسم ابن الملك، وھو . قصيرة ناقصة، سقطت منھا كلمات عدة

  ".ملك سبأ وذي ريدان"بي 

أن ھذا الملك " ملك سبأ وذي ريدان"، وحده في بعض النصوص ملقبا ب "كرب ايل وتر يھنعم"ر من ورود اسم الملك ويظھ
معه، وذلك في العھد الثاني، وھو العھد " ذمر على ذرح"حكم وحده في بادئ األمر، لم يشاركه أحد، ثم بدا له فأشرك ابنه 

  .د اسم أبيه، منعوتا بنعت الملوكمن بع" ذمر على ذرح"لورود اسم . األخر من حكمه

وفي كتابات الدور األول من دوري حكم أبيه، إال انه لم يلقب فيھا " كرب ايل وتر يھنعم" ابن " ھلك أمر"ويالحظ ورود اسم 
ه ، فال نجد فيھا اسمه وإنما في فيھا اسم شقيق"كرب ايل"أما كتابات الدور الثاني من أدوار حكم ". ملك سبأ وذي ريدان"ب 

وقد، يعني ھذا . داللة على أنه كان يحكم مع أبيه حكما ملكيا مزدوجا" ملك سبأ وذي ريدان"وقد تلقب ب ". ذمر على ذرح"
  .في أيام حكم أبيه، ولھذا اختفى اسمه من الكتابات" ھلك أمر"وفاة 

  .القرن األول للميالدفي منتصف " ھلك أمر"وابنه " كرب ايل وتر يھنعم"حكم  F.P.Albright، "البرايت"وقد قدر 

، وقد CIH 791وقد ذكر اسمه في النص الموسوم ب . ، وھو شقيقه"ھلك أمر"بعد " ذمر على ذرح"اسم " فلبي"وقد وضع 
   .".م.ب 95"و السنة ." م.ب 75"فيما بين السنة " فلبي"كان حكمه بحسب تقدير 

 .REP.EPIGوالكتابة  REP.EPIG 4132:لكتابةمع أبيه فيھا، فھي ا" ذمر على ذرح"أما الكتابات التي ذكر فيھا 
كرب "بعد اسم " ملك سبأ وذي ريدان"ويالحظ أن النص لم يذكر . والكتابة األولى قصيرة أصيبت مواضع منھا بتلف. 4771

. REP.EPIGوأما النص ". يھنعم"الذي سقط من الكتابة، ولم يبق منه إال الحروف األخيرة من نعته " ايل وتر يھنعم
، ثم دونت "كرب ايل"، واكتفى بذكر اسمه األول وحده وھو "وتر يھنعم"الذي ھو " كرب ايل"فقد أھمل فيه لقب  ،4771

  .وھو من النصوص التي عليھا في مأرب". ملك سبأ وذي ريدان وذمر على ذرح ملك سبأ وذي ريدان"بعده جملة 
 CIH، والكتاب CIH 729، والكتابة CIH 143ا الكتابة ، منھ"ذمر على ذرح"ولدينا عدد من الكتابات دون فيھا اسم الملك 

 REP.EPIG .4391والكتابة  Geukens 12والكتابة  Jamme 878، والكتابة،Jamme 644والكتابة  791
: ، وقد ذكر فيھا ألنه أبوه، كما إن بعضھا مثل الكتابة"يھقم"وبعض ھذه الكتابات ليست من أيامه ولكنھا من أيام ابنه 

REP.EPIG. 4391 ذمر على ذرح، ملك سبأ وذي ريدان: "مؤلف من سطر واحد."  

، ومعه "لحيعثت بن سمھسمع" "لحيعثت بن سم ھمسمع"، عن عصيان قام به رجل اسمه Jamme 644: ويحدثنا النص
ورجال آخرون انضموا " رب أوام بن شمس" "رب اوم بن شمس"، ورجل آخر اسمه "شداد" "شدادم" "شددم"قبيلته قبيلة 

" سلحن"، وھاجموا قصر "الشرح يحضب ملك سبأ وذي ريدان"وھو ابن " يھقم"وقد ثاروا على سيدھم . ليھم وأيدوا حركتھمإ
أوس ال "فھب رجل اسمه . ودخلوه، واعتصموا به" سبأ وذي ريدان"، قصر الملوك ومقر الحكم في "سلحان" "سلحين"

، وكان قيلھا أيضا، فھاجم الثوار وتغلب عليھم، وطردھم من "نغيما"، وھو من قبيلة "أوشيل يضع" "أوس ايل يضع" "يضع
اذ وفقه " المقه"ربه " أوسئيل"القصر، ويظھر انه أخذھم غرة، فصان بذلك القصر من األذى، وھربوا عن مأرب، وحمد 

   .وساعده في انتصاره على الثوار، وقدم إليه تمثاال من ذھب تعبيرا عن شكر،ه وحمده له
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، بأن العصاة ھربوا من مأرب، وتحصنوا في مواضع أخرى، "أوس ايل يضع"لنص المذكور، وھو ويحدثنا صاحب ا
" صنعاء"من مدينة " شداد" "شددم"إن تھاجم ارض " غيمان"بعض عشائر " يھقم"واستمروا في عصيانھم ھذا، فأمر عندئذ 

، وتغلبوا عليھم "كومنان" "كومن" العصاة في موضع" غيمان"، فھاجم جنود "لحيعثت بن سمھسمع"وتقضي على " صنعو"
". كومنن"واستنقذوا منھم خيال وإبال ودواب أخرى، وأخذوا منھم غنائم وأسرى وحراس األسرى الذين كانوا قد وضعوھم في 

  .وأخذ منھم بثأره" يھقم"وسر قيلھم كثيرا إن أرضى بذلك قلب سيده 

من العصاة كانوا قد فروا من مأرب، وكانوا قد ساعدوا رئيس وقامت جماعة أخرى من محارب قي يخمان بتعقب ثالثة مقاتل 
وقد غنم الغيمانيون من . وقد لحقت بھم وأعملت السيف فيھم، ثم عادت بعد إن أفنتھم". سلحن"العصابة في ھجومه على قصر 

  .المعركتين ستمئة رأس من الماشية وأربعة أفراس

ويظھر انه كان خارج . ، وال إلى موضع وجوده في ذلك العھد"ر علىذم"وال نجد في ھذا النص اشارة ما، ال إلى الملك 
ويالحظ أن النص قد ذكر لفظة . أما ابنه، فقد كان في مأرب على ما يظھر منه. ، وإال لما اغفل النص اإلشارة إليه"مأرب"
، ولكنه لم يذكر بعد اسم "سيد صاحب الكتابة"، ويعود الضمير إلى صاحب الكتابه، أي "يھقم"أي سيده قبل اسم " مراھموا"
  .، داللة على أنه لم يكن ملكا اذ ذاك، وأن صاحب الكتابة كان يعترف بسيادته عليه"ملك سبأ وذي ريدان"جملة " يھقم"

كذلك، غير إن النص أصيبت مواضع منه بالتلف، أفسد علينا " يھقم"، نبأ معارك جرت في أيام Jamme 878:وفي النص
وض وإيجاز يصعب معه استخراج شيء مھم منه عن تلك المعارك التي خاضھا أصحاب النص مع المعنى، كما أن فيه غم

".. ، لوجود تلف في بقية االسم وتلف آخر في أول السطر الجديد يليه اسم ..."يھا"الذي كتب اسمه على ھذه الصورة " يھقم"
   .ولى قتال المخالفينالمذكور، وانه ھو الذي ت" يھقم"، مما يدل على إن المراد "مر على ذرح

، وجعل حكمه فيما "ذمر على ذرح"ذمر على ذرح، وھو ابن "بعد اسم " كربئيل بين" "كرب ايل بين"اسم " جامه"ووضع 
  .بين السنة الثمانين والسنه الخامسة والتسعين بعد الميالد

" ھللم"، من عشيرة "حرب ينھب"" حربم ينھب"إلى أيام ھذا الملك، وقد دونھا شخص اسمه  Jamme 642: وتعود الكتابة
ذى ال "، ألم به ولزمه حتى قدم مأربا، فعوفي من مرضه ھذا في شھر "بن مرض"، عند شفائه من مرض "ھلل" "ھالل"

" صلمن"صنما :ربه وشكره على أن من عليه بالشفاء، وقدم إليه نذرا" حرب"وقد حمد ". الئيلوت" "الئيلت" "ذى االلت" "الت
كرب ايل بين ملك سبأ وذي ريدان، ابن ذمر على ذرح وليديم اإلله "، "مرأھم"شكر، وليبارك فيه وفي سيده تعبيرا عن ھذا ال

على " ذمر على ذرح"بعد اسم " ملك سبأ وذي ريدان"ويالحظ أن النص لم يدون جملة ". نعمه عليه ويرزقه أوالدا ذكورا
  .حسب القاعدة المتبعة في تدوين أسماء الملوك

وھما على . فالنص الثاني ھو تتمة وتكملة للنص األول. ، يكمل أحدھما اآلخرJamme 643و  Jamme 643: والنصان
وصاحباھما . جانب كبير من األھمية عند المؤرخ، لورود أخبار تأريخية فيھما، لم ترد أية إشارة إليھا في نصوص أخرى

، "سمھر" "سمھرم"ارا، وكان منھا أقيال عشيرة ، وھي عشيرة معروفة مر بنا اسمھا مر"جرة" "جرت"رجالن من عشيرة 
وقد دونا في النصين أخبار ". ثوبان" "ثوبن"نشأكرب واسم اآلخر "، اسم أحدھما "سمھرم"وصاحبا النصين ھما من أقيال 

ب من ، وقد أمرھما الملك بقادة كتائ"ملك سبأ وفي ريدان" "كرب ايل بين"معارك خاضاھا، وكانا قائدين فيھا من قواد جيش 
جيشه، وكذلك فرسانه لمحاربة ملك حضرموت ومن عصى أمره فثار عليه، أو من انضم إلى ملك حضرموت من عشائر 

   .وحضر

وملك حضرموت، وان مناوشات ومعارك " ملك سبأ وذي ريدان"ويظھر من مقدمة ھذا النص إن العالقات لم تكن حسنة بين 
ناوشات أتعبت الطرفين على ما يظھر حتى اضطرا في األخر إلى عقد كانت قد وقعت بين حكومة سبأ وحكومة حضرموت، م

" يدع ايل"وقد وافق ملك حضرموت وھو . صلح بينھما، وأخذا األيمان على أنفسھما بوجوب المحافظة على ما اتفقا عليه
يدع ايل "ك وان يحافظ على حسن الجوار، وان يضع تحت تصرف المل" مأرب"فضال عن ذلك على إن يكون في جانب ملك 

غير . وھو ملك آخر من ملوك حضرموت يوجھھا حيث يشاء تكون عنده في مأرب" يعكران" "يعكرن"قوة من حرس " بين
كرب ايل "إن ھذا االتفاق لم يدم طويال، فسرعان ما نكث ملك حضرموت بعھده كما يقول النص، وخالف وعده، بحجة إن 

، وھي مدينة ال تبعد كثيرا "حنان" "حنن"نشأكرب إلى "ھا تحت قيادة ، وضع"سمھر" "سمھرم"أرسل قوة من محاربي " بن
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، فخالف بذلك ما اتفق عليه، وأحل نفسه بذلك من تنفيذ ما اتفق عليه وزحف على بعض المواضع ليھدد باستيالئه "مأرب"عن 
  .عليھا الملك

، "حنان" "حنن"إلى مدينة " سمھرم"ب من اھل بأن يذھب بثالثمائة محار" نشأكرب"قد أمر قائده " كرب ايل بين"وكان الملك 
فلما وصل بھم إليھا، اعترضه ملك حضرموت ومنعه من الدخول إليھا، لكي يقوم فيھا بتنفيذ أوامر ملكه التي كلفه تنفيذھا، 

ر ملك حضرموت األم" يدع ايل"على الملك " نشأكرب"وقد عرض . وھي تتعلق ببناء مواضع لتعزيز األمن في ھذه المدينة
الملكي الذي يأمره فيه بتنفيذ ما كلفوه اياه، فرفض قبوله، وطلب منه أن يعود برجاله إلى مأرب، فاستاء ملك سبأ، وھاج على 

   .ملك حضرموت

بدون حراسة وال قوات تحميھا ليفرض سلطانه " حنان" "حنن"ملك حضرموت، كان يريد إبقاء منطقة " يدع ايل"ويظھر إن 
" حنن"في ھذا الوقت فأراد التدخل في شؤونھا، وحل نفسه مع جنوده في مدينة " سبأ وذي ريدان"وقد استغل ضعف . عليھا

وكان قد صمم أيضا على إخضاع القسم الجنوبي الشرقي من سبأ ". سبأ وذي ريدان"مع إنھا مدينة سبئية تابعة لملك " حنان"
ملكته لو تساھل في ذلك، وسمح لملك حضرموت بأن ، وشعر بالخطر الذي سيتھدد م"ملك سبأ وذي ريدان"لحكمه، فارتاع 

يتصرف في األمور كيف يشاء فأمر قائده بالذھاب إلى تلل المدينة لتحصينھا وابعاد الحضارمة منھا، فلما وصل إليھا، صادف 
اياه، وجود ملك حضرموت فيھا، وأدرك ملك حضرموت سبب قدوم ھذا القائد على رأس ھذه القوة، فمنعه من تنفيذ ما كلف 

وكأنه ملك سبأ، ال ملك حضرموت وال ملك آخر غيره " يدع ايل"لئال يتعزز حكم سبأ في ھذه المدينة السبئية، وتصرف 
ثم توجه إلى أرض معين . الذي عرض عليه" سبأ وذي ريدان"ومن كان معه، ولم يعبأ بأمر ملك " نشأكرب"فصرف . ھناك

  .ليھدد سبأ ويفاجئھا بحرب

ثم . فلما وصل إلى أبوابھا، فتحت له ولجنوده، واستقر بھا مدة. أوال، وھي من مدن معين المھمة القديمة" ثلي"إتجه نحو مدينة 
القديمة المھمة كذلك، فحاصرھما وأخذ يھاجم " معين"، وھما من مدن "نشان" "نشن"و " نشق" "نشقم"اتجه منھا نحو مدينتي 

اإلسراع بإرسال نجدات إليھما تمكنھما من مقاومة الحضارمة " ريدان سبأ وذي"فقرر ملك . مواضع التحصين والدفاع فيھما
وقد تألفت من ". بتع"وھو من " سمھيفع" "سمھو يفع" "سمه يفع"نشأكرب و "امر بوضعھا تحت قيادة . ومن الصمود أمامھم

الذين كانوا يسترقون األنباء أي أحد " منذر"ولما جاء خبر وصول المدد إلى المدينتين، أبلغه به . كتائب محاربة ومن فرسان
ليتحصن " يثل"ويبعثون بھا إلى الحكومات التي أرسلتھم للتجسس على خصومھم، أسرع فترك حصار المدينتين، وعاد إلى 

   .بھا

، "يثل"، واتجه نحو "مأرب"، مھاجمة خصمه بنفسه، فسار على رأس قوة من جيشه من عاصمته "كرب ايل بين"وقرر الملك 
يدع "من ناحيتين، لتطويق " يثل"مدينة " ملك سبأ وذي ريدان"وھكذا ھاجم . أيضا" يثل"بالزحف مع قواتھم نحو وأمر قائديه 

سبأ وذي "، وكان ملكھا قد وصل إليھا كذلك، ھاجمت قوات "يثل"، فلما بلغا "نشق"وقد سار القائدان من مدينة . فيھا" ايل
وكان ھذا ". حنان" "حنن"و االتجاه منھا نحو " يثل"إلى ترك " حضرموت"قوات حضرموت فھزموھا، واضطر ملك " ريدان

وأخذ ما فيه، غير أن قوات القائدين المذكورين الزاحفة " محرمن"الحرام " المعبد"نھب " يثل"الملك قد حاول قبل ارتحاله نحو 
أن ذلك المعبد " جامه"ويرى . النھب، وبذلك أنقذ المعبد الحرام من "يثل"أدركته، فخاف من االلتحام بھا، وفر نحو " نشق"من 

  .بن الناس في ھذا العھد" محرم بلقيس"ھو المعبد المعروف ب 

إن قوات إضافية وصلت من : ، آخر خبر ورد في النص األول، فيقولJamme 643 Bisويكمل النص الثاني، وھو النص 
مت ملك حضرموت وجيش حضرموت، وأنزلت مأرب، إلى الملك وقائديه، وعندئذ اتخذت ھذه القوات خطه المھاجمة، فھاج

به خسائر فادحة، فتكت بألفي جندي من جنود حضرموت، واستولى السبئيون على كل ما كان عند الحضارمة من خيل 
سبأ "كان عند ملك حضرموت، وبذلك ختم ھذا النص، بالنص على انتصار " جرح"وجمال وحمير ومن كل حيوان جارح 

  . على ملك حضرموت" وذي ريدان

. ونحن ال نعلم ماذا جرى بعد ھذا النصر الذي أحرزه السبئيون على حضرموت إذ ليست لدينا نصوص تتحدث عن ذلك
ولكننا نستطيع أن نقول إننا تعودنا قراءة أخبار أمثال ھذه االنتصارات ثم تعودنا أن نقرأ بعد ذلك أن المھزوم يعود فيحارب 

لقد صارت العربية الجنوبية . تنتھي حتى تبدأ بعد ذلك معارك انتقامية جديدة أخذا للثأرالمنتصر الھازم، وان المعارك لم تكن 
   .ويا لألسف وكأنھا ساحة لعب، ال تخلو من اللعب إال لفترات الراحة واالستجمام
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ملك حضرموت الثاني التي ورد اسمه في النصين " يعكران" "يعكرن"ھذا، ونحن ال نعرف في شيئا يذكر عن الملك 
المتقدمين، إذ لم يرد اسمه في نصوص أخرى، وال أمل لنا إال في المستقبل، فقد يعثر على كتابات جديدة يرد فيھا اسم ھذا 

  .الملك
وفي ھذا الزمن كان . بعد الميالد" 90"والسنة " 80"فيما بين السنة " كرب ايل بن"والملك " يھقم"حكم الملك " جامه"وقد قدر 

  ".يعكران" "يعكرن"و " يدع ايل"أيضا حكم ملكي حضرموت 

إشارة إلى فجوة ال يدري من حكم فيھا، ثم دون بعده اسم " ذمر على ذرح"و " ھلك أمر"فراغا بعد اسمي " ريكمنس"وقد ترك 
، ثم ترك "الشر يحمل"، ثم عاد فترك فراغا ثالثا دون بعده اسم "شمدر يھنعم. "، ثم ترك فراغا دون بعده اسم"وتر يھأمن"

، ختمه بفراغ سادس دون بعده اسم "لعز نوفان يھصدق"، ثم فراغا خامسا دون بعده اسم "عمدان بين يھقبض"ذكر بعده فراغا 
  ".ياسر يھصدق"

، وذكر إن ."م. ق 60"وجعل مبدأ حكمه حوالي سنة ". وترم يھأمن"، بعد "يسر يھصدق" "ياسر يھصدق"اسم " فلبي"ووضع 
، وھو نص دونه جماعة من أقيال قبيلة CIH 41: وقد ورد اسمه في النص. و والدهھ" وتر" "وترم"من المحتمل أن يكون 

عثتر : "، وقد وردت فيه أسماء اإللھة"حرور"اسمه " مزودا"و " يسر"و " مھور" "مھورن"، عند بنائھم بيتھم "مھانفم"
حرم "أي ربا " حرمن ريدانبعلى م" "ذات حميم"، و "شرفن"، و "عثتر ذ جفتم بعل علم"و " عثتر الشارق"أي " شرقن
، ولم يذكر "ياسر يھصدق ملك سبأ وذي ريدان"ودون بعد أسماء اإللھة اسم الملك ". بشر"، أي إلھھم "الھموبشر"، و "ريدان

" مھانفم"ھو " قاع جھران"و ". ذمار"شمال " قاع جھران"ب " ضاف"والكتابة المذكورة من . في ھذا النص" ياسر"اسم والد 
   .مسندفي كتابات ال

، انه أول نص يصل إلينا لقب فيھا "فون وزمن"ويرى . ويعد النص المذكور من أقدم النصوص الحميرية التي وصلت إلينا
ومعنى ھذا إن ملوك حمير كانوا قد نافسوا األسرة السبئية الشرعية ". ملك سبأ وذو ريدان"ملك من ملوك حمير بلقب 

  .الذي ھو من ألقاب ملوك سبأ الشرعيين ونازعوھا على العرش، وتلقبوا بھذا اللقب

  .، ومعنى ذلك إن ھذه األرض كانت تابعة لھذا الملك في ذلك العھد"قاع جھران"ھي " مھانفم" "مھأنف"وأرض 

من حمير، ومعنى ھذا إن حمير التي نازعت األسرة القديمة لسبأ عرشھا لقب حكامھا " يسر يھصدق" "ياسر يھصدق"ويعد 
على رأي  - "ياسر"وقد حكم . األصليون، تعبيرأ عن إثبات حقھم في الملك" سبأ"سمي الذي يتلقب به ملوك أنفسھم باللقب الر

انه في " فون وزمن"ويري ". ريدان"، في حصن "ظفار"وكان يقيم في ". م 80"أو " م 75"في حوالي السنة  - "فون وزمن"
، لم يصل إلينا أي نص من نصوص "ياسر يھصدق"وبين حكم " أوليوس غالوس"خالل المدة التي انصرمت بين حملة 

  .المسند

  .بعد الميالد" 205"والسنة " 200"بين السنة " ياسر يصدق"حكم " جامه"وجعل 

وقد ذكر . بعد الميالد" 90"، وجعل أيامه في حوالي السنة "ياسر يھصدق"، بعد اسم "الشرح"اسم " فون وزمن"وقد وضع 
  .CIH 140ابة المرقمة انه من حمير والى أيامه تعود الكت

وقد عثر على بعض النقود ضرب . CIH 356، وقد ذكر في النص "ذمر على يھبر"اسمه " ياسر"وعرف ولد من أوالد 
   .، فلعله ھذا الملك"يھبر"عليھا اسم صاحبھا، وھو 

ن ھذا الملك قاتل رجال من إ: في الكتابة المذكورة، وقد جاء فيھا" ياسر يھصدق"واسم أبيه " ذمر على يھبر"وذكر اسم الملك 
وھي عشيرة قديمة شھيرة، أخرجت جملة " ذي خليل"ھم عشيرة من " آل حزفر"، و "آل حزفر" "بني حزفر" "بني حزفرم"
إن ھذه الحرب كانت ضد األسرة السبئية المالكة المتوارثة للعرش من " فون وزمن"ويرى ". ملوك"و " مكارب" "مكرب"

، "ذات المخاطر" "ذات مخطران" "ذت مخطرن"، استولى على حصن "حمير"لذي ھو من عھد قديم، وان ھذا الملك ا
  .3عاصمة سبأ في ھذه الحرب " مأرب"واستولى على 
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" ثأرن يعب"وقد دام خضوع سبأ لحمير إلى أيام . ومعنى ھذا أن حمير استولت على سبأ وحكمھا، فصارت مأرب خاضعة لھا
" فون وزمن"وقد قدر ". ذمر على ذرح"، إذ نجد على مأرب ملكا، ھو الملك "ھبأرذمر على ي" "ذمر على يھبر"وھو ابن 

  .زمان استيالء حمير على مأرب بحوالي عشر سنين

" تبع كرب"، واآلمر بكتابھا ھو REP. EPIG.310في الكتابة " ياسر يھصدق"واسم أبيه " ذمر على يھبر"وورد اسم 
نذرا يتألف من أوثان لتوضع في معبد ھذا اإلله ولحمايته " المقه"إلى اإلله ، وقد قدم "حزفر" "حزفرم"من آل " تبعكرب"

  ".رحاب" "رحب"ويظھر أن أمالكه كانت في منطقة . ولخير أرضه وحصنه

ذو " "ذامر" "ذمر"الذي أشركه أبوه معه في الحكم، بإعادة بناء سد " ثارن يعب يھنعم"ومعه ابنه " ذمر على يھبر"وقد قام 
فأعادا بذلك الحياة لمساحة واسعة من . ، وذلك لتھدم السد القديم الذي كان يمد أھل مأرب بالماء"أبين"في منطقة  "ذمار" "أمر

: ، وقدما في ذلك قرابين إلى آلھتھما"ذى عذھب" "ذو عذھبن"ومن " سبأ"وقد قام بھذا العمل عمال من شعب . أرضين موات
   ".ننفقا" "نفقن"نحراھا في معبد " سحر"و " عثتر"

، وقد كتبت على تمثال من البرنز محفوظ rep. Epig 4708في الكتابة المرقمة ب" ثارن"مع ابنه " ذمر على يھبر"وذكر 
، ولعله "صنعو" "صنع"، وورد فيھا اسم معبد "آل ذرح"، وذكرت فيھا أسماء أصحابھا ، وھم قوم "صنعاء"اآلن في متحف 

  ".صنعاء"

، وھي كتابة سجلھا رجالن من أشراف حمير،  REP.EPIG. 4909ي الكتابة الموسومةف" ثارن يعب يھنعم"وقد ورد اسم 
، ملك حضرموت، لتھنئته باعتالء العرش وتلقبه باللقب الملوكي "العز بلط" "العذ يلط"إلى الملك " ثارن يعب"أوفدھما ملكھما 

فجعل زمانه في " فلبي"أما .". م. ب 200"ويرى بعض الباحثين أن ذلك كان في حوالي السنة ". أنود" "أنودم"في حصن 
بقليل، وھو تقدير ال يقره عليه أكثر " أوليوس غالوس"، ومعنى ھذا أن زمان حكمه كان بعد حملة ."م. ق 20"حوالي السنة 

  .علماء العربيات الجنوبية

عم "ابن " العذ يلط"للملك  ، بعد الميالد، وجعله معاصرا275"والسنة " 265"، فقد جعل زمان حكمه بين السنة "جامه"وأما 
نشأكرب " "نشأكرب يھأمن يھرحب"معاصرا للملك " فون وزمن"وقد جعله . ملك حضرموت" العذ يلط بن عمذمر" "ذخر

  .".م. ب 240"إلى ." م. ب 230"، الذي حكم على رأيه في حوالي سنة "يھأمن يھرحب

" ثارن"وابنه " ذمر على"ص أعماال عمرانية أمر بھا وھي تخREP.EPIG.3441وقد ذكر مع ابنه في الكتابة المعروفة ب 
  ".ذمار" "ذمر" "ذو أمر"تتعلق بسد 

بني ذى "، وقد دونه جماعة من "ذمر على يھبر"، وقد ذكر معه اسم أبيه CIH 457: في النص" ثارن يعب"وورد اسم 
، ولحماي أمالكھم "ثارن يعب"وابنه " ذمر على يھبر"عند تقديمھم إلى اإللھة أوثانا، لحماية سيديھما الملكين " سحر

سحر "و" عثتر: "وقد ذكرت في الكتابة أسماء اآللھة التي توسل إليھا أصحابھا ورجوا منھا الحماية والرعاية، وھي. ورعايتھم
  ".شمس"و " ذات بعدان"و " ذات حميم"و " المقه"و " ھبس"و " بعلى نفقن

   .ھو نص قصير مؤلف من ثالثة أسطره، وCIH 569:في نھاية النص" ثارن يعب"وورد اسم 

، تمييزا "ذمر على يھبر الثاني"، الذي يمكن أن نطلق عليه "ذمر على يھبر"على عرش سبا ابنه الملك " ثارن يعب"وقد خلف 
  .، وقد سقط اسم السنة التي أرخ بھا من النص"ذ نسور" "ذو نسور"وقد وجد اسمه في نص أرخ بشھر . له عن جده

اآلخر الذي ولي " شمر يھرعش"تمييزا له عن " األول"من بعده، ودعاه ب " شمر يھرعش"اسم " وزمنفون "وقد وضع 
" كرب ايل وتر يھنعم"ول " أنمار يھأمن"معاصرا ل " شمر يھرعش األول" "فون وزمن"وقد جعل . الحكم بعده بأمد طويل

  .بعد الميالد "140"وقد كان حكمه في حوالي السنة ". سمعي"، من قبيلة "بني بتع"من 

من " ثارن يعب يھنعم"ثم دون اسم " األول"ونعته ب " ياسر يھصدق"بعد " ذمر على يھبأر"، فقد دون اسم "ريكمنس"أما 
ليميزه عن األول، ثم ترك فراغا، ذكر بعده اسم " الثاني"بعده، ونعته به " ذمر على يھبأر"بعده، ثم ترك فراغا وضع اسم 
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، ثم ذكر بعده ملكين أحدھما "الشرح يحب" "الشرح يحضب"اغا آخر، ذكر بعده ملكا سماه ، ثم وضع فر"رب شمس نمران"
، ثم دون فراغا بعد ھذين االسمين، "حمد"، وآخر اسمه مكسور لم يبق منه إال ثالثة أحرف، ھي "سعد شمس أسرو: "اسمه

ملك " شرح ايل"ان معاصرا للملك وھو ابنه من بعده، وقد ك" شمس يھرعش"، ثم اسم "ياسر يھنعم"وختمه بذكر اسم 
  ".سبأ وذي ريدان"قائمته لملوك " ريكمنس"أنھى " شمر يھرعش"وب . حضرموت

وقد وضع عالمة استفھام أمامه داللة على انه . الثاني" ذكر على يھبر"بعد اسم " ذمر على بين"، فقد وضع اسم "فلبي"أما 
  .وزعم أنه حكم حوالي سنة عشرين بعد الميالد". يھبر الثاني ذمر على"وربما كان ابن أخ . غير متأكد من اسم أبيه

من " ھلك أمر" "ھلك امر"، ثم اسم "ذمر على بين"، بعد اسم "كرب ايل وتر يھنعم" "كرب ال يھنعم"اسم " فلبي"ووضع 
   ".ريكمنس"، وقد سبق إن تكلمت عنھم،إذ قدمتھم وفقا لقائمة "ذمر على ذرح"بعده، ثم 

  ".م. ب115"حتى السنة  95وقد جعل حكمه من حوالي السنة . أبيه" ذمر على ذرح"بعد " يدع ال وتر" اسم" فلبي"ووضع 

  .ويحتما في نظره أن يكون ابنه CIH 771: ، ھو الشخص المسمى بھذا االسم في النص"يدع ال وتر"أن " فلبي"ويظن 

من " بني بتع"ملوك من أسرة " سبأ وذي ريدان"، حكم عرش ."م. ب 245"إلى السنة " 115"أنه منذ المسنة " فلي"وذكر 
وقد بلغ عددھم اثني عشر ملكا، جمعھم في ست مجموعات، ولم يضع أمام كل ملك ". ھمدان"قبيلة من " حاشد"، و"حاشد"

غير واثق من معرفة زمان حكمھم،  -كما بين ھو نفسه- زمان حكمه كما فعل في قائمته للملوك الذين حكموا قبلھم، ذلك ألنه
  .ال من ترتيب المجموعات وإنما رتبھم على ما أداه إليه اجتھاده، ال غيرو

، "ريدان"، وقد عرف اسمه من نقود عثر عليھا ضربت في مدينة "شمدار يھنعم" "شمدر يھنعم"ومن ھؤالء الملوك، الملك 
  .وھي مما بعد الميالد، وال نعرف من أمره شيئا آخر

، وقد ورد اسمه في النص الموسوم ب "عمدان بين يھقبض" "عمدن بين يھقبض"بعد الملك المذكور اسم " فلبي"ووضع 
Glaser 567 وقد صور رأسه على النقد، فبدا وجھه حليقا، وظفائر ". ريدان"، كما وجد مضروبا على نقد ضرب في مدينة

  . Prideux" بريدو"، و Mordtmann" موردتمن"وأول من وجھه أنظار الباحثين إلى ھذا النقد، . رأسه متدلية على رقبته

وھو نص ناقص، ". ملك سبأ وذي ريدان"، وقد لقب ب "حرم بلقيس"في نص عثر عليه في " عمدان بين يھقبض"ووجد اسم 
   ".عثتر"ذكر فيه اسم اإلله 

". دوھب عثت يف"ثم " نشأكرب يأزن" "نشأكرب يزن"بعد الملكين المذكورين اللذين كونا المجموعة األولى، " فلبي"ووضع 
: وقد ورد اسماھما في النص. وھما يكونان المجموعة الثانية من المجموعات الست التي تصور إنھا حكمت في المدة المذكورة

CIH 336 ولم . ولم أجد في ھذا النص إشارة ما يمكن أن يستدل بھا على انھما ملكان". ملك سبأ وذي ريدان"، ولم يلقبا ب
والذين رتب أسماء من عليھم بحسب حروف " الشرح يحضب"الملوك الذين حكموا بعد  اسميھا مع من ذكر من" ھومل"يذكر 

  .الھجاء، ويبلغ عددھم، في رأيه، زھاء عشرين ملكا

  ".تصح بن يھزحم"إن والد الملكين المذكورين ھو " فلبي"وذكر 

  ".كرب عثت يھقبل"ر ، واآلخ"ھوتر عثت يشف"اسمي ملكين آخرين بعد المكين المتقدمين، أحدھما " فلبي"ودون 
وقد ورد اسم ". شھر أيمن"، و "نشأكرب أوتر"وانتقل بعد ذلك إلى مجموعة أخرى تضمنت اسمي ملكين أيضا، ھما 

كونه ملكا، للقبه الذي ھو من " ھومل"، غير انه لم يلقب فيه بملك، وقد رجح Om II,2: في النص الموسوم" نشأكرب أوتر"
  .لوكنوع األلقاب التي يستعملھا الم

 .REPوذكر انه مذكور في النصر الموسوم ب ". شھر أيمن"، بعد "ربشمس نمران" "رب شمس نمران"اسم " فلبي"ودون 
EPIG. 6321 ھمدان"معقل " حاز"، ووجد اسمه في نصوص أخرى عثر عليھا في "مأرب"، وھو نص عثر عليه في "
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ھذا " آل بتع"على بلوغ سلطانه وسلطان قومه " مأرب"من وجود النص المذكور في " فلبي"وقد استدل ". رب شمس"ومقر 
  .المكان

في " ربشمس نمران" "رب شمس نمران"مكان الملك -كما رأينا -، فقد قدموا"جامه"و " ريكمنس"مثل " فلبي"وأما غير 
   .بعد الميالد" 140"والسنة " 120"زمان حكمه بين السنة " جامه"وقد جعل ". سبأ وذي ريدان"القوائم التي رتبوھا لملوك 

وجعله . بعد الميالد" ا 80"أو " 170"والسنة " 160"فيما بين السنة " ربشمس نمران"زمان حكم الملك " فون وزمن"وجعل 
  .ملك ھمدان" علھان نھفان"وممن أدرك أيام حكم . ملك حضرموت" يدع أب غيالن"من المعاصرين للملك 

وھو نص مھم وردت فيه أخبار حروب وغزوات قام  REP. EPIG. 41388: في النص" رب شمس نمران"وورد اسم 
رب شمس نمران ملك سبأ وذي "، بأمر من سيدھم "جدن"أو من آل " جدن" "جدنم"ابنا " سعد ثون"وأخوه " عبد عثتر"بھا 

وأعادھما  الذي من عليھما بالعافية وحفظھما" المقه"فلما عادا إلى مواطنھا سالمين، دونا شكرھما وحمدھما لإلله ". ريدان
، إذ أنعم عليھا "نعض"من الوباء الذي عم كل األرض، وبارك عليھما في مدينة " المقه بعل حروان"بصحة جيدة، وأنقذھما 

بأن يبارك عليھا ويحفظھا " ثور بعلم بعل حروان"و " المقه ثھوان"وقد دعوا في ھذه الكتابة ل ". رب شمس نمران"لمجدھما 
عثتر وھوبس والمقة وذات حميم وذات : "د ذكور، وبثمار كثيرة وجني جيد، وذلك بحق اإللھةويمن عليھما بالعافية وبأوال

  ".بعدان وشمس

وقد حمدا اآللھة التي جعلتھما من . ويظھر من ھذا النص أن وباء كان قد عم البالد في عھد ھذا الملك فأھلك خلقا كثيرا
، "جرش"وورد في النص اسم قبيلة . ذي كلفھما غزو أعدائه ومحاربتھمويظھر أنھما كانا من قواد جيش ھذا الملك ال. الناجين

   .عالقة باسم ھذه القبيلة-وھو اسم موضع في اليمن -"جرش"ولعل السم 

وصاحبه . Jamme 645ھو الوباء الذي أشير إليه في النص الموسوم ب " عبد عثتر"ويظھر أن الوباء الذي أشار إليه 
" المقه ثھوان"وقد دون ھذا الرجل نصه حمدا لإلله ". قرضان" "قرضنن"ومن " يھعان" "يھعن"من " وھب ايل"رجل اسمه 

ومن الموت " وعوس"والطاعون " بن خوم"، وشكرا له على نعمه عليه بأن حفظه وسلمه وصانه من الوباء "بعل أوام"
" كبر خلل ثكمتن"من " أبو كرب"" ابكرب"ابن " حيو" "حيوم" "حيي" "حي" "حيم"الذي عم البالد، وذلك في سنة " موتت"

، فأھلك خلقا من "وموتت كون بارضن"فصانه وحفظه من ھذا الوباء العام الذي انتشر في األرض ". خليل ثكمتان"كبراء 
" نشق"و" مأرب"وليمن عليه ويبارك فيه وفي أرضه وزرعه، ويعطيه أثمارا كثيرة وغلة وافرة من جميع مزارعه في . الناس

  ".رب شمس نمران، ملك سبأ وذي ريدان"ولينال حظوة ورفعة عند سيده ". بتانرح" "رحبتن"و 

وليس ھذا الوباء الفتاك الذي انتشر في األرض في أيام ھذا الملك، ھو أول وباء نسمع به ففي الكتابات إشارات إلى أوبئة 
اد تنقطع، وبعد الحروب الكبيرة الماحقة عديدة أخرى، كانت تعم البالد بين الحين والحين وال سيما بعد الحروب التي ال تك

التي قام بھا الملوك فخربوا المدن ودمروا مجاري المياه، وأباحوا مواضع السكنى، والبشر، وتركوا جيف القتلى في مواضعھا 
  .لتنتشر األوبئة واألمراض

حو الخارج، فجاء إلى جزيرة إلى أن الوباء المذكور ھو جزء من وباء عام كان قد انتشر من الھند ن" ريكمنس"وقد ذب 
  .للميالد" 165"وقد وقع ذلك سنة  Seleucia" سلوقية"العرب ووصل حوض البحر األبيض وطفح في 

، وب Geukens 10، ب CIH 164في نصوص أخرى وسمت ب " ربشمس نمران" "رب شمس نمران"وورد اسم 
Jamme 496 .لورود "ملوك سبأ وذي ريدان"، ومن "تعب"، معروف لدينا معرفة حسنة، وھو من "رب شمس نمران"و ،

   .أي في ة إلى ھمدان" حاز"ذلك صرحا في بضعة نصوص أحدھا عثر عليه في مأرب، وعثر على البقية في 

وھو نص قصير يظھر انه بقية نص أطول لم . REP. EPIG. 3621والنص الذي عليه في مأرب ھو النص المعروف ب 
  .تبق منه غير كلمات

 Glaserوقد ورد اسمه في كتابتين، ھما ". رب شمس نمران"بعد " سخمان يھصبح" "سخمن يھصبح"سم ا" فلبي"ودون 
، أي سيدھم، "مراھمو"من كلمة " فلبي"وقد استدل ". ملك سبأ وذي ريدان"غير انه لم يلقب فيھما ب  Glaser 136و  208
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ھذا " سخمان"احتمال كون " فلبي"ويرى ". بن سخمانأجرم يھنعم "وورد اسم رجل يعرف ب . الواردة قبل اسمه انه كان ملكا
في جملة من ذكرھم من مكلوك " سخمان"اسم " ھومل"ولم يذكر . أحد أبنائه" أجرم"، واحتمال كون "سخمان يھصبح"ھو 

  ".سبأ وذي ريدان"

وقد ذكر في ". نسعد أوم نمرا"ثم ذكر من بعده " سخمان يھصبح"ملكا بعد " أجرم يھنعم" "فلبي"وللسبب المذكور جعل 
نمران ملك ".. أن " ھومل"ويرى ". حاز"، وھو من النصوص التي عثر عليھا في المدينة الھمدانية Glaser 210: النص

" سعد أوم نمران"، قد ينطبق على "نمران"وبقي فيه نعته وھو  Glaser 571: الذي سقط اسمه من النص" سبأ وذي ريدان
  ".رب شمس نمران"ى ھذا الذي نتحدث عنه، كما ينطبق عل

وقد حكم ". 245"حتى السنة ." م. ب 115"من سنة  -على رأيه - ھذا العھد الذي استمر" فلبي"ختم " سعد اوم نمران"و ب 
ثم وضع ". سبأ"األسرة السادسة من األسر التي حكمھا عرش  - على حسب رأيه أيضا - ، وقد كونوا"بتع"فيه مھلوك من بني 

العز " "العذنوفان يھصدق"وقد جعل أول رجالھا الملك ". بكيل"ة جعلھا األسرة السابعة، وھي من بعد ھذه األسرة أسرة جديد
  ".للميالد 260"حتى السنة ." م. ب 245"من سنة  -على حسب رأيه - ، وقد حكم"نوفان يھصدق

سبأ، الذين حكموا السبئيين وھو على حسب ترتيبه الملك الستون من ملوك ". العذ نوفان"بعد " ياسر يھنعم"اسم " فلبي"ووضع 
وبذلك ننتقل من أسرة قديمة إلى أسرة . الملك الشھير المعروف بين األخباريين" شمر يھرعش"وھو والد . من مكربين وملوك

   .جديدة، ومن عھد قديم إلى عھد آخر جديد

بعد " ھمدان"وھو من " رم اوترشع"، بل ذكر اسم "ربشمس نمران"، فإنه لم يذكر اسم من حكم مباشرة بعد "فون وزمن"وأما 
وقد " جرة" "جرت"، وھو من "فرعم ينھب"، كما ذكر اسم "ربشمش نمران"الذي أدحرك أوائل حكم " علھان نھفان"اسم 

داللة على انه حكم معه " شعرم اوتر"مع اسم " حيو عثتر يضع"وذكر اسم . بعد الميالد" 180"جعل حكمه في حوالي السنة 
وجعل " ملك حمير " لعزز يھنف يھصدق"وجعله معاصرا ل . من بعده" لحيعثت يرخم"ثم ذكر اسم . في أواخر أيام حكمه

وقال إن في أيامه استولى الحميريون على " لحيعثت يرخم"الثاني معاصرا د " شمس يھرعش"األول وھو والد " ياسر يھنعم"
  ".بينيازل "الذي حكم مع أخيه " الشرح يحضب الثاني"وكان معاصرا ل . مأرب

ثم جعل حكمه مع أخيه في حوالي . للميالد" 200"الثاني في حوالي السنة " الشرح يحضب"زمان حكم " فون وزمن"وجعل 
" نشأكرب يأمن يھرحب"حيث ذكر اسم " 230"إلى السنة " 220"، ثم عاد فجعله يحكم وحده في حوالي السنة "210"السنة 

، "العزيلط"، وعلى حضرموت "ثأرن يعب يھنعم"و " ذو ريدان" "كرب ايل" من بعده، وجعل على حمير في أثناء ھذه المدة
   ".ثارن يعب"الذي تحالف مع 

ثم ". على عرش سبأ" عمدان بين يھقبض"ثم جعل " ثارن يعب يھنعم"بعد " ذمر على وتر يھبر"اسم " فون وزمن"وذكر 
بعد " 300"، الذي انفرد بالحكم في حوالي السنة "شمر يھرعش الثالث"من بعده، وقد حكم مع ابنه " ياسر يھنعم الثاني"

" فيشان"الميالد وقبل أن أنتھي من ھذا الفصل وأختمه، أود أن أشير إلى،نافسة كانت بين األسرة السبئية الحاكمة المنحدرة من 
وتلقب  .صاحبة قصر مأرب، وبين أسر أخرى لم تكن لھا صلة بالعرش، ولكنھا ادعت لنفسھا حق حكم سبأ وذي ريدان

فنجد الھمدانيين مثال وھم يحكمون . أفرادھا باللقب الرسمي المقرر للحكم ونازعت الملوك الشرعيين في حق الحكم والسلطان
، "سمعي"، وھم يحكمون الثلث الغربي لمملكة "بني بتع"، ونجد "ناعط"القديمة من مقرھم " سمعي"الثلث الشمالي من دولة 

بما في ذلك " جرت"، و "شبام أقيان" "أقيان"ومعھا " مرثد"أي " مرثدم"، ثم نجد "مأذن"وكذلك " حاز"وعاصمته " حمالن"
  ".كنن"كنين 

ھو من أصعب الفصول " ملوك سبأ وذي ريدان"ھذا، وال بد لي وقد انتھيت من تدوين ھذا الفصل من اإلشارة إلى أن عھد 
ألن الكتابات ال تقدم إلينا مواطئ تمكن اإلنسان أن يقف عليھا كتابة في تاريخ سبأ، على كثرة ما عثر عليه من كتاباته، ذلك 

لذا نجد علماء العربيات . ليتعرف ما حوله من أمور، ثم إن بعضھا ناقص أصابه التلف، فأثر في معناه، إلى غير ذلك من أمور
صلح، وان الفجوات لن تحشى الجنوبية متباينين في تثبت تأريخ ھذا العھد وفي أسماء الملوك، وأعتقد إن ھذا الخلل لن ي

وتمأل، اال يعد أمد، بعد استقرار األمور في اليمن بحيث يسمح ألصحاب العلم بالبحث عن الكنوز المدفونة الستنباط ما فيھا 
  .من سر دفين عن ھذا العھد والعھود األخرى من تأريخ اليمن القديم
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   صنعاء

الشرح "وقد أشار . ، وھي ال بد أن تكون قد بنيت قبله بزمن"حضبالشرح ي"، في أيام "صنعاء"، أي "صنعو"وقد لمع اسم 
، وقد ذكره بعد "غمدان"المعروف في المؤلفات اإلسالمية بقصر " غندان" "غندن"إلى قصر له بھا، ھو قصر " يحضب

ر األيام، وھكذا صارت لصنعاء مكانة ازدادت على مرو. رمز الملكية في سبأ" سلحين" "سلحن"قصره القديم الشھير قصر 
  .حتى صارت عاصمة اليمن ومقر الحكام

  "ريكمنس"قائمة 

  :على النحو اآلتي" سبأ وفي ريدان"أسماء ملوك " ريكمنس"وقد رتب 

  ".علھان نھفان"فرعم ينھب، وكان معاصرا ل  -1

وأما ابنه ". ترشعر أو" "شعرم اوتر"قبل الميالد وكان يعاصره  25الشرح يحضب، وقد حكم على رأيه في حوالي السنة  -2
  ".حيو عثتر يضع"، فكان معاصرا ل "يأزل بين" "يازل بين"

  .نشأكرب يھأمن -3

  .ذمر على بين -4

  .ملك حضرموت" العز"كرب ايل وتر يھنعم، وكان معاصرا للملك  -5

  .ذمر على ذرح - "ھلك أمر" -6

  .وتر يھأمن -7

  .شمدر يھنعم -8

  .الشرح يحمل -9

  .عمدان بين يھقبض -10

  ".لعز نوفن يھصدق"لعز نوفان تھصدق  -11

  .ياسر يھصدق -12

  .األول" ذمر على يھبأر"ذمر على يھبر  -13

  .ثارن يعب يھنعم -14

  .الثاني" ذمر على يھبار"ذمر على يھبر  -15

  ".ربشمس نمران"رب شمس نمرن  -16

  .الشرح يحضب -17
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  حمد...... "......" سعد شمس اسرو  -19 -18

  .ياسر يھنعم -20

  .شمر ت يھرعش -21

  أسرة ذمر على بين

  .ذمر على بين -1

  .ين.وھو ابن ذمر على".كربئيل وتر يھنعم"كرب ايل وتر منعم،  -2

  .وھو ابن كرب ايل". ھلك أمر"ھلك امر  -3

  .ذمر على ذرح، وھو ابن كرب ايل وتر يھنعم، وشقيق ھلك أمر -4

  .يھقم -5

  .على ذرح وھو ابن ذمر". كربئيل بين"كرب ايل بين،  -6

  أسرة ياسر يھصدق

  .ياسر يصدق -1

  .وھو ابن ياسر يھصدق. ذمر على يھبر -2

  .وھو ابن ذمر على يھبر" تارن يرحب" "ثارن يركب" "ثارن يعب يھنعم"ثرن يعب  -3

  .ويمكن تلقيبه بالثاني تمييزا له عن األول. وھو ابن ثارن يعب يھنعم. ذمر على يھبر -4

   ".يھنعمثرن "ثارن يھنعم -5

  ممالك وإمارات صغيرة : الفصل التاسع والعشرون

وكانت أرضوه تكون جزءا من مملكة قتبان، مثل دھس و ". أوسان"أو " أوسن"وعرف من الكتابات القتبانية، شعب يقال له 
حكومة، حكمھا وقد عرف من الكتابات أن األوسانيين كونوا . ومناطق أخرى كانت تابعة لقتبان" تبنى"و " دتنة" "دتنت"

  .ملوك، وصلت أسماء بعضھم إلينا، ولكنھا حكومة صغيرة لم تبلغ مبلغ حكومة قتبان، أو حضرموت أو معين، أو سبأ
وقد كان من جملة من اعتمد علھم الھمداني في أخبار اليمن ". أوسان"ولعل األوسانيين الذين أدركوا اإلسالم، ھم من بقايا 

، زعم أنه كان يحسن قراءة الكتابات العربية الجاھلية المدونة "محمد بن أحمد األوساني"ھو  القديمة، رجل ينھب إلى أوسان،
  .بالمسند

وقد وھبت لنا ھذه المملكة الصغيرة بضعة تماثيل منحوتة من الرخام، يجوز أن نعدھا من أنفس ما عثر عليه من تماثيل في 
وقد كتب . عد، أول تماثيل تصل إلينا من تماثيل ملوك العربوھي تماثيل بعض ملوك أوسان، وت. جزيرة العرب حتى اآلن

، وھذا تمثال ثان "يصدق آل فرعم ملك اوسان بن معد ال: "على قاعدة كل تمثال اسم الملك الذي يمثله، فھذا تمثال كتب عليه
معد ال سلحن بن "اسمه  ، وتمثال ثالث كتب تحت قدم صاحبه"زيدم سيلن بن معدال: "نقش على قاعدته اسم الملك الذي يمثله

يصدق ال فرعم شرح عت ملك اوسن بن معد ال سلحن : "، ورابع كتبت على وجه قاعدته من أمام"يصدق ال ملك أوسان
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يصدق ايل فرعم "، ھو الملك "يصدق ايل فرعم شرح عت بن معد ايل سلكلحن"أن الملك " فون وزمن"، ويرى "ملك أوسن
معد ايل سلحن بن يصدق ايل ملك "سمان أذن في نظره، لمسمى واحد، ويكون والده الملك فاال. نفسه" ملك أوسان بن معد ايل

   .الذي ال يعرف اسم أبيه" يصدق ايل"أذن ھو " معد ايل سلحن"، ووالد "أوسان

شرح " الفارع"يصدق ايل فرع " "بن ودم" عثت"يصدق ال فرعم شرح عت "وعز على اسم ملك آخر من ملوك أوسان، ھو 
. ولم يذكر الملك اسم ذلك اإلله: إلى أحد اآللھة" مبخرة"أو " مذبح"أي " معمر"، ورد لمناسبة تقديمه نذرا، وھو "ودعثت بن 

على وجود فكرة تأليه الملوك عند األوسانيين، وان الجملة تعني " ابن ود"، أي "بن ودم"وقد استدل بعض الباحثين من جملة 
وفي كتب األنساب . ھنا ھي مجرد اسم لشخص ما" ود"وعندي إن لفظة ". ود"اإلله إن الملك المذكور كان يرى انه من نسل 

ولم ي قل أحد إن أصحاب تلك األسماء كانوا يرون أنفسھم . واألخبار أسماء عدد من الرجال، ھي في الوقت نفسه أسماء آلھة
  .آلھة، أو من أبناء اآللھة، وبينھم أناس كانوا من سواد الناس

يصدق ايل "يمثل والد " معد ايل سلحان" "سلحن"معد ال "ر ھؤالء الملوك شيئا يذكر، والظاھر إن تمثال وال نعرف من أم
يصدق ايل فرعم شرح "ھو غيير " يصدق ايل فرعم"كما جاء ذلك مدونا في قاعدة التمثال الرابع، ويظھر إن " فرعم شرح

التماثيل فائدة كبيرة في تعرف نماذج مالبس األوسانيين  وتفدينا ھذه. كما يتبين ذلك من اختالف صورتي التمثالين" عثت
وعلى زينتھم وكيفية تنظيم شعور رؤوسھم، وعلى غير ذلك مما له عالقة بمظھر االنسان، وبالفن من حيا الجودة والخلق 

  .والتعبير عن النفس واالتقان

، وقد جاء فيھا إنھا "رثدة" "رثدت"امرأة اسمھا في كتابة أوسانية أمرت بكتابتھا " يصدق ال فرعم شرح عت"وجاء اسم الملك 
ويظھر . ، وھي من كتابات النذور"نعمان" "نعمن"قدمت إلى سيدھا المذكور ملك أوسان، تمثاال من الذھب، ليحفظ في معبد 

ذلك تقدم لھا إنھا قدمت ھذا النذر لحادث وقع للملك، فتوسلت لدى آلھة أوسان بأن تمن على الملك وتبارك فيه، وھي في مقابل 
   .نذرا تمثاال من ذھب، وال بد أن تكون ھذه المرأة من األسر الرفيعة التي لھا شأن ومكانة، ولعلھا كانت من أسرته

" مراس"من ذھب إلى سيده " صلمت"أنه قدم تمثاال : وجاء في كتابة أوسانية أخرى تحطم اسم صاحبھا وزالت معالمه
وال بد أن يكون ھذا التقديم لمناسبة حدثت للملك، فأراد ھذا الوجيه . أوسان ملك" يصدق ايل فرعم شرح عتت" "مرأس"

 .Jaussen Nrوتشبه ھذه الكتابة الكتابة المرقمة ب . التعبير عن تقديره لسيده الملك بتقديم ھذا التمثال المصنوع من الذھب
159 bis ذت بغيثت اخت : "وھي ألخت ھذا الملك، وقد سقط اسمھا من الكتابة بتھشم حدث في الحجر، وبقيت منه بقية، ھي

. ، ولم تذكر المناسبة التي دعتھا لتقديمه"صلم ذ ذھبم"صنما من ذھب " سقنيت مراس"، وجاء فيھا إنھا قدمت إلى سيدھا ..."
  ".زيد سيالن" "زيد سيلن"وكان له شقيق ھو 

كان في النصف األول " يصدق ايل فارع شرح عت" "يصدق ال فرعم شرح عت"ى بعض الباحثين أن زمان حكم الملك وير
وقد استدلوا على ذلك من طراز التمثال الذي نحت ليمثل . قبل الميالد" 450"من القرن الخامس قبل الميالد حتى حوالي السنة 

كون لباس الملك، ھو على النسق اليوناني في التماثيل اليونانية المنحوتة قبل فان شكل اللباس الذي نحته النحات لي. ذلك الملك
في فلسطين، إذ كانت سوقا " غزة"ويرى الباحثون احتمال شراء مثل ھذه التماثيل من . منصف القرن الخامس قبل الميالد

ى جزيرة العرب، وفي جملتھا األصنام التي مھمة يقد عليھا العرب لالتجار، وفيھا معروضات يونانية وغيرھا، ينقلھا التجار إل
أثرت في الفنانين العرب، فصاروا ينحتون تماثيلھم على شاكلتھا، وفي جملتھا تمثال الملك المذكور الذي يجب أن يكون قد 

   .".م. ق 450"نحت فيما بين النصف األول من القرن الخامس قبل الميالد إلى حوالي السنة 

وقد " معد ايل سلحان بن ذي يدم"من ملوك أوسان، ال نعلم من أمر أصحابھا شيئا يذكر، منھا وعرفت أسماء ملوك آخرين 
من األلقاب التي تكرر " سلحان" "سلحن"ولقب ". ذيدم"بدال من " زيدم"إن االسم األخير ھو  Jaussen" جوسن"رأى 

" سلحن"وفتي المعاھدة المعقودة بين " أبنة"ي ورودھا مدونة على تماثيل ملوك أوسان، وعلى بعض الكتابات التي عثر عليھا ف
أحد المتعاقدين في " سلحان" "سلحن"إن " ميتوخ"ويرى ". سبأ"الحبشة وملك " نجاشي"، أي بين ملك "زراران" "زررن"و 

  .، فانه ملك من ملوك قتبان"زررن"وأما . المعاھدة المذكورة ما كان ملكا حبشيا، ولكن ملكا من ملوك أوسان

وقد نعثر . ، محظورا على تمثال من المرمر مكتوبا كتابة حسنة"عم يثع غيلن لحى"ملك آخر من ملوك أوسان، ھو  ووجد اسم
في المستقبل على تماثيل أخرى لملوك العرب الجنوبيين من أوسانيين وغيرھم، اذ ال يعقل انفراد أوسان من بين سائر الشعوب 

  .العربية الجنوبية بصنع التماثيل
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ووردت في . ، وال نعرف من أمره شيئا"يصدق ايل فرعم زغمھن الشرح"ملكا من ملوك أوسان يقالل له " فلبي"وذكر 
زيحمن بن الشرح ملك : "، أسماء ملوك أوسانيين منھا Jaussen 75,83وب  Jaussen 72,73الكتابتين الموسومتين 

، وھي أسماء لقب ببضعھا بلقب "بن يصدق ايلالشرح ا"، و "يصدق ايل فرعم عم يثع"و " عم يثع ملك أوسان"، و "أوسان
   .ملك، وحرم بعضھا ھذا اللقب، وال نعرف عن أصحابھا شيئا يذكر

قبل استيالء قتبان عليھا وإدماجھا في حكومة قتبان، مملكة ذات تجارة مع الخارج، تتاجر مع إفريقية، " أوسان"وقد كانت 
استدل بعض الباحثين من إطالق ". كحد"و " تبنو"، و "دھس: "، مثل"أوسان"وتحكم أرضين أخرى ليست في األصل من 

اسم " زنجبار" "زنزبار"و  Pemba" بمبا"على الساحل اإلفريقي الواقع شمال " الطواف حول البحر األريتري"مؤلف كتاب 
وسان، وال يمكن عليه، على إن األوسانيين كانوا قد حكموه، ونزح بعضھم إليه فسكنه، وصار تابعا أل" الساحل األوساني"

حدوث ذلك بالطبع لو لم تكن األوسانيون أقوياء ولھم أرض واسعة في العربية الجنوبية ذات عدد كبير من السكان بحيث 
ويرجح العلماء زمان حكم األوسانيين لذلك الساحل اإلفريقي إلى ما قبل السنة . يسمح لھم باالستيالء على الساحل اإلفريقي

  .".م. ق 400"

وير من الحكومات العربية الجنوبية الصغيرة، إال إنھا كانت ذات أھمية، إذ كانت تمتلك ". قتبان"ة أوسان في جنوب وتقع ملك
  .من جملة األماكن التابعة لھذه المملكة" عدن"وقد كان ميناء . الساحل اإلفريقي الذي أشھرت إليه، وتتاجر مع سكانه

كرب ايل "الذي تحدث عن حملة قام بھا الملك  Glaser 1600وم ب ومن ملوك أوسان، ملك فكر اسمه في النص الموس
بين الجوف " شرجب"على جملة قبائل وإمارات وحكومات ملية صغيرة، فبعد أن استولى ھذا الملك على مدينة " وتر

: ان، ھي، فقتل ستة عشر ألف رجل، وأسر أربعين، واحتل أماكن أخرى كانت تابعة ألوس"أوسان"ونجران، ساق جيوشه إلى 
" دتنت"، و "جردان" "جردن"، و "رشاى" "رشا"و " دياب"ديب "و " حبان" "حبن"و " أنف" "انفم"، و "حمان" "حمن"
" أوسان"، أما ملك "مسور"الذي اسمه " مرتو" "مرتم" "مرتوم"وذكر النص بعد ذلك معبد . إلى ساحل البحر" تفذ"، و "دتنه"

   ".مرتو" "مرتوم"فكان اسمه 

ولذلك . وقد يكون تعيرنا أدق وأصح لو قلنا إنھا كانت تابعة لھا في ھذا العھد. قتبان حليفة لسبأ في ھذه الحربوقد كانت 
وقد ". كحد"وبعض قبائل " تبنى"و " دھس"و " دتنت"، فكان إلى جانبھا "أوسان"أما . اشتركا مع السبئيين ضد األوسانيين
ويظھر إنھا ثارت على قتبان، وانفصلت عنھا، فتكونت . تابعة لمملكة قتبان كانت" أوسان"رأيت أن جميع ھذه القبائل ومعھا 

مملكة أوسان، ودخلت القبائل األخرى في ھذه المملكة، أي مملكة أوسان، أو إنھا تحالفت معھا، وانفصلت كل في منطقتھا 
ويظھر أن . لقبائل، وأخضعھا لحكمهمن مملكة أوسان، تعقب ھذه ا" كرب ايل وتر"فلما انتھى . فكونت إمارة أو ملكة صغيرة

على أوسان فأعلن انفصاله " كرب ايل وتر"الذي كان في حلف مع أوسان، أو خاضعا لھا، انتھز فرصة انتصار " دھس"ملك 
  ".أودم" "ادوم"بإعطائه جزءا من ارض أوسان ھو أرض " كرب ايل وتر"عنھم وانضمامه إلى السبئيين، فكافأه 

" كرب ال"أي إن الملك ". المقه"كحد ذ حضنم إلله سبأ "أوسان وأرض تبنى، ووھبوا أرض  وقد احتل السبئيون أرض
. وھبھا لحكومة ولشعب سبأ، وأنعم على قتبان وحضرموت ببعض األرضين التي غنمھا من األوسانيين" كرب ايل" "كربئيل"

إلى قتبان " كرب ايل"نھم، فأعادھا ويظھر إنھا كانت قتبانية وحضرمية في األصل، غير إن األوسانيين اغتصبوھا م
  .اذ ذاك" وروايل"وقد كان ملك قتبان الملك . وحضرموت، لمساعدتھما له

، إن "كل قسط كحد حرھو وعبد ھو"، ومن جملة "جوم ال لمقه ولسبا... وقني كرب ايل كل قسط كحد"ويظھر من عبارة 
أحرارا " كحد"، وان جميع أھل "كرب ايل"خاصا بالملك التي وھبت أللمقه ولشعب سبأ، أصبت ملكا " ذ حضنم" كحد"أرض 

   .وعبيدا صاروا أنباعا له، يستغلون األرض ويدفعون إليه الغالت

" 620"، وجعل زمان حكمه فيما بين السنة "أوسان"في رأس قائمته التي وضعھا لملوك " مرتو"الملك " فلبي"وقد جعل 
وھو رأي يعارضه أكثر . الذي جعل حكه في ھذا الزمن" ب ايل وتركر"وذلك ليجعله معاصرا ل ." م. ق 600"والسنة 

  .قبل الميالد، أو بعد ذلك بقليل" 450"الباحثين في العربيات الجنوبية،اذ جعلوا حكمه في حوالي السنة 

.". م. ق 230"، وجعل زمان حكمه في حوالي السنة "مرتو"، بعد اسم الملك "زيد" "ذ يد" "ذ يدم"اسم الملك " فلبي"ووضع 
  .بغيثت"، وقد ذكر انه كان من عشيرة "ذيدم"ولم يعرف اسم والد الملك . فترك بذلك فجوة كبيرة ال يدري من حكم فيھا
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، وذلك جريا على ."م. ق 210"وجعل حكمه في حوالي السنة . ، وجعله ابنا له"ذيد"بعد " معد ايل سلحن" "فلبي"ثم ذكر 
وجعله " معد ايل"من بعد " يصدق ايل فرعم شرح عت"ثم جعل . يقضيھا في الحكمسنة لكل ملك " 20"طريقته في وضع مدة 

ثم وضع الملك . شقيقا له، كما جعل له أختا" زيد سلحن"وجعل ." م. ق 190"وصير زمان حكمه في حوالي السنة . ابنا له
ثم صير .". م. ق 170"ة ، وجعله ابنا له، وجعل زمان حكمه في حوالي السن"يصدق ايل فرعم"بعد " معد ايل سلحن"
ثم جعل .". م. ق 150"، وجعل حكمه في حوالي السنة "معد ايل سلحن"ملكا من بعده، وھو ابن " يصدق ايل فرعم عم يثع"
ثم ". م. ق 135"، وجعل حكمه في حوالي السنة "يصدق ايل فرعم عم يثع"ملكا من بعده، وھو ابن " فرعم زھمھن الشرح"

  ".0م .ق 120"، وقد جعل حكمه حوالي السنة "يصدق ايل فرعم عم يثع"ن بعده، وھو ابن م" عم يثع غيلن لحى"ذكر 

ملك سبأ وذي " "الشرح يحضب"ضم ." م. ق 115"ملكا آخر بعد ھذا الملك، وإنما ذكر أنه في حوالي السنة " فلبي"ولم يذكر 
  .مملكة أوسان إلى أرض السبئيين" ريدان

رأي كثير من علماء العربيات الجنوبية، فقد ذھب أكثرھم إلى تقديم الملوك " أوسان" ألسماء ملوك" فلبي"ويعارض ترتيب 
يصدق ايل فزعم شرح "وجعلوا زمانھم أقدم من زمانه، فقدروا زمان الملك " عليه " مرتو"بعد الملك " فلبي"الذين ذكرھم 

، "مرتو"، وھذا يعني انه أقدم عھدا من ."م. ق 450"في النصف األول من القرن الخامس قبل الميالد مثال، أي قبل سنة " ايل
  .إليه" فلبي"أي إن رأيھم ھو عكس ما ذھب 

إلى إن أوسان كانت مملكة في أواخر القرن األول قبل الميالد، أو بعد الميالد بقليل، وأن  J. Pirenne" بيرين"وقد ذھبت 
  .".م. ق 24"كان في حوالي السنة " يصدق ايل فرعم شرحعت بن ودم"حكم الملك 

ھذا المعيد في  وبقع. ، وھو إلھھم الكبير"وقد خصص بعبادة اإلله زود. المعبد الرئيسي عند األوسانيين" نعمان"لقد كان معبد 
  .وقد ورد اسمه في عدد من الكتابات األوسانية". وادي نعمان"

  الجبانيون

، وقال إن له عدة مدن أكبرھا Gebbanitaeاسم شعب من الشعوب العربية الجنوبية، سماه " بلينيوس"لقد ورد في تأريخ 
خمسة وستون معبدا، وقد يكون في ھذا العدد شيء " تمنه"وكان في ". ثمنه" "تمنه" Thamnaو  Nagia" نجية" "ناجية"

من المبالغة، اال انه مع ذلك يدل على ضخامة ھذه المدينة وسعتھا، بدليل وصول اسممھا إلى اليونان، ومبالغة ھذا المؤرخ في 
بواسطة ھذه المملكة، واال بعد دفع ضريبة إلى ملكھا،  انه لم يكن يسمح بتصديره اال: ولما تحدث عن اللبان، قال. عدد معابدھا

  .يقطعھا اإلنسان في خمس وستين مرحلة على ظھور الجمال" غزة"ميال عن " 148%5"وتبعد العاصمة مسافة 

كان يأخذ لنفسه ربع الغلة، وذكر إن  Gabbanitae" الجبانيين"ذكر إن ملك ال " المر"عن " بلينيوس"وفي أثناء كالم 
أشار إلى أن  Ausaritie = Ausaritaeوأرض شعب آخر يسمى  Astramiticaتقع ما بين أرض شعب دعاه  بالدھم

  .وذكر أشياء أخرى عن ھذا الشعب. ، وان حق بيع القرفة كان محصورا بالملك وحدهOciliaللمملكة ميناء يسمى 

مملكة قتبان، وانه استقل في زمن ربما ال يبعد ومعارفنا عن ھذا الشعب قليلة، ويظن انه كان من الشعوب التي كانت تؤلف 
وكانت مواطنه بعد استقالله في جوار القتبانيين في الجنوب الشرقي منھم بين قتبان وسبأ على ". بلينيوس"كثيرا عن أيام 

حثين ويظن بعض البا. انه عشيرة أو طائفة من القتبانيين" كالسر"ويرى ". كالسر"بعض اآلراء، أو في غربھم على رأي 
جبأ مدينة المفاخر، وھي آلل الكرندي من بني ثمامة آل حمير : "وقال فيه" جبأ"موضعا سماه " الھمداني"وقد ذكر ". جبأ"انھم 

". في وادي الضباب" ذخر"وجبل " صبر"إن جبأ وأعمالھا ھي كورة المعافر، وھي في فجوة بجن جبل : " ، وقال"األصغر
ولكني ال أستطيع أن أوافق على رأي من يقول إن . مع اسم المعينيين" جبأن" "جبأ"وقد ورد في النصوص المعينية اسم 

انتظارا للمستقبل الذي قد يرشدنا إلى اسم يرد في النصوص " الجبانيين"، ولذلك دعوتھم ب  Gabbanitaeالجبئيين "
  .العربية الجنوبية يكون مرادفا للفظة المذكورة
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  نجران

، فھي أذن من المواضع القديمة من عھود ما قبل الميالد، سواء أكان اسم "رجمة" "رجمت"كما رأينا مع " نجران"وذكرت 
نجران اسم أرض أو اسم مدينة وھي في منطقة خصبة جدا ذات ماء، ولذلك صارت طريقا مھما للقوافل المتجھة من العربية 

ولموقعھا المھم ھذا تعرضت للغزو ولطمع . طريقھا إلى العربية الجنوبية الجنوبية في الشمال، أو اآلتية من الشمال في
، أي Nagara Metropolis" نكرا ميتربوليس" "بطلميوس"وقد سماھا . الطامعين فيھا، فأصيبا لذلك بأضرار فادحة مرارا

  .م 328الذي يعود عھده إلى سنة " النمارة"، و ذكرت في نص "نكرا"مدينة 

وقد ورد اسمھا في كتابة أشارت إلى حملة على النبط، . ، فإننا ال نعرف من تأريخھا القديم غير شيء قليل"نجران"ومع أھمية 
، ويظھر أن أصحاب الحملة أو الغزاة كانوا قد توجھوا من العربية الجنوبية نحو الشمال، ألنھا تذكر إنھا اتجھت من "نباطو"
   .لنبطفدمرتھا، أي دمرت مدينة ا" نباطو"نحو " نجران"

مملكة صغيرة نستطيع أن نقول إنھا إمارة من اإلمارات التي لقب سادتھا أنفسھم بلقب " مھأمر" "مھأمرم"و : مملكة مھأمر
وتقع ". نجران"وكان لھا مجرى ماء منبعه في ". رجمة" "ركمت" "رجمت"، ومقرھا على ما يظھر من الكتابات مدينة "ملك"

ويرى بعض الباحثين أن . في بعض األماكن" مھأمر"في امتداد البادية، وفي جنوب  في شرقھا" أمير" "أمر" "أمرم"أرض 
  .في الزمن الحاضر، أو في منطقة تتاخمھا في شمالھا" نجران"ھي في أرض " رجمت"

ثي ، وقد بحثت عنھا في أثناء حديGlaser 1150كما رأينا في الكتابة المعينية التي وسمھا العلماء ب " رجمت"وقد جاء اسم 
 Atraxerxesفي أيام ملكھم " الماذويين"وقلت إن من رأي بعض العلماء أن تلك الحرب نشبت بين الفرس " معين"عن دولة 
Ochus  كانت معروفة اذ ذاك، " ركمت"ويظھر من تلك الكتابة أن مدينة ". م. ق 343"وبين المصريين، في حوالي السنة

  .والعربية الجنوبية بمصر" معين"التي تصل  وكانت ذات شأن وخطر، وتقع على طريق القوافل

لم تكن في األصل مدينة " نجران"، وان "نجران"ھي في الواقع مدينة من مدن " رجمت"وقد ذھب بعض الباحثين إلى أن 
على مرور الزمان بإحدى " نجران"معينة، وإنما ھي أرض تضم جملة مدن، منھا ھذه المدينة، اال أن الناس خصصوا لفظة 

ويستشھدون على صحة رأيھم ھذا بأمثلة عديدة وقعت . ، حتى عرفت بھا، فضاع بذلك اسمھا القديم"رجمت"، ھي مدينة المدن
  .في العربية الجنوبية

في التوراة االبن الرابع ل " رعمة"في التوراة و " رعمة"ھي " ركمت" "رجمت"أن تكون " موردتمن""ويحتمل على رأي 
، "سبأ"، أي "شبا" "كوش"ومن أوالد . في ھذا المكان العربية الجنوبية" كوش"لتوراة من وقد ذھب إلى أن مراد ا". كوش"
  ".حزقيال" مع تجار سبأ في سفر" رعمة"وقد ذكر تجار ". دادان"و

   الحميريون: الفصل الثالثون

بمئات من السنين، وھذا وجب علينا اآلن البحث عن شعب لعب دورا خطيرا في سياسة العربية الجنوبية، في ھذا الوقت وقبله 
  .الذي ال زال قائما يلعب دورا مھما بين القبائل العربية الجنوبية حتى اآلن" حمير: "الشعب ھو

كانت حمير من القبائل العربية المعروفة في العربية الجنوبية عند الميالد، حتى وصل خيرھا إلى اليونان والرومان، فدعوھا 
حمير من أكثر الشعوب " بلينيوس"وقد اعتبر . ونحو ذلك Hamioeiو  Omeritaeو Omyritaiوب  Homeritaiباسم 

عند  Hemerوعرفوا باسم ". ظفار"، ويقصد بذلك مدينة Sappharالعربية الجنوبية عددا، وذكر إن عاصمتھم مدينة 
الكاتب عنھم وفي كالم ھذا  Masala = Mesala = Mesalum" مسلة"وأشار إلى اسم مدينة من مدنھم، سماھا . الحبش

كانت عاصمة حمير في أيامه، وان الحميريين كانوا قد تمكنوا في أيامه من تكوين شخصيتھم ومن " ظفار"إشارة إلى أن مدينة 
  .إثبات وجودھم في العربية الجنوبية يومئذ

أما  .على الساحل" مخا"ويقع شرق " المشالحة"موضع يدعى اليوم  Masalaإلى إن المراد ب " كالسر"وقد ذھب 
: في ھذا المكان جماعة أخرى، اسمھا Homeritae، وان المقصود ب "مأسل الجمع"، فرأى انه موضع "شبرنكر"
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Nomeritae وان النساخ حرفوه فكتبوه ،Homeritae  بدال منNomeritae . قريبة " شبرنكر"وھذه التسمية التي يراھا
  ".نمير"من 

إن الحميريين كانوا يحكمون في أيامه منطقة واسعة من ساحل البحر " الطواف حول البكر األريتري"وذكر مؤلف كتاب 
في افريقبة، أي قسما من الساحل  Azania" عزانيا"األحمر وساحل المحيط حتى حضرموت، كما كانوا يمتلكون ساحل 

وكان على صالت حسنة . Taphar" ظفار"مته مدينة ، عاصCharibael" كرب ال"وكان عليھم ملك يسمى . الشرقي
ونجد عددا . ، وھو من رجال أوائل القرن الربع للميالد، من جملة قبائل الحبشةMarcianus" مرقيانوس"وعدھم . بالروم

   .من الكتاب البيزنطيين يرون ھذا الرأي

 = Omeritaiص اليوناني منه ب ، ودعيت في النAskum" اكسوم"، ملك Ezana" عيزانا"وقد ذكرت حمير في نص 
Omyritai أي حمير.  

ولم يعثر الباحثون على اسم حمير في الكتابات التي ترجع عھدھا إلى ما قبل الميالد بمئات من السنين مع ورود أسماء قبائل 
في الكتابة " حبان" "حبن"فقد جاء اسم ". ذيب"و " حبن" "حبان"مثل . أخرى كانت تقيم في المواضع التي نزل بھا الحميريون

. قبل الميالد" 400"كتابة يرجع بعض الباحثين زمان تدوينھا إلى حوالي السنة  ، وھيREP.EPIG. 3945الموسومة ب 
فقبيلة، كانت منازلھا ما " ذيلب" "ذيب"أما ". شبوة"، ءلى الطريق المؤدية إلى "ميفعة"، مدينة وأرض تقع غرب "حبان"و 

قبائل التي كانت تسكن القسم الشرقي من ، وھي من ال"ميفعة" "دلتا"وتضيم ". قنا"من الغرب ومنطقة " عوالق األحور"بين 
  .أي األرض التي ھاجمت منھا حمير مملكة حضرموت" حمير"

إلى أن اسم حمير لم يكن قد لمع في ھذا العھد على أنه اسم قبيلة حاكمة، وأن اسمھا لم يلمع اال بعد أن " فون وزمن"ويذھب 
  .م ھذا قوة، وصار لھم نفوذ، فصاروا بحلفھ"ذياب"تحالف الحميريون مع قبائل أخزى مثل 

  ".عقلة"في النصوص المتأخرة كذلك مثل كتابات " ذياب" "ذيب"و " حبان" "حبن"وقد ورد اسم قبيلة 

وقد عرف الحميريون عند أھل األخبار أكثر من بقية الشعوب العربية الجنوبية األخرى التي نتحدث عنھا، وقد جعلوا 
وقد سموه ". حمر بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان"، وصيروه "سبأ"ابنا ل ، وھو جد الحميريين في زعمھم، "حميرا"
، وأنه أول من تتوج بالذھب، وملك خمسين سنة، وعاش ثالثمئة "سبأ"وزعموا أنه كان ملكا، وأنه ملك بعد ملك أبيه " العرنج"

   .ثال ذلك من أقوالعام، وكان له من الولد ستة، منھم تفرعت قبائل حمير، وكانت بينھم حروب، إلى أم

ابن "وقد اعترف . ، فذكروا أوجھا متعددة للتسمية"عرنج"، ولكلمة "حمير"وقد حاول بعض أھل األخبار إيجاد تفسير للفظة 
، ألن ھذه أسماء قد أميتت األفعال التي "العرنج"أو " حمير"، بأن من الصعب الوقوف على األصل الذي اشتق منه اسم "دريد

أن ھذه األسماء "ذكر أن بعض أھل اللغة زعموا أنه سمي حمير، ألنه كان يلبس حلة حميراء، وذكر أيضا وقد . اشتقت منھا
على " تبع"ويطلق أھل األخبار لصب " الحميرية ال تقف لھا على اشتقاق ألنھا لغة قد بعدت وقدم العھد بمن كان يعرفھا

وقد ذكر أكثرھم أنھم إنما سموا تبعا و . ي حيرة من تفسير المعنىوھم ف". التابعة"الملوك الذين حكموا اليمن، وعلى مجموعھم 
أو ألن التبع ملك يتبعه قومه، . ألنھم قي يتبع بعضھم بعضا كلما ھلك واحد قام مقامه آخر تابعا له علما مثل سيرته" تبابعة"

ذكروا إن أحد التبابعة كان قد صنع و. أو من التتابع، وذلك لتتابع بعضكم بعضا. أو لكثره أتباعه. ويسيرون خلفه تبعا له
أھم خير أم قوم (: في القرآن الكريم" تبع"وأشير إلى ". داوود"من الحديد، وان الحديد سخر له، كما سخر للنبي " الماذيات"
وقد ذكر بعضھم أن ھذا اللقب ال يلقب به إال الملوك الذين يملكون اليمن والشحر . )أصحاب األيكة وقوم تبع(و  )تبع
وأول من لقب ممھم بذلك . أما إذا لم يكن كذلك فإنما يسمى ملكا" بنو جشم بن عبد شمس"ضرموت، وقيل حتى يتبعھم وح

وذكر . وھو الرائش، ولم يزل ھذا اللقب واقعا على ملوكھم إلى أن زالت مملكتھم بملك الحبشة اليمن" الحارث بن ذي شمر"
بسم : وكان يكتب إذا كتب. زلة الخليفة للمسلمين وكسرى للفرس وقيصر للرومأھل األخبار أن تبع عند أھل اليمن لقب ھو بمن

   .الذي ملك برا وبحرا

الحميري المذكور في القرآن الكريم، فذھب بعضھم إلى أنه من حمير، وأنه حير الحيرة " التبع"واختلف علماء التفسير في اسم 
ال من العرب صالحا، وأنه لما دنا من اليمن ليدخلھا حالت وذھب بعض آخر إلى أن تبع كان رج. فھدمھا" سمرقند"وأتى 

حمير بينه وبين ذلك وقالوا ال تدخلھا علينا وقد فارقت ديننا، وكانوا يعبدون األوثان فدعاھم إلى دينه، وقال إنه دين خير من 
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النار، ونكصت على عقبھا، فتھودت قال نعم فتحاكموا إليھا، وكان معه حبران، فغلب الحبران . دينكم قالوا فحاكمنا إلى النار
  .، وھو بيت كانوا يعظونه وينحرون عنده ويكلمون منه، وانتصر عليھم"رئام"بيت " تبع"حمير، وھدم 

". ال أدري تبع نبيا كان أم غير نبي: "وروي انه قال. وقد ذكروا إن تبعا أول من كسا البيت، وان الرسول نھى عن سبه
" عبد هللا بن سالم"و " وھب ابن منبه"و " كعب األحبار"والذي يعود سنده إلى " تبع"ن ويظھر من ھذا القصص المروي ع

يؤيد ھذا الرأي نص كثير من المفسرين واألخباريين . الذي تھود" اسعد أبو كرب"الملك " تبع"في الغالب، انھم قصدوا ب 
تبع "ھذا ھو " كريب بن ملكيكرب اليمانيأسعد أبو "إن " ابن كثير"وذكر . على اسمه، ونسبتھم القصص المذكور إليه

ولم يكن في حمير أطول مدة منه، وتوفي قبل مبعث الرسول بحو  ؟وانه ملك قومه ثالثمائة سنة وستا وعشرين سنة" األوسط
  .من سبعمائة سنة إلى غير ذلك من قصص يرجع سنده إلى المذكورين

ھذا وللتبابعة قصص طويل في كتب أھل األخبار، فيھا قصص عن نسبھم، وفيھا قصص آخر عن فتوحاتھم وحروبھم، وكالم 
عن دياناتھم، وحديث عن حكمھم وأحكامھم، تجده مبسوطا مفروشا في صفحات تلك الكتب، تجد فيھا بعض التبابعة وفد آمنوا 

ھذا . وتمنوا لو عاشوا فأدركوا ايامه وذبوا عن حياضه. ه بمئات من السنينبرسالة الرسول ووقفوا على اسمه وذلك قبل ميالد
  : ، يقول"اسعد أبو كرب بن ملكيكرب"أحدھم وھو التبع 

  شھدت على أحمد انه رسول من هللا باري النسم

  فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم

  وجاھدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل ھم

سالة الرسول، ويؤمن بھا قبل مبعثه بنحو من سبعمائة سنة، ويرجو لو مد في عمره، فوصل إلى أيام الرسول، فھو يشھد بر
ولصار له وزيرا . أذن لجاھد وحارب معه، وفرج عنه كل ھم، ألنه كان يعلم بما سيالقيه الرسول من قومه من أذى وعذاب

  .وابن عم

خزرج ، كونوا ھنا حتى يخرج ھذا النبي، صلى هللا عليه وسلم، أما أنا لو ويذكر بعض األخباربين، إن تبعا قال لألوس وال
إلى غير ذلك من قصصن يحاول إن يجعل للتبابعة علم سابق قديم برسالة الرسول باسمه . أدركته لخدمته وخرجت معه

م قريش أھل مكة، وھم لب وبتھيؤ القحطانيين ومنھم أھل المدينة لتأييده وللذب عنه، ولنشر دينه على رغ. وبمكان ظھوره
  .العدنانيين

وتجد في كتب أھل األخبار بعض التبابعة وقد صيروا مسلمين حنفاء يدعون إلى الدين الحق وينھون قومھم عن عبادة 
سبوا ال ت" ، أو "ال تسبوا تبعا، فانه كان قد أسلم: "وتجد فيھا أحاديث قيل إن رسول هللا قالھا في حق التبابعة مثل قوله. األصنام

وتجد ". أو ال ما ادري أكان في تبع نبيا أم غير نبي". وال تسبوا تبعا فانه أول من كسا الكعبة" "تبعا فانه كان رجال صالحا
فيھا أكثر من ذلك فقد بلغ الحال ببعض أھل األخبار إن صيروا بعض التبابعة أنبياء وفاتحين، بلغت فتوحاتھم الصين في 

وھذا القصص كله ھو بالطبع من حاصل ذلك النزاع السياسي الذي كان بين القحطانيين  .في المغرب" روما"المشرق و 
   .والكتلة المعادية لھا، كتلة العدنانيين

وما ھذا االلحاح الذي يؤكد أيمان التبابعة بإله واحد وتسليمھم برسالة الرسول وتدينھم بدينه، وفي عدم جواز سب التبابعة أو 
حاح اال دليل ظاھر محسوس على إن من الناس من كان يلعن التبابعة ويسبھم ويشتمھم، ولم يكن ھذا لعنھم أقول ما ھذا االل

الشتم أو اللعن موجھا إلى التبابعة بالذات بالطيع، بل كان موجھا لليمن وللقحطانيين عامة، وللرد صليھم وضعت تلك 
يھا احسن وأخير من أجداد قريش، وأھل مكة، ظھروا فيھا وقد ظھر أجداد أھل اليمن ف. األحاديث وأمثالھا على لسان الرسول

مؤمنين موحدين، كسوا البيت الحرام، وكانوا ھم أول من كسوه، وعنوا بالبيت اذ عمروه مرارا، وقدروا مكانته قبل اإلسالم 
  .بزمان طويل خير تقدير

، "ھاد بن شرحبيل بن عمرو بن الرائشالھد"عن أول من حكم بعد " تبع األول"المعروف ب " تبعا"إن " المسعودي"وذكر 
بالھدھاد، والظاھر من " تبع األول"ولم يشر إلى صلة . أربعمائة سنة، ثم ملكت بعده بلقيس بنت الھدھاد -على زعمه- وقد ملك



 

441 
 

، مغتصبا للعرش "كتب التبابعة"، أنه كان على رأي أھل األخبار وأصحاب "وذكر كثير من الناس أن بلقيس قتلته: "قوله
  .على رواية المسعودي ھو تبع المذكور" تبع"فأول من حكم باسم . ست به بالھدھاد صلة ونسبلي

وقد أطلقت تلك . لم ترد في نصوص المسند، ال بمعنى ملك، وال بمعنى آخر له عالقة بحكم أو بوظيفة أو بملك" تبع"وكلمة 
قنا لھا في عربيتنا، ولھذا يرى المتشرقون أن على الملوك، أي على نحو إطال" ملك"النصوص على اختالف لھجاتھا لقب 

   ".تبع"وحرفت الكلمة فصارت ". ھمدان"القبيلة التي تحدثت عنھا من " بتع"ھي " تبع"كلمة 

الطواف حول البحر "وقد كان الحميريون يسيطرون على القسم الجنوبي الغربي من العربية الجنوبية في أيام مؤلف كتاب 
، الذي يرمز إلى ملك حمير والذي يحمي "ريدان"وحصنھا الشھير المعروف ب " ظفار"مدينة ، وال سيما في "األريتري

وقد كانت منازل حمير في األصل إلى الشرق من ھذه . وھو بيت الملوك وقصرھم أيضا. العاصمة من غارات األعداء
  .حكومة حضرموتكانت تؤلف جزءا كل من أرض حكومة قتبان وتتصل ب. المنازل التي ذكرھا مؤلف الكتاب

قبل الميالد " 100"المسكن القديم للحميريين، وذلك قبل نزوحھم عنھا قبل سنة " يافع"وتؤلف أرض ". ميفعه"وتقع في جنوب 
فأسسوا على أشالئھا " " رعين"حيث كانت " رعين"وفي ارض " داھس" "دھس"حيث حلوا في أرض . إلى مواطنھم الجديدة

  ".ذو ريدان"حكومة 

في الشمال وأرض حضرموت في " حبن" "حبان"و " رشاى" "رشأى" "ارض: "مير في مواطنھا القديمةوحدود أرض ح
  .وقد كانت في األصل جزءا من حكومة قتبان. في الغرب" ذياب" "ذيب"الشرق، وأرض 

نجد "و " سرو حمير"وفي " رداع"و " ظفار"في منطقة " لحج"و يظھر من الكتب العربية إن الحميريين كانوا يقطنون حول 
  ".حمير

، قصر ملوك حمير "ريدان" "ريدن"، نسبة إلى "ذ ريدن" "ذي ريدان"وقد عرفت األرض التي أقام بھا الحميريون ب 
  .عند السبئيين" غمدان" "غمدن"، وقصر "سلحين" "سلحان" "سلحن"وھو عند حمير بمثابة قصر ". ظفار"بعاصمتھم 

 -"تمنع"عھدا منه كان في قتبان، بني عند ملتقى اودية في جنوب العاصمة اسمه من حصن اقدم " ريدان"وقد اخذ حصن 
ولما كان الحميريون ". حدن" "حدنم"يؤدي إلى " ذي ريدان"، وقد بني على جبل يسمى ب "ذ ريدان" "ذي ريدان"عرف ب 

أطلقوا على الحصن الذي بنوه وذلك حينما كانوا اتباعا لمملكة قتبان، لذلك " ذي ريدان"يقيمون في ھذه األرض المعروفة ب 
على وطنھم الجديد الذي أقاموا فيه بعد " ذي ريدان"، تيمنا باسم قصرھم القديم، وأطلقوا "ذي ريدان"اسم حصن " ظفار"ب 

   .اسم وطنھم القديم. ارتحالھم عن قتبان، ليذكرھم

ون أيام أقامتھم بقتبان، قدر الخبراء زمان القديم، الذي كان قد بناه الريداني" ريدان"وقد عشر على كتابة في خرائب حصن 
  .قبل الميالد" 400"كتابتھا بحوالي السنة 

  .المذكور" حدنم"وھو اسم يذكرنا باسم " ريدان"عند حافة الجبل الذي تقع عليه خرائب " حدي"ويقع حصن 

خاضعة لحكومة قتبان تؤدي الجزية لھا وقد كان الحميريون أتباعا لمملكة قتبان قبل انتقالھم إلى وطنھم الجديد، فأرضھم كانت 
وھو إله " ملة عم" "أمة عم"و " عم"أي ولد اإلله " ولد عم"وتعترف بسيادة ملوك قتبان عليھا، ولذلك أطلق السبئيون عليھم 

وھو تعبر يؤدي معني . ھو رمز قتبان" عم"، أي قتبان ومن يخضع لھا من قبائل، ف "جماعة عم"وتعني تلك الجملة . قتبان
إله قتبان، " عم"ولما كان الحميريون إتباعا لقتبا في ذلك العھد، وان لم يكونوا يتعبدون لإلله . التبعية والجنسية بالمعنى الحديث

  .للتعبير عن المعنى المذكور" ولد عم"ادخلوا في جملة 

أو " 115"عھده إلى السنة  أرخت بالتقويم العربي الجنوبي الذي يرجع 1094وقد عثر الباحثون على كتابات مؤرخة، سنة 
وقد تبين كل من تحويل تلك السنين إلى سنين ميالدية، إنھا تعود إلى السنة . عثر عليا قي ارضين حميرية. قبل الميالد" 109"
  .للميالد فما بعد" 400"



 

442 
 

التقويم العربي  قبل الميالد، وھي السنة األولى من سني" ا 09"أو " 115"ويرى بعض الباحثون إن السنة المقابلة لسنة 
ولھذا صار الحميريون يؤرخون بھا لما لھا مھن . الجنوبي، ھي سنة نشوء حكومة حمير وظھورھا إلى الوجود بصورة فعلية

  .أھمية في الناحية السياسية عندھم

لى ، المؤدي إ"قانه" "قنا" - "شبوة"وقد كان الحميريون يغزون أرض حضرموت ويتحرشون بطرق تجارتھا والسيما طريق 
، أقيم من حجارة قوية بحيث "لبنه" "وادي لبنا"المدن الجنوبية والساحل لذلك اضطرت حضرموت إلى إقامة سور يسد الوادي 

قبل " 400"ويظھر إن إقامة ذلك السور كان قبل السنة . سد الوادي، فليس للمارة سبيل سوى الباب الذي يحرسه حراس أشداء
   .الميالد

مملكة صغيرة حكمھا " رعين"وقد كانت ". رعين"ك غيرھم من جيرانھم فاستولوا على أرض وقد اكتسح الحميريون أمال
وقد استولى عليھا الحميريون أيضا كما استولوا " عرش"وقد كانت ھذه المملكة تحكم أرض . ملوك كما تبين ذلك من الكتابات

". ذي ريدان" "ريدان" "ريدن"إلى حكومة فأضافوھا ". رعين" "رعين"على كل األرضين التي، كانت خاضعة لحكم ملوك 
  .وقد حدث ذلك في القرن الثاني قبل الميالد

، ويظھر "قتبان"في حلف مع سبأ ضد ملكة  Glaser 1693كما يتبين كل من الكتابة الموسومة ب " رعين"وقد كانت مملكة 
  ".رعين"إنھا كانت مع سبأ لتدافع بذلك عن نفسھا إذ كانت جارة لقتبان، ولقتبان مصالح خطيرة في أرض 

، والذي يرجع بعض علماء "يدع أب يجل"الذي يعود عھده إلى أيام الملك  Glaser 1693ويتبين من النص الموسوم ب 
أقام " رعين"، كانت مملكة إذ ذاك، وفي أرض "رعين"أن  -قبل الميالد" 200"إلى حوالي السنة  العربيات الجنوبية عھده

والمعافر " داھس" "دھس"وكانوا قد زحفوا على ھذه األرض وعى . عاصمة لھم" ظفار"الحميريون دولتھم حيث اتخذوا 
تي أخذت تنافس سبأ وتتوسع في أرض القتبانيين واستقروا بھا، حيث تغلبوا على سكانھا األصليين، وأقاموا حكومة حمير، ال

  .وغيرھم، متوخية انتزاع السلطة من السبئيين

من أقيال حمير ومن ساداتھم البارزين " الشرح يحضب"الذي تحدثت عنه في أثناء كالمي على " شطر ذي ريدان"وقد كان 
، وبملك حضرموت، وبكل من يجد فيه عداوة "اننجر"وقد رأينا انه كان نشطا محاربا يتصل بالحبش وبملك . في ذلك الوقت

ولكنه لم يتمكن مع كل ذلك من التغلب على . ليمكنوه من التغلب عليه، ومن انتزاع الحكم منه" الشرح يحضب"ونصبا ل 
ي ، بل اضطر في األخير إلى التصالح معه، والى االعتراف بسيادته، حتى أنه صار قائدا من قواد جيشه في حربه الت"الشرح"

وتأييدھا له، وإعالنھا الحرب " شمر"عقابا شديدا نتيجة الندفاعھا مع " نجران"كما عوقبت . على حضرموت" الشرح"أثارھا 
   ".ملك سبأ وذي ريدان"على 

". ظمار"، أن القسم الجنوبي من ساحل البحر األحمر كان تابعا لملك حمير، صاحب Pliny" بلينيوس"ويظھر من وصف 
واألرض التي تقع في الشمال المسماة ب " ذمر" "ذمار"أن مملكة حمير كانت تضم رعين و  CIH 41 ويظھر من الكتابة

فيظھر من ذلك أن الحميريين كانوا قد تمكنوا من االستيالء على الھضبة وعلى المناطق . في الوقت الحاضر" قاع جھران"
لوقت الحاضر أي نصوص تشير إلى الوقت الذي استولت ونحن ال نملك في ا. الجنوبية من اليمن الممتدة على البحر األحمر

ويظن البعض أن ذلك قد كان في أيام حملة الرومان على اليمن، فاستغل الحميريون ھذه . حمير فيه على ھذه األرضين
  .الفرصة، فرصة ضعف حكومة السبئيين، فاستولوا على تلك األرضين

ھير، وھو أھم ميناء في حضرموت إلى ھذا العھد، أو إلى عھد يقع بعد الش" قنا"وقد يرجع زمان استيالء حمير على ميناء 
  .ذلك بقليل

وتجد في كتابات . بل يظھر أنھا كانت نزاع وخصومة في أكثر األوقات. ولم تكن عالقات حمير بسبأ عالقات طيبة في الغالب
ببني "و " ذ ريدن" "ذي ريدان"وب " مرمح" "حمر" "حمير"وقد دعوھم ب . السبئيين إشارات إلى حمير والى نزاع سبأ معھم

   ".كرب ايل ذي ريدان"وب " شمر ذي ريدان"و " ذمر على ذي ريدان: "، ودعوا ملوكھم"ذي ريدان

لقد تمكن أحد ملوكھم من احتاللھا ودخولھا، . استولوا عليھا جملة مرات". مأرب"وقد استطاع الحميريون من االستيالء على 
، وجعله مثل لقب الملوك "ذو ريدان"لة الرومان على اليمن، فعدل في لقبه الملكي الرسمي وھو ويظھر إن ذلك كان بعد حم
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، الذي يشير إلى استيالء سبأ فيما مضى على حمير وضم أرضھم إلى أرض "ملك سبأ وذي ريدان"وھو . السبئيين الشرعيين
، وأعادوا العرش إلى العائلة السبئية المالكة، "مأرب"ن ثاروا على الحميريين فأخرجوھم م: أقيال سبأ" اقول"والظاھر إن . سبأ

فحكموھا بصفتھم ملوك سبأ وذو ريدان، وان لم تعن لھم سيطرة فعلية على أرض حمير، واحتفظ ملوك حمير باللقب الجديد 
بقي لھم أي نفوذ  ، مع انھم كانوا قد أخرجوا من أرض سبأ، وان لم يكن قد"ملك سبأ وذو ريدان"الذي لقبوا أنفسھم به، وھو 

  ".ملك سبأ وذو ريدان"أحدھما سبئي وآخر حميري، يلقب كل واحد منھما نفسه بلقب : وھكذا صرنا نجد حاكمين. فيھا

وعاد فذكر إن الحميريين استلوا على . بعد الميالد" 110"استيالء حمير على مأرب في حوالي السنة " فون وزمن"وقد جعل 
واستند في حكمه ھذا على الكتابة الموسومة ب . للميالد" 210"أو " 200"الي السنة مرة أخرى، وذلك في حو" مأرب"

Jamme 653.  

. CIH 41في الكتابة الموسومة " ملك سبأ وذو ريدان"، الملقب ب "ياسر يھصدق" "يسرم يھصدق"ومن ملوك حمير الملك 
" 80"و " 70"األول بعد الميالد، فيما بين السنة  حكم في النصف الثاني من القرن. انه حكم بعد الميالد" فون وزمن"ويرى 

  .بعد الميالد

وقد ذكر انه . بعد الميالد" 90"، وجعل أيامه في حوالي السنة "ياسر يھصدق"بعد اسم " الشرح"اسم " فون وزمن"وقد وضع 
د فيھا خبر حرب وقعت ويرى ھذه الكتابة ھي أقدم كتابة ور. CIH 140كل من حمير والى أيامه تعود الكتابة المرقمة ب 

   .بين حمير وسبأ

والى . بعد الميالد" 100"وقد جعل حكمه في حوالي السنة " الشرح"بعد اسم " ذمر على يھبأر"اسم " فون وزمن"ثم ذكر 
إن " فون وزمن"ويرى . ملك قتبان" شھر ھالل يھقبض"وكان يعاصره الملك . CIH 365زمانه تعود الكتابة الموسومة ب 

" ذ خلل"ھم من عشيرة " بنو حزفر"و ". بن حزفرم" "بني حزفر"حارب شخصا من " ذمر على يھبأر" "ھبارذمر على ي"
ويرى احتمال كون ھذه الحرب قد وقعت . ، وھم عشيرة قديمة يرجع اليھا نسب مكربو سبأ وأكثر ملوك السبئيين"ذو خليل"

، ومن "ذات مخطران" "ذت مخطرن"ن االستيالء على حصن م" ذمر على"وقد تمكن . مع أحد أفراد العائلة السبئية المالكة
وذلك ألنه كان قد . بترميم سد مأرب وببناء المواضع التي تخربت منه" ثأران" "ثارن"وقد قام ھو وابنه ". مأرب"دخول 

" عثتار" "عثتر"وقد قدم الملكان قرابين وھما بمأرب إلى . خرب، وذكر إن تخرب السد ھذا، ھو تخرب لم يصل خبره إلينا
  ".نفقن" "نفقان"بمعبد " سحر"و

ذو " "ذ عذبھن"فقد حكموا السبئيين ومعھم . أوج أيام عزھم في ھذا العھد" فون وزمن"وقد بلغ الحميريون على رأي 
  .، اي األتباع "ادم"، الذين نعتوا أنفسھم ب "عذبھان

 CIHو  CIH 457و إلى زمانه تعود الكتابتين  ".ذمر على"، بعد اسم "ثأران يعب" "ثارن يعب"اسم " فون وزمن"ثم وضع 
569.  

من " كرب ايل وتر يھنعم"ول " أنمار يھأمن"من بعده، وقد كان معاصرا ل " شمر يھرعش األول"اسم " فون وزمن"ثم وضع 
  .بعد الميالد " 140"وقد كان حكمه في حوالي السنة ". سمعى"من قبيلة " بني بتع"

ملك سبأ وذي "تمكنوا من االستيالء على حمير، فصارت تابعة لھم، وكان ذلك في أيام أن السبئيين " فون وزمن"وذكر 
العز " "لعزز يھنف يھصدق"، و بقيت حمير خاضعة لھم إلى أن ثارت عليھم بزعامة "شعر أوتر" "شعرم أوتر" "ريدان

   ".أ وذي ريدانملك سب"حيث ولي عليھم وحكم بلقب " لعز نوفن يھصدق" "لعز يھنف يھصدق" "يھنف يھصدق

وجعل أيام حكمه في . بعد الميالد" 200"و " 190"، فيما بين السنة "لعزز يھنف يھصدق"زمان حكم " فون وزمن"وقد جعل 
  " .ظفار"الحبشي على " جدرة" "جدرت"أيام استيالء 

". ملك سبأ وذو ريدان"وقد لقب فيھا بلقب  Jamme 631في الكتابة الموسومة ب " لعزز يھنف يصدق"وقد جاء اسم الملك 
الذي لقب " لحيثت يرخم"كما جاء اسم الملك ". ملك سبأ وذو ريدان" "شعر أوتر"كما بعد أسطر من ورود اسمم الملك السبئي 
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ا قد كونوا ويظھر إن السبئيين والحميريين كانو. وقد سجل ھذه الكتابة أحد القادة السبئيين". ملك سبأ وذو ريدان"أيضا بلقب 
  ".جدرة" "جدرت"جبھة واحدة لمحاربة الحبش الذين ھاجموا اليمن في عھد 

. لم تنعم اليمن في خالل ھذه المدة بالراحة واالستقرار. وقد وقعت اضطرابات في ھذا العھد، دامت حوالي قرن ونصف قرن
وتجد ملوكا و إقطاعيين . وات وغاراتفنجد في الكتابات التي وصلت إلينا عن ھذا العھد ذكر فتن وحروب وأوبئة وغز

مما ساعد على . سبب ذلك إلى إدخال الخيل في الحروب وحلولھما محل الجمل" ريكمنس"ويعزو . يحاربون بعضھم بعضا
أن  W. Dostal" دوستل"كما يررى . حركة القتال، وفي نقل الحروب بصورة أسرع إلى جبھات كان الجمل يقطنھا ببطء

   .كان يستعملھا المحاربون الفرسان دخل في ھذه الحروب واالضطرابات لتحسين السروج التي

اشد أدى استعمال الخيل في الحروب وتحسين سروجھا على رأي الباحثين المذكورين إلى إحداث تطور خطير في أسلوب 
فقد أدى استخدام . ابكما أدى إلى ظھور قوة محاربة لھا نفوذ في األحداث وفي سياسة جزيرة العرب ھي قوة األعر. القتال

كما أدى إلى . البدو للخيل إلى إمعانھم في الغزو والى إغارتھم على الحظر طمعا في أموالھم وفي ما عندھم من أمتعة ومال
و صار لھم نفوذھم في األمور السياسية والعسكرية . اإلكثار كل ن غزوھم بعضھم بعضا، والى التدخل في شؤون الحكومات

ية، واضطرت حكومات ھذه األرضين على أن تحسب لھم حسابا، كما استخدموا األعراب في قتالھم مع في العربية الجنوب
  .الحكومات األخرى المنافسة لھا، وفي محاربة األقيال واألذواء

ن ، الذي لقبه بالثاني، تمييزا له ع"شمر يھرعش"من بعده، وقد حكم معه ابنه " ياسر يھنعم األول"اسم " فون وزمن"ثم جعل 
" 200"وكان ذلك في حوالي السنة . تابعة لھم" سبأ"، و صارت "مأرب"و في عھدھما احتل الحميريون . المتقدم" شمر"

  .نجاشي الحبشة في ھذا الوقت" عذبة"وكان يعاصرھما . للميالد

، فلم تعد تذكر "ھمدان" أن الكتابات العربية الجنوبية انقطعت فجأة بعد ھذه الكتابة المتقدمة عن ذكر ملوك" فون وزمن"ويرى 
شيئا عنھم، ويعزو سبب ذلك إلى األوبئة التي اجتاحت البالد والى تألق نجم األسرة الحميرية الحاكمة التي تمكنت على ما 

، وقد تكون "مضحم" "مضحيم" "مضحى"وعلى نجاد سبأ والى انفراد سادة " مأرب"يظھر من االستيالء على عاصمة سبأ 
  .لكاستولت على ردمان كذ

الذي " الثاني"الذي لقبه ب " شمر يھرعش"باألول مع ابنه " فون وزمن"الذي لقبه " ياسر يھنعم"وفي ھذه الظروف حكم 
   ".مأرب"وفي " ظفار"اشترك معه بالحكم ثم انفرد به وحده فحكم في 

" زوسكالس"لنجاشي وجعله معاصرا ل" شمر يھرعش الثاني"بعد " كرب ايل ذو ريدان"شخصا دعاه " فون وزمن"ثم نصب 
Zoskales فون "ويرى . وھو شخص ال نعرف اسمه الملكي الكامل. بعد الميالد" 210"، وجعل حكمه في حوالي السنة

ويظھر من إحدى الكتابات . ، وھي كتابات دونھا خصومهJamme 578,586,589، انه ھو المقصود في الكتابات "وزمن
في نجاد " العرائش" "عروشتن"و " القرنين" "قرننھن"و " ردما ن"في " عنسر"بلغت " يأزل"و " الشرح"إن جيوش خصميه 

عر "، و إنھا استولت على الحصن الجبلى المنيع "قتبان"و " مأرب"بين " مراد"، في أرض "حرمة" "حرمت" "حرمتم"قبيلة 
  ".ذمار"شرق " عر أسأي" "عر االسى" "اساى

عليه، غير انه عاد فثار على " أخيه"و " الشرح"ى االعتراف بسيادة وقد نشبت حرب أخرى بينه وبين خصميه، اضطرته إل
" رداع"التي اشتھرت بقصرھا الملكي على قمة التل، وخسر " ھكر"خسر مدينة . خصميه، فخسر في ھذه المرة أيضا

  .فاضطر إلى الفرار" ظفار"و

  .للميالد" 240"حتى السنة " 230"نة من بعده، وقد كان حكمه في حوالي الس" ثارن يعب يھنعم" "فون وزمن"ثم جعل 

ثم انتقل منه إلى . للميالد" 250"من بعده، وقد كان حكمه في حوالي السنة " ذمر على وتر يھبأر"اسم " فون وزمن"ثم ذكر 
  .للميالد" 270"حتى السنة " 260"الذي جعل حكمه في حوالي السنة " عمدان بين يھقبض"
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" شمر يھرعش"وقد نعته بالثاني، وجعل حكمه مع ابنه " عمدان بين يھقبض"من بعد " ياسر يھنعم"الملك " فون وزمن"وجعل 
شرح "وقد كان يعاصره الملك . للميالد" 300"الذي لقبه بالثالث، والذي انفرد وحده بالحكم بعد وفاة والده فحكم حتى السنة 

   ".رب شمس"و " ال

وقد كان ". شمر يھرعش الثالث"بعد حكم " ثأرن أيفع" "ارن ايفعث"و " ياسر يھنعم الثالث"حكم الملك " فون وزمن"وجعل 
معه في الحكم، وذلك في الشطر الثاني من أيام " ذرأ أمر أيمن"الثالث منفردا في بادئ األمر ثم أشرك ابنه " ياسر يھنعم"حكم 
ثنين المذكورين، وھو ابن ، من بعد اال"ذمر على يھبر"ثم جعل . ملك الحبش الذي غزا اليمن" عزانا"وقد عاصرا . حكمه

  ".ثأرن يكرب" "ثارن يكرب"

في الشطر الثاني من أيام حكمه، وذللك " ثأران يھنعم" "ثارن يھنعم"حكم مع ابنه " ذمر على يھبر"إن " فون وزمن"وذكر 
  .وجعل في حوالي ھذا العھد خراب سد مأرب للمرة الثانية. للميالد" 360"والسنة " 340"فيما بين السنة 

فما أشرك ". عدن"وفي " ظفار"وبنيت كنائس في . عليه" ثيوفيلوس"ي ھذا العھد دخل ملك حمير في النصرانية بتأثير وف
  .معه في الحكم" ملكيكرب يھأمن" "ملك كرب يھامن"ابنه " ثارن يھنعم" "ثأران يھنعم"الملك 

بسبب انصراف أكثر الناس عن التعبد فيه وتركھم ، وأھمل، "أوام" "اوم"للميالد ترك معبد " 378"وذكر أنه في حوالي السنة 
  .عبادة آلھة سبأ القديمة

" اب كرب اسعد: "للميالد مع ولديه" 385"حكم منذ السنة " ملكيكرب يھأمن" "ملكيكرب يھنعم"أن الملك " فون وزمن"وذكر 
وقد ذكر أن ". حسان يھأمن" "ھأمنحسن ي"مع ابنه " أبو كرب أسعد"ثم ذكر بعدھم اسم ". ذرأ أمر أيمن"و " أبو كرب أسعد"
حكما مشتركا، " حسان يھأمن"، ثم حكم مع ابنه "ملكيكرب يھأمن" "ملكيكرب يھنعم"ھو الذي حكم بعد والده " أبا كرب أسعد"

" 400"وذلك في حوالي السنة ". ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت وأعربھمو طودم و تھمتم: "مستعملين لقبا جديدا ھو
  .للميالد

و يذكرون أنه اعتنق اليھودية أثناء نزوله بيثرب . عند أھل األخبار" أسعد تبع"ب " ابو كرب اسعد" "أبو كرب أسعد"ويعرف 
   .في طريقه إلى اليمن

وذھب . ولكنھم يرجعون إلى فرعين. إلى أن الذين حكموا حمير كانوا من أسرة ملكية واحدة" فون وزمن"وقد ذھب 
، وقد حكم أعضاء األسرتين "ياسر يھصدق"وأسرة " ياسر يھنعم"أسره : حمير كانوا أسرتينإلى أن ملوك " ريكمنس"

  .متفرقتين ولكن في وقت واحد

وقد تفنن الحميريون في تجميله بحفر محور ونقوش . وقد اشتھرت بجزعھا، وال تزال تشتھر به. و ظفار، ھي عاصمة حمير
و اشتھرت بأنھا . تعمل عقدا يوضع حول العنق وخاتما لتزيين األصابعلحيوانات ونباتات وأزھار عليه، وفي صقله، ويس

  .من دخل ظفار حمر، ألن لغة أھلھا الحميرية: موطن لغة حمير فقيل

أي " " سرعبان"، بقي منه "ريدان"وقد زالت معالم قصر ريدان بظفار، و موضعه اليوم ربوة مربعة الشكل تعرف ب 
مدينة ظفار والخرائب الواقعة على الربوة المتاخمة آلثار " كالسر"وقد زار . نحوتطوفيين بشكل ھندسي، من الحجر الم

. القديم" حصن ريدان"وقد شك، في كونه ". حصن زيدان"وقد سمى ذلك الخرائب القائمة على الربوة ب . ظفار من الجنوب
  ".ريدان"القديم ھي تحريف لالسم " زيدان"وأظن إن كلمة . ولكن بعض الباحثين ال يؤيدون رأيه ھذا

إن هللا أعطاني ملك كندة : "كالم النبي لوفد كندة: وفي. مصانع حمير: وقد اشتھرت حمير عند أھل الحجاز بمصانعھا، فقيل
ومصانع حمير، وخزائن كسرى وبني األصفر، وحبس عني شر بني قحطان، و أذل الجبابرة من بني ساسان، وأھلك بني 

  ".قنطور بن كنعان
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  حميرترتيب ملوك 

  : بعض ملوك حمير ترتيبا زمنيا على ھذا النحو" فون وزمن"ھذا وقد رتب 

  .م. ب" 75"وقد حكم بحسب رأيه في حوالي سنة . ياسر يھصدق -  1

  .".م. ب 100"وقد كان حكمه في حوالي سنة . ذمر على يھبر -  2

ه، يدل على حكم ملك من بعده ال يعرف ثم وضع فراغا بعد.". م. ب 125"وقد كان حكمه في حوالي سنة . ثأران يعب - 3
األول، وقد كان حكم ذلك الملك الذي لم يعرف اسمه و ال خبره وال أسرته في " شمر يھرعش"زمانه، ووضع بعده حكم الملك 

   .".م. ب 150"حوالي سنة 

ملك سبأ وذو "عھد فراغا ذكر إن حمير صارت فيه تابعة للسبئيين، وذلك في " شمر يھرعش األول"ثم وضع بعد اسم  - 4
  ".لعزز يھأنف يھصق" "لعزز يھنف يھصدق"ثم وضع بعده اسم الملك ". شعر أوتر" "ريدان شعرم اوتر

، ليميزه عن ملكين آخرين عرفا بھذا "األول"، وقد نعته ب "ياسر يھنعم"اسم الملك " لعزز يھنف يھصدق"ثم ذكر بعد  - 5
  .االسم

  ".شمر يھرعش الثاني"ثم وضع بعده اسم ابن له دعاه ب  -  6

  ".كرب ايل ذو ريدان"، وقد نعته ب "كرب ايل" "كرب ال"ثم وضع بعده اسم ملك بقي من اسمه األول فقط، وھو  -  7

  .من بعده" ذمر على وتر يھبأر" "ذمر على وتر يھبر"ثم وضع اسم الملك  -  8

  .ثم ترك فراغا، ذكر بعده اسم" ثارن يعب يھنعم"ثم اسم  -  9

  ".عمدان بين يھقبض"الملك  -10

  ".ياسر يھنعم الثاني"ثم الملك  -11

  ".شمر يھرعش الثالث"ثم  -12

  ".ياسر يھنعم الثالث"ثم اسم الملك  -13

  ".ثأران أيفع" "ثارن ايفع"ثم  -14

  ".ياسر يھنعم الثالث"وھو ابن ". ذرأ أمر أيمن" "ذرارمر ايمن"ثم  -15

  ...".ثأران ي..." "ثأران ى"ثم ذكر اسم ملك لم يتأكد من لقبه ھو  -16

  ".ذمر على يھبأر" "ذمر على يھبر"وذكر بعل ه الم  -17

  ".ثأران يھنعم" "ثارن يھنعم"ثم ابنه  -18

  ".ملك ضرب يھأمن" "ملكيكرب يھأمن"ثم ذكر اسم ابنه الملك  -19
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  ".أيمنذرأ أمر " "ذرا امر ايمن"و " أبو كرب أسعد" "ابكرب اسعد"ثم ذكر اسم ابنه  -20

شرحب "، "شرحبيل يعفر" "شرحب ال يعفر"ثم اسم  -22" حسان يھأمن" "حسن يھأمن"ومعه ابنه " أبو كرب أسعد"ثم  -21
  ".ايل يعفر

  سبأ و ذو ريدان و حضرموت و يمنت: الفصل الحادي و الثالثون

إضافة جديدة، ھي " ي ريدانسبأ وذ"، أو بعد ذلك بقليل، لحقت اللقب الرسمي لملوك ."م. ب 300"وفي حوالى السنة 
، و صرنا نقرأ أسماء الملوك، ونقرأ بعدھا ھذا اللقب "ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وينت"، فصار "حضرموت ويمنت"

   .الجديد

عدت حضرموت منذ ھذا العھد أرضا تابعة لھا وخاضعة " سبأ وذي ريدان"وفي اإلضافة الجديدة داللة على إن مملكة 
. خاضعة لھا وجزءا من ممتلكاتھا كذلك" يمنت"نذ ھذا الضم في استقالل وال ملوك، و إنھا عدت أرض لحكمھا، ليس لھا م

  .قد توسعت كثيرا بھذا الضم" سبأ وذي ريدان"ومعنى ھذا إن رقعة أرض 

ديدة، وقفنا عليھا ولھذا فھي بالنسبة إلينا لفظة ج" الكالسيكيين"، لم ترد قبل ھذا العھد ال في المسند وال في كتب "منت"وكلمة 
وقد يأتي زمان يعثر فيه العلماء على كتابات تحمل ھذه الكلمة، وترجع بھا إلى ما قبل . في الكتابات التي دونت بعد الميالد

  .الميالد

كلمة عامة تشمل األرضين في القسم الجنوبي الغربي من جزيرة العرب، من باب المندب حتى  -" كالسر"في رأي  - ويمنت 
أو " ظفار"وكانت تتألف من مخاليف عديدة، يحكمھا إقبال و أذواء مستقلون بشؤوتھم، ولكنھم يعترفون بسيادة . حضرموت

 Arabia" عدن"عند باب المندب، و  Ocelis -" كالسر"في رأي  الساحلية" يمنت"ومن أشھر مدن . عليھم" ميفعة"
Emporium قنا" "قانه"و "Cane في حضرموت.  

أنھا تعني القسم الجنوبي من أرض حضرموت، وھي " فون وزمن"في العربيات الجنوبية الجنوب، وقد رأى " يمنت"وتعني 
  .في ذلك الزمان" ميفعة" "ميفعت"األرض التي كانت عاصمتھا 

ولدت كلمة اليمن التي توسع مدلولھا في العصور اإلسالمية حتى شملت أرضين واسعة، لم تكن تعد من اليمن " يمنت"ن وم
  .قبل اإلسالم، تجدھا مذكورة في مؤلفات علماء الجغرافيا والبلدان والموارد األخرى

مر، ومن الجنوب بحر الھند، أي البحر واليمن عند أھل األخبار أرض واسعة يحدھا من الغرب بحر القلزم، أي البحر األح
العربي في اصطالحنا ومن الشرق البحر العربي، وتتصل حدود اليمن الشمالية إلى حدود مكة حيث الموضع المعروف ب 

   ".طلحة الملك"

إلى يمن بن  وقد أورد أھل األخبار على مألوف عادتھم تفاسير لسبب تسمية اليمن يمنا، فذكروا إن اليمن إنما سميت يمنا نسبة
و قيل إنما سميت بيمن بن قيدار، و قيل سميت ألنھا يمين الكعبة، و قيل . قحطان، وقيل إن قحطان نفسه كان يسمى بيمن

  .سميت بذلك لتيامنھم إليھا، و قيل لما تكاثر الناس بمكة و تفرقوا عنھا، التأمت بنو يمن إلى اليمن، و ھو أيمن األرض
المعروف ب " شمر يھرعش"، ھو الملك "ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت"الجديد، لقب وأول ملك نعرفه حمل اللقب 

، المعروف والمشھور أيضا مثل ابنه بين أھل "ياسر يھنعم" "يسر يھنعم"أما أبوه، فھو و . عند اإلسالميين" شمر يرعش"
  .األخبار

باحثين في ھذا اليوم ليسوا على اتفاق في عدد من وفي أبيه، أود إن أبين أن ال" شمر يھرعش"وقبل أن أدخل في موضوع 
وفي أيام حكمھم فبينما كان قدماؤھم " شمر يھرعش"وفي أيام حكمھم، و كذلك في عدد من تسمى ب " ياسر يھنعم"تسمى ب 

واحد، ذھب بعض المحدثين إلى وجود شخصين اسم كل واحد " شمر يھرعش"واحد ووجود " ياسر يھنعم"يذھبون إلى وجود 
  ".ياسر يھنعم"واسم والد كل واحد منھما " شمر يھرعش"، وشخصين اسم كل وأحد منھما "ياسر يھنعم"ھما من
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، وثالثة ملوك كان اسم كل واحد منھم "ياسر يھنعم"إلى وجود ثالثة ملوك كان اسم كل واحد منھم " فون وزمن"وقد ذھب 
، فجعل زمان حكمه في حوالي السنة "اسر يھنعم األولي"أما ". ياسر يھنعم"واسم والد كل واحد منھم ". شمر يھرعش"
، وقد لقبه الثاني ليميزه عن ملك آخر حكم قبله وتسمى بھذا "شمر يھرعش"وقد حكم معه ابنه المسمى ب . للميالد" "200"

   .الدهولم يعرف اسم و. للميالد" 140"، الذي دعاه باألول، وقد حكم في حوالي السنة "شمر يھرعش"االسم أيضا، وھو 

معه، ثم " شمر يھرعش الثالث"للميالد، وقد حكم ابنه " 270"في حوالي السنة " ياسر يھنعم الثاني"حكم " فون وزمن"وجعل 
ياسر "للميالد سماه " 330"ثم نصب ملكا آخر من بعده، جعل حكمه في حوالي السنة . وحده" شمر يھرعش الثالث"حكم 

  ".ثأران يھنعم" "مثارن يھنع"حكم مع ابنه " يھنعم الثالث

ناشر "و ب " ناشر ينعم"و ب " ياسر ينعم"و ب " ناشر النعم"و ب " ياسر أنعم"عند أھل األخبار ب " ياسر يھنعم"ويعرف 
عمرو بن يعفر بن حمير بن المنتاب بن عمرو بن زيد "، وزعموا انه إنما عرف بذلك إلنعامه عليھم، ووالده في نظرھم "أنعم

يعفر بن عمرو بن حمير بن السياب بن عمرو بن زيد بن يعفر بن سكسك "، أو "وائل بن حمير بن سبأبن يعفر بن سكسك بن 
وزعموا أنه ". عمرو بن يعفر بن شرحبيل بن عمرو ذي األذعار"، أو "عمرو ذي األذعار"، أو "بن وائل بن حمير بن سبأ

ھذا الصنم لناشر : "من نحاس، وزبر عليه بالمسند سار إلى وادي الرمل بأقصى الغرب، فلم يجد وراءه مذھبا، فنصب صنما
  ".أنعم، ليس وراءه مذھب، فال يتكلف أحد ذلك فيعطب

، ."م. ق 981 - 1021" "سليمان"معاصرة " بلقيس بنت ايليشرح"بعد " ناشر ينعم"أو " ناشر النعم"أو " ياسر أنعم"وقد حكم 
لحمير، حيث أخذه منه وأعاده إلى " سليمان"أو أربعين من حكم على رواية من روايات أھل األخبار، أو بعد ثالثين سنة 

إلى ما قبل الميالد، وصيروه " ياسر أنعم"و ھكذا رجع أھل األخبار زمان . فملكھم ھو، وكان ملكه خمسا وثالثين سنة. حمير
  .معاصرا لسليمان، و ھو من رجال أواخر القرن الثالث للميالد

إلنعامه عليھم "، أو "أحيا ملك حمير"فألنه كما يقولون " محي النعم"، أي "ناشر النعم"ر ب أما سبب اشتھاره بين أھل األخبا
فضله العميم ھذا "و". إلنعامه على الناس بالقيام بأمر الملك ورده ذلك بعد زواله"، أو "بما قوى من ملكھم و جمع من أمرھم

   .على حمير، نعتوه بالنعت المذكور

زعموا انه جمع حمير و قبائل قحطان، وخرج بالجيوش إلى المغرب . الغزوات و الفتوح" ر النعمناش"ونسب األخباريون إلى 
إن يركب البحر، فركب في عشرة آالف مركب، وسار يريد وادي الرمل، " شمر يرعش"حتى بلغ البحر المحيط، فأمر ابنه 

، فغنموا، وسبوا، "الصقالبة"وأرض " السكس"فأخرج عساكره إلى اإلفرنج و " ذي القرنين"على صنم " ناشر النعم"ونزل 
من المحيط إلى أبيه، أمر بمنارة فبنيت إلى جانب منارة ذي القرنين، ثم أمر " شمر"ولما رجع . ورجعوا إليه بسبي عظيم

ذلك  ھذا الصنم لياسر أنعم الحميري، و ليس وراءه مذھب، فال يتكلفن: فكتب في صدر التمثال الذي عليھا من النحاس بالمسند
باھان بن سحور بن مدين "، وملكھم يومئذ "الروم بني األصفر"ونسبوا إليه فتح الحبشة، و إرسال العساكر إلى أرض . فيعطب

وذكروا انه غلب على أرض " بن روم بن سامك بن رومي بن عيص بن سامك بن رومي بن عيص، وھو األصفر بن يعقوب
في ديار الغربة، " شمر"، مات بھا فدفنه ابنه "دينور"و " نھاوند"فلما بلغ . دعلى الترك، وسار إلى التبت والصين وأرض الھن

  .وولي الملك بعده

وأضافت إلى ابنه . شعرا، فيه فخر وفيه حماسة، زعمت أنه قاله" ناشر النعم"و رأيت قرائح أھل األخبار إال أن تضيف إلى 
ن تأتي بنماذج من كالمه العربي العذب، لترينا أنه كسائر ملوك ولم تنس ھذه القرائح أ. شعرا، زعمت أنه قاله في رثاء أبيه

   .اليمن يتكلم بلسان عربي مبين

و إنما الذي نعرفه أنه كان يسمى . أما نحن، فال نعلم شيئا من أمر ھذه الفتوح و الغزوات، وال من أمر ھذا المنظوم أو المنثور
، وأنه عاش في القرن الثالث للميالد، وبينه وبين سليمان مئات من كما جعله األخباريون" ناشر النعم"، ال "ياسر يھنعم"

على حد زعم أھل األخبار، وال أن يكون قد انتزع الملك " سليمان"معاصرة " بلقيس"السنين، وأنه ال يمكن أن يكون قد خلف 
ما في األمر أن االسم كان وكل ". سليمان"وال أن يكون صاحب فضل ونعمة على حمير، ألنه أنقذھم من حكم ". سليمان"من 

  .، وابتكروا له قصصا في تفسير معنى ذلك االسم"ناشر النعم"بالنسبة إلى أھل األخبار غريبا، فصيروه 
، وربما كان "تدمر"في النصف الثاني من القرن الثالث للميالد، فإنه يكون من المعاصرين لمملكة " ياسر يھنعم"واذا كان حكم 

وقد قدر بعض الباحثين في العربيات . ، و أدرك أيام سادات الحيرة اول مؤسسي أسرة لخم"الزباء"ة قد عاصر المملكة الشھير
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" 207"أو " 201"بأوائل النصف األول من القرن الثالث للميالد، أي في حوالي سنة " ياسر يھنعم"الجنوبية زمان حكم 
  .للميالد فما بعدھا

أما أھل األخبار فقد عينوه وثبتوه على نحو ما ذكرت، . ذكره في النصوصإذ لم يرد " ياسر يھنعم"وال نعرف اسم والد 
" فلبي"وقد ذھب ". ناشر النعم"التي حكمت اليمن قبل عمھا " بلقيس"عم  -وھو على زعمه  - ، "شراحيل" "حمزة"وصيره 

   .والدا له" ياسر يھنعم". الذي وضع اسمه قبل اسم" العذ نوفان يھصدق"مستندا إلى دراسة بعض الفصول إلى احتمال كون 

" يكرن"، عثر عليه في موضع CIH 46في جملة نصوص، منھا نص رقمه العلماء ب " ياسر يھنعم"و قد ورد اسم 
من التأريخ " 385"من سنة " ذو الحجة" "بورخن ذ محجتن" "ذو محجة" "ذو المحجة"أرخ بشھر " يكار" "يكر"، "يكاران"

عثتر ذو "وقد جاء فيه اسم اإلله ". مبحض بن أبحض" "مبحض بن ابحض"سني  من" م 270"الحميري الموافقة لسنة 
  ".شھر"و " مھأنف"، واسم قبيلتي "بشر"و " علم"أي إله وسيد موضعي " " بشر"و " علم"بعل " جوفت

كم، ثم بدا له ما كان قد حكم وحده في بادئ األمر، لم يشاركه أحد في اللقب وال في الح" ياسر يھنعم"وقد تبين من الكتابات إن 
، فصرنا نقرأ الكتابات "ملك سبأ وذي ريدان: "معه، بدليل ذكر اسمه من بعده، وبعده" شمر يھرعش"حمله على اشراك ابنه 

  .المتأخرة المدونة في ھذا العھد وبھا اسم الملكين

من " 316"سنة " ذرنم" "مذران"في نص آخر مؤرخ كذلك، أرخ في شھر " شمر يھرعش"وابنه " ياسر يھنعم"وورد اسم 
" قشمم" "قشم"رئيس قبيلتي " يعجف"، و "فرعان يأزل بن ذرنح" "فرعن يزل بن ذرنح"دونه " نبط ايل" "نبط ال"سني تقويم 

صھريجين بخزنان فيھما المياه إلسقاء أرضين لھما مغروسة " مأجل" "ماجلھمو"، وذلك عند بنائھما "مضحى" "مضحيم"و 
ولھذه المناسبة تيمنا يذكر ". سبأ وذي ريدان"ملكي " شمر يھرعش"وابنه " ياسر يھنعم"م سيديھما بالكروم، وكان ذلك في ايا

  .اسمي الملكين

، فإذا أخذنا بھذا التقدير، يكون ھذا النص قد دون حواقي حوالي سنة ."م. ق 40"بسنة " نبط ايل"مبدأ تقوم " فلبي"وقد قدر 
  .".م. ب 276"

، وأن النص اآلخر قد أرخ بسني "نبط ايل" "نبط ال" "سني نبط"إلى إن أحد النصين قد أرخ ب وأود إن ألفت نظر القارئ 
   ".مبحض بن أبحض"، كما عثر على نصين آخرين أرخا بسني "مبحض بن أبحض"

، "بط ايلن" "نبط"وقد ذھب العلماء الى إن الناس كانوا يؤرخون في ذلك الزمان وفق تقويمين، أي تأريخين مبدأ أحدھما تقويم 
وقد بقي الناس يؤرخون . والفرق بين التقويمين خمسون سنة، أو خمس وسبعون سنة". مبحض بن أبحض"ومبدأ ثانيھما تقويم 

أن التقويم الذي " بيستن"ويرى . بھذين التقويمين أمدا، ثم مالوا إلى التوريخ بتقويم واحد، إلى أن أھمل أحدھما إھماال تاما
  ".مبحض بن أبحض"، وأن الذي بقي مستعمال ھو تقويم "نبط ايل" "بطن"أھمل وترك، ھو تقويم 

، وإن لم تشر إلى االسم، إذ أسقطته من "أن الكتابات السبئية المتأخرة، قد أرخت وفق تقويم مبحض بن أبحض" بيستن"ويرى 
  .الكتابات

لم يؤرخوا به عمليا وفي الكتابات إال في غير أن الناس ". ق، م، 110"و " 118"أما مبدأ ھذا التقويم، فيقع فيما بين سنة 
  .أما، فيما قبل القرن الثالث للميالد، فقد كانوا يؤرخون على عادتھم بتقاويم محلية مختلفة. القرن الثالث بعد الميالد

" شمر يھرعش"وفي عھد ابنه " ياسر يھنعم"أن التواريخ التي أرخت بھا النصوص المؤرخة في عھد " ريكمنس"ويرى 
  .وھي لذلك ال يمكن أن تثبت وفق ھذا التقويم." م. ق 109"بسنة  -على رأيه-عن التقويم السبئي المألوف الذي يبدأ تختلف

، غير أنه باغت الھمدانيين في "مأرب"، لمھاجمة "ذي ريدان"الھمدانيين الذين تعانوا مع قبائل " ياسر يھنعم"وقد حارب 
  .وتغلب عليھم" صنعاء"غرب 

وقد حاصر ". ضھر"في " شمر يرعش"وابنه " ياسر يھنعم"خبر ثورة للحميريين على  CIH 353م ب وفي النص الموسو
وقد عثر على كتابات في كل .". م. ب 300"إن ھذه الثورة حدثت في حوالي سنة " فون وزمن"ويرى . الحميريين" ياسر"
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بين " ثقبان"، كما عثر على كتابات في "رمدو"وفي ھذه المنطقة خرائب ". صنعاء"، وھي ال تبعد كثيرا عن "ضھر"منطقة 
   " .صنعاء"و " ضھر"

، كل من الحميريين، وذلك كما جاء في النص المتقدم، أي النص الموسوم ب "شمر يھرعش بن ياسر يھنعم"أما الذي حارب 
CIH 353  ثالث للميالد، أي في القرن ال"شمر يھرعش"فيكون حكمھا أذن في أيام ". بارج" "برج"وأخيه " يرم ايمن"ف .

، كانت قد تعرضت لھزة عنيفة خطيرة حتى تحولت إلى "حمير"و " سبأ"وھذا مما يشير إلى إن العالقات بين الطرفين أي بين 
  .حرب، أشير إليھا في ھذا النص

، وصاحبه شخص اسمه Jamme 646: النص" ياسر يھنعم"ومن النصوص التي تعود إلى الدور الثاني من أدوار حكم 
ياسر "وكانا من كبار الضباط في حكومة ". الفنان" "الفن" "الفنم"وآخر اسمه " شر حسمد بن يثأر" "مد بن يثارشرح س"

، ألنه مكنھما من "بعل أوام" "المقه"وقد دونا نصھما حمدا وشكرا لإلله " مقتوى"، ومن درجة "شمر يھرعش"وابنه " يھنعم
من عليھما وشملھما " المقه"، ولكن "شمر يھرعش"عتھا عند سيدھما مكانتھما وزعز" ذ حرجھو"الشخص الذي أراد إحراج 

وتعبيرا عن حمدھما وشكرھما . ، عند سيدھما"بحر جنھو"بفضله ولطفه، فنصرھما عليه وأبطل خطته في إحراج مكانتھما 
أذى األعداء وحسد ولكي يمن عليھما ويبعد عنھما , "اوام"وضعاه في معبد " صلمن"بصنم " المقه"له، وتقدما إلى األله 

   .الحاسدين

من " مقتوى"وھو نص دونه ضابطان كبيران  Jamme 647شمر يھرعش في نص "واسم ابنه " ياسر يھنعم"وورد اسم 
على ھذه النعمة، وتوسال إليه بأن " بعل اوام" "المقه"، وقد شكرا فيه اإلله "ھو ولدم"ضباط الملكين، لمناسبة والدة مولود لھما 

" سلحن"أوالد آخرين، وبأن يرفع من مكانتھما عند سيديھما الملكين، وبأن ينصر جيشھما ويرفع مكانه قصر يمن عليھما ب
، وتوسال إليه بأن يبارك في كل ما قام به الملكان من أعمال، "ريدان"مقر الملوك مأرب ومن منزلة قصر " سلحان" "سلحين"

في أي مكان كان في مأرب أو في صنعاء أو في نشق أو نشان  وبأن يبارك في كل مشروع وضعوه في خالل السنين السبع
، ولكي "وسقين"، أو في مواضع السقي "بارضت خمس بدعتن"، وفي كل مكان يجتمعون به في أرض البدع الخمس "نشن"

  .يحفظھما من كل بأس وأذى، وبأن يبعد عنھما حسد الحاسدين

، ألنه حفظ صاحب "بعل أوام" "المقه"قدم حمد وشرك لإلله ، وھو مثل النص المتJamme 648: وورد اسمھا في النص
النص وعافاه وأعطاه الصحة وبارك في حياته وفي حياة ابنه، ولكي يرفع من مكانته ومكانة ابنه، ويجعل لھما الحظوة عند 

   .ولكي يبعد عنھما أذى كل مؤذ، وحسد كل شانئ حقود. الملكين، ويرضيھما عنھما

تبع األكبر الذي ذكره هللا " ھو عندھم . له عندھم ذكر فاق ذكر والده بكثير. مقام لدى األخباريينقصص و" شمر يھرعش"ول 
. فكان جميع العرب، بنو قحطان وبنو عدنان، شاكرين أليامه...سبحانه في القرآن، ألنه لم يقم للعرب قائم قط أحفظ لھم منه 
إلى غير ..." را وأشدھم مكرا لم حارب، فضربت به العرب األمثالوكان أعقل من رأوه من الملوك وأعالھم ھمة وأبعدھم غو

ولما بلغه أن الصغد والكرد . الفارسي" قباذ ابن شھريار"وكان على زعمھم معاصرا ل . عنه" وھب ب منبه"ذلك مما رتبه 
ضب غضبا شديدا وفرقوا رخامه وزجاجه وما كان فيه من جزع وغيره، غ" ناشر النعم"وأھل نھاوند ودينور ھدموا قبر 

ثم سار بجيوشه وبأھل جزيرة ". ليرفعن ذلك القبر بجماجم الرجال حتى يعود جبال منيفا شامخا كما كان"ونذر  نذرا 
العرب، فسار إلى أرمينية، فبلغ ذلك قباذ، فأمر الترك بالمسير إلى أرمينية، فسارت الترك تريد أرمينية فقاتلھم قتاال شديدا، ثم 

ثم ھدم المدائن . قتال ذريعا، ثم سار نحو المشرق فتغلب على قباذ، واستولى على الفرس، وأعاد بناء قبر أبيهھزمھم فقتلھم 
فجميع األرض التي خربھا شمر يھرعش، سماھا بنو فارس شمركند، أي شمر خرب "بين نھاوند ودينور " سنجار"بدينور و 

، ثم بسط سلطانه على الھند، وعين أحد أبناء "، وھو اسمھا اليوم"قند سمر"باللسان الفارسي، فأعربته العرب بلسانھا، فقالوا 
ملوك الھند ملكا على الصين، ثم عاد فسار إلى مصر، ومنھا إلى الحبشة، فاستولى عليھا، وھرب األحباش إلى غربي 

على البحر، " اد بن عادشد"حتى بلغ البحر، ثم رجع قافال المشرق، فمر بمدينة " مشر"األرض، إلى البحر المحيط، فتبعھم 
، فأقام فيه إلى إن توفي، وعمره ألف "قصر غمدان"ثم ذھب لزيارة قبر والده، ثم رجع إلى بالده إلى . فأقام بھا خمسة أحوال

   .وزعم بعض أھل األخبار انه ھو الذي بنى الحيرة بالعراق. سنة وستون عاما، بعد أن ملك األرض كلھا

يرعش أبو كرب بن إفريقيس بن أبرھة بن الرايش، : "، وذكره على ھذا النحو"إفريقيس"و ھ" شمر"إن والد " حمزة"وزعم 
وذكر إن رواة أخبار اليمن تفرط قي وصف آثاره، تم ذكر بعض ما ذكروه عنه، وذكر ". وانما سمى برعش الرتعاش كان به
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قتله، " رستم بن دستان"ان قبله، وان ، وان بعضا آخر يزعم انه ك"كشتاسب"إن بعض، الرواة يزعمون انه كان في زمان 
  .وجعل ملكه سبعا وثالثين سنه

ھو أول ملك أمر بصنعة الدروع المفاضة التي منھا سواعدھا وأكفھا وھي األبدان، وقد " شمر يرعش"وقال األخباريون إن 
ألف درع، يؤدونھا كل ، وجعل على الروم "بالس بن قباذ"فرض على فارس ألف درع يؤدونھا كل عام، وكان عامله عليھم 

وجعل على أھل بابل وعمان والبحرين ألف درع، وعاف أھل اليمن ألف ". ماھان بن ھرقل"عام، وكان عامله على الروم 
ولم ينسوا بالطبع حكمه . وذكروا عنه قصصا أخرى من ھذا القبيل". شمر يرعش"من بقايا قوم " التبت"وجعلوا أھل . درع

  .وشعره، فذكروھما

وھي كلھا خرس . وقد حصلنا على علمنا عنه من كتابات المسند من أيامه. ا عنه، فيختلف عن علم أھل األخبار عنهأما علمن
على زعمھم في جميع " شمر"صامتة، ليس فيھا شيء من أخبار تلك الفتوحات المزعومة والحروب الواسعة التي أشعلھا 

وإسكانه لھم في تلك األرضين البعيدة، وليس فيھا شيء ما " لتبتا"أنحاء األرض، وليس فيھا كذلك شيء، عن نقل حمير إلى 
  ".سمر قند"عن قبر والده بدينور، والعن تھديمه لمدينة 

كتابات من أوائل أيام حكمه، أي األيام التي حكم فيھا بلقب : إلى قسمين" شمر يھرعش"ونستطيع تقسيم كتابات المسند من أيام 
د استولى بعد على حي حضرموت ويمنت، وكتابات من العھد الثاني من أيام حكمه، أي ، ولم يكن ق"ملك سبأ وذي ريدان"

   .حتى وفاته وانتقال الحكم إلى خليفته في الحكم" ملك سبأ وذي ريدان ويمنت"العھد الذي لقب فيه نفسه بلقب 

وھي على جانب كبير من . نھا، وقد سقطت اسطر مGlaser 542ومن كتابات الدور األول، الكتابة التي وسمھا العلماء ب 
وما " مأرب"ترينا قانونا سنه الملك لشعب سبأ، أھل . األھمية بالنسبة إلى من يريد الوقوف على تأريخ التشريع عند الجاھلين

رد فحدد المدة التي يعد فيھا البيع تماما، وھي امد شھر، والمدة التي يجوز فيھا . واالھا، في تنظيم البيوع بالمواشي والرقيق
كما بين حكم الحيوان الھالك في أثناء المدة التي يحق للمشتري فيھا رد . المبيع إلى البائع، وھي بين عشرة أيام وعشرين يوما

فإن مضت ھذه األيام، وھلك الحيوان في حوزة المشتري وجب عليه دفع الثمن كامال . ما اشتراه إلى البائع، فحددھا بسبعة أيام
   .ه االعتراض، عليه واالحتجاج بأن الحيوان قد ھلك في أثناء مدة أجاز له القانون فيھا فسخ عقد الشراءإلى البائع، وال يحق ل

وھو يتحدث عن ". شمر يھرعش"من النصوص المھمة من األيام األولى من أيام حكم  CIH 407ويعد النص الموسوم 
". صبا" "صبية"و" عسير"شملت أرض . غت اليمفي شمال غربي اليمن، امتدت رقعتھا حتى بل" شمر"حرب قام بھا جيش 

وصاحبه . عك وغيرھا" حكم"و " سھرة" "سھرت"قام بھا ضد قبائل . وھي أرض تھامة". سھام"ووادي " بيش"بين وادي 
أي قائد في جيش شمر، وقد أبلى في ھذه الحرب بالء حسنا، فقتل ثالثين من " مقتوي"، وھو في درجة "أبو كرب"رجل اسمه 

تمثالين من الذھب، وتمثاال من " المقه ثھون بعل أوم"فقدم من أجل ذلك إلى اإلله . ، وقتل أسيرين، وغنم فيھا كثيرااألعداء
مدة ثمانية أشھر، وألنه من عليه في الحرب التي اشتعلت في " مأرب"الفضة، ألنه من عليه فأنقده من مرض أصابه في مدينة 

على جميع " شمر"وقد انتصرت فيھا جيوش . وساحل البحر" عكوتنھن" "نعكوتي"، وامتدت حتى موضع ال "وادي ضمد"
ذو " "ذو سھرت" "ذ سھرتن" "ذو سھرت"، أي "ذسھرتم: "ومن القبائل التي ورد اسمھا في ھذا النص. من قبائل تھامة عسير

  ".عكم"و " حرة" "حرت"و " صحر" "صحار" "صحرم"و " دوأت"و " ساھرة" "سھرة" "سھرة

سير حملة عسكرية إلى جملة قبائل من قبائل عسير وتھامة حتى ساحل البحر، " شمر يھرعش"ذا النص أن الملك فيتبين من ھ
فانتصرت الحملة عليھا، وتعقبت القبائل في البحر، وجرت معارك في وسطه، ونزلت بالمنھزمين، وھم على أمواج البحر، 

إلى الخسائر التي منى بھا المنھزمون وھم في البحر، إلى أن " أبي كرب"وقد استدل بعض الباحثين من إشارة . خسائر فادحة
   .أولئك المنھزمين كانوا من الحبش الذين كانوا يحكمون ساحل تھامة، وأن المعركة قد وقعت في البحر األحر

وأما ". صعده"، فيقيمون اليوم حوالي "صحرم" "صحار"وأما ". وادي ضمد"شمال " العكوتان" "عكوتن"ويقع موضع 
وادي " "وادي سردد"في الشمال إلى " وادي بيش"، فقبيلة تقع منازلھا في تھامة، وربما كانت منازلھا من "سھرة" "سھرتم"

شمر "وقد أدت فتوحات ". الشرح يحضب"وقد كانت ھذه القبيلة على صالت قوية بالحبش في أيام . في الجنوب" سردود
األحمر إلى دخوله في نزاع مع الحبش الذين كانوا يحتلون مواضع من في ھذه األرضين التي بلغت سواحل البحر " يھرعش

  .الساحل، ويؤيدون بعض القبائل لوجود أحالف عقدوھا معھا
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  .أما ھنا، فانه اسم قبيلة. من األسماء المعروفة التي ترد في كتب أھل األخبار" عك" "عكم"و

شمر "الكتابات التي تتحدث عن حروب وقعت في أيام وھي من . Jamme 649: والى ھذا العھد أيضا تعود الكتابة
" ھينان" "ھينن"و " حبيب" "حبب"، وھو من "وافي احبار" "وفي أحبر" "وفيم احر"وقد دونھا رجل اسمه ". يھرعش

" صرواح" "صروح"عشائر " اقول"أقيال ". حولم"و " سأريان" "سارين"و " عمد"، وھم من "ثئرآن" "ثأران" "ثارن"و
ملك سبأ وذو " "شمر يھرعش"عند " مقتوى"ضابطا كبيرا " وفيم احبر"وكان ". ھينان"و " خوالن حضل" "ضلمخوالن ح"و

ألنه نجاه وحفظه وأعانه في كل المعارك " بعل أوام" "المقه"إلى اإلله " صلم"، دونھا لمناسبة تقديمه صنما "ريدان
، "سھرتان ليت" "سھرتن ليت"سيده الملك، وذلك في " وعنش"، التي خاضھا لمعاونة "سبأت" "سبات"والمناوشات والغزوات 

، وألنه ساعده وقواه ومكنه من قبل خمسة محاربين "نبعة" "نبعت"و " تنعم"، و "ضدحان" "ضدحن"و " خيوان" "خيون"و 
عم علما في خالل ھذه المعارك، أطار رؤوسھم بسيفه، وألنه مكنه من أخذ أسير، ومن الحصول على غنائم كثيرة، وألنه أن

   .وألنه عاد معھا سالما غانما معافى. قبيلته بغنائم كثيرة حصلت عليھا من ھذه المعارك، وبأسرى جاءت بھم إلى مواطنھا

". وادي لية" "وادي ليت"ويسقيھا ". دوأة" "دوات" "دوت"، وتقع غرب "سھرتن"، ھي جزء من أرض "سھرتن ليت"وأرض 
وھو مدينة تقع في جنوب شرقي ". حاشد"، في المنطقة المھمة من "خبش"وادي ، فموضع يقع على "خيوان" "خيون"وأما 

  ".صنعاء"كيلومترات شمال " 105"كيلومترا تقريبا جنوب شرقي صعدة، وحوالي " 90"، وعلى مسافة "جيزان"
وعلى  .، ويقع إلى الجنوب منه"وادي أملح"الذي يوازي " الضدح" "ضدح"، فانه وادي "ضدحان" "ضدحن"وأما موضع 

، وھو تالل تقع بين وادي "نبعه"، فانه "نبعة" "نبعت"وأما موضع ". االخدود"كيلومترا إلى جنوب شرقي " 35"مسافة 
الذي يقع على مسافة " مجونة"المكان الذي يسمى اليوم " نبعة"وقد يكون موضع ". ثأر" "ثار"ووادي " حبونة" "حبونت"
واذا كان ھذا الرأي ". األخدود"كيلومترا من شمال غربي " 63"مسافة  وعلى" بئر سلوى"كيلومترا شمال شرقي " 25"

وتحدث النص عن معارك أخرى، وقعت بعد ". نبعة" "نبعت"و " صندحان"، فيما بين "تنعم"األخير صحيحا، صار موضع 
رعش وذلك في وادي شمر يھ"، انه قاتل وأعان سيده "وفيم أحبر"اذ يذكر . المعارك المقدمة، وقد اشترك فيھا مدون النص

، وقد قتل خمسة محاربين من محاربي "حرة" "حرت"، وانه ذھب مع سرية الستطالع األخبار عن قبيلة "ضمد" "ضمدم"
ثم يذكر انه أصيب في ھذه المعارك بخمسة جروح، . العدو، قطع رؤوسھم، وقد كان ذلك أمام سريته، مما ترك أثرا مھما فيھم

وقد خشي من إن يؤدي الجرح الذي أصاب قدميه إلى قطھما، وخشي على فرسه كذلك ". دفن"أصابت وركيه وقدميه وفرسه 
لطف به، فشاه وعافاه، وشفى فرسه وأعاده مع قبيلته التي حاربت " المقه"من إن تنفق من الجرح الذي أصابھا، غير إن اإلله 

   .ھا من أعدائھم، وبعدد من األسرىمعه، إلى موطنه، غانما محال مع عشيرته بالغنائم وباألموال التي استلبو

، ثم جاء إليه "القريتان" "قريتھان" "قريتھن"، على مقربة من "حريب" "حرب"، مرة أخرى في وادي "وفيم أحبر"وقد قائل 
و " صرواح"محاربا من المشاة من عشيرتيه " 170"، بأن يتجه على رأس قوة تتألف من "شمر يھرعش"أمر سيده الملك 

وال نزال ضربة قاصمة بھا، فاتجه " سھرة" "سھرت"و " عك" "عكم"ستة فرسان وذلك لمھاجمة عشائر  ، ومن"خوالن"
، وألحق بمھا خسائر، حاربھا من وقت شروق الشمس، وطول "عقبة ذر جزجان" "عقبت ذر جزجن"نحوھا، والتقى بھا عند 

، كوكب الصبح، فاضطرت "كوكبن ذ صبحن"النھار وحين اشتدت حرارة الشمس إلى وقت الغروب، وكل الليل حتى طلع 
وكان عدد من . إلى الھروب، وعندئذ أدار وجھه نحو فلولھا، فقتل منھا، وقد ذبح محاربا واحدا أمام المحاربين، وأخذ أسيرين

مائة وعشرة محاربين، وعدد من وقع في األسر من " عقبة ذر جزجان" "كقبت ذر جزجن"قتل من األعداء عند المعركة 
بعيرا، عدا عن الماشية األخرى التي " 316"سبي، وغنم من اإلبل " 2400"أسيرا محاربا، وعدد من سبي " 46"بين المحار

   .نھبت وأخذت

" جرت"من عشيرة " باھل أسعد" "بھل اسعد"وصاحبه شخص اسمه . Jamme 650: والى ھذا العھد أيضا يعود النص
". سمھر" "سمھرم"، التي تكون ربع قبيلة "ذمرى ھوتان" "ھوتن ذمرى"عشيرة " اقول"أقيال " بدش"ومن عشيرة " جرة"

" أوام"وقد سجله لمناسبة إھدائه معبد ". ملك سبأ وذي ريدان" "شمر يھرعش"عنه الملك " مقتوي"وكان ضابطا كبيرا بدرجة 
يكون نصيب اإلله الذي يعشر من كل زرع ل" ابن عشر يعشرن"، صنما، من العشر "بعل اوام" "المقه"وھو معبد اإلله " 
، وجعله قربة له، لكي يمن عليه "جنين"ومن ثمار الجنينات أو الجني " قيظن"أخذه من حاصل زرع الصيف ". المقه ثھوان"

بكل سبات "بالنعم، ويبارك فيه وفي أمواله وفي سيده الملك، وألنه أسعده وحفظه في تھل المناوشات والحروب والغزوات 
سيده الملك، في المعارك وفي القتال وفي المناوشات التي وقعت بين قوات " شوعن"وألنه عاون التي خاضھا، " وحريب سباو

، وعاد الجيش منھا محمال "سبأ وذو ريدان"، والتي انتھت بانتصار "سھرتان" "سھرتن"الملك التي اشترك ھو فيھا وبين قبيلة 
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" ھنأم" "ھنام"وليمن عليه في المستقبل فيعطيه ذرية طيبة . رىبالغنائم وباألسالب وبالماشية التي انتزعت من األعداء وباألس
  .ھنيئة من أوالد ذكور، وليرعاه ويحفظه ويقيه في المعارك التي سيخوضھا من أجل سيده الملك

" سھرتان" "سھرتن"، كان يتحدث عن المعارك والمناوشات التي وقعت في أرض "بھل أسعد"فيظھر من ھذا النص إن 
العاصية التي مھر اسمھا مرارا فيما سبق في عداد القبائل " سھرتن"وبين رجال قبيلة " شمر يھرعش"الملك ، بين "سھرة"

   .الثائرة المحاربة لحكومة سبأ، والتي كانت قد منيت بخسائر كبيرة ومع ذلك فإنھا لم تترك عداءھا لملوك مأرب

، وكان "ثفيان" "ثفين"، ومن "مذرح" "مذرحم"من  "عبدعم"أخبار مھمة سجلھا لنا رجل اسمه  Jamme 651: وفي النص
، وھو معبد اإلله "صلمن"صنما " أوام"وقد ذكر انه أھدى معبد ". شمر يھرعش"جيش الملك " مقتوي"من كبار ضباط 

ومن أتباعه ومحاربيه " شعبھو"ألنه من عليه وشمله بلطفه وفضله، اذ أعانه وأعان من كان معه من رجال عشيرته " المقه"
" ھمدان: "، من ابناء البيتين المتصاھرين"حقراء" "محقر"لذين كانوا معه ومن انضم إليه من أھل البيوتات ومن سواد الناس ا

، ليحميھا ويقيھا من األمطار التي ستتساقط في اليوم التاسع "مريب" "مأرب"اذ أمره سيده الملك، بأن يذھب بھم، إلى " بتع"و 
، وفي أوائل أيام الشھر، وفي أيام الموسم الثاني من سقوط "وذنم ذنم بيوم تسعم عھدتن"ھود من يوم موسم سقوط المطر المع

  ".أبھى"المطر، وقد آمره الملك بأن يقوم بھذا الواجب، حتى شھر 

ف ، وألنه أعانه في القيام بعمله الذي كل"بتع"وبيت " ھمدان"بيت : ألنه وحد بن البيتين" المقه"وقد حمد صاحب النص إلھه 
وفي إقامة حواجز وموانع " مأرب"سبأ ومن كان معه لبناء سور وحصون " خميس" "خمس"به، فكافح وھو على رأس جيش 

، "طمحنيان" "طمحنين"في جھة " مضرفن"وسدود لتحويل بين السيول وبين اكتساحھا المدينة، وفي إنشاء مباني وأحواض 
كبير " كبر رحلم"ا واحدا من الجنود الشجعان الذين كانوا من جنود حتى تمكن من إنجاز كل ما كلف به، دون إن يخسر جندي

  .، فأرضى بذلك سيده الملك وشرح صدره"رحال" "رحلم"

، أي من كل أذى وشر، ولكي يرفع من منزلته وينال الرضى "بأس" "باس"لكي يقيه من كل " المقه"وتوسل بعد ذلك إلى اإلله 
افرة وأثمارا كثيرة من أثمار الصيف والخريف في كل مزارعه وتوسل إليه أيضا بأن ويمنحه غلة و. والحظوة عند سيده الملك

   .األعداء" نكين"يبعج عنه كل نكايات 

، فأمر الملك الشخص المذكور بأن يقوم "مأرب"ويشير ھذا النص إلى سقوط أمطار غزيرة في ذلك الموسم، ھددت مدينة 
، بتقوية سور مأرب وتحصينه وحمايته من مداھمة السيول له، "آل بتع" و" ھمدان"على رأس قوة من جيش سبأ ومن كبار 

وذلك بمن جمعھم من الناس من سوادھم ومن . وبإنشاء سدود وموانع لمنع األمواج العاتية من اكتساح مأرب واألماكن األخرى
جيشا تحت تصرف ھذا القائد، في  ولمنع المسخرين الذين سخروا من الفرار، وقد وضع الملك. ساداتھم، للقيام بھذه األعمال

  ".رحال" "كبير رحلم" "كبر رحلم"جملته مفرزة من جنود الكبير 

حمدھما فشكرھما في " شمر يھرعش"الملك " مقتوي"، ومن ضباط "حظرم عمرة" "حظرم عمرت"وسجل شقيقان كانا من 
دھما بالعافية وبالبركة وأوفى له ما أراد، ألنه من على سي" المقه"، لإلله Jamme 652كتابتھما التي وسمھا الباحثون ب 

وليرعاھما ويحفظھما في أيام الحروب وفي أيام السلم، ويقيھما أذى األشرار . وألنه رفع حظوتھما عنده وزاد في رضاه عنھما
" حينسل" "سلحن: "وحسد الحساد، ولكي يعاونھما ويشد اإلله أزرھما في إرضاء سيدھما، ويبارك في قصره، أي قصر الملك

  ".سلحان"

وشكرھم له، ألفضله وإنعامه عليھم، بأن " المقه"لربھم " سبأكھالن"، أي "سباكھلن"بحمد  Jamme 653: ويحدثنا النص
الخريف، أي موسم أمطار " برق خرف"استجاب لدعائھم، فأمطرھم بوابل من رحمته، وأنزل الغيث عليھم وذلك مع برق 

وقد استبشروا به . الثالث" آل حزفر" "حزفرم"من " تبعكرب بن ودايل" "ب بن ودالتبعكر"الخريف، الذي تساقط عليھم سنة 
ذ منذ "الذي ھو من أشھر الخريف " مليت"، شھر ذي "فقھى"وذلك في اليوم الرابع من ذي " المقه"وسألوا ربھم . وشروا
ج صدورھم، وبأن يغال أھل ، بأن ينزل عليھم غيثا يسقي أوديتھم ويكفي زرعھم، غيثا يرضيھم ويسرھم ويثل"خرفن

   .عنده"حظى"ويرفع من حظوتھم " شمر يھرعش"رضى سيدھم " سبأكھالن"

الشرح "، التي يخلد فيھا CIH 314+954قبل ثالث سنوات من الكتابة المرقمة " " مأرب"وقد كتب النص المذكور بمدينة 
  .من مأرب" شمر يھرعش"السبئيين وطردھما انتصارھما على " يزل بين" "يازل بين" "يأزل بين"وأخوه " يحضب الثاني
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وشكرا " المقه"، وذلك حمدا للرب "صلمن"صنما " أوام"، بأنھم أھدوا معبد "عقاب" "عاقب" "عقب" "عقبم"وذكر جماعة من 
عنھم " شمر يھرعش"له ألنه رزقھم ولدا ذكرا، ولكي يرزقھم أوالدا ذكورا، ولكي يبارك فيھم وفي أموالھم ويرضي سيدھم 

  .رفع من منزلتھم وحظوتھم عنده، ولكي يبارك في زرعھم ويعطيھم غلة وافرة وحصادا جيداوي

، أي سيد قبيلة "وازع" "وزع"، وھو بدرجة "رشيد" "راشد" "رشيدم" "رشدم"، و "شرح ود" "شرحودم" "شرح ودم"ويذكر 
" ودا"ولذا يسميه " رشدم"بھما بأنه سيمنحه ولدا ، ألنه أوحى إلى قل"المقه ثھوان"، انھما قدما صنما إلى اإلله "مأذن" "ماذن"

، وانه سيرزق "مرسعم" "مرس عم"، عليه إن يسميه "غلمم"وانه سيعطيه مولودا غالما ". حلحلك" "اثتھر"وذلك من زوجته 
ك، و لدا ذكورا، وانه سيمنحھما غلة وافرة وحصادا جيدا، وانه سيرفع من مكانتھما عند سيدھما المل" شرح ودم"عبده 

  .وسيبارك في زرعھما وفي زرع قبيلتھما، وذلك في موسمي الصيف والخريف

ملك سبأ "الذي نبحث فيه اآلن بلقب " شمر يھرعش"، أي "شمر يھرعش الثالث"وفي النصف الثاني من سني حكمه، تلقب 
على حضرموت، أو  "شمر يھرعش"وتدل ھذه اإلضافة الجديدة إلى اللقب، على استيالء ". وذي ريدان وحضرموت ويمنت

إن المراد بھا األرضون التي تكون القسم الجنوبي من مملكة " فون وزمن"فيرى " يمنت"على جزء كبير منھا، أما 
، مما يدل على انقسام الملكة إلى "ميفعة"و " شبوة: "ويستدل على رأيه ھذا بوجود عاصمتين لحضرموت، ھما". حضرموت"

   .اليمن" يمنات" "يمنت"م جنوبي يعرف ب قسم شمالي يدعى حضرموت، وقس: قسمين

. ب 310"أو ." م. ب 291"أو ." م. ب 285"، ما بين "فون وزمن"في رأي " شمر يھرعش"ويقع النصف الثاني من حكم 
المذكور في نص النمارة المتوفي " امرأ القيس بن عمرو"كان يعاصر " شمر"وبمعنى ھذا في رأيه أن ." م.ب 316"أو ." م

" نجران"، ووصل إلى "نزرو"ونزار " اسدين"والذي حارب وأخضع قبائل عديدة، منھا مذحج ومعد وأسد " م 328"سنة 
  .وقد يعني ذلك أن حروبا نشبت بين الملكين. 6"شمر"عاصمة 

، لنعرف من كان ذلك الملك الذي كان يحكم ذلك الزمان، والذي كانت مدينة "شمر"إلى بقية اسم " النمارة"ولم يشر نص 
صاحب نجران، وأن النص " شمر"و " امرئ القيس"ويظھر من ھذا النص أن قتاال نشب بين قوات . مدينته اذ ذاك" اننجر"

  .كان المرئ القيس

، فإن ھذا يعني أن جزيرة العرب "شمر يھرعش"ل " امرئ القيس"صحيحا من معاصرة " فون وزمن"وإذا كان ما ذھب إليه 
وھو من العربية " شمر يھرعش: "ن الرابع للميالد، ميدانا للتسابق بين رجلين قويينكانت في ذلك الزمن أي في أوائل القر

عرب شماليين وعرب جنوبيين، وأن : وھو من الشمال، وأن العرب كانوا قد انقسموا إلى حزبين" امرئ القيس"الجنوبية، و 
. الجنوبية، وأخضع القبائل المذكورة لحكمهوأعالي العربية " نجران"كان قد توغل في جزيرة العرب حتى بلغ " امرأ القيس"

ھذا، وأن وصول ". نزرو" "نزار"و " أسد"أي " االسدين"، وفي جملتھا "عدنان"وھي قبائل يرجع النسابون نسب أكثرھا إلى 
أمام إلى نجران، وإخضاعه لألعراب وقبائل عدنانية يقيم بعضھا على سدود العربية الجنوبية الشمالية، جعله " امرئ القيس"
   .، ووضع مثل ھذا ال بد من أن يثير نزاعا وخصومة بين الرجلين"شمر يھرعش"

ما دام ذلك الملك قد حكم قبائل " " نجران"، أو بأي ملك آخر ملك "شمر يھرعش"ب " امرئ القيس"وال يستبعد اصطدام 
لحكم ملوك الحيرة، كالذي يظھر " دمع"وقد خضغت . النازلة في الحجاز وفي نجد والتي تتصل منازلھا بحدود نجران" معي"

" حنفا"طيايا حنبا "، حيث ذكر Simeon of Beth Arsham" بيت أرشام"الذي ھو من " شمعون"من نص كتاب 
وكما يفھم أيضا من ". معد"ھم " معدايا"ھم األعراب الشماليون و " طيايا"و . الثالث ملك الحيرة" المنذر"في معسكر " ومعدايا

  ".مريغان"نص 

الذي سبق إن  Ryckmans 535: الذي ورد اسمه في النص" مرالقس بن عمرم ملك خصصتن"ويرى بعض الباحثين إن 
ويرى أيضا إن . البدء، ملك الحيرة" امرؤ القبس"، ھو "يازل بين"، وأخيه "الشرح يحضب"تحدثت عنه في إثناء كالمي على 

كندة من " كدت"ملك " مالك"وبناء على ذلك يكون . "شمر يھرعش"المذكور في النص أيضا، ھو " شمر ذي ريدان"
   .المعاصرين المرئ القيس ولشمر يھرعش أيضا

غير إن لدينا نصا ھو النص ". امرئ القيس"و " شمر يھرعش"أننا ال نملك أي نص يشير إشارة صريحة إلى حدوث قتال بين 
رب المذكورة فيه، ھي حرب نشبت بين قوات ، يرى بعض الباحثين إن فيه تلميحا إلى إن الحJamme 658المعروف ب 
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ويحتمل على رأيھم إن يكون قائدا "، ھو قائد عربي شمالي "نشي ايل" "نشدال"الرجلين، وان القائد المذكور فيه، أعني القائد 
أي مدينة ". صعدتم"كانت قد تجمعت في مدينة " شمر يھرعش"ويظھر من النص إن قوات ". امرئ القيس"من قواد جيش 

القديمة " خوالن"، ثم تقدمت منھا نحو الشمال الغربي إلى حدود "خوالن اجددن"العالية، أي الشمالية " خوالن"في " عدةص"
الساكنة في الغرب، ثم نزلت من مساكنھا إلى ارض " شنحان" "شنحن"، حيت حاربت القبائل المجاورة قبائل "وادي دفاء"في 

ثم تقدمت منھا نحو " ، وھي الحدود القديمة للعربية الجنوبية "بيش"لى وادي ثم اجتازت ھذه األرض إ" سھرتان" "سھرتن"
وفي ھذه األرض اصطدمت . عند الكالسيكيين Kinaidokoltitaiالذي يقع في األرض المسماة ب " وادي عتود"الشمال إلى 

  .القائد المذكور" نشد ايل"بقوات " شمر"قوات 

" تنخ"، وأرض "أسد"كان قد قاد أعرابا غزا بھم ملك " شمر"أن قائدا من قواد  ويظھر من نص عثر عليه منذ عھد غير بعيد
، كانت تحت حكم مملكتين، يقال إلحداھما "تنوخ" "تنخ"أن أرض . وذلك". فارسا"، أي "فرس" "الفرس"التي تخص " تنوخ"
ذلك القائد بعد نجاحه في غزوه ثم عاد . بھما خسائر فادحة" شمر"، وقد أنزل أعراب "كوكب"أو " كوك"، ولألخرى "قطو"

   .ھذا صحيحا معافي إلى نجران، حيث قدم إلى اآللھة، شكره، وسجل ذلك في النص المذكور

" قطو"وقصد ب . في ذلك الزمن" تنوخ"أرض األحساء في الزمن الحاضر، وكانت منزل قبائل " تنخ"وقصد القائد بأرض 
، "فرس"مھاجمة تلك األرضين، أي أرض تنوخ، التي كانت تحت سيادة وفي إشارة القائد إلى  Qtw'f، "القطيف" "قظوف"

  .غزا أرض الفرش" شمر يرعش" "شمر يھرعش"أي الفرس الساسانيين، تأييد لروايات األخباريين التي تذكر أن 

في ذلك الزمن، ، أي كندة "كدت" "كدتم"قد كان على اتفاق تام مع أعراب نجد، وال سيما سادة " شمر"ھذا وال بد من أن يكون 
وقد كان ھؤالء األعراب ينزلون فيما . إذ كان من العسير عليه غزو األحساء وساحل الخليج، لو لم يكن على صالت بھم حسنة

في " شعر أوتر" "شعرم أوتر"كندة منذ زمن " كدت"وتعد األفالج من مواطن . يسمى األفالج والخروج في الزمن الحاضر
الشرح "و كذلك في زمن  Jamme 635في النص " ذي آل ثور"أي " ذال ثور"بر عنھم ب ، وقد ع"م 180"حوالي السنة 
وربما قبل ذلك أيضا حيث نجد في تاريخ .". م. ب 210"، أي في حوالي السنة "يأزل"في أثناء حكمه مع " يحضب لثاني

ذي آل ثور في "تفسيرھا ب ، ويكمن Dae Aiathuri of Aunuscabales: ما يشي إليھم، إذ ورد في تأريخه" بلينيوس"
  .ھم كندة، وقد عرفوا بھذا النسب عند أھل األخبار" آل ثور"و ". عين الجبل

أمر قواته بغزو أرض " شمر يھرعش"وقد ورد فيه أن الملك ". 42شرف الدين "والنص المذكور، ھو نص وسمه العلماء ب 
، أي القطيف، حتى بلغت موضع "قطوف"ا نحو أرض فتقدمت نحوھا، واتجھت منھ". ملك اسد" "أسد"ملك " مالك" "ملك"
وقد دون . وأرضى تنوخ" األرض التابعة للفرس"أي " ملك الفرس" "ملك فارس وأرض تنخ"ثم " كوكب" "كوكبان" "كوكبن"

وذلك ". عنان" "عنن"، ومن "ريمان ذوي حزفر"، أي من "ريمن ذ حزفرم"، كانا من "شمر يھرعش"النص قائدان من قواد 
   .ودتھما سالمن غانمين من ذلك الغزوبعد ع

والظاھر إن غزو . في الزمن الحاضر" جبل طويق"تنزل في األفالج او حولھا وفي المنطقة المسماة ب " مذحج"وقد كانت 
اي كندة، التي " كدت"وكانت حسنة الصالت ب . إلى الھمجرة نحو الجنوب" مذحج"لنجد قد اضطر اكثر قبائل " امرئ القيس"

. ، والى جيوش من جاء بعده من الملوك"شمر يھرعش"ولھذا انضمتا إلى جيوش . يضا إلى الھجرة إلى الجنوباضطرت أ
وقد أدت ھجرة كندة ومذحج وبقية أعراب نجد إلى الجنوب نتيجة لغزو ". كدت ومذحجم"وقد أشر إليھما في الكتابات ب 

الجنوبية، ودخولھم في جيوش ملوك حمير، وذلك لتھديد أعدائھم  العرب الشماليين لھم إلى استيطان قسم كبير منھم في العربية
بھم، اذ كانوا أعرابا أشداء، يحبون الغزو والقتال، حتى صاروا قوة رادعة مخيفة، ولھذا السبب أدخل اسمھم في لقب الملوك 

  .كما سترى فيما بعد

، "وھب أوام" "وھب اوم"ألفھا التبابعة مھنھم، قائد اسمه ومن جملة القواد الذين تولوا قيادة األعراب، أو الكتائب الخاصة التي 
وابنه " ياسر يھنعم الثالث"، وكان في أيام "سعد تألب يتلف" "سعد تالب يتلف"، وقائد اسمه "شمر يھرعش"وكان من قادة 

  ".فون وزمن"وذلك على رأي " ذرأ أمر"

كيف ضمھا إلى سبأ، اذ لم نتمكن من الظفر بكتابة على حضرموت، و" شمر يھرعش"أننا ال نعرف حتى اآلن كيف استولى 
وعلمنا بضم حضرموت إلى سبأ، مقتبس من اللقب الجديد الذي . على استقالل تلك المملكة" شمر"فيھا حديث عن كيفية قضاء 

  .به نفسه على نحو ما ذكرت" شمر"لقب 



 

456 
 

كان في القرن الرابع للميالد وقبل استيالء " شمر"وتدميرھما في قبضة قوات " شبوة"وقد رأى بعض الباحثين إن سقوط 
   .الحبش على العربية الجنوبية بزمن قصر

بعد الميالد، ودام احتاللھم ھذا لھا إلى حوالي " 335"إلى إن الحبش احتلوا العربية الجنوبية حوالي السنة " ريكمنس"ذھب 
في نھاية احتالل الحبش لليمن، أي " يكرب يھأمنملك"، غير انه وضع "شمر يھرعش"، ولم يذكر من حكم بعد "م 370"السنة 

  ".ذرأ أمر أيمن" "أب كرب أسعد"ثم ذكر بعد " ملكيكرب يھأمن"في قوس قبل " حسن"، ووضع لفظة "م 370"بعد سنة 

: فيه بلقبه الجديد" شمر يھرعش"وقد لقب . وحضرموت" شمر يھرعش"خبر حرب وقعت بين  Jamme 656وفي النص 
" شرح ال: "وذكر أن حضرموت كانت اذ ذاك تحت حكم ملكين اسم أحدھما" ان وحضرموت ويمنتملك سبأ وذي ريد"
وزعم أن الملكين المذكورين ھما اللذان أعلنا ". رب شمسم" "ربشمس" "رب شمس"، واسم اآلخر "شرحئيل" "شرح ايل"
األسباب التي حملت الملكين على  ، غير أن النص لم يتحدث، كعادة النصوص إلى"شمر يھرعش"الحرب على الملك " ھشتا"

وقد ذكر أن عاقبتھا كانت سيئة بالنسبة لحضرموت، إذ خسرت فيھا، وان الحرب كانت قد وقعت في . إعالن تلك الحرب
،عادوا مع عشيرتھم من تلك الحرب سالمين "لسبأكھالن" "سبا كھلن"، وأن أصحاب النص وكانوا من "سرران" "سررن"

ليبارك فيھم ويديم " المقه"، لإلله "رحبتان" "رحابتان" "رحبتن"حاصل غلتھم من زرع أرضھم ب  وقد قدموا عشر. غانمين
ولكي يعطيھم غلة وافرة " شمر يھرعش، ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت"نعمه عليھم ويزيد مكانتھم عند سيدھم 

  .وحصادا طيبا ھنيئا

السر، وھو واد يقع على مسافة سبعة " سررن"رت في وادي وقد شھد أصحاب ھذا النص المعركة أو المعارك التي ج
مما يدل على أنھم لم . ولم يتحدثوا عن معارك أخرى". وادي السر" "وادي سر"كيلومترات من مدينة شبام، ويعرف ب 

   .يشتركوا في غير ھذه المعركة، وأنھم عادوا بعدھا قبيلتھم التي ساھما في القتال إلى مواطنھم

. خبر مھم له عالقة وصلة بالنص السابق وبالعالقات فيما بين سبأ وحضرموت في ھذا العھد Jamme 662: وفي النص
ملك سبأ وذي ريدان " "شمر يھرعش"كانت في أيدي السبئيين في ھذا العھد، وأن الملك " شبوة" "شبوت"خبر يفيد أن 

، عينه "شوة"، على مدينة "سبأ"من سادات  "وزع"، وھو سيد "يعمر أشوع" "يعمر اشوع"، كان قد عين "وحضرموت ويمنت
بالطبع بھذا التعيين " يعمر أشوع"وقد سر ". سبأ"عليھا لحمايتھا وللمحافظة على األمن فيھا، وقد ذھب إليھا ومعه قوم من 

  .على ھذا التوفيق العظيم الذي حصل عليه بفضله" المقه"وشكر ربه 

ليكون " يعمر أشوع"، قبل اختيار "شمر يھرعش"ت، كانت في أيدي وھي عاصمة حضرمو" شبوة"فيظھر من ھذا النص إن 
على " شمر يھرعش"حاكما عليھا، ومعنى ھذا إن جزءا من حضرموت كانت قد أصبح في جملة أمالك سبأ، وھذا ما حمل 

استولوا على  غير إن السبئيين لم يكونوا قد". ملك سبأ وذو ريدان"إلى لقبه السابق، وھو " وحضرموت ويمنت"إلحاق جملة 
و " شرح ايل: "كل مملكة حضرموت، بدليل ما ورد في النص السابق من وجود ملكين كانا يحكمان حضرموت وھما

أما . CIH 948المذكور في النص " شرحئيل" "شرح ايل"ھذأ ھو الملك " شرح ايل"ويظھر إن ". رب شمس" "ربشمس"
ملك حضرموت ووالد ملك " يدع ايل بين"الذي ھو ابن الملك " ربشمس"، ھذا فھو ملك آخر ال صلة له ب "ربشمس"الملك 

   .كذلك" يدع ايل بين"آخر اسمه 

" شمر يھرعش"وھو نص فيه أمور غامضة غير مفھومة، وعبارات غير واضحة، أمر الملك -CIH 948: ويتبين من النص
ملك حضرموت، وانه انتصر عليه " ايل شرح" "شراحيل" "شرحئيل" "شرح ال"إن الملك المذكور حارب الملك -نفسه بتدوينه

اضطر إلى قيادة حكمة جديدة على حضرموت، ألن الحظارمة انتھزوا " شمر يھرعش"ويظھر إن الملك . انتصارا كاسحا
تركھا في بعض المدن . إلى سبأ، وعودة معظم جيشه معه، سوى الحاميات التي" شمر يھرعش"فرصة عودة الملك 

شرح ايل الذي مر ذكره، مما حمل الملك "مر ذكرھا، فثاروا على السبئيين، ثاروا بقيادة الملك التي " شبوة"والمواضع مثل 
ويظھر من ھذا النص ومن النصوص األخرى . على اإلسراع باالتجاه نحو حضرموت للقضاء على الثورة" شمر يھرعش"

وا النضال في سبيل االستقالل وفي سبيل التخلص إن الحظارمة وإن اندحروا وأصيبوا بھزائم في ھذه المعارك اال انھم لم يترك
من حكم سبأ، وان ما تذكره النصوص السبئية من أخبار الھزائم الفادحة واالنتصارات الباھرة ھي من قبيل المبالغات في 

  .غالب األحيان
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في حكم " شرح ايل"الذي كان يشارك " رب شمس" "ربشمس"ويالحظ أن النص المذكور، قد أغفل اسم الملك الثاني 
" شمر يھرعش"، بدال من "شمر يھرعش"كما يالحظ أيضا أنه سمي الملك ب . وال ندري بالطبع سر إغفال اسمه. حضرموت

   ".شمر يرعش"ويالحظ أن األخباريين ال يسمون ھذا الملك اال ب . كما يرد في كل النصوص الباقية

" ارض خوالن الددن"عاد فقاد حملة أخرى على أرض  من حملته على وادي حضرموت،" شمر يھرعش"وبعد أن عاد الملك 
، ويضع "بھجرن صعدتم" "صعدة"وقد كلف الملك أحد قواده بأن يعسكر في مدينة ". خوالن الدودان"، "أرض خولن الددن"

ولما أنھى  .، وقد نفذ القائد ما طلب منه، فتعقب تلك الفلول"خوالن الدودان"ثم يقوم بقطع الطريق على بعض فلول . بھا حامية
وقد من اإلله ". دفا"في وادي " سنحان" "سنحن"حارب جيشه فلول " خوالن الدودان"الملك الحرب التي قام بھا في أرض 

  .عليه، فأعطاه غنائم وأسرى وسبايا وامواال طائلة، أرضته وشرحت صدره" المقه"

، أي أرض قبيلة "حرتان" "حرتن"و  "سھرتان" "سھرتن"فأصدر أمره بوجوب الزحف على " شمر يھرعش"وعاد الملك 
ولما . وھي أرض ورد اسمھا قبال، حيث بلغ للملك إن زحف عليھا، وذلك قبل استيالئه على حضرموت". حرة" "حرت"

،الذي "عتود"في وادي " نشد ايل" "نشدال"، اتجھت نحو الشمال لمحاربة فلول "حرتن"و " سھرتن"انتھت القوات من مقاتلة 
حوالي " جيزان"وتقع مدينة ". جيزان"كيلومترا إلى الشمال الغربي من " 85"حمر، والذي يقع على مسافة يصب في البحر األ

  .ثمانية كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مصبه في البحر

سددم "، ورجل آخر اسمه "الحارث بن كعب" "حرثن بن كعبم"، عن غارة قام بھا رحل اسمه Jamme 660ويتحدث نص 
، وقد تعني اللفظة منزلة من المنازل االجتماعية، ومعھا "جرينھن"، وكانا "سدد بن عمر"سداد بن عمرو " "بن عمرم

، فحققوا ما "ھجرن مرب"بمدينة مأرب " ذخزفن"، على "جرم"و " نخعان" "النخع" "نخعن: "محاربان من محاربيھم ھما
" وھب اوم"أحد رجاله واسمه " شمر يھرعش"الملك فأمر . سبأ" وزع"سيد " يعمر"ومعھم " مأرب"أرادوا ثم خرجوا من 

فخرج إليھم وتعقبھم وقبض عليھم، وجاء بھم إلى الملك حيث عرضھم . ، بأن يقتفي آثار الجناة ويقبض عليھم"وھب اوام"
   .بمدينة مأرب" سلحان" "سلحين" "سلحن"عليه في قصره 

أي " كبر"، وكان بدرجة "شمر يھرعش"موظفين قي حكومة ، الذي تعقب الجناة وقبض عليھم، من كبار ال"وھب اوم"وكان 
وھي درجة رفيعة في الحكومة تعني إن صاحبھا موظف من أكبر الموظفين في الدولة، وان الملك عينه ممثال عنه " كبير"

 "كندة" "كدت"و " حضرموت: "وقد وضعت تحت تصرف ھذا الكبير إدارة ثماني مقاطعات وقبائل ھي. إلدارة المقاطعات
واألسماء ". أمرم" "امرم"و " أظلم" "اظلم"و " رضو" "رضوم"و " حدأن" "حدان"و " باھل" "بھلم"و " مذحج" "مذحجم"و

  .وال يزال بعضھا معروفا حتى اليوم. معروفة عند أھل األخبار كذلك. األولى ھي أسماء قبائل معروفة
ويظھر من ". شمر يھرعش"الموظفين األكفاء في عھد  وشخص تناط به إدارة ھذه القبائل واألرضين، ال بد وان يكون من

اذ ال يعقل إدارة شخص في ذلك الوقت مقاطعات . تسلسل أسماء المواضع والقبائل إنھا كانت متجاورة يتاخم بعضھا بعضا
  .مترقة وقبائل متباعدة من الوجھة اإلدارية

  .بأ في أيام ھذا الملكويشير ھذا النص إلى نوع من التنظيم اإلداري الذي كان في حكومة س

أي " مرحبم"وھو نص دونه شخص من . من النصوص التي تعود إلى ھذا العھد أيضا Jamme 657: ويعد النص
، ألنه أجاب طلبة ومن عليه بتحقيقه كل ما سأله من رجاء "المقه ثھوان"، لمناسبة تقديمه ثالثة أصنام إلى ربه "مرحب"

مطالب من إعطائه أثمارا كثيرة من كل مزارعه، ومن حمايته وحفظه من كل سوء،  ولكي يحقق كل ما سيطلبه من. وتوسالت
  .ومن رجائه في أن يحظى بمكانة محمودة عند ملكه

وقد كتبه جماعة لمناسبة شفائھم من مرض . ، ھو كذلك من النصوص التي تعود إلى ھذا العھدJamme 661: والنص
بعل " "المقه ثھوان"، فلما شفوا منه، حمدوا ربھم "ثات" "ثت"في مدينة به " مرضو"خطير كاد أن يقضي عليھم، أصيبوا 

، ألنه من عليھم إذ شفاھم وحفظھم، وتوسلوا إليه أيضا، بأن يعطيھم القوة واسعة، وبأن يمنحھم غلة وافرة ويبارك في "أوام
   ".المقه ثھوان"زرعھم، ويبعد عنھا أعداءھم وشانئھم بحق 
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، وقد سقط "مالك" "ملك" "ملكم"شقيق اسمه " شھر يھرعش"، أنه قد كان للملك CIH 353: نصمن ال" جامه"وقد استنتج 
ھذا في " ملكم"ولم يرد اسم . وشاركه في في الحكم" شمر"لقبه من ھذا النص، وقد استنتج منه أيضا أنه كان قد حكم مع أخيه 
  .ي عداد ملوك سبأ وذي ريداننص آخر، لذلك لم يدخل أكثر الباحثين في العربيات الجنوبية اسمه ف

، وقد جعل حكمه "شمر"إن من المحتمل أن يكون أحد أبناء : وقال" شمر يھرعش"بعد " يرم يھرحب"اسم " فلبي"وقد وضع 
  .".م. ب 310"في حوالي السنة 

، "شمر يھرعش"لد وا" ياسر يھنعم"، ولقبه بالثالث، ليميزه عن "ياسر يھنعم"، فجعل من بعده ولدا له سماه "فون وزمن"أما 
  .األول الذي عاش قبله" ياسر يھنعم"وعن 

، بل كان أباه، وقد حكم مع ابنه في بادئ "شمر يھرعش"ھذا لم يكن ابنا لي " ياسر يھنعم"، فذھب إلى إن "ريكمنس"وأما 
ھذا ابنه " ياسر"فأشرك " عمياسر يھن"األمر حكما مشتركا، ثم انفرد ابنه بالحكم وأخذة لنفسه إلى إن مات، فعاد الحكم إلى أبيه 

ھذا " فون وزمن"ويعارض . معه في الحكم أيضا" ذرأ أمر أيمن"في الحكم، ثم أشرك ابنه اآلخر " ثأران أيفع" "ثارن ايفع"
  .أذن عمرا طويال جدا" ياسر"الرأي، اذ يراه تفسيرا غريبا ال مثيل له في الحكم، ويقتضي أن يكون عمر 

تم ذكر اسم . للميالد" 325"و " 310"فيما بين السنة " ثارن أيفع"الثالث وابنه " اسر يھنعمي"حكم " فون وزمن"وقد جعل 
" فون وزمن"ثم وضع . للميالد" 330"و " 320"وقد جعل زمانه فيما بين السنة . من بعدھما" ثأران يركب" "ثارن يركب"

بعد " 330"من القرن الرابع للميالد، في حوالي السنة في النصف األول " ذرأ أمر أيمن"وابنه " ياسر يھنعم الثالث"أيام حكم 
واذا كان ھذا االفتراض صحيحا أو قريبا من الصحيح، فانه يكون قد عاصر أو أدرك أيام . بعد الميالد" 336"الميالد و 

   ".م.ب 337 -  313" "قسطنطين الكبير"

الث اال انه قرن حكمه ھذا مع حكم ابن آخر له ھو الث" ياسر يھنعم"عاد فأعاد الحكم إلى " فون وزمن"ويظھر من ذلك إن 
  ".ذرأ أمر أيمن"

ھو والد " شمر يھرعش"الذي وضع ھو أيضا اسمه بعد اسم " ياسر يھنعم"في أن " ريكمنس"، فقد ذھب مذھب "جامه"وأما 
كم مع ابن آخر له، بسبب حادث ال نعرف سببه، حكم مع ابن له حكما مشتركا، تم ح" شمر"وقد حكم بعد ابنه " شمر يھرعش"

" ثارإن يفع"للميالد تقريبا، ثم حكم مع ابنه اآلخر " 320"وحتى السنة " 305"من حوالي السنة " ذرأ أمر أيمن"حكم مع 
  .للميالد تقريبا" 325"وحتى السنة " 320"من حوالي السنة " ثأران أيفع"

الك أمثلة لعودة اآلباء إلى الحكم بعد حدوث شيء أن تولي األب الحكم بعد االبن ليس بحادث مستغرب، فھن" جامه"ويرى 
ھو نفس السم والد " ياسر يھنعم"ثم إن اسم . ھو مثل من تلك األمثلة" شمر"إلى احكم بعد " ياسر يھنعم"ألبنائھم، وعودة 

   .نفسه وأنه حكم مع أوالده مرارا" شمر"أنه ھو والد " جامه"، لذلك يرى "شمر"

، تكلف وتصنع، واتفاق اسمن ال يدل حتما على إن االسمين لمسمى واحد، وإن كان الزمن ھذا" جامه"وعندي أن في رأي 
" ياسر يھنعم"ھو  Jamme 665و  Jamme 664: الذي يرد اسمه في النص" ياسر يھنعم"ثم من يثبت لنا أن . متقاربا

وفي افتراض أخذ . والد شمر" ياسر"في النصين يختلف عن لقب " ياسر يھنعم"ال سيما وان لقب ". شمر يھرعش"األول والد 
لقبه الجديد من اللقب الذي أحدثه ابنه في أيامه، تكلف بين واضح ال يؤيده أيضا دليل، ثم إن تصور اشتراكه في الحكم " ياسر"

وأما أنه ابن ". شمر"ھذا ھو شخص آخر، وليس بوالد " ياسر يھنعم"ولذلك أرى أن . مع أربعة أوالد، ھو تصر غريب أيضا
لذكر اسم والده في النصين، كما ھي العادة في " شمر"فلو كان ابن . أيضا. ، فال اعتقد انه رأي صحيح"شمر يھرعش"

وقد كان من فخر الملوك ذكر أسماء آبائھم في النصوص، إال اذا لم يكونوا ملوكا، فإنھم كانوا يغفلون أسماءھم، أو . النصوص
ذكر اسم والده بع لقبه " ياسر يھنعم"لك، وصاحب لقب جديد، فقد كان من فخر م" شمر يھرعش"وقد كان . يذكرونھا دون لقب
   .لو كان ابن شمر حقا

، وھو نص مھم جدا، فيه أخبار Jamme 665: في النص" ياسر يھنعم"مع اسھم والده " ذرأ أمر أيمن"وقد ورد اسم 
حروب وأنباء عن األعراب، أي أھل الوبر في العربية الجنوبية، وعن األدوار التي كانوا يقومون بھا من النواحي السياسية 

وصاحب النص موظف كبير من موظفي الدولة . كما إن فيه أخبارا عن التنظيمات اإلدارية اذ ذاك. والحربية واالجتماعية
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كبر "على أعراب ملك سبأ " كبير"، أي "كبر"وكان بدرجة ". جدن"، أي "آل جدنم"، أو من "د تالب يتلف بن جدنمسع: "اسمه
، أي "بھل"، وعلى "حرام" "حرم" "حرمم"، وعلى "مذحج"، أي "مذحجم"أي كندة وعلى " كدة"وعلى " اعرب ملك سبأ

، وأعراب حمير وأعراب حضرموت "وكل اعرب سبا"أ ، وعلى كل أعراب سب"زيد ايل" "زيد ال"وعلى " باھلة" "باھلم"
وقد دونه لمناسبة تخليده ذكرى حروب قام بھا في أرض حضرموت وفي مواضع أخرى، كلفه . ، أي اليمن"ينت"وأعراب 

  ".ذرأ أمر ايمن"وابنه " ياسر يھنعم"القيام بھا سيده الملك 

، وانضم إليه "كدة"محاربون من أعراب ملك سبأ ومن كندة  وقد أمر ذلك الكبير بالذھاب إلى حضرموت، فذھب إليھا ومعه
اصطدم بمحاربيھا، وجرت معارك بين " عبران" "عبرن"ولما وصل مدينة ". نشان" "نشن"و " نشق" "نشقم" "ابعل"سادات 
كة وقد اشترك في المعر. ، وھي مدينة ذات آبار"حصن العبر"ويقال لھا " وادي العبر"غرب " عبرن"وتقع . الطرفين

المحاربون الذين كانوا يركبون الجمال ويقاتلون عليھا، " ركبم"ويقصد ب . ومشاة" افرسم"وفرسانا " ركبم"محاربون ركبانا 
وقد ذكر إن عدد المحاربين الراكبين كان . المحاربون الفرسان، أي الذين يحاربون وھم على ظھور الجياد" افرسم"وب 

، "مقدمتن"وقد اصطدمت إحدى المفارز التي كانت مقدمة للجيش . كان سبعين فارسا محاربا راكبا، وان عدد الفرسان" 750"
   .، وأخذھم على غرة إليقاعھم في األمر"مأرب"و " نشان"و " نشق"بمفرزة أرسلھا ملك حضرموت لمباغتة محاربي 

ضارمة ومن تخليص مقدمته من التغلب على الح" سعد تألب يتلف"وقد تمكن قائد الحملة ". ارك"فوقعت معركة عند موضع 
، ثم اتجه بجيشه "احضرن"وإنقاذ من كان قد وقع أسرا في أيدي المستوطنين الحضر من أھل المدر الساكنين في مستوطنات 

، فجرت معركة تغلب فيھا على أھل الموضعين وحصل منھم على غنائم وأسرى، وأموال، واقتاد "رخيت"و " دھر"نحو 
أعين " "عيون خرصم"حتى بلغ " سفل"كثيرا، أخذھا معه، ثم اتجه نحو األرضين المخفضة  جماال وثيرانا وبقرا وغنما

  .، حيث تحارب مع من كان ھناك من العصاة والمنشقين واألعداء"أعين خرص" "خرصم

وكانت تتألف من ". قدمھو"المتقدمة . حضرموت" مصر"ودخل السبئيون بعد ھذه المعركة معركة أخرى دخلوھا مع قطعات 
ربعت بن : "أحدھما": اسود يھمو: "، وكان يقودھا قائدان"افرسم"فارسا " 125"ومن " اسدم ركبم"جندي راكب " 3500"

أفصى بن " "افصى بن جمن: "، وثانيھما"ألين" "الين"ومن ا ل " ھلم"، وھو من آل "ربيعة بن وائل" "ربيعت بن والم" "ولم
وقد أصيبت قوات حضرموت . حضرموت وأسباطھم" اكبرت"وكبراء " أقول"وأقيال " نحل ركبن"، ثم قائد الركبان "جمان

، "نحل افرسم"، وھو "جشم"وأسر " نحل"، وكان قائدا بدرجة "اقصى"محاربا بحد السيف، وأسر " 850"بخسائر، قتل منھم 
فرسان فارسا من " 45"وأسر . محاربا، وعدد من أقيال وكبراء حضرموت" 470"أي قائد الفرسان، وأسر معھما 

وھكذا انتھت ھذه المعركة بانتصار السبئيين ". برحلھن"جمل ركوب مع رحالھا  1200حضرموت، وغنم ثالثين فرسا وأخذ 
  .على حضرموت

فارسا وقطعات " 35"فذھب ومعه ". جدن" "جدنم"، وأن يذھب لمساعدة قبيلة "بسأعم" "بساعم"وأمر الملك قائده بأن يقاتل 
المحملة على الدواب، وكل األمتعة المحملة " كل روتھمو"تحم به، وتمكن من إنقاذ كل الروايا ، وال"بسأعم"من جيشه على 

" المقه"وعاد القائد مع جنده بعد ذلك سالما غانما بفضل اإلله ". بسأعم"على حيوانات الركوب، كما استولوا على ابل من ابل 
   .ونعمه عليه

سبأ وذي ريدان وحضرموت "كانا من العھود السيئة لحكومة " ذرأ أمر أيمن" وعھد ابنه" ياسر يھنعم الثالث"ويظھر إن عھد 
واستعاد " السھرة" "سھرة" "سھرتن" "سھرت"عن تلك الحكومة، واستقلت ارض " حضرموت"، ففيھما انفصلت "ويمنت

رصة، فكونوا حكومات وسادات القبائل ھذه الف" األقيال"وانتھز . الحبش سلطانھم في السواحل الغربية للعربية الجنوبية
  .إقطاعية، يحارب بعضھا بعضا، وعمت الفوضى تلك البالد

ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت " "ثأران ايفع" "ثارن ايفع"و " ياسر يھنعم"الذي دون فيه اسم  Jamme 664: وأما النص
ين، فصاحبه رجل اسمه ، أي ملكين أث"ملكا" "ملوك"، ويقصد ب "ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت"، أي "ويمنت

صنما، ألنه أوحى " بعل أوام" "المقه ثھوان"، وكان قد أھدى معبد "سحار" "سحر"، وھو من "ايل أمر ينھب" "ال امر ينھب"
وألنه أوحى إليه بأنه سيھبه أوالدا ذكورا في المستقبل ". بارل" "برل" "برلم"وقد وھبه ولدا سماه . إليه بأنه سيھبه ولدا ذكرا

ياسر "، أي "ياسر يھنعم وثارن ايفع املك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت: "رفع من منزلته ومكانته عند سيديهوانه سي
، وألنه أوحى إليه بأنه سيعطيه غلة وافرة وأثمارا كثيرة من "يھنعم وثارن أيفع ملكا سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت

  .بمأرب وبنشق وبنشان" ارضھمو"أرضه الزراعية 
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بل " وابنه"التي تعني " وبنھو"، اذ لم يورد لفظة "ياسر يھنعم"كان ابنا ل " ثأران أيفع"إن ھذا النص لم يشر إلى إن  ويالحظ
ثم . ، بل كان غريبا عنه"ياسر يھنعم"لم يكن من أبناء " ثاران أيفع"ومعنى ھذا إن . وحده، أي حرف العطف" الواو"ذكر 

، في حالة التثنية "ملكا"، أي "ملكي"، والواجب إن يكتب "ثأران أيفع"بعد اسم " كملو"أي " املك"يالحظ إن النص ذكر لفظة 
   .ال الجمع، فلعل ذلك من خطأ الكاتب أو الناسخ للنص

، وجعل حكمه "ثأران أيفع"بعد اسم " كربئيل وتر يھنعم" "كرب ايل وتر يھنعم" "كرب ال وتر يھنعم"اسم " جامه"وقد وضع 
حتى " 330"ملكا من بعده، وقد جعل حكمه من سنة " ثأران يركب"ثم نصب . ميالدا" "335"ة حتى السن" 325"من سنة 

الذي " ذمر على يھبر"ليميزه بذلك عن " الثاني"من بعده، وأعطاه لقب " ذمر على يھبر"ثم ذكر اسم . للميالد" 335"السنة 
من بعده ثم اسم " ثأران يھنعم"، ثم وضع اسم للميالد" 340"حتى السنة " 335"وذكر أنه حكم من سنة . حكم قبله بأمد

  ".ذرأ أمر أيمن"و " ابكرب اسعد: "ثم اسمي ملكين ھما" ملكي كرب يھأمن" "ملكيكرب يھأمن"

ذمر على "، ثم عاد فذكر اسم "ثارن يركب"بعد اسم " ذمر على يھبأر" "ذمر على يھبر"، فوضع اسم "فون وزمن"وأما 
" ثأرن يھنعم"ثم ذكر أن . للميالد" 350"والسنة " 340"بمعنى أنھما حكما معا فيما بين السنة ، "ثارن يھنعم"مع ابنه " يھبر

ثم ". ذرأ أمر أيمن"و " أبو كرب أسعد"مع ابنيه " ملكيكرب يھأمن"حكما مزدوجا، ثم حكم " ملكيكرب يھأمن"حكم مع ابنه 
  .للميالد" 400"باحكم في حوالي السنة " منحسان يھأ" "حسن يھامن"مع ابنه " أبو كرب أسعد"أشار إلى انفراد 

ابكرب : "وصاحبه رجل اسمه. Jamme 666: في النص" كرب ايل وتر يھنعم" "كرب ال وتر يھنعم"وقد ورد اسم الملك 
" اقول"، وكانوا أقياال "وھب أوم أسعد"، و "عبد عثتر أشوع" "عبد عثتر اشوع: "، ورجل آخر اسمه"أبو كرب أبھر" "ابھر

بصنم ھو عبارة عن تمثال فرس وعليه ". المقه"وقد تقدموا إلى اإلله . ، وكانوا ھم منھا"عضدان" "عضدن"يرة على عش
، وألنه أسعدھم، ولكي يبعد عنھم "بن محر"، وذلك حمدا له وشكرا ألنه من عليھم وحماھم من مالك األرض "ركبھو" "راكبه 

ملل سبأ وذي ريدان " "كرب ال يھنعم"والمكانة عند سيدھم  كل أذى وسوء وكل عدو حاسد، ويعطيھم القوة والحظوة
   .، ويمنحھم حصادا طيبا وغلة وافرة"وحضرموت ويمنت

وقد ". يھنعم"و " كرب ايل"بين " وتر"ولم يذكر لفظة " كرب ايل يھنعم" "كرب ال يھنعم"ويالحظ إن ھذا النص سمى الملك 
الذي يرد اسمه في " كرب ايل وتر يھنعم"تقاده بأن ھذا الملك ھو الملك بين االسمين من عنده الع" وتر"لفظة " جامه"وضع 

  .Jamme 667نص آخر وسم ب 

" خلفان أنمار" "خلفان أنمر" "خلفن انمرم: "، وھو من"ربيب" "رببم"، فصاحبه رجل اسمه Jamme 667: وأما النص
، ألنه من عليه، بأن حفظه ونجاه من "بعل اوام" "المقه ثھوان"وقد ذكر فيه انه قدم صنما إلى اإلله ". حيوم" "حيم"ومن 

" بقدمى ذن يومن"، وذلك قبل ھذا اليوم "ظفار"التي وقعت بمدينة " ق س دت" "وقسدت"واالضطرابات " بن حبل"الثورة 
كرب ال وتر يھنعم، ملك سبا وذ ريدن "سيده الملك " حظى ورضو"ولكي يديم نعمه ومننه عليه وينيله رض وحظوة 

  ".، ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت.كرب ايل وتر يھنعم"، أي "ت ويمنتوحضرمو

وأصحابه جماعة من ". ثأران يھنعم"، وورد معه اسم ابنه Jamme 668في النص " ذمر على يھبر"وقد ورد اسم الملك 
وألنه من عليھم فمكنھم من ألنه نجى وحمى وحفظ أصحاب النص، " المقه"وقد حمدوا فيه اإلله ". سبأ كھالن"، أي "سباكھلن"

الحصول على غنائم في المعارك التي خاضوھا ومن اخذ سبي من أعدائھم، مما أثلج نفوسھم وشرح صدورھم وأفرحھم، 
ملكا سبأ وذي ريدان وحضرموت "وھما " ثارن يھنعم"وابنه " ذمر على يھبر"ولكي يبارك فيھم ويرضى عنھم سيدھم الملك 

  .ويبعد عنھم كل أذى وسوء" متعنھمو"، ويمتعھم في الحياة "وليھعنھمو"، ولكي ينعم عليھم "ويمنت

ملكي كرب " "ملككرب يھأمن" "ملككرب يھأمن" "يھامن" ملك كرب"، وبعده اسم ابنه "ثأران يھنعم" "ثارن يھنعم"وورد اسم 
قتران " "رن اتونقت"و " عبال" "عبل" "عبلم: "، وھو نص دونه جماعة من عشيرتيJamme 669: ، في النص"يھأمن
ألنه أنعم عليھم، فوھبھم مولودا ذكرا، وألنه أوحى إليھم بأنه سيھبھم أوالدا ذكورا، وانه " المقه"، حمدوا فيه اإلله "أتوان

الذي دخل أرضھم وقاتل أوالدھم، وآذاھم، وألنه حفظ أخاھم وشفاه، " يحمد" "وميت"سينجيھم من الضر والسوء، وألنه أمات 
" مسدم"، وكتابة "صلمن"ن مرض جعله صامتا ھادئا، وتعبيرا عن شكرھم وحمدھم ھذا، أھدوا معبده صنما مما أصيب به م

  ".كلوان" "كلونم"إلى " ثنى ثورن"، وقدموا ثورين "عصى" "عصيم"، وكانت زنتھما "مسندم"
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  .بعده، بل أھملهمن " يھأمن"لقبه وھو " ملكيكرب" "ملك كرب" "ملككرب"ويالحظ إن ھذا النص لم يذكر مع اسم 
" مرثدم"، وابنه "شرحعثت أشوع" "شرحعثت اشوع"وقد دونه . Jamme 670: كما ورد اسمه وبعده اسم ابنه في النص

التي تكون ثلث " سمعي"من قبيلة " يرسم"، وأقيال عشيرة "ابعل بيتن ريمن" "بيت ريمان"سادات " سخيمم"، وھما من "مرثد"
فعافاه مما ألم به من مرض " شرحعثت أشوع"وشكره، ألنه من على عبده " المقه"إلله وقد كتباه لحمد ا". حجر" "حجرم"

ولكي يبارك فيه وفي انبه . ، فساعده"كسدم"وألنه أعاد إليه ابنه ". ظفار"كاد إن يقضي عليه، حل به بمدينة " ضللم"شديد 
نعم وابنه ملك كرب يھأمن، ملكا سبأ وذي ريدان ثأران يھ: "، ويبعد عنھما كل مرض، ويرفع من مكانتھما لدى الملكين"مرثد"

  ".وحضرموت ويمنت

، التي تكون "سمعن"من عشيرة " يرسم" "اقولن"وأقيال " ابعل بيتن ريمن" "بيت ريمان"سادات " سخيم"وكتب جماعة من 
دھم وذلك ليكون معبرا عن حص Jamme 671، نصا وسم ب "حجر خوالن جددتان" "حجرم ذ خولن جددتن"ثلث عدد 

" ملككرب يامن"و " ثأران يھنعم: "، الذي من عليھم بنعمه وساعدھم بالقيام بالعمل الذي كلفھم به سيداھم"المقه"وشكرھم إلله 
جيش " لقتد من"، وھو أن في قدموا ويقودوا "ملكا سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت"، "ملكيكرب يأمن" "ملك كرب يأمن"

" حببض"، عند موضع "بكن ثبرت عرمن بحببض"الذي تھدم " عرمن"السد  ، ويتجھوا إلى"خمس بعرب"األعراب 
، فتداعت جدرانه ومبانيه وأحواضه وسدوده الفرعية ومضارفه "الرحابة" "الرحبة" "رحبتان" "رحبتن"وموضع " حبابض"
وقد حمدوا ". اشوحط" "شوحطم"وخرب منه ما مقداره سبعون " الرحبة" "رحبتن"و " حبابض"، الواقعة فيم بين "مضرفن"

وسبحوه ألنه أجاب دعوتھم، فحبس األمطار واألمواج والسيول عنھم حتى تم العمل وأقاما األسس والجدران " المقه"اإلله 
  ".ملكيكرب يأمن" "ملك كرب يأمن" "ملككرب يامن"، و "ثأران يھنعم"وألنه وفقھم في خدمة سيديھم . والسد

وأن . ، فتھدم قسم منه فأضر ذلك بالمزارع التي كانت ترتوي منه"حبابض"بسد ويظھر من ھذا النص أن خرابا كان قد حل 
  .الملك أمر باصالحه وبإعادة بنائه، وقد تم ھذا العمل في عھده

فون "وكان قد حكم على رأي ". ذكر على يھبأر"، فھو "ياسر يھنعم الثالث"الذي ھو ابن " ذرأ أمر أيمن"وأما الذي حكم بعد 
، "سعد تألب يتلف"رأيه ھذا من كتابة ورد فيھا اسم القائد " فون وزمن"وقد استنتج .". م. ب 340"السنة في حوالي " وزمن

يجب إن يكون " ذمر على يھبأر"وابنه، رأى إن " ياسر"ولما كان ھذا القائد قد خدم في عھد ". ذمر على يھبأر"وھو في خدمة 
   .تمييزا له عن ملك سابق حكم بھذا االسم" ذمر على يھبأر الثاني"نعته ب وقد ". ذرأ أمر أيمن"ھو الملك الذي تولى احكم بعد 

" سررن"الواقع غربي الطريق المؤدية إلى روضة " صورأران" "صوران"وقد تكن القائد المذكور من الوصول إلى موضع 
وھو موضع ". مريمات" "مريمت"على مقربة موضع " سرران"واشترك في معركة نشبت في . بوادي حضرموت" سرران"

  .Marimatha" بطلميوس"، في المكان الذي سماه "تريم"و " سيوون"تقع آثاره وخرائبه اليوم بين 

وقد . ، وھو ابنه"، ثأران يھنعم"ثارن يھنعم"أما الذي جاء بعده في الحكم، فھو . شيئا يذكر" ذمر على يھبأر"وال نعلم من أمر 
وفي . وقد عثر على عدد من الكتابات من أيامه". فون وزمن"على رأي " م 340"حكم جمع أبيه حكما مشتركا بعد السنة 

  .عھده تصدع السد، سد مأرب، للمرة الثالثة على ما جاء في المسند

ھي آخر النصوص التي تقرأ فيھا اسم  Jamme 671و  jamme 670و Jamme 669ولعل النصوص الموسومة ب 
" أوم"وقد عثر عليھا المنقبون في معبده بمدينة مأرب، المعبد المعروف ب . ين، إله سبأ الكبير ورمز السبئي"المقه"اإلله 

وإذا كان ھذا االنقطاع صحيحا، ". ملكيكرب يھأمن" "ملككرب يھأمن"وابنه " ثارن يھنعم"، وھي مكتوبة في عھد الملك "أوام"
يمكن تفسيره عندئذ بإعراض ملوك سبأ منذ  أي أن المنقبين لن يعثروا على كتابات أخرى تحمل اسم ذلك اإلله وتمجده، فإنه

   .وبقية آلھة سبأ، ودخولھم في التوحيد" المقه"عھد ھذين الملكين، أي منذ أواخر القرن الرابع بعد الميالد، عن عبادة 

ف نرى ، فإن عھدھا لن يكون طويال، ذلك ألننا سو"المقه"ولو افترضنا احتمال عثور الباحثين على كتابات مفقودة فيھا اسم 
، يتجاھل بعد توليه الحكم "ثاران يھنعم" "ثأرن يھنعم"وھو ابن الملك " ملكيكرب يھأمن" "ملك كرب يھأمن"بعد قليل أن الملك 

، "رب السماء"، أي اإلله "ذ سموى"، وال يتقرب إليه على سنة الملوك الماضين، بل يتقرب إله جديد ھو اإلله "المقه"اسم 
ير عند ھذا الملك بالنسبة إلى ديانة آبائه وقومه، ويدل على دخوله في ديانة جديدة، ھي ديانة وھو تحول يدل على حدوث تغ

رب "، وھي ديانة تعبر عن عقيدة التوحيد، وعن اعتقاد الملك بوجود إله واحد ھو "رب السماوات"، أو "رب السماء"
  ".السماء



 

462 
 

ويرى بعض الباحثين احتمال حدوث ھذا التحول في عھد . "ظفار"خارج خرائب " منكث"وقد عثر على الكتابات المذكورة ب 
" فيلوستورجيوس"، ويرون إن ھذا التحول يتناسب كل التناسب مع الرواية المعزوة إلى "ثارن يھنعم"الملك 

Philostorgios  ثيوفيلوس"عن كيفية تنصير الحميريين، اذ زعم إن "Theophilos  كان قد تمكن من اقناع ملك حمير
 361- 350" "قسطنطين الثاني"وكان القيصر ". عدن"وفي " ظفار"في النصرانية، فدان بھا، وأمر ببناء كنائس في بالدخول 

ويؤيدون رأيھم ھذا بالكتابة المذكورة التي يرجع . ھو الذي أرسله إلى العربية الجنوبية ليدعو إلى النصرانية بين أھلھا" م
ويحتمل لذلك إن يكون ھو الملك الحميري، "" ثارن يھنعم"بعيدة عن أيام  فعي غير" م 384"أو " م 378"عھدھا إلى سنة 

  .الذي بدل دينه الوثني، ودخل في ديانة التوحيد

من بين النصوص المذكورة عن تصدع أصاب وسط سد مأرب الكبير وعن سقوطه، وعن  Jamme 671: ويتحدث النص
ويكون ھذا الخبر، ھو ثاني خبر يصل إلينا مدونا . بإصالحه وأعادته إلى ما كان عليه" ثأران يھنعم" "ثأرن يھنعم"قيمام الملك 

   .في كتابات المسند عن تصدع السد إلى ھذا العھد

" ملك كرب يھأمن" "ملككرب يھأمن".، فتعود إلى الملك "رب السماء" "ذ سموى"يھا اسم اإلله أما الكتابة التي ورد ف
وقد ورد فيھا مع اسمه ". ظفار"خارج خرائب " منكث"وقد عثر عليھا في ". ثارن يھنعم"، وھو ابن الملك "ملكيكرب يھأمن"

، وكانا يشاركانه في الحكم "ورأ أمر ايمن" "مر أيمنذرأ أ"، و "أبو كرب أسعد" "ابكرب اسعد: "اسم ولدين من أوالده، ھما
من " 493"، وذلك في سنة "إله السماء"، أي "ذ سموى"وقد تقربوا بھا إلى اإلله . لورود لقب الملوكية الكامل بعد اسميھما

  .للميالد" 384"أو " 378"التأريخ الحميري، المقابلة لسنة 

سبأ "، فلم يذكرھم في قائمته لملوك "ملك كرب يھأمن"ثم من جاء بعده إلى " الثالثياسر يھنعم "اإلشارة إلى " فلبي"وقد أغفل 
أن - في نظره- ، ومن المحتمل"شمر يھرعش"بعد " يرم يھرحب"وقد قلت إنه في جعل ". وذي ريدان وحضرموت ويمنت

، وقد ."م. ب 340"حوالي السنة ، ثم ذكر إن األحباش استولوا على العربية الجنوبية بعده، وذلك في "شمر"يكون أحد أوالد 
، "يرم يھرحب"، ويحتمل في نظره أن يكون أحد حفدة "ملكيكرب يھأمن"، حيث ثار عليھم "م 375"دام حكمھم حتى سنة 

  .فطرد األحباش من العربية الجنوبية، وأقام نفسه ملكا

، وقد جعل حكمه خمسا "كرب بن تبع كلي"ب " حمزة"محرفا في كتب أھل األخبار، فدعاه " ملك كرب يھأمن"وقد ورد اسم 
، ودعاه "كليكرب بن تبع" "المسعودي"، وسماه "ملكي كرب تبع بن زيد بن عمرو بن تبع" "الطبري"وسماه . وثالثين سنة

، ثالثا وخمسين سنة، وقبل "شمر مرعش" "شمر يرعش"، الذي حكم على زعمه بعد "كليكرب بن تبع األقرن" "القلقشندي"
  .وذكر إن األقرن إنما عرف باألقرن لشامة كانت في قرنه". شمر"وھو على زعمه ابن . ة، واسمه زيدثالثا وستين سن

أسعد كامل "، ويرى المستشرقون أنه "أبي كرب أسعد" "أب كرب أسعد"إلى ابنه " ملك كرب يھأمن"وانتقل الملك بعد وفاة 
   .اليودية بين اليمانيين الذي يزعم األخباريون انه أول من تھود من التبابعة ونشر" تبع

ثم كان بعد شمر يرعش بن ياسر ينعم تبع : "، اذ قال"شمر يھرعش"بعد حكم " أبو كرب أسعد"حكم " الطبري"وقد جعل 
األصغر، وھو تبان اسعد أبو كرب بن ملكيكرب بن زيد بن تبع األول بن عمرو ذي األذعار، وھو الذي قد قدم المدينة، وساق 

تبع ھو : وقال الكلبي. "وتھود وطلب من قومه الدخول في اليھودية" لى اليمن، وعمر البيت الحرام وكساهالحبرين من يھود إ
وذكر أنه ". ھو الذي كسا البيت الحبرات: وقال سعيد بن جبير. أبو كرب أسعد بن ملكيكرب، وإنما سمي تبعا ألنه تبع من قبله

ويقال . كابرا عن كابر إلى إن ھاجر الني صلى هللا عليه وسلم فأدوه إليهفكانوا يتوارثونه "عند أھل يثب، . قال شعرا أودعه
أول من ضرب الدينار تبع، وھو أسعد ": "أبي حنيفة"وورد في مسند اإلمام ". كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب خالد بن زيد

  ".بن كرب

وھو أسعد . أسعد تبع بن ملكيكرب: األكبر فأولد ملكيكرب بن تبع: " ، فقال"أبي كرب اسعد"عن " الھمداني"وقد تحدث 
وكانت امه من فايش بن شھاب بن مالك بن معاوية بن دومان بن يكيل بن جشم بن جبران بن نوف بن " "الكامل، وتبع األوسط

... ونشأ بجبل ھنوم من أرض ھمدان. "موضع بظواھر ھمدان" خمر"و ". ھمدان، ومولده نجمر من ديار فايش بن شھاب
خمسة ... فھؤالء... وجبال... ومعدى كرب وحسان وعمرا... كربا وھو الفدى، وبه كان يكنى: سعد تبع بن ملكيكربفأولد أ

ستة " أسعد"فيكون ولد " والخطيبون بأكانط ومدر من ولده. خطيب بن أسعد: أنفر بنو أسعد بن ملكيكرب وقال اللبخي وغيره
  .نفر على ھذه الرواية



 

463 
 

وھو الرائد بن تبع األقرن بن شمر يرعش بن إفريقس ذي . ملكيكرب بن تبع األكبر"ھو " أسعد"إن والد " الھمداني"وذكر 
   .باألقرن، لشمامة كانت في قرنه" تبع األقرن"وعرف ". المنار بن الحارث الرائش بن إلى شدد

قصائد، ذكر انه نظمھا في  ، بعضھا"أسعد بن ملكيكرب"أشعارا كثيرة نسبھا إلى " اإلكليل"في كتابه " الھمداني"وقد اورد 
وقد تطرق في بعض منھا إلى أنساب الناس والى أمور ذكر انه تنبأ بھا قبل وقوعھا بمئات من السنين، ومنھا . مناسبات مختلفة

ونسب له شعرا ". ھمدان"وفصاحته من شعر وفصاحة " أسعد"إن شعر " الھمداني"وذكر . ظھور الرسول ومبعثه في قريش
  .في مدحھم

و " أسعد تبع: "على ھذا النحو" أبو كرب أسعد" "أبكرب أسعد" "اب كرب اسعد"ظ أن أھل األخبار قد صيروا اسم ويالح
". اسعد"منه، وأخذوا الجزء األخير منه وھو " أبكرب" "اب كرب"، فأسقطوا "أسعد الكامل"و " أسعد تبع بن ملكيكرب"

من، وقد بقي ذلك األثر إلى اإلسالم، ولكن الزمن والعصبية لعبا ويظھر إن فتوحاته كانت قد تركت أثرا في ذاكرة أھل الي
  .دورا خطيرا في تكييفه حتى طغى عليه الطابع األسطوري، فوصل إلينا على نحو ما نجده في كتب أھل األخبار والتواريخ

 420"أو " 415"ي سنة بعد، الميالد حتى حوال" 400"الحكم منفردا من سنة - على رأي المستشرقين -ولمد تولى ھذا الملك 
." م. ب 415"حتى سنة " 378"على رأي آخر، أو من سنة ." م. ب 420"حتى سنة " 385"على رأي، أو من سنة ." م. ب

وقد أضاف إلى . للميالد، كما سأشرح ذلك في موضعه" 430"والذي أراه إن حكمه امتد إلى ما بعد السنة ". فلبي"على رأي 
، "واعربھمو طودم وتھمتم: "الذي ورثه من أبيه إضافة جديدة في آخره، ھي" رموت ويمنتملك سبأ وذي ريدان وحض"لقب 
   .، فصار بذلك أول ملك سيحمل ھذا اللقب"وأعرابھا في الجبال وفي التھائم"أي 

قب اعتباطا وال بد إن تكون لإلضافة التي ألحفت بآخر اللقب معنى سياسي مھم، اذ ال يعقل إن يكون ھذا الملك قد ألحقھا بالل
والظاھر إن الذي حمله على إلحاقھا به، ھو ظھور أھمية األعراب، وال سيما أعراب الھضاب وأعراب جنوب . من غير قصد

وقبائل تھامة او التھائم، أي المنخفضات الساحلية ، بالنسبة إلى زمانه اذ صاروا يؤثرون في سياسة " معد"نجد من قبائل 
ا، وصار في استطاعتھم احداث تغيير كبير في الوضع السياسي، فانتبه لقوتھم ھذه وأعارھا العربية الجنوبية تأثيرا واضح

أھمية كبيرة، فأضاف اسمھم إلى اللقب، داللة على سيطرته عليھم وخضوعھم له، كما فعل الملوك الماضون بإضافة أسماء 
  .جديدة إلى ألقابھم الملكية كلما اخضعوا أرضا من األرضين

كان قد شمل التھائم بأعرابھا وقراھا وكذلك قبائل معد التي تمتد منازلھا من أرض " أبو كرب اسعد"حكم  ومعنى ذلك إن
  .نجران إلى مكة ونجد

كانت مقرا للتبابعة " غيمان"وذكر أن . قبر ينسب إلى ھذا الملك، وقد فتح من عھد غير بعيد" غيمان"وعلى مقربة من مدينة 
ويظن إن الرأس المصنوع من البرنز الذي يمثل رأس امرأة والمحفوظ في . ام بھا زمناأق" أب كرب أسعد"مدة ما، وان 

  .المتحف البريطاني، والرأس الجميل الذي يمثل مھارة فائقة في الصنعة ويمثل رأس رجل، كالھما قد أخذ من ذلك القبر

وقد دل البحث في موضعه على انه . "حصن غيمان" "غيمان"أسفل التل الذي أقيم عليه قصر " أسعد أبو كرب"ويقع قبر 
  .يعود إلى عھود متعددة، وان جملة ترميمات وإصالحات أدخلت على ھذا القصر

" ريدان"أقام في قصر " ظفار"، أوقام أيضا في مدينة "بينون"خان قد أقام في مدينة " ابيكوب أسعد"إن " الھمداني"وقد ذكر 
بصنعاء وھي كلھا من قصور " غمدان"وفي قصر " غيمان"أقام في قصر  ، كما"بينون"بمدينة " ھكر"وفي قصر " ظفار"ب 

   .اليمن وحصونھا الشھيرة المذكورة في تأريخ اليمن

، فجعلوه على رأس أسرة "أبكرب أسعد" "أب كرب أسعد"وقد أخذ جماعة من المستشرقين برواية أھل األخبار في تھود 
األسرة الثامنة من األسرة التي حكمت السبئيين بحسب ترتيبه لقائمة األسر رأس " فلبي"وجعله . متھودة حكمت منذ ھذا العھد

  .الحاكمة

ماسل " "مأسل الجمح"في وادي " حسان يھأمن"واسم ابنه " أب كرب أسعد"على كتابة دون فيھا اسم " فلبي"ويدل عثور 
ھذا الموضع كان من جملة  والرياض، وال يزال يعرف اسم جمح على أن" مكة"، في موضع مھم على طريق بين "جمح
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وبلغ ھذه األرض المھمة التي تجتازھا . األرضين الخاضعة لحكم ذلك الملك، وان نفوذه كان قد جاوز اليمن حتى بلغ نجدا
  .في ذلك الحين، وھي قبائل متحالفة يجمع شملھا ھذا االسم" معد"القوافل والتجارات حتى اليوم، وكانت تعد من منازل قبائل 

، وورد فيھا "ماسل الجمح"، وقد دونت عند إقامة حصن في وادي Philbyالتي أقصدھا، ھي الكتابة التي وسمت ب والكتابة 
وقد وردت فيھا . في الزمن الحاضر" دوادمي" "دودمي"انه المكان المسمى " فلبي"ويرى ". مودم ضمو"اسم موضع آخر ھو 
  ".هود" "وله"، و "سود"، و "كدة" "كدت: "أعالم أخرى، منھا

التي ذكرھا  Nomeritae، قريب من اسم قبيلة "نمير"واسم ". نمير"كان من مواضع " مأسل الجمح"إن " الھمداني"وقد ذكر 
كان من مواضع " مأسل الجمح"، ولذلك ذھب بعض الباحثين إلى إن Nomeritae Mesala Oppido:اذ قال" بلينيوس"
  .قرن األول قبل الميالد فما بعده، أي في أواخر ال"بلينيوس"، وذلك في أيام "نمير"

ليكون معقال تقيم فيه قوات سبئية لحماية الطريق من " وادي مأسل"أقام ھذا الحصن في " أب كرب أسعد"ويظھر إن الملك 
ھجوم القبائل وتعرضھا للقوافل التي تسلك ھذا الوادي محملة بالبضائع والتجارات بين اليمن ونجد، وھو طريق مھم من 

   .ي تصل أرضى اليمن بنجد وبشرق الجزيرةالطرق الت

ابكرب اسعد وبنھو حسن يھأمن ملكي سبا وذ ريدان وحضرموت ويمنت واعربھمو طودم : "بجملة Philby: وقد افتتح نص
وابنه حسان يھأمن، ملكا سبأ . أبو كرب اسعد"، أي "وتھمتم بن حسن ملك كرب يھامن ملك سبا وذ ريدان وحضرموت ويمنت

وحضرموت ويمنت وأعرابھا في األطوأد والتھائم، أبنا حسان ملكيكرب يھأمن ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وذي ريدان 
فھل نحن أمام ". ملكيكرب يھأمن"، ال "حسان ملكيكرب يھأمن"ھو " أبي كرب اسعد"فيفھم منھا إذن أن اسم والد ". ويمنت

 ؟"ملكيكرب يھأمن"، ام أمام ملك آخر غير الملك "حسان ملكيكرب يھأمن"وب " ملكيكرب يھأمن"ملك واحد، عرف ب 
غزواھا بجمع من أھل حضرموت وسبأ وبني ". مودم ضمو"ارض " كسباو"ويتبين من ھذا النص إن الملكين كانا قد غزوا 

ي وأشير ف. قادة الجيش: ، أي القادة"مقتوتھمو" "المقتوين"وكان في جيشھما ". صغرم"مأرب أي أھل مأرب وبأصاغر الناس 
  ".واله" "وله"و " سود"والى " باعربھمو كدت"النص إلى أعراب كندة 

. وأشير فيھا إلى ستة أوالد من أوالده" أبو كرب اسعد"، ورد فيھا اسم الملك Ryckmans 534ولدينا كتابة وسمت ب 
، كما عثر على كتابة أخرى وسمت ب "م 4344"أو " م 428"السنة " 543"وھي كتابة مورخة، ويقابل تأريخھا الحميري 

Ryckmans 534  أبي "عنى ھذا إن حكم وم". م 439"أو " 433"يرى من حرسھا إنھا يجب إن تكون قد كتبت بعد السنة
في " أبي كرب اسعد"، أي إن تقدير الذين جعلوا نھاية حكم .م. ب 430"أو السنة ." م. ب 328"، قد جاوز السنة "كرب اسعد

والظاھر انھم قد وقعوا في ھذا الخطأ، ألن الكتابتين المذكورتين لم . ، ھو تقدير خاطى."م. ب 420"أو ." م. ب415"سنة 
   .ي ذلك العھدتكونا قد نشرتا ف

 Ryckmansوتشير الكتابة الموسومة ب ". أبو كرب اسعد"إلى ستة أو سبعة أبناء للملك  Rossi 24وقد أشير في الكابة 
وقد ساھم ". معد"في أرض " وادي مأسل"على " حسان يھأمن"وابنه األول " أبو كرب أسعد"إلى حملة قام بھا الملك  409

  .ذكر في الكتابات التي يعود عھدھا إلى ما بعد الميالد" كندة"يلة ونجد قب". كندة"بھا معه جمع من 

 -وھو من النصوص السبئية المتأخرة  -Jamme 856: في النص" أبو كرب اسعد"إلى إن ورود اسم " كروھمن"وذھب 
  .بعد الميالد" 400"وقد قدر أيام حكمه بحوالي السنة . يجعل أيامه في السنين الثمانين فما بعد من القرن الخامس للميالد

، كان حكما طويال، وان عمره كان عصرا طويال أيضا وذلك ألنه كان ملكا إلى ما "ابي كرب اسعد"ويظھر إن حكم الملك 
، فيكون ."م. ب 384"أو ." م. ب 378"بعد الميالد، واذ قد ذكر ملكا مع والده في النص المؤرخ بسنة " 430"بعد السنة 

ولو فرضنا انه كان في حوالي العشرين من عمره يوم ذكر مع . مسين سنة أو اكثر من ذلك بقليلمجموع حكمه قد بلغ زھاء خ
  .أبيه في النص، فيكون عمره أذن يوم وفاته حوالي السبعين، أو بعد ذلك بسنين

وربما كان قد  توسيع ملكه، حتى بلغ البحر األحمر والمحيط الھندي واألقسام الجنوبية من نجد،" ابو كرب اسعد"لقد استطاع 
وفي روايات أھل األخبار عن فتوحاته وعن غزواته أساس من الصحة، وان دخل فيھا . استولى على جزء كبير من الحجاز

وال بد إن يكون ھذا الملك ذا شخصية قوية وكفاية مكنته من القيام بتلك الفتوحات والتغلب على . عنصر المبالغة والقصص
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ا بقي يتنقل بين األجيال، ويتطور بمروره على األفواه حتى وصل إلينا على الشكل الذي نقرأه القبائل، حتى تركت أعماله أثر
   .في كتب أھل األخبار

كان قد قدم بجيوشه األنبار، وأسكن من قومه األنبار " تبع"، ونعته ب "اسعد ابو كرب بن ملكيكرب"إن " الطبري"وقد ذكر 
تبان اسعد أبو كرب بن قيس بن زيد األقرن بن عمرو ذي األذعار، وھو تبع "انه وذكر غيره . والحيرة، ثم رجع إلى اليمن

اآلخر، ويقال له الرائد، وكان على عھد يستأسف أحد ملوك الفرس الكيانية وحافده اردشير، وملك اليمن والحجاز والعراق 
وغزا القسطنطينية ومر في طريقه ... ميروالشام، وغزا بالد الترك والتبت والصين، ويقال إنه ترك ببالد التبت قوما من ح

ويقال انه أول من كسا الكعبة المأل ونجعل لبابھا مفتاحا وأوصى والتھا ... بالعراق فتحير قومه فبنى ھناك مدينة سماھا الحيرة
  ".من جرھم بتطھيرھا ودام ملكه ثلثمائة وعشرين عاما

. ، وھي في الواقع تكرار لھا"شمر يرعش"فتوحات التي نسبوھا ل ، ھي مثل ال"تبان أسعد"وھذه الفتوحات التي نسبوھا إلى 
  .والظاھر إنھا خلط بين فتوحات الملكين التي وضعھا لھما أھل األخبار

رؤيا "ملكا على اليمن، ثم ذكروا انه رأى " ربيعة بن نصر بن الحارث بن نمارة ابن لخم"ونصب بعض أھل األخبار من بعده 
وھناك طريق بري ". عراق وأقام بالحيرة، وحكم عليھا، ومن عقبه كان النعمان بن المنذر ملك الحيرةھالته فسار بأھله إلى ال

درب "يربط المناطق المرتفعة الزراعية بالمناطق الشمالية، وھي مناطق مأھولة ومن اكثر أرض اليمن كثافة سكان، يسمى ب 
ويمتد من . ويتصل بطريق الحجاز" الطائف"يصل الي شمال  ، نسبة إلى ھذا الملك، وھو"طريق اسعد كامل"أو " أسعد كامل

ويستعمل تجار ". الطائف"، ثم في الممر الضيق المؤدي إلى "ريع المنھوت"و " بيشة"في اتجاه " خوالن"وأعالي " خيوان"
   .ھذا الدرب" عمران"

حافة الصحراء الشرقية المتصلة  ويظھر ھذا الدرب تحوال خطيرا في الطرق البرية القديمة التي كانت تسير في محاذاة
بالجوف، اذ يشير إلى تحول ھذه الطرق من األرض السھلة إلى الھضاب التي يعيش عليھا المزارعون الذين يعيشون على 

  .وقد شمل ھذا التحول فيما شمله طريق البخور واللبان القديم. الزراعة التي تعتمد على المطر

" م 415"من سنة " فلبي"قد حكم على رأي . وھو شقيقه". أبي كرب أسعد"بعد وفاة  "ورو أمر أيمن"الحكم ل " فلبي"وجعل 
وقد حكم ". ابي كرب اسعد"، وھو ابن "شرحب ايل يعفر" "شرحبيل يعفر"، ولما توفي انتقل الحكم إلى "م 425"حتى سنة 

حتى " م 420"من سنة " ھومل"، وحكم على تقدير ."م. ب 455"حتى سنة ." م.ب 415"أيضا من سنة " فلبي"على تقدير 
شرحبيل "فيما ذھب إليه في تقدير مدة حكم " ھومل"عاد فجارى " النجاد العربية"في كتابه " فلبي"ولكن ". م 455"سنة 
  .".م. ب 455"حتى سنة ." م. ب 420"، فجعلھا منذ سنة "يعفر

وقد حكم ". ملككرب يھأمن"بعد اسم " أيمنذرأ أمر " "ذرا امھر ايمن"واسم شقيقه " ابكرب اسعد: "، فوضع"جامه"وأما 
، فجعله مشاركا لوالده في "ذرأ أمر أيمن"وأما . للميالد" 375"وحتى السنة " 365"مع والده في حوالي السنة " أبكرب أسعد"

   .للميالد" 385"وحتى السنة " 375"الحكم وذلك في حوالي السنة 

أبكرب "و " ذرأ أمر ايمن"، باسمي "E"م سبأ، والتي انتھت في القائمة عاد فوضع بعد القائمة المتأخرة لحكا" جامه"ولكن 
حسن "،وقد خصصھا بمن حكم في النصف األول من القرن الخامس للميالد، ابتدأھا باسم "F"، قائمة أخرى دعاھا ب "اسعد

للميالد، ثم " 425"حتى حوالي السنة " 415"، وجعل حكمه من حوالي السنة "حسان ملكيكرب يھأمن" "ملككرب يھأمن
حسان "ثم ذكر اسم . للميالد" 430"وحتى السنة " 425"من بعده، وجعل حكمه في حوالي السنة " ابكرب أسعد"وضع اسم 

للميالد، ثم دون اسم " 435"حتى سنة " 425"في احكم من سنة " ابكرب أسعد"من بعده، وقد شارك " حسن يھامن" "يھأمن
حتى السنة " 450"من حوالي السنة " أبكرب اسعد"وقد جعله شريكا في الحكم ل " دأبكرب اسع"من بعد " شرحبيل يعفر"
  .للميالد" 440"

، فلم يذكره بعد اسم أبيه، مع انه ذكر معه في النص "أب كرب اسعد"، وھو ابن "حسان يھأمن"وغيره اسم " فلبي"وقد أغفل 
Philby بھا في الجبال والتھائمملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعرا"، ونعت مثله ب."  
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حسان : "، وذكروا اسمه على ھذا النحو"أسعد أبو كرب"، وذكروا انه حكم من بعد أبيه "حسان"وقد عرف أھل األخبار اسم 
ملك الحيرة، " جذيمة"وقد زعموا انه أغار على طسم وجديس باليمامة وإنه حارب . ، ولم يذكروا لقبه"بن تبع اسعد ابي كرب

قد أغار على طسم وجديس " حسان"وما حولھم، فوجد " جو"قد خرج يريد طسما وجديس في منازلھم من  "جذيمة"وكان 
على رأي أھل " جذيمة"فھو من معاصري . على سرية لجذيمة فاجتاحتھا" تبع"باليمامة، فانكفأ راجعا بمن معه، فأتت خيول 

  .األخبار

النمر بن تولب "في شعره، وان " اليمامة"خبار، وھو الذي فقأ عيني على رواية أھل األ" جديسا"ھذا ھو الذي أفنى " حسان"و 
   .، أشار في شعره إلى قصتھا أيضا"العكلي

ھو ذو معاھر، وھو تبع بن تبع تبان اسعد ابي كرب بن ملكيكرب "الذي أوقع بجديس، " حسان بن تبع"إن " الطبري"وذكر 
نه قدم مكة، وكسا الكعبة، وان الشعب من المطابخ إنما سمي ھذا االسم بن تبع بن أقرن وھو ابو تبع الذي يزعم أھل اليمن ا

لنصبه المطابخ في ذلك الموضع وإطعامه الناس، وان أجيادا إنما سمي اجيادا، ألن خيله كانت ھنالك، وانه قدم يثرب فنزل 
ليه من األوس والخزرج بسوء منزال يقال له منزل الملك اليوم، وقتل من اليھود مقتلة عظيمة بسبب شكاية من شكاھم إ

الجوار، وانه وجه ابنه حسان إلى المسند وشمرا ذا الجناح إلى خراسان، وأمرھما إن يستبقا إلى الصين، فمر بسمرقند فأقام 
عليھا حتى افتتحھا، وقتل مقاتلتھا، وسبى وحوى ما فيھا ونفذ إلى الصين فوافى حسان بھا، فمن أھل اليمن من يزعم انھما ماتا 

  ".نالك، ومنھم من يزعم انھما انصرفا إلى تبع باألموالھ

سار بقومه من أھل " حسان بن تبان اسعد ابو كرب بن ملكيكرب ابن زيد بن عمرو ذي األذعار"أيضا إن " الطبري"وقد زعم 
عمرو بن تبان "خوه اليمن يريد إن يطأ بھم ارض العرب وارض العجم، كما كانت التبابعة قبله تفعل، فلما كان بالعراق قتله أ

وأصيب بمرض نفسي، وقتل خلقا من قومه لندمه على قتله . بمن معه من جنده إلى اليمن" عمرو"ورجع " اسعد أبو كرب
  .أخاه، ثم لم يلبث أن ھلك

  ".فرضة نعم"، التي عرفت ب "رحبة طوق بن مالك"، وانه قتل أخاه بموضع "موثبان"ھذا عرف ب " عمرا"وقد زعم إن 
وتفرقوا، فوثب عليھم رجل من حمير لم يكن من بيوت " عمرو"األخباريون، إن األمر قد مرج في حمير بعد وفاة وقد زعم 

" ذو نواس"، فملكھم، فقتل خيارھم، وعبث ببيوت أھل المملكة منھم، حتى قتله "لخنيعة ينوفه ذو شناتر: "المملكة منھم، يقال له
   .خبارفي قصة من القصص المألوف وروده من أھل األ

، "حسان ذو معاھر"، ھو "تبان أسعد"الذي حكم اليمن على زعمه بعد " ربيعة بن نصر"، إن الذي حكم بعد "القلقشندي"وذكر 
، وذكر أنه حكم "الموثبان"من بعده، ونعته ب " عمرو بن تبان اسعد أبي كرب"، ثم ملك أخاه "ابن تبان اسعد أبي كرب"وھو 

، فملك أربعا "عبد كالل ابن مثوب"د صغار وأكبرھم قد استھوته الجن، فوثب على الملك ثالثا وستين سنة، ومات عن أوال
  .وتسعين سنة، وھو تبع األصغر

، وھو وثيقة Glaser 554نصا مھما وسمه علماء العربيات الجنوبية ب " شرحب ايل يعفر" "شرحبيل يعفر"قد ترك لنا 
بنائه، فقص علينا فيه الحادث، وتحدث عن مقدار ما افقه على الفعلة والعمال تتعلق بتصدع سد مأرب الشھير في أيامه وإعادة 

شرحبيل يعفر ملك سبأ وذي ريدان و حضرموت و يمنات "أن : جاء فيه. ويتألف ھذا النصر من مئة سطر. إلعادة البناء
، قام "رابھا في النجاد والتھائموأعرابھا في النجاد والنھائم ابن أبي كرب اسعد ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت و أع

، وقام بإصالح أقسام منه "عبران" "عبرن"وعند ". رحاب" "رحب"بتجديد بناء سد مأرب وترميمه على مقربة من موضع 
، كما قام بحفر مسايل المياه وبناء القواعد والجدران بالحجارة، وقوى فروعه، و "الطمح" "طمحان" "طمحن"حتى موضع 

" يسرن"،وجدد سد "مفلول" "م ف ل ل" "مفلل"و " الغيل" "غيالن" "غيلن"، وأوصلھا بعضھا ببعض بين بنى أقساما جديدة
" 564"من سنة " ذي دأون" "ذي داون"، وقام بإعاشة العمال ومن اشتغل ببنائه، وتمت ھذه األعمال في شھر "يسران"
ير ھذا العمل بالطبع إلى حدوث تصدع في السد ويش. للميالد" 456" "450" "449"من التأريخ الحميري، أي سنة " 565"

   .اضطر الملك إلى تجديد بناء أقسام منه، وترميم ما أمكن ترميمه من أقسام أخرى، وإضافة أقسام جديدة إليه

من " 565"من سنة " ذو الثبت" "ذو ثبتن"ويظھر من ھذا النص ايضا إن السد قد تھدم بعد مدة قصيرة، وذلك في شھر 
للميالد، فأثر ذلك تأثيرا سيئا جدا فيمن كان ساكنا في جواره، " 456" "455"، "451"أو " 450"مبري، أي سنة التقويم الح

إلى الفرار إلى الجبال خوف الموت، فأسرع الملك إلى االستعانة بحمير وبقبائل " الرحبة" "رحبن"حتى اضطر من كان ساكنا 



 

467 
 

ن آلف رجل اشتغلوا بقطع الحجارة من الجبال وحفر األسس وتنظيف حضرموت إلعادة بناء السد، فتجمع لديه زھاء عشري
من " ذو دأو"األودية و إنشاء خزانات لخزن المياه وعمل أبواب ومنافذ لمرور الماء والسيطرة عليه، حتى تم ذلك في شھر 

ر و أغنام، و ما صرفه من وذكر ما أنفقه على العمال وما قدمه لھم من طعام وما م ذبحه من بق. من تأريخ حمير" 565"سنة 
  .و قد استخدم الملك عشرين الف رجل إلصالح السد. و خمر و غير ذلك مما ذكره و فصله"دبسم"دبس 

التي تألق نجمھا حتى صارت " صنعاء"لقد قل شأن مأرب في ھذا العھد، وأخذ الناس يرحلوان عنھا إلى مواضع أخرى مثل 
، وفدا يكون لتصدع السد مرارا، دخل في ھذا التحول، حيث "غمدان"، أي "غندان" "غندن"مقرا للحكام الذين أقاموا في قصر،

أجبر المزارعين على ترك أرضھم التي أصابھا التلف والجفاف واالرتحال إلى ارضين أخرى، فتركوھا إلى الھضاب 
   .وقد يكون لتحول السياسي الذي أصاب ھذا العھد دخل أيضا فيه. والجبال

د مدة ليست طويلة من ترميمه و إصالحه وتجديده، وبعد إنفاق أموال طائلة عليه واشتغال آالف من وفي تصدع السد بع
العمال في بنائه، شيء يثير السؤال عن سبب سقوطه أو سقوط جزء منه بھذه السرعة، فھل تھدم من سقوط أمطار غزيرة جدا 

السد لم يكن قد كمل تماما، فسقطت أمطار غزيرة سببت انھيار أو إن بناء  ؟في ھذا العام لم يكن في طاقة السد احتمالھا فسقط
 ؟أو انه انھار بفعل كوارث طبيعية مثل زلزال أو بركان ؟األماكن الضعيفة من المواضع التي لم تكن قد تمت، فانھار لذلك 

  ".سناد اإلسالم " في كتابه به " فلبي"إلى ھذا الرأي األخير يميل 

. خوفا من الھالك" الرحبة" "رحبت" "رحبتن"ذا النص لم يذكر أسماء القبائل التي ھربت من إن مما يؤسف عليه حقا إن ھ
و فيه دليل على . وعلى الجملة، فالمستفاد منه بكل صراحة إن القبائل التي كانت تقطن ھذه المنطقة تفوقت وتشتتت لتھدم السد

ولكننا ال نستطيع بالطبع أن . تھدم سد مأرب وتفرق سبأ وجود أصل تأريخي للروايات العديدة التي يرويھا األخباريون عن
ھو الحادث المقصود في روايات األخباربين، وھي روايات تغلب عنصر " شرحبيل"نقول إن ھذا ا الحادث الذي وقع في أيام 

  .الخيال واالبتداع والمبالغات فيھا على عنصر الحقيقة و التأريخ

ير إلى انتشار عقيدة التوحيد في ذلك الزمن بين اليمانين، و إلى االبتعاد عن آلھة وفي النص كما نرى ونقرأ جملة مھمة تش
، فھو إله واحد، يرعى ملكوت السماء "إله السماوات واألرض"أو " إله السماء واألرض"وتشير إلى ظھور . اليمن القديمة

بنصر "، أي "وردا الھن بعل سمين وأرضنبنصر : "فقد ورد في النص. وفي ھذه العقيدة اعتقاد بوجود إله واحد. واألرض
   .، وھي عقيدة ظھرت عند أھل اليمن بعد الميالد بتأثير اليھودية والنصرانية وال شك"وبعون اإلله رب السماوات واألرض

، "اإلله الذي له السماوات واألرض: "ومعناھا Ryckmans 507: الواردة في النص" الھن ذلھو سمين وأرض"و في جملة 
  .فنحن إذن في عصر آخذت عقيدة التوحيد تنتشر فيه. عن التوحيد أيضا وھي من نصر يرجع إلى ھذا الملك أيضاتعبير 

وجاراه ". ھومل"على رأي " عبد كاللم" "عبد كللم" "عبد كالل"إلى " شرحب ايل يعفر" "شرحبيل يعفر"وقد انتقل احكم بعد 
األسباب التي دفعته إلى " ھومل"و لم يشرح ". م 460"ى سنة حت" م 455"في رأيه ھذا، وجعل حكمه منذ سنة " فلبي"

  .ملكا" عبد كالل"اعتبار 

، فرأى انه كان كاھنا، وسيد قبيلة ثار على ملكه، طمعا في الملك أو إخمادا للثورة التي أجج الملك نيراتھا على آلھة "فلبي"أما 
و لكنه لم ينعم بالملك طويال، فلم يزد مدة حكمه على خمس له، " اكسوم"قومه، فغلبه، وربما كان ذلك بفضل مساعدة مملكة 

  .سنين

. ، وھما ابناه"ھعلل"و " ھانئ" "ھنم" "ھنام"وذكر معه اسم . Glaser 7في النص الموسوم ب " عبد كالل"وقد ورد اسم 
وا أقياال، فان كانت كلمة ، وھي جملة تدل على انه ھو وابناه كان"سادة أقيال"أي " " الھت قولم: "ووردت بعد أسمائھم عبارة

اسم قبيلة، وال يفھم من التفسيرين على كل " قول"، على اعتبار إن "سادة قول"، أي "آلھة قولم"اسم علم، صار معناھا " قولم"
وذكرت بعد ھذه ".براو وھشقرن بتھمو يرت": "يرت"وقد دون ھذا النص عند بنائھم بيت . كان ملكا" عبد كالل"حال إن 

" 458"من التأريخ الحميري، المقابلة لسنة " 573"وذلك في سنة " بعون الرحمن: "، أي"بردا رحمنن: "ةالكلمات جمل
وليست في ھذا النص إشارة ال إلى ثورة وال إلى ملك، وال إلى تعلق بآلھة قديمة ودفاع عنھا بل األمر على العكس، . الميالدية
الذي ظھرت عبادته " الرحمن"موحدا أيضا، يدين بإله واحد، ھو " يعفرشرحبيل "تدل على انه كان مثل " بردا رحمنن"فجملة 

   .وبقية األصنام" المقه"متأخرة كذلك، وانه لم يكن على دين اجداده في عبادة 
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ومن ولده . ، وكان مؤمنا يدين بدين المسيح، فآمن بالني قبل مبعثه"عبد كالل"وذكر األخباريون إن من ملوك حمير ملكا اسمه 
األبيض بن : "وھو أحد الملوك الذين وفدوا على رسول هللا من ملوك حمير، فأفرشھم رداءه، وھم" ث بن عبد كاللالحار"

يضاف ". وائل بن حجر الحضرمي"، و "أبرھة بن شرحبيل بن أبرھة بن الصباح"، و "الحارث بن عبد كالل"، و "حمال
المطبوعة " كتاب التيجان"ودون اسمه في نسخة . ي رواية أخرىف" عبد الجد الحكمي"، و "جرير بن عبد هللا البجلي"إليھم 

، وأنه كان مؤمنا "عمرو بن تبان"، وجعل ملكه أربعا وستين سنة، وذكر أنه حكم بعد "عبد كاليل بن ينوف"على ھذه الصورة 
  .على دين عيسى، ولكنه ستر إيمانه

عن أوالد " عمرو بن تبان اسعد"ملك التبابعة بعد وفاة  ، وذكروا انه وثب على"عبد كالل بن مثوب"وجعله بعض المؤرخين 
صغار، وأكبرھم استھوته الجن، فملك أربعا وتسعين سنة، وھو تبع األصغر، وله مغاز وآثار بعيدة فلما توفي ملك أخوه 

  .، وقد ملك سبعة وثالثين عاما"مرثد"

المذكور في " عبد كالل"وغيرھما أن " ھومل"و  "فون كريمر"من روايات األخباريين ھذه ومن تشابه االسمين، استنتج 
  .المذكور عند األخباريين، وأنه كان لذلك ملكا" عبد كالل"النص ھو 

، ھو رجل ثائر لم يكن من أبناء الملوك، وإنما اغتصب العرش اغتصابا على رأي أھل األخبار، وقد زعم "عبد كالل"و
، ثم "وليعة بن سرثد"ثم ملك من بعده ابنه . وقد حكم سبعا وثالثين سنة ،"مرثد"بعضھم إن الذي حكم بعده أخوه ألمه واسمه 

ابرھة بن الصباح بن لھيعة بن شيبة بن مرثد بن ينف بن معد يكرب بن عبد هللا بن عمرو بن ذي أصبح، "ملك من بعده 
   .، وقبل إنما ملك تھامة فقط"الحارث بن مالك

وكان على مقدمته إلى اليمامة يوم ". حسان بن تبع"، كان قائد "ألكبر ذي الحدثا"ونعته ب " عبد كالل"، أن "الھمداني"وذكر 
حسان بن عبد كالل بن ذي حدث "تم ذكر إن " حسان بن عبد كالل ھذا حاربھم وأسروه"إن : قتل جديسا، وقريش تقول

من مكة إلى اليمن، ليجعل حمير في حمير وقبائل من اليمن عظيمة، يريد أن ينقل أحجار الكعبة "، أقبل من اليمن "الحميري
الناس البيت عنده والى بالده، فأقبل حتى نزل نخلة، فأغار على سرح الناس ومنع الطريق، وھاب أن يدخل مكة، فلما رأت 

، فاقتتلوا قتاال "فھر بن مالك"كنانة وقريش وقبائل خندف ومن كان معھم من أفناء مضر ذلك، خرجوا إليه ورئيس القوم يومئذ 
قيس بن : ا، فھزمت حمير وأسر حسان بن عبد كالل ملك حمير، أسره الحارث بن فھر، وقتل في المعركة فيمن قتلشديد

  ".وكان حسان عندھم بمكة أسيرا ثالث سنين، حتى افتدي منھم، فخرج به، فات بين مكة واليمن. غالب بن فھر
لماء وال أحد من عراف حمير، يثبت ھذه الحرب التي كانت ما سمعت الع: "بعد ذلك على ھذا الخبر، فقال" الھمداني"وقد علق 

بيت حمير وقريش، وإنما كانت خزاعة الغالبة، يثبت عصر فھر على مكة، ولم يكن ھم بحمل حجارة البيت سوى تبع بمشورة 
. ھل مكةفھو مثل سائر أھل اليمن المتعصبين لقحطان ال يؤيد خبر تلك الحرب، التي تجعل النصر أل". ھذيل بن مدركة

   .، من سادات مكة"ھذيل بن مدركة"ويضع تبعة ما يذكره أھل األخبار من نقل حجارة الكعبة إلى اليمن على عاتق 

شرحب ايل " "شرحب ال يكف" "شرحبيل يكف"للميالد أو قبل ذلك بقليل ملكا جديدا اسمه " 460"وشاھدت اليمن في سنة 
وھو ملك ال نعرف اسم أبيه، وال نعرف ". فلبي"و " ھومل"د على تقدير للميال" 470"، كانت نھاية حكمه في سنة "يكوف

ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت : "انه على الرغم من ھذا اللقب الطويل" فلبي"ويرى . عالقته بالملك السابق
األحباش في بقعتھم الضيقة ، الذي يشير إلى تملك صاحبه العربية الجنوبية الغربية، فقد طل "وأعرابھا في األطواد وفي تھامة

  .وھم البقية الباقية من عقد اإلحتالل السابق" حمير"التي ارتكزوا عليھا يحاربون حكومة 

" 460"من التقويم الحميري، المقابة لسنة " 575"في كتابة مؤرخة بسنة " شرحبيل يكف" "شرحب ايل يكف"وقد جاء اسم 
، وقد استعمل لفظة "الرحمن وابنه المسيح الغالب"، أي "بنھو كرشتش غلبنرحمنن و: "وقد وردت في الكتابة جملة. للميالد

وقد استعمل المصطلح اليوناني، ويظھر إن . ، مما يدل على إن صاحبھا نصرانيChristusفي مقابل لفظة " كرشتش"
الجملة اسم الملك ونعته الذي وقد ذكر بعد تلك . نصارى اليمن كانوا قد أخذوه من المبشرين، وعربوه على الصورة المذكورة

  ".ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابھا في النجاد وفي التھائم: "ھو

. والعدد األول من اسم السنة وھو خمسة" ذو حجة" "ذو الحجة"، أي "ذ حجت"وقد بقي من تأريخ النص اسم الشھر وھو 
   .للميالد" 460"أو " 470"، الحميري، أي سنة من التاريخ""575"أو " 585"احتمال كون السنة " فلبي"ويرى 
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شرحب ايل " "شرحبيل يكف"إلى أن " جامه"وقد ذھب . وورد اسمه في كتابة أخرى ناقصة وقد سقطت منھا حروف وكلمات
من التقويم الحميري، ثم اشرك معه أوالده الثالثة " 580"حتى سنة " 570"، كان قد حكم حكما منفردا، وذلك من سنة "يكوف

" 585"من التقويم المذكور، ثم حكم مع ولدين من ولده، وذلك من سنة " 585"حتى سنة " 580"ي أحكم، وذلك من سنة ف
من التقويم المذكور، " 595"حتى سنة " 590"من التقويم الحمري، ثم حكم ابنان من أبنائه وذلك من سنة " 590"حتى سنة 

عبد "من ذلك التقويم، ثم خلفه "600"حتى سنة " 595"وذلك من سنة حكما منفردا " معد يكرب ينعم"ثم حكم من بعدھما 
  .من التقويم الحميري" 602"حتى سنة " 600"الذي حكم من سنة " كالل

للميالد، وفيه كلمات مطوسة، منھا كلمة أو كلمات " 467"من التأريخ الحميري، أي سنة " 582"ووصل إلينا نص أرخ بسنة 
ويستدل بتأريخ ھذا النص على إن ". معد يكرب ينعم" "معد كرب ينعم"، وبعدھا "شرحبيل" "شرحب ايل"سقطت بعد كلمة 

ولم يرد في ھذا النص اسم . الذي نتحدث عنه" شرحب ايل يكف" "شرحبيل يكف"الملك " شرحب ايل" "شرحبيل"المراد ب 
  ".معد يكرب ينعم" "معد كرب ينعم"ابن آخر من أبنائه غير ھذا االبن، وھو 

، "نائف" "نواف" "نوف" "نوفم: "، ھم"شرحبيل يكف"د مدونا في إحدى الكتابات أسماء ثالثة أوالد من أوالد وقد وج
وقد نعتوا جميعا بالنعت الملكي المعروف مما يدل على أنھم كانوا قد " معد يكرب ينعم"، و "لحيعث ينوف" "لحيعت ينف"و

  .اشتركوا جميعا في الحكم

" لحيعت ينف: "وقد ذكر معه في بعضھا اسم ولدين من أوالده ھما. في عدد من كتابات أخرى" شرحبيل يكف"وقد ورد اسم 
ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابھا في الجبال وفي "، وقد لقبا بلقب "معد يكرب ينعم" "معد يكرب ينعم"و 

   .، مما يدل على أنھما حكما حكما مشتركا وتھانا ملكين"تھامة

، "لحيعث ينوف" "لحيعث ينف" "لحيعثت ينف"و " معد يكرب يھنعم"ولداه -"ھومل"في رأي - "حبيل يكفشر"وحكم بعد 
سناد اإلسالم "، فقد وضع في قائمته التي رتبھا في كتابه "فلبي"أما ". م 495"حتى سنة " م 470"وذلك من حوالي سنة 

ووضع " م 490" "480"حتى سنة " م 470"سنة ، وقدر مدة حكمه منذ "شرحبيل يكف"بعد اسم " نوف"لملوك سبأ، اسم 
  .".م. ب 550"حتى سنة ." م. ب 480"بعده، وجعل مدة حكمه منذ سنة " لحيعثت ينف"اسم 

  .وقد زعم بعضھم انه حكم سبعا وعشرين سنة. المذكور عند أھل األخبار" لخيعة بن ينوف ذو شناتر"ھو " لحيعثت ينف"و 
 Ryckmans 264: في النص" لحيعت" "لحيعثت ينف"واسم شقيقه " د يكرب ينعممع" "معد يكرب يھنعم"وقد ورد اسم 

  .Ryckmans 203: ، وھو شقيقه في النص"نوف"وورد معه اسم " لحيعثت"وورد اسم  CIH 620وفي النص 

بعل  ، غير إنھا أحبطت، ووضع"؟مرثد علن" "مرثد الن"شبت ثورة قام بھا " م 495"انه في حوالي سنة " فلبي"وقد ذكر 
، أي انه "م500"حتى سنة " م 490"، وقدر مدة حكمه بعشرسنين، منذ سنة "معد يكرب ينعم"اسم " لحيعثت ينف"اسم 

فھو  - " ھومل"في رأي - "لحيعثت ينف"و " معد يكرب يھنعم"أما الذي حكم بعد األخوين . شارك، على رأيه، أخاه في احكم
   ".م 495"حتى سنة " م 495"وقال انه قد حكم من حوالي سنة " مرثد الن"

" معد يكرب"، وقد جعل حكم "معد يكرب ينعم"بعل اسم " عبد كالل"، أي "عبد كاللم" "عبد كللم"، فقد وضع اسم "جامه"أما 
أو " 485"للميالد والسنة " 486"أو " 480"من التقويم الحميري، أي بين سنة " 600"والسنة " 595"فيما بين السنة 

أو " 485"من التقويم الحميري، أي سنة " 603"والسنة " 600"فيما بين السنة " عبد كالل"حكم  وجعل. للميالد" 491"
حتى " 602"ثم جعل فراغا ال يدري من حكم فيه، جعله يمتد من السنة . ميالد!ل" 493"أو " 487"للميالد، والسنة " 491"

، "مرثد عالن" "مرثد علن" "مرثد الن ينف"الملك  من التقويم الحميري، أي ثماني سنين، ثم ذكر بعده اسم" 610"السنة 
" 505"حتى السنة " 501"أو " 495"من التقويم الحميري، أي من سنة " 620"حتى السنة " 610"وجعل حكمه من سنة 

  .للميالد" 511"أو 

وقد " ينوفمرثد الن " "مرثد الن ينف"، وھو ناقص ويا لألسف، ورد فيه اسم الملك CIH 596ووصل إلينا نص وسم ب 
مرثد "، يظھر انه الملك "ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابھا في الجبال وفي التھائم: "لقب فيه باللقب المألوف

وقد وردت في السطر . وقد أصيبت اسطر النص بأضرار، أتلفت كلمات منه وأفسدت علينا المعنى". ھومل"الذي عناه " الن
في العربيات الجنوبية بمعنى " الھرج"ف . ا يفھم إن حربا وقعت في البالد في تلك األيام، مم"ومھرجتم"السابع منه كلمة 
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ذلك العھد " ذي نواس"ومھما يكن من شيء، فھي لم تكن بعيدة عھد عن أيام حكم . الحرب، وان فتنة حدثت، ال ندري سببھا
  .الذي انتھى بدخول الحبشة ارض اليمن

، وبه "م 525"حتى سنة " م 515"من سنة -على تقديره-، وقد حكم"ذي نواس"اسم " مرثد الن"بعد اسم " ھومل"ووضع 
   .سلسلة ملوك الحميريين- في رأيه-ختمت

سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابھا "ورد فيھا اسم ملك من ملوك  Philby 228وقد عثر على كتابة وسمت ب 
من " 631"من سنة " ذ قيضم" "ذي القيض"الكتابة بشھر  وأرخت ھذه". معد يكرب يعفر"، ھو "في الجبال وفي تھامة

ونحن ال نعلم في . بمدة قليلة" ذي نواس"ومعنى ھذا أن ھذا الملك قد حكم قبل حكم ". م 516"التأريخ الحميري الموافقة لسنة 
  ".ذي نواس"الزمن الحاضر شيئا من صلة ھذا الملك ب 

، "سبأ: "وردت فيه أسماء اعالم، ھي. أضاع علينا معاني مفيدةوقد عبث الدھر ببعض كلمات ھذا النص وحروفه، ف
. في عدد من النصوص على انه اسم موضع" رحبتن"وقد ورد اسم ". الرحابة" "رحبة"أي " رحبتن"، و"حمير" "حميرم"و

كدت "ھا جملة ، وبعد"واعربھمو"ووردت كلمة ". سبا وحميرم ورحبتن"قبل " أشعبھمو"أما ھنا، فھو اسم قبيلة، لورود كلمة 
  .وفي النص حروف طامسة حرمتنا معرفة بعض األعالم". وبني ثعلبت ومذر وسبع... ومذحجم

ويظھر من ورود اسمھا في النصوص التي ترجع إلى ما ". كندة"، فقد قلت إن رأي علماء العربيات الجنوبية إنھا "كدت"وإما 
ربية الجنوبية بعد الميالد، وال سيما بعد توسع سلطان القبائل وتدخل بعد الميالد، أنھا اخذت تؤثر تأثيرا واضحا في سياسة الع

األعراب في الشؤون السياسية لعدم االستقرار ولتدخل الحبش في شؤون العربية الجنوبية، وتقاتل الملوك واالقيال بعضھم مع 
  .بعض

من القبائل األعرابية أي البدوية، ولم تكن في النص، أن قبيلة كندة كانت " كدت"قبل كلمة " اعربھمو"ويتبين من ورود كلمة 
ولھذا استعان بھا حكام اليمن في تأديب القبائل اليمانية أو قبائل معد وقبائل نجد . من القبائل المستقرة، النازلة في منازل ثابتة

ي سياسة اليمن في التي كانت تغزو اليمن، كما كانت نفسھا تھاجم حكام اليمن وتغزو أرضھم، فصار لھم من ثم شأن يذكر ف
   .ھذا الوقت

ويذكرون إن مذحج . ، وھي من القبائل المعروفة، وينسبھا أھل األنساب إلى مذحج بن مالك بن أدد"مذحج"لقبيلة " مذحجم"و 
يوسف "المدون في أيام الملك  Ryckmans 508: اكمة ولدت عليھا أمھم فسموا مذحجا وقد ورد اسم ھذه القبيلة في النص

وقد ذكر بعده اسم قبيلة . REP. EPIG. 4688الذي سأتحدث عنه، ورد في نص قتباني، ھو النص الذي وسم ب " أسأر
، فيكون "راء"ال " ب"، ويظن البعض أن في قراءة الحرف األول شيئا من التحريف، وأن الحرف األول ھو حرف "رغض"

  .وبغيض من القبائل العربية المعروفة". بغيض"، وھو اسم القبيلة "رغض"ال " بغض"اسم القبيلة 

المحفوظ في متحف " سميفع أشوع"التي ورد اسمھا في السطر الثالث عشر من نص " ثعلبان"، فھي قبيلة "ثعلبة"وأما 
  ".نثعلبا"سادة قبيلة : ، أي"آلھة ثعلبان" "، "الھت ثعلبن: "حيت ورد Philby 123: ، وفي نص"استانبول"

  ".نجران"لنصارى " ذي نواس"في قصة تعذيب " دوس ثعلبان"وذكر اسم 

في أثناء كالم " دوس ثعلبان"وورد اسم ". دوس ثعلبان"و " ثعلبان"ويرى علماء العربيات الجنوبية وجود صلة بين قبيلة 
  ".ذي نواس"الطبري على 

ذي ثعلبان "إنه من نسل " نشوان بن سعد الحميري"عنه  ، وقد قال"ذي ثعلبان األصغر"المتقدم ذكره ب " ذو ثعلبان"ويعرف 
ذا ثعلبان "، وزعم إن "نوف بن شرحبيل بن الحارث"واسمه . ، وھو ملك من ملوك حمير، وأحد المثامنة منھم"األكبر

   .ھو الذي أدخل الحبشة إلى اليمن غضبا لما فعل ذو نواس بأھل األخدود من نصار نجران" األصغر

يجب إن " ذ"وان الحرف الذي قرأ ب . وأظن إن في قراءة اسم القبيلة األولى بعض التحريف. ، فقبيلين"بعس"و " مذر"وإما 
وقد رجعت إلى الصورة . ، وھو االسم الشھير المعروف عند النسابين"مضر"، وتكون القراءة عندئذ "ض" "ضادا"يقرأ 
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من حرف " الضاد"المذكور ھو أقرب إلى حرف ، فوجدت إن الحرف Le Museonالمنشورة في مجلة " الفوتوغرافية"
والذين يقرأون المسند يعرفون إن من السھل الوقوع في الخطأ في قراءة الحرفين اذا كانا قد كتبا على أحجار قديمة ". الذال"

لذال، ويظھر لدي إن رسم الحرف أقرب إلى الضاد من ا. وقد عبث الدھر بتلك األحجار ألن بين الحرفين شيئا من التشابه
  .لوجود أثر لخط في أعلى وفي أسفل الحرف

سبأ : ويفھم من ھذا النص إن حربا أو فتنة كبيرة كانت قد حدثت في أيام ھذا الملك، أسھمت فيھا القبائل المذكورة، وھي
سنة  ، وفي"معد يكرب يعفر"ومضر وثعلبة، وذلك قبل احتالل الحبش لليمن بقليل أو في أيام " كندة"وحمير ورحبة وكدت 

وقد مھدت ھذه الفتنة الطريق لألحباش أن يدخلوا إلى العربية ويحتلوھا بسھولة، وذلك بسبب الخصومات التي ". م 516"
  .كانت بين القبائل وظھور الروح القبلية التي ال تعرف التعاون اال، في سبيل مصلحة القبيلة حسب

ة ذي نواس بن تبان اسعد ابي كرب بن ملكيكرب بن زيد بن الملك ذو نواس، وھو زرع" معد يكرب يعفر"وتولى الملك بعد 
ولقد زعم بعض أھل األخبار انھه كان من أبناء . عمرو في رأي األخبارين، وھو يوسف ذو نواس بعد تھوده في رأيھم أيضا

كانت له ذؤابتان : قيل. الملوك، وزعم بعض آخر انه لم يكن من ورثه الملك، وال من أبناء من حازه قبله، وإنما أخذه أخذا
   .تنوسان على عاتقه بھا سمي ذا نواس

زعموا إن اسمه " ذي نواس"، بل ذكروا اسم ملك آخر قالوا انه حكم قبل "معد يكرب يعفر"وال يعرف أھل األخبار اسم الملك 
حمير، وقتل ، وقالوا انه لم يكن من بيوت المملكة، بل كان من حمير، وثب على الملك، فملك "لخيعة ينوف ذو شناتر"

وكان أمرءا فاسقا، اذا سمع بالغالم من أبناء تلك الملوك زرعة ذو نواس بعث إليه، . خيارھم، وعبث ببيوت أھل المملكة منھم
ليفعل به كما كان يفعل بأبناء الملوك قبله، فلما خال به، وثب عليه ذو نواس بالسكين فطعنه به حتى قتله، ثم احتز رأسه، 

ما ينبغي لنا إن يملكنا اال انت اذ أرحتنا من ھذا الخبيث : س في أثر ذي نواس حتى أدركوه، فقالوا لهفخرجت حمير واألحرا
  .فملكوه، واستجمعت كليه قبائل حمير وقبائل اليمن، فكان آخر ملوك حمير

". اقول"من طبقة األقيال رجل لم يكن من أھل بيت الملك ولكنه من أبناء المقاول، أي " ذا شناتر"، فقد زعم إن "ابن قتيبة"أما 
وقد اتفق مع غيره من أھل األخبار في قصة غلظه وفحشه، وفعله القبيح بأبناء الملوك، وفي ارساله إلى ذي نواس يستدعيه 

  .إليه ليفعل به ما كان يفعل بغيره، وفي قتله إياه

في تفسيره، انه كان " ابن كثر"وقد ذكر ھذا ما عليه أكثر أھل األخبار ".يوسف"وتھو د ذو نواس وتھودت معه حمير، وتسمى 
  .مشركا

  ".ذي نواس"وبھذه القصة والطربقة صير أھل األخبار ابتداء ملك 

. إن ذا نواس كان آخر ملوك حمير، وذكر آخرون إن ذا جدن، وھو ابن ذو نواس قد خلف أباه على حمير" ابن ھشام"وذكر 
ألذواء من ولد زيد الجمھور، قام ذو يزن بالملك، واسمه علي بن زيد وفي رواية أخرى إن ملك حمير لما انقرض وتفرق قي ا

بن الحرث بن زيد الجمھور، أو علي بن الحرث بن زيدبن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد الجمھور، فسار 
د ذي نواس وولى ابنه عليه الحبشة وعليھم أرياط، ولقيھم فيمن معه، فانھزم واعترض البحر فأقحم فرسه وغرق، فھلك بع

   .مرثد بن ذي يزن مكانه، وھو الذي استجاشه امرؤ القيس على بني أسد

  .، فقتله أھلھا من ھمدان"الھون"وكان من عقب ذي يزن أيضا، علقمة ذو قيفال بن شراحبيل بن ذي يزن ملك مدينة 
ولم يرد اسمه في أي نص من . بالمسندولم يصل الينا شيء من ھذا القصص الذي رواه األخباريون عن ذي نواس مكتوبا 

  .نصوصه حتى اآلن

، وكان من أھل الحيرة في األصل، وكانت "يوسف"واسمه " ذا نواس"، أن Barhebeaeus" ابن العبري"وزعم المؤرخ 
مانيا، ومعنى ھذا أنه لم يكن ي. فأولده منھا" يوسف"، وقعت في األسر، فتزوجھا والد Nisibis" نصيبين"امه يھودية من أھل 

، ليس على شكل وطراز اسماء "يوسف ذو نواس"وقد الحط بعض المستشرقين إن اسم . بل يھوديا وفد على اليمن من الحيرة
، ال سيما وأن يھود "ابن العبري"وألقاب ملوك اليمن، وھذا ما دعاھم إلى التفكر قي احتمال وجود شيء من الصحة في روإية 

  .يدين للساسانيين ومن المناصرين لھماليمن ويثرب وخيبر كانوا من المؤ
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وذكر المسعودي وآخرون أنه حكم مئتي . انه ملك ثماني وثالثين سنة: وقد اختلف األخباريون في مدة حكمه، فقال بعضھم
   .وھكذا ھم فيه وفي غيره مختلفون. وذكر حمزة أنه ملك عشرين سنة. مشة وستين سنة

لنصارى نجران، فإننا ال نعرف شيئا آخر مھما عن اعمال ھذا " ذي نواس"تعذيب واذا ما استثنينا األخبار التي رويت عن 
الملك، الذي كان متحامال جدا على النصارى والنصرانية حتى انه راسل ملك الحيرة لكي يؤثر عليه فيحمله على أن يفعل 

ك الحيرة ومن ورائھم الفرس لمقاومة ولعله كان يريد بذلك أن يكون حلفا سياسيا مع ملو. بنصارى مملكته ما يفعله ھو بھم
الحبش الذين كانوا قد وطئوا سواحل اليمن وأقاموا لھم قواعد فيھا وعقدوا معاھدات مع األمراء المنافسين ملوك حمير، 
وصاروا يحرضونھم على أولئك الملوك، ليتمكنرا بذلك من السيطرة على كل من اليمن والتوسع من ثم نحو الحجاز، لالتصال 

والسيطرة بذلك على أھم جزء من جزيرة العرب، والھيمنة على البحر األحمر والمحيط الھندي، وانزال . ھائھم الرومبحلف
  .ضربة عنيقة بسياسة خصوم الروم، وھم الساسانيون

  .، إذ احتل األحباش اليمن كما سنرى ذلك فيما بعد"ذي نواس"كانت نھاية حكم " م 525"وقي حوالي السنة 

سنة "، المتوفى في حوالي "ذي نواس"وھو خربة عادية، موضع زعم أنه قبر " نخلة الحمراء"، ويسمى "لعس"وفي موضع 
  .وقد فتح الموضع واستخرجت سنه آثار فنية ذات قيمة، من بينھا تمثاالن لزنجبين من البرنز". م 525

ن إن األحباش فتحوا أرض م REP. EPIG. 2633الموسوم بين المستشرقين ب " حصن غراب"ويظن بأن ما جاء بنص
للميالد، وقتلوا ملكھا وأقياله الحميريين واألرحبيين، يشير إلى " 525"من التقويم الحمري الموافقة لسنة " 640"حمير سنة 

   .، وان لم يرد بالنص على اسمه"ذي نواس"الملك 

فيھما إلى حروب وقعت بين ، وقد أشير Rykcmans 508والنص  Rykcmans 507: وقد عثر على نصين مھمين ھما
باللقب الطويل المألوف بل نعتاه " يوسف"، ولم يلقب النصان "يوسف أسأر" "يسف اسار"األحباش وبين ملك سمي فيھما ب 

وقد كتب النصان في سنة ". ذو نواس"، ھذا ھو الملك "يسف اسار"و . فقط" الملك يوسف أسأر"، أي "ملكن يسف أسأر"ب 
فكتب أحدھما . اال إنھما كتبا في شھرين مختلفين. للميالد" 518"ن التقويم الحميري، الموافقة لسنة م" 633"واحدة ھي سنة 

ويستنتج من عدم ". ذو القيض" "ذو قيضن" "ذ قيضن"وكتب الثاني في شھر " ذو مذران" "ذ مذران" "ذ مذرن"في شھر 
عا وان سلطانه لم يكن عاما شامال كل اليمن، بل كان باللقب الملكي الطويل المألوف، إن ملكه لم يكن متس" يوسف"تلقيب 

وكان األقيال " ظفار"فقد كان األحباش يحتلون جزءا منھا بما في ذلك عاصمة حمير مدينة . قاصرا على مواضع منھا
ما مكن وكانت الفتن مستعرة وھذا م. ينازعونه السلطة وقد كونوا لھم اقطاعيات مستقلة، نازعت الملك على الحكم والسلطان

الحبش من انتھاز الفرص، فأخذوا يتوسعون بالتدريج حتى قضوا على استقالل البالد واستولوا عليھا وتلقب حكام الحبش 
  .باللقب الملكي اليماني الطويل المألوف داللة على سيطرتھم على اليمن

. فھم المعنى فھما واضحا كلمات من صدره، فأثر سقوطھا ھذا بعض التأثير على Rykcmans 507وقد سقطت من النص 
وجاءت ". أقيالھم ورؤساوھم"، أي "اقولھمو ومراسھمو"، و "قبائله"أي " اشعبه: "وقد وردت في الفقرة األولى منه كلمات مثل

: ثم دونت بعد ھذا االسم أسماء". شرحبيل يكمل: وابنھم"، أي "شرحبيل يكمل: وبنيھم"أي " وبنيھمو شرحب ال يكمل: "جملة
أي أبناء، وھم من " بني"، وقد سقطت كلمات بعد لفظة "مرتد ايل يملد" "ومرثد ال يملد"و " لحيعت يرخم"، و "نھعن اسان"

بموضع " احبشن"وقد أشير بعد ذلك إلى قتال وقع بينھا أي جماعة الملك الحبش . ومن مساعديه" الملك يوسف أسأر"مؤيدي 
   .وفي مواضع أخرى" ظمو"

وھو نص . وبين الحبش ومن كان يؤيدھم من أقيال اليمن" يوسف اسأر"روب وقعت بين الملك وتناول النص الثاني خبر ح
" نسان"و " حب"و " حبم"و " جدنم" "جدن"يزن و " "يزأن"من بني " شرح ايل يقبل بن شرح ايل يكمل" "قولن"سجله القيل 

مقر األحباش، واستولى على " ظفار" "فرظ"ھاجم " يوسف أسأر"ويتبن من ھذا النص إن الملك ". جبأ"و " جبا"و " نان"
ثم سار الجيش . قبيلة من قبائل اليمن". األشاعر" "األشعر"، أي "اشعرن"ثم سار بعد ذلك على ". ظفار"، أي كنيسة "قلسن"

" ، واستولى على كنيستھا، وحارب كل مصانع أي معاقل "حورھو"، وحارب وقاتل، فقتل كل سكانھا "مخا" "مخون"إلى 
ثم أحصى عدد من قتل ". اشعرن" "األشعر"ثم ھاجم الملك ھجوما ماحقا قبيلة . كذلك" شمر"كھا دكا، وحارب سھول ود" شمر

ثالثة عشر ألف قتيل، وعدد من أحذ أسيرا تسعة : في ھذا الھجوم وعدد ما وقع في أيدي جيشه من غنائم، فكان عدد من قتل
واحذت غنائم عديدة اخرى ". عنز" "عنزم"من االبل والبقر والمعز ألف رأس " 280"آالف وخمسمائة اسير، واستولى على 
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" أزأن"بني " "قرم" "أقرام"وفي صعيد ھذه المجدينة كان قد تجمع ". نجران" "نجرن"واتجه الملك مع جيوشه بعد ذلك إلى 
جيوش الملك حسائر ، فانزلت "مذحج"و " مراد" "مرجم"و " كندة" "كدت"وقبائل ھمدان وأھل مدنھم واعرابھم واعر اب 

. لمساعدتھم" نجران"وبمن كان قد تجمع في . باألحباش الذين كانوا قد تحصنوا بالمصانع والحصون وبمن ساعدھم من القبائل
اقيال ". شرحبيل أسعد" "شرحب ال اسعد"و " سميفع أشوع"و " احيعت يرخم: "األقيال" اقولن"وكان مع الملك وفي جيشه 

  ".أزأن" "ازانن"قبل : ومعھم قبائلھم" زني" "يزأن" يزان"وسادات 

في ". باب المندب"، أي ما يسمئ بموضع "حصن المندب"وقد قصد بھا ". سسلت مدبن: "وقد جاءت في ھذأ النص جملة
   .الوقت الحاضر

ت تعم نرى من خالل قراءتنا لھذين النصين إن الوضع في اليمن كان قلقا جدا، وأن األمور كانت مضطربة، وان الفتن كان
وكان لھم أعوان وأحالف من ". ظفار"وكان مقرھم مدينة . البالد، وان األحباش كانوا يمتلكون قسما كبيرا من ارض اليمن

حتى تمكنوا في األخير من االستيالء على كل اليمن " يوسف أسأر"وقد استعان بھم الحبش في نزاعھم مع . االقيال والقبائل
  .بعد الميالد" 525"اليمن الشرعيين، ومن القضاء على الملك سنة  ومن انتزاع السلطة من أيدي حكام

عند أھل األخبار، وكانوا من العشائر البارزة التي ورد اسمھا في نصوص عديدة، " ذو يزن"، ھم "بنو يزأن" "بنو يزان"و 
، وھو أول من اتخذ "ذو يزن"و " ذو أزن"موضع، ويقال " يزن"إن " ابن دريد"وذكر ". سيف بن ذي يزن"واليھم ينسب 

  .، وإنما كانت أسنة العرب قرون البقر"يزأزني"و " أزني"و " يزني"أسنة الحديد، فنسبت إليه، يقال لألسنة 

السميفع "و " شرح ال يقيل" "شرحئيل يقلل"و " لحيعت يرخم"و " شرحبيل يكمل: "واألقيال المذكورون في النصين وھم
  .وقد لعبوا دورا ھاما في الميدان السياسي والعسكري لھذا العھد". يزن" "يزان"ال كانوا من أقي ؟شرحبيل أسعد "و " أشوع

" حجي ايھر"ومدونه رجل اسمه . Rykcmans 512: قي النص". شرحبيل يكمل" "شرحب ال يكمل"وقد ورد ذكر القيل 
  ".زني. شرحئيل ذي" "شرحئيل ذي يزأن" "شرح ال ذ يزان: "وذكر اسم قيل آخر اسمه". حجي أيھر"

وقد جاء اسمه . ، لعله القيل المتقدم"شرح ال ذ يزان" "شرحثيل ذي يزن"عرف ب " ذي يزن"وورد اسم قيل آخر من أقيال 
" نعمت بن ملكم"و " معاوية بن والعة" "معويت بن ولعت"، دونه شخص اسمه Rykcmans 515في نص عرف ب 

ويدل ". رب يھود: بالرحمن: "، أي"رب ھود برحمنن: "مة ھيوقد ختم النص، بعارة مھ". نعمة بن مالك" "نعمت بن مالك"
   .ھذا النص على إن صاحبيه كانا من اليھود، أو من العرب المتھودة

" ابن دريد"وقد ذكر . وقد ورد اسمھا في عدد من الكتابات. وھم أيضا من العشائر اليمانية المعروفة". جدن"فھم " جدنم"وأما 
وسيف البن ذي قيفان : في شعره" عمرو بن معدى كرب"، الذي ذكره "ذو قيفان بن علس جدن" "جدن"إن من رجال 

لحيعت ذ "إلى قيل من اقيال ھذه القبيلة دعي ب  Rykcmans 51: تخيره الفتى من قوم عاد وقد أشير في النص=عندي
، أي "مقتوت لحيعت ذ جدنم"وقد نعت نفسه ب ". تميم يزيد" "تمم يزد"وقد دونه رجل اسمه ". لحيعت ذي جدن" "جدنم

  .من قادة ذلك الجيش" تميم"وكان . ومعنى ھذا انه قد كان لھذا القيل جيش". لحيعت ذي جدن"ضابط وقائد 

تمم مقتو لحيعت يرخم ذ : "وقد جاء فيه Rykcmans 513مدون النص الموسوم " تمم" "تميم"ھذا ھو " تميم"وقد يكون 
وترحم على ابن مالك ذو . تميم ضابط لحيعت يرخم ذو جدن: "ومعناه". رحمن وامنن. جدنم وترحم على ابني ملكم ذ جدنم

لحيعت "المذكور ھو " لحيعت ذو جدن"المتقدم ذكره، فيكون " تميم"ھو  واذا كان تميم". األمان آمين"الرحمن واألمن . جدن
  .المذكور في ھذا النص اذن" يرخم

  ملوك سبا وذو ريدان وحضرموت ويمنت

  :ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت على النحو اآلتي" فون وزمن"وقد رتب 

  .شمر يھرعش الثالث -  1

  ".تارن ايفع"ياسر يھنعم الثالث مع  -  2
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  .ثارن يكرب -  3

  ".ذرأ امر ايمن"ياسر يھنعم الثالث مع ابنه  -  4

  ".ذمر على يھبأر"ذمر على يھبر  -  5

  .ذمر على يھبر مع ابنه ثارن يھنعم -  6

  .ثارن يھنعم مع ابنه ملكيكرب يھامن -  7

  .ملكيكرب يھامن مع ابنيه أبو كرب اسعد وذرأ أمر أيمن -  8

  .يھأمنأبو كرب اسعد مع ابنه حسان  -  9

  .شرحبيل يعفر -10

   إمارات عربية شمالية: الفصل الثاني والثالثون

لقد استغلت القبائل العربية الضعف الذي مر على الحكومة السلوقية، فأخذت تزحف نحو الشمال وتھدد المدن القريبة من 
أو " مشيخة"نطلق عليھا مصطلح وقد استولت فعال على بعضھا وكونت حكومات يمكن إن . البوادي وتحاول االستيالء عليھا

وھي حكومات توقفت حياتھا على كفاية من كونھا وأقام اسسھا، وعلى . إمارة بحسب مصطلحاتنا السياسية في الزمن الحاضر
ولذلك كان عصرھا قصيرا في الغالب، وكان حجمھا يتوسع أو يتقلص بسرعة، . كفاية من خلف المؤسسين لھا من أشخاص

قوة الحكام، فإذا كان الحاكم ذا شخصية قوية وارادة وحزم وذكاء، أغار على جيرانه وھاجم حدود الدول ألن قوة الحكومات ب
الكبرى، وأصابھا بأضرار تضطرھا إلى االعتراف به رئيسا على قبيلته وعلى األعراب الخاضعين لسلطان، ويبقى على 

منه، وال سيما إذا كان منافسه قد جاء حديثا من البادية بدم  مكانته ھذه مادام قويا، فإذا خارت قواه، أو ظھر منافس له أقوى
  .نشيط، ومعه قوم أقوياء أصحاب عدد، زعزع عن محله المرموق، وصار األمر لغيره، وھكذا

ويجب أال ينصرف الذھن إلى إن ھذه القبائل كانت قد جاءت إلى بادية الشام في ھذا الزمن أو قبله بقليل، فقد سبق أن تحدثت 
وقد رأينا كيف حارب اآلشوريون األعراب، ولم يكن أولئك األعراب . جود األعراب في ھذه البادية قبل ھذأ العھد بزمانعن و

لھم في البادية من أبناء الساعة بالطبع، بل ال بد إن يكونوا قد ھبطوا بھا قبل حروبھم مع " إمارات"الذين كانوا قد كونوا 
 هللا، وال بد أن يكون اتصال عرب جزيرة العرب بھذه البادية اتصاال قديما، فالبادية اآلشوريين بزمان ال يعرف مقداره إال

   .والھالل الخصيب امتداد ألرض جزيرة العرب والھجرة بين ھذه المواضع قديمة قدم ظھور ھذه المواضع إلى الوجود

البساط األخضر الذي يقرشه الغيث  حينما تجف أرضھم ويقضي الجفاف على. لم يكن أمام، أعراب جزيرة العرب من مخرج
في بعض السنين على سطح األرض مدة غير طويلة، إال الھجرة إلى أماكن يجدون فيھا الخضرة والماء، ليحافظوا فھما على 

والخضرة والخصب ال يكونان إال حيث يكون الجو الطيب والماء الغزير، وھما . حياتھم وحياة ماشيتھم، وإال تعرضوا للھالك
ران في الھالل الخصيب وفي أطراف جزيرة العرب في الجنوب، حيث تسعف أبخرة البحر العربي والمحيط تلك متواف

  .األرضين فتغذيھا بالرطوبة وباألمطار، لذلك كانت الھجرات إلى مثل ھذه األرضين دائمة مستمرة

الفناء جوعا، فيتجھون بحكم غريزة  ويجد أعراب نجد في البادية وفي الھالل الخصيب مالذھم الوحيد في الخالص من خطر
المحافظة على الحياة نحوھا،غير مبالين بما سيالقون من صعوبات، وأية صعوبات تواجه اإلنسان أعظم من تحمل الموت 

  .جوعا وببطء

. الحضركانت كل قبيلة من ھذه القبائل تضرب خيامھا في المواضع، التي ترى فيھا العشب والماء والمغنم في البادية أو عند 
فإذا وجدت للحضر حكومة قوية احترمتھم، وان وجدت فيھم ضعفا، ھزئت بھم، واستولت على ما عندھم، وأخذت ترعى في 

يؤدونھا لھم، مقابل حمايتھم من اعتداء األعراب اآلخرين " إتاوة"أرضھم، ثم ھي ال تقبل بكل ذلك، بل كانت تفرض عليھم 
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ض سلطانھم على بعض المدن كحمص والرھا والحضر، وغيرھا من المدن التي علھم، وبذلك تمكن سادات القبائل من فر
   .حكمتھا أسر عربية، في رأي بعض، الباحثين

وقد وقف األعراب وقفة تربص وتأھب من الحكومات القوية المھيمنة على الھالل الخصيب، كانوا يراقبون ويدرسون بذكائھم 
ولألعراب في ھذا الباب حماسة . ا ضعفا بادروا إلى استغالله قبل فوات األوانوبخبرتھم السياسية أوضاعھا، فإذا أحسوا فيھ

فإذا تيقنوا بقوة شم حاستھم من وجود ضعف . غريبة ذات قدرة كبيرة في أدراك مواطن الضعف عند الحضر وعند الحكومات
ن وجدوا فيه ضعفا بشرط تتناسب عند الحضر أو عند حكومة ما، ووجدوا إن في إمكانھم استغالله في صالحھم جاءوا إلى م

أي الجعاالت السنوية التي تدفع لھم، وقد تكون " اإلتاوات"مع ضعف مركزه، وبطلبات يملونھا عليه، قد تكون طلب زيادة 
السماح لھم بالزحف نحو ارض الحضر والتوسع في األرضين الخصبة ذات الكأل والماء، وقد تكون طلبا باالعتراف بسيادتھم 

تولوا عليه وعلى أعراب البادية، وما إلى ذلك من شروط، قد تزيد فيھا إن وجدت من تتفاوض معھم تساھال وقد على ما اس
تتساھل إن وجدت منھم شدة وعجرفة وقوة، مع اللجوء إلى الحيل السياسية وذلك باالتصال سرا مع الجانب الثاني المعادي 

. لى ربح أعلى واكثر مما يعطيھم أصحابھم الذين ھم على اتفاق معھملالنضمام إليه، وتأييده بحصولھم على شروط أحسن، وع
   .وسنجد فيما بعد أمثلة على أمثال ھذه المفاوضات السياسية السرية تجري مع الفرس، وأحيانا مع الرومان أو الروم

ھم، وان الصرامة الزمة علمتھم إن القوة ضرورية مع. العراق وبالد الشام دروسا في كيفية التعامل والتفاھم مع األعراب
تجاھھم، لكبح جماحھم والحد من غلواء غزوھم للحدود وللحواضر، وان التساھل معھم معناه في نظر األعراب وجود ضعف 

ولذلك أقاموا مراكز محصنة على حواشي الصحارى، أقاموا فيھا حاميات . في تلك الحكومات، وان معنى ذلك طلب المزيد
أي مخازن " أھراء"وبنوا فيھا . والماء" الميرة"لبادية وبمعاركھا ودروبھا، ومعھا ما تحتاج إليه من قوية ذات بأس ولھا علم با

نخزن فيھا األطعمة لتوزيعھا على األعراب عند الحاجة للسيطرة عليھم بھذا األسلوب كما خزنوا فيھا كميات من المياه في 
ن األعراب بھا أيضا عند انحباس المطر وحلول مواسم الجفاف، تحت األرض، وحفروا بھا اآلبار للشرب، ولتموي" صھاريج"

وضعوا كل ذلك في حصون محصنة، ليس في استطاعة األعراب الدنو منھا أو اقتحامھا، ألن عليھا أبراجا وفي أسوارھا 
عله يتحرج من الدنو الحصينة العالية منافذ يرمي منھا الرماة سھاما تخرج منھا بسرعة كأنھا شياطين، تخيف ابن البادية، فتج

  .من تلك الحصون

ونجد اليوم في العراق وفي بالد الشام آثار بعض تلك الحصون التي أقامھا حكام العراق وحكام بالد الشام لصد غارات 
األعراب عن أرض الحضر، ولتوجيھھم الوجھة التي يريدونھا، حصون منعزلة نائية كأنھا جزر صغيرة برزت في محيط من 

لتكون خطوط دفاع أمامية تحول . تربة، بعيدة عن مواطن الحضارة، عند أصحابھا على إقامتھا في ھذه المواضعالرمال واأل
بين أبناء البادية وابن الدنو من مواطن الحضر، وتشغل األعراب بالقتال حتى تأتي النجدات العسكرية فتصطدم بھم إن تمكنوا 

   .من اختراق تلك الخطوط

العراق وحكام بالد الشام إن القوة وحدھا ال تكفي في ضبط األعراب وتوجيھھم الوجھة التي  وقد علمت الطبيعة حكام
يريدونھا، علمتھم إن جيوشھم النظامية ال تستطيع أبدا أن تتعقب فلول األعراب التي تتراجع بسرعة ال تبلغھا عادة الجيوش 

أيضا إن جيوشھم متى توغلت في البادية فان احتماالت وعلمتھم . النظامية في الوصول إلى البادية حصن األعراب الحصين
فاألعرابي ھو ابن البادية، وھو أخبر بھا من الحضر، وھو يعرف . اندحارھا واندثارھا تزيد عندئذ علما احتماالت االنتصار

لھا سرية فال يقف لقد خبر آبارھا، وخزن الماء في مواضع احتفرھا وجع. وھو الماء" إكسير الحياة"فيھا " اإلكسير. "مواضع
عليھا إال خزانھا، لھذا فان من الحماقة محاربة األعراب في ديارھم، وان من الخير مداھنتھم واسترضاؤھم وذلك باالتفاق مع 
سادات القبائل األقوياء أصحاب الشخصيات والمواھب، على دفع ھبھات مالية سنوية لھم ترضيھم في مقابل ضبط الحدود 

مة األعراب لھا وغاراتھم عليھا، مھما كان أصل أولئك ألعراب، وفي مقابل االشتراك مع أولئك وحمايتھا من خطر مھاج
الحكام المتحالفين معھم في حروبھم ألعدائھم، إما بتقديم الخدمات الضرورية الالزمة لھم في الحروب، مثل تقديم الجمال لھم 

  .عبوره إلى البواديلحمل الجنود واألثقال والماء وكل ما يحتاج إليه الجيش في 

وتقرن الجعاالت السنوية بھدايا وألظاف يقدمھا الحكام إلى سادات األعراب، وبألقاب مشرفة تبتھج النفوس الضعيفة الستوائھم 
إلى جانبھم، وبدعوات توجه إليھم في المناسبات لزيارة أولئك الحكام والنزول في ضيافتھم، فتخلع عليھم الخلع التي تستھويھم 

   .تجعلھم إلى جانب أولئك الحكامو 
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وألجل الوقوف على، حركات األعراب وسكناتھم، و لمراقبة أعمال سادات القبائل وضعت الحكومات مندوبين عنھا في 
وقد . وقد كانوا في الوقت نفسه بمنزلة المستشارين لھم. مضارب أولئك السادات، يتنسمون األخبار ويبعثون بھا إلى الحكام

بوضع حاميات قوية معھم للدفاع عن أولئك السادات إن جلبھم خطر أو للضغط عليھم ولردعھم في حالة تفكيرھم يقرنون ذلك 
في عرفنا السياسي في الزمن " المندوبون الساميون"وقد عرف ھؤالء المستشارون أو . بنقض حلفھم مع تلك الحكومات

مضارب سادات القبائل لتوجيھھم الوجھة التي يريدھا ملوك في اللغة اآلشورية، وكانوا يرسلونھم إلى " قيبو"الحاضر ب 
آشور، وللتجسس عليھم وإرسال أخبارھم إلى أولئك الملوك حتى يكونوا على بينة من أمرھم، و يتخذوا ما يرون من قرارات 

  .تجاھھم

إذا ما وجدوا في سيد القبيلة ولم يكن من العسير على حكام العراق وحكام بالد الشام، استبدال سيد قبيلة بسيد قبيلة آخر، 
   .المحالف لھم صدا عنھم أو ميال إلى عدوھم، أو نزعة إلى االستئثار بالحكم لنفسه واالستقالل

فالبادية أرض مكشوفة، وأبوابھا مفتوحة ال تمنع أحدا من دخولھا، فإذا جاء سيد قبيلة طامعا في مر كز وأرض وكأل وماء، 
وإذا وجد . من نزل قبله، وطمع في ملكه وتقرب إلى الحكام ليحلوه محله، وليأخذ مكانهووجد في عدده وعدته قوة، نافس 

أولئك الحكام في القادم شخصية قوية وأنه أقوى من السابق، ألنه ظھر عليه بعدد من معه وبقوة شخصيته، وأن السيد القديم لم 
وكل ما يطلبه الحكام ھو ضمان مصالحھم، . الجديد محلهيظل ذا نفع كبير لھم، فال يھمھم عندئذ إزاحته عن مكانه، و إحالل 
لقد . وھكذا البشر في كل مكان وزمان من أية أمة كانوا. ومن يتعھد بحماية مصالحھم صار حليفھم وصديقھم كائنا من كان

فسھم عماال ونجد ساداتھا و قد نصبوا أن. سيطرت القبائل العربية على شواطئ الفرات وھيمنت عليھا في أيام السلوقيين
على تلك الشواطئ منذ منتصف القرن الثاني قبل الميالد وبعده وتدل أسماء أولئك العمال على أن أصحابھا كانوا " فيالركا"

وكلما كانت أسماء الملوك األولين لھذه األسر أسماء عربية، كانت . من أصل عربي، وأن األسر التي كونوھا ھي أسر عربية
فقد جرت العادة أن الملوك المتأخرين يتأثرون بتيارات زمانھم االجتماعية وبرسومه . بھا العربيأكثر داللة على أصل أصحا

وعاداته، فيتخذون ألقابا وأسماء يونانية أو سريانية أو فارسية، تظھرھم وكأنھم من أصل يوناني أو سرياني أو فارسي، على 
   .ة كبيرة في إثبات اصل األسرةحين ھم من أصل عربي، ولھذا كانت ألسماء مؤسس، األسر أھمي

وقد استغل األعراب أھمية الطرق البرية التي تمر بالبوادي، وھي شرايين التجارة العالية بالنسبة لذلك الوقت، فتحكموا في 
 مسالكھا، واستغلوا أھمية الماء بالنسبة للقوافل والجيوش، فلم يكن في وسع جيش قطع البادية من غير ماء، وأخذوا يعاملون

المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي وھو المعسكر الروماني وفقا لحاجتھما إلى ھذه الطرق و الماء ويفرضون : المعسكرين
على المعسكرين شروطا تتناسب مع مواقفھم العسكرية و مع األحوال السائدة بالنسبة لتك األيام، وصاروا يجبرون كل معسكر 

  .لھم لتقديم خدماتھم له، واالنضمام إليه ضد المعسكر الشحيح البخيلمن المعسكرين على تقديم أحسن الترضيات 
و إمارة  Arethusa-Emesa" حمص -الرستن "، وإمارة Edessa" الرھا"إمارة الحضر، وإمارة : ومن ھذه اإلمارات

  .، وحكومة تدمر، ثم حكومة الغساسنة في بالد الشام، وحكومة المناذرة في العراقSingara" سنجار"
حظ إن بعض ھذه الحكومات، تكونت في مدن كانت قديمة عامرة، سكانھا من غير العرب، ومع ذلك صارت مقرا ألسر ويال

أما . حاكمة عربية، باستيالء تلك األسر عليھا وباخضاعھا لحكمھا واتخاذھا مقاما لھم، فصار الحكم عليھا في أيدي تلك األسر
   .غير العرب ولسانھم ھو لسان بني إرم في الغالب المحكومون فھم السكان األصليون، وغالبھم من

وھناك إمارات تكونت على أطراف الحضارة، وفي مواضع، الماء والكال في البادية، أو في مواضع غير بعيدة عن حدود 
ى ھذه الحاضرة من العراق وبالد الشام، وخاصة في العقد التي تتصل بھا طرق القوافل، ويعود الفضل في تكونھا وظھورھا إل

عن التجارة التي " إتاوات"األمور المذكورة، وال سيما موضعھا من خطوط سير القواقل، حيث يتقاض سادات تلك المواضع 
تمر بھا، وعن التجارة التي تحمل إليھا لبيعھا في أسواقھا، فيتجمع لھم دخل ال بأس به من ھذه الجباية التي قد ترتفع أحيانا 

ويكون سادات ھذه المواضع أصحاب حظ عظيم، إذ كانت مواضعھم عصبا . التجارحتى تصل إلى درجات التعسف ب
ضروريا رئيسيا في تجارة البادية، حيث ال تجد القوافل الكبيرة المحملة بالتجارة النفيسة بدا من المرور منھا، فان دخلھم يكون 

   .ألألمكانحينئذ كبيرا، يحملھم على التوسع والطموح وعلى السيطرة على اآلخرين بقدر 

وكما كانت القوافل التجارية والطرق البرية رحمة للمسوطنات الصحراوية التي نشأت وتكونت عند عقد العصب الحساس لھذه 
إذ طالما قضت عليھا وحكمت عليھا بالموت، فقد يجد التجار . الطرق، كذلك صارت تلك الطرق نقمة على تلك المستوطنات

بادية، أو معاملة أطيب من سيد قبيلة منافس، أو حماية عسكرية أقوى، وأصحاب القوافل طرقا أسھل وأقصر في قطھم لل
فيتحولون عن تلك الطرق المسلوكة إلى طرق أخرى فتموت بذلك المستوطنات المقامة عليھا، ويضطر أھلھا إلى تركھا إلى 
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طرق البرية أو في منافستھا، وقد كان الستخدام الطرق المائية من طرق نھرية وبحرية، أثر كبير في إماتة ال. مواطن جديدة
كذلك كان للطرق البرية وال سيما الطرق العسكرية المھمة التي أقامھا الرومان والروم في بالد الشام، أو الفرس في العراق 
أثر كبير في القضاء على المستوطنات التي نشأت في البوادي، إذ فضل التجار السير في ھذه الطرق المأمونة التي ال يتحكم 

ا سادات القبائل في مقدراتھم، وال يدفعون ضرائب مرور عن األرضين على تلك الطرق الموحشة المقفرة المملوءة فيھ
بالمخاطر والتي يتحكم فيھا أبناء البادية في مقدرات التجار، فيفرضون عليھم ضرائب مرور من أرضھم كما يشاءون من غير 

وبذلك أعان أبناء البادية بأنفسھم على إماتة مستوطناتھم في بعض . تقدير لما سيجر ذلك عليھم وعلى التجار من أضرار
   .األحيان

أن أرض الجزيرة ومنطقة الفرات والبادية المتصلة لبالد الشام، كانت في حكم سادات قبائل، " سترابو" "جغرافية"ويظھر من 
مشايخ "قيرة، وحكھم حكم وكان بعض ھؤالء يحكمون أرضين ص. Phylarchus" فيالرك" "عمال"يحكمون وكأنھم 

يشتغل أتباعھم بالرعي، وبعضھم يشتغلون بالزراعة، وآخرون بالتجارة و كان قسم منھم أعرابا : في عرف ھذا اليوم" القبائل
وقد استغل ھؤالء " أيلة"يتنقلون في البادية ومنھم أشباه أعراب، وال سيما أولئك القاطنين على ساحل العقبة، أي خليج 

من التجار، أو يشتغلون ھم أنفسھم باالتجار أو يقومون بنقل التجارة لحساب " العشر"عة أرضھم، فكانوا يجبون األعراب طبي
  .غيرھم من التجار

العراق وبالد : وقد كان األعراب ھم الوحيدين الذين في استطاعتھم حماية الطرق البرية الممتدة بين العالم المتحضر القديم
. سرية يخزنون فيھا الماء" صھاريج"لھم آبار أو عيون، و . الماء" إكسير الحياة"بوادي، وفي أيديھم الشام، فھم وحدھم سادة ال

ولھم مخازن احتياطية مملوءة بھذه المادة الثمينة الضرورية للحياة، يمألونھا من أماكن قد تكون بعيدة عنھم، ثم يحملونھا معھم 
نھا من الجلد، تمونھم بالماء، و تمون القوافل المارة بھم بما يحتاجون إليه وھي قرب كبيرة يصنعو. حيث ذھبوا، والى منازلھم

، بمعنى Scentitae=Skenitaiوقد أطلق اليونان على أكثر ھؤالء اسم . وبما يكفيھم للتنقل من منزل إلى منزل آخر
" سكوث" "سكوت"فظة معناھا الخيمة والبيت، وھي تقابل ل Skenai=Skynai" السكينه"ألن . الساكنين في الخيام

Sukkot في العبرانية، التي تعني الخيمة والبيت أيضا.   

، ھم كما قلت أھل، الخيام، الخيام المصنوعة خاصة من شعر المعز، و ھم أعراب يقطنون البادية Skenitai" سكينيته"وال 
في الشمال  Thapascusو  Europusوطرفي العراق و الشام، تمتد منازلھم في بالد الشام حتى تبلغ الخط الممتد بين 

أما حدود مجاالت ھؤالء األعراب ". سترابون"، على رأي Apaea، و تمتد في الغرب حتى تبلغ حدود "بلينيوس"على رأي 
ويفصلھم النھر عن منازل . كذلك" سترابون"من الشرق، فتمتد من أعالي الفرات حتى تبلغ ملتقاه بدجلة في الجنوب على رأي 

  .Characeneفي كورة  Athali "أتالي"قبيلة 

كانوا يجبون الضرائب من التجار في أثناء مرورھم بمناطق نفوذھم، وكان بعضھم " سكان الخيام"أن سادات " سترابو"وذكر 
يشتط عليھم فيتقاضى منھم ضرائب عالية، وال سيما أولئك الذين ينزلون على ضفتي النھر، فتجنب التجار المرور بمناطقھم، 

وذكر أيضا أن الرومان وسادات األعراب كانوا يسيطرون على الجانب . كان يتساھل فيعاملھم بلطف ورعايةومنھم من 
الغربي للفرات حتى إقليم بابل، وأن فريقا من سادات القبائل كانوا يشايعون الرومان، وفريقا آخر كان يشايع الفرس، وأن 

ال وتوددا إلى الرومان من الذين كانوا يقيمون على مقربة من العربية الذين كانوا يسكنون على مقربة من النھر كانوا أقل مي
  .السعيدة

". سترابو"و الجبال في العراق على رأي  Adiabene" حدياب"سكان الخيام حدود مملكة " السكينيته"وبلغت منازل ال 
كان إلى مكان حيث يكون أن من ھؤالء رعاة، وأن منھم متلصصين يغزون وينھبون، ويتنقلون من س" سترابو"ويذكر 

إلى الشام الذي يسلكه التجار يمر في أرض جماعة من " سلوقية"المرعى، أو تتوافر الغنائم واألموال، وأن طريق بابل و 
   .لھم البادية يتحكمون فيھا كيفما يشاؤون. في أيامه Malliھؤالء األعراب يعرفون ب 

وقد ذكر إن . ، سكان الخيام، و بالزمن الذي ظھرت فيه منه التسمية"ينيتهالسك"شيئا يتعلق بأصل " سترابو"وال نجد في كتاب 
، وعلى بعد ثمانية عشر "بابل"على سدود أرض " قناة"، وھي معروفه عندھم، تقوم على Skenaiمن مواطنھم مدينة اسمھا 

  .Malli" مالي" Malioi "ملوى: "، كما ذكر انھم يسممون اآلن بأسم اخر، ھو"سلوقية"من مدينة  Schoinoi" شوينوى"
، فذھب بعضھم إلى إنھا "مدينة"، إن جاز التعبير عنھا بلفظة skenaiوقد ذھب الباحثون مذاھب عدة في تعيين موضع مدينة 

. Skenai، فالحرة بمعنى المخيم والمعسكر، وھو معنى قريب من معنى لفظة "الحرة"، وذھب بعض آخر إلى إنھا "عكبرا"
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ولكل رأي ودليل في أختياره ". بيت مشكنة"، وھو موضع يقع شمال بغداد، أو "مسجين"أو " مسكين" وذھب آخرون إلى إنھا
  .لذلك المكان

أما ال . ، أي األعراب، انھم كانوا كثرة، وقبائل تنتقل جمع الماء والكأل"سكان الخيام"ألحوإل " سترابو"ويظھر من وصف 
Mailoiمستقرون، تكاد منازلھم تكون ثابتة، ولھم نظام يمكن أن نسميه نظام  ، فانھم كان منھم أشباه مستقرين، وآخرون

حكومة، ويدير شؤونھم سادات منھم، يشرفون على أعرابھم ويرعون طرق القوافل التي تمر بأرضھم، ألنھا تأتي لھم بفوائد 
  .كبيرة

 Emesa" إمارة حمص"، و Hatraالحضر : ومن اإلمارات التي يرجع كثير من الباحثين أصول حكامھا إلى أصول عربية
وھي إمارات ال يمكن أن نقول إن ثقافتھا كانت ثقافة عربية، وان . ، وتدمر، وإمارات أخرىEdessa". إمارة الرھا"و 

غالب سكانھا كانوا من العرب، ولكننا نستطيع أن نقول إن العرب كانوا يتحكمون فيھا، وان ھنالك أدلة تزداد يوما بعد يوم، 
عتقاد بأن العنصر العربي كان قويا فيھا، وان سكانھا كانوا عربا، ولكنھم تأثروا بالمحيط الذي عاشوا فيه، فتثقفوا تزيد في اال

على عادة تلك األيام بثقافة بني إرم، واتخذوا من لسان بني إرم لسانا لھم في الكتابة، ومن قلم بني إرم قلما لھم يكتبون به 
   .ھم بهويعبرون عن إحساسھم وشعورھم وعلم

. كيلومترا منھا" 145"، فھي اليوم آثار شاخصة في البرية بوادي الثرثار جنوب غربي الموصل، على بعد "الحضر"أما 
ولعلماء اآلثار آراء في أصل التسمية، فمنھم من ذھب إلى إنھا من أصل إرمي، ومنھم من ذھب إلى إنھا من أصل عبراني 

في  Atraiو  Atra" اترا"، وقد عرفت ب "العسكر"أي " الحرة"بمعنى  إرمي، ومنھم من رجح إنھا من أصل عربي،
  .في الكتابات التي عليھا في الحضر" حطرا"وھي . في الالتينية Hatra" ھترا"اليونانية، و ب 

نا إن القبائل العربية ھي التي أسست ھذه المدينة، أسستھا في القرن األول قبل الميالد حص E. Herzfeld" ھرتسفلد"ويرى 
منيعا أقام ساداتھا فيه مستفيدين من الخالف الذي كان بين الفرث واليونان، حيث استغلوه بذكاء وحنكة، فحصلوا على أموال 

وكانوا كلما ازداد مالھم وبرزت أھميتھم، ازدادت . من الجانبين، لما لموضعھم من الشأن العسكري والسياسي واالقتصادي
ى صارت مدينة كبيرة ذات شأن، سكنتھا جاليات أجنبية أيضا، أنجزت، وتولت الوساطة في المدينة توسعا وبھاء وعمرانا، حت

  .البيع والشراء، ونقل تجارة آسية إلى تجار أوروبة، وتجارة أوروبة وحاصالتھا إلى تجار آسية

الذين أسسوا ھذه المدينة ، القائل بأن "ھرتسفلد"رأي " م 1951"سنة " الحضر"وقد قوت الكتابات اإلرمية التي عثر عليھا في 
وقد وجد أن نسبة األسماء العربية تزيد على نسبة . ھم قبائل عربية، وذلك لورود أسماء عربية فبھا مع أسماء إيرانية و إرمية

كذلك، وھذا مما يدل على وجود جالية عربية قوية في " بني إرم"، وھي مكتوبة بلغة "تدمر"األسماء العربية في كتابات مدينة 
   .ولكن ذلك ال يعني في الزمن الحاضر أن غالب السكان كانوا عربا. حضرال

واسم ھذا ". ملوك العرب"، على غرار تلقيب ملوك الحضر أنفسھم ب "سادن العرب"وقد نعت رئيس معبد الحضر الكبير ب 
مترجم النص أن ، وذكر "أفرھط سادن العرب: "، أي"رب ي تا دي عرب: "، و قد قال عن نفسه"افرھط"السادن، ھو 

سادن "المألوف في كتابات الحضر أنھا ال تنسب الكاھن إلى عبدة اإلله أي المتعبدين، ولكن تنسبھم إلى اآللھة، بأن يكتب 
قد خالف المألوف، وخالف عادة القوم، " أفرھط"، كما ھو في ھذا النص، ويرى مترجمه أن ..."سادن عبدة اإلله"، ال ..."اإلله

  ".ملك األعراب" "ملك العرب"ملك الحضر من تلقيب نفسه ب " سنطروق"الملك تقليدا لما فعله 

من النصوص التي عليھا في الحضر، جاء فيه اسم " 79"وقد عثرت مديرية اآلثار العامة في العراق على نص وسمته ب 
، على نحو ما "حطرا: "كلوقد ورد على ھذا الش. ، ألول مرة، فلم يسبق ورود ھذا االسم في نصوص سابقة"الحضر"المدينة 

، وھي جملة ذات داللة مھمة بالطبع، ألنھا "و بالحظوظ العائدة إلى العرب: "، كما وردت فيه جملة"بني إرم"ينطق به في لغة 
شأن كبير، ألنه نسبة " عربايا"، و ألسم إقليم "عربواو" "عربايا"تشير إلى العرب ووجودھم في ھذه المنطقة، كما ذكر فيه 

   .رب، وفيه تقع مدينة الحضرإلى الع

غير . أما أسماء ملوك الحضر، فھي أسماء غير عربية النجار، يظھر على بعضھا أنھا إيرانية، وعلى بعض آخر أنھا إرمية
فقد كانت العادة تقليد األجانب وعاداتھم . إن علينا إن نفكر في أن التسميات ال يمكن إن تكون أدلة يستدل بھا على أصل الناس

فقد كانوا يختارون لھم في كثير من األحيان أسماء أو ألقابا من الدول القوية . ختيار أسماء، وال سيما عند الحكام والملوكفي ا
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ولقب نفر منھم " بطلميوس"أفسھم ب " اليطوربين"فقد لقب جماعة من ملوك . التي تتحكم في شؤونھم و التي لھا سلطان عليھم
، وھي من التسميات اليونانية، مع أن اليطوريين ليسوا Philippion" فيلبيون"ب و  Lysanias" ليسنياس"أنفسھم ب 
" الرھا"، مع أنھم عرب، و ھكذا قل عن أھل "بطلميوس"كذلك نجد اللحيانيين يقلدون اليونان، فيلقبون أنفسھم ب . يونانيين

ألقاب يونانية لھم، وھم مع ذلك لبسوا من اليونان، وأمثالھم فإنھم ھم وملوكم قد قلدوا اليونان في أسمائھم وفي اتخاذ " تدمر"و
وينطبق ھذا الرأي على ملوك الحضر أيضا ت . ولھذا ال نستطيع أن نحكم على اصل اإلنسان استنادا إلى األلقاب واألسماء

  .وھي تسمية إيرانية فرثية، ال يمكن أن تقوم دليال على إن أصله من الفرث" سنطروق"فإن 

من كتابات الحضر، ال يكتفى فيھا بذكر اسم الشخص واسم أبيه، و إنما يذكر فيھا اسم جده أيضا، و اسم و يالحظ إن كثيرا 
اينو "وتجد ھذه الطريقة في الكتابات الصفوية كذلك، وقد استدل . وقد عثر على كتابة ورد فيھا اسم ستة أجداد. والد جده أحيانا

ألنسابھم على ھذه الصورة على انھم عرب، ألن العرب يعتنون بالنسب من طريقة تدوين الصفوبين  E. Littmann" ليتمان
ولذھاب بعض أھل الحضر ھذا المذھب في تدوين أنسابھم، رأى . أكثر من عناية غيرھم به، فيذكرون أسماء اآلباء واألجداد
   .بعض الباحثين إن أصحاب ھذه الكتابات ھم من أصل عربي

ويرئ الذين عنوا بدراسة تأريخھا إنھا تعود إلى . فيه فجوات واسعة، لم تمأل حتى اآلنوما زال تأريخ الحضر غامضا ناقصا، 
، وھم Parthians" الفرث"وأما ازدھارھا، فقد كان في أيام . القرن األول قبل الميالد، وربما امتد تأريخھا إلى ما قبل ذلك

وتعرضت للخراب والدمار في " " الساسانيين"و " ومانالر"وقد عاركت . في الكتب العربية" ملوك الطوائف"و " االشكانيون"
ولم تتمكن بعد ھذا الحادث من . للميالد" 241"في الكتب العربية، وذلك سنة " سابور الجنود"المعروف ب " سابور"أيام 

  .للميالد، فوجدھا خرابا" 363"استعادة نشاطھا وقوتھا، فذكر إن جيشا رومانيا مر بھا سنة 

ويظھر انه كان مؤسس ساللة ملكية من . ، وقد ورد اسمه في طائفة من الكتابات"سنطروق"الملك ومن ملوك الحضر، 
ويظھر إن . ولعله كان أول من ملك الحضر". نصر" "نصرو مرى"وقد عرف أبوه باسم . السالالت التي حكمت ھذه المدينة
من " 388"من نصوص الحضر، مؤرخ بسنة  "82"وقد ورد اسمه في نص رقم برقم . أباه لم يكن ملكا، ولكن كان كاھنا

كان يحكم في النصف الثاني من القرن األول " سنطروق"ومعنى ھذا إن الملك . للميالد" 77"التقويم السلوقي، الموافق لسنة 
  .ينةويعد ھذا النص من اقدم النصوص المؤرخة التي عليھا في ھذه المد. وال يستبعد إن يكون قد حكم قبل ھذا العھد. للميالد

بعد اسم الملك شأن " ملك العرب"، و لورود جملة "سنطروق ملك بن نصرو مريا: "وقد عثر على كتابات أخرى، ورد فيھا
   .كبير بالطبع، ألنھا توضح عالقة ھذا الملك بالعرب بكل جالء

، افي "مريا"يلقب بلقب ، وكان "ورود" "اورودس: "منھم. وقد أمكن الحصول في ھذا اليوم على أسماء عدد من حكام الحضر
و والد الملك " نشرى ھاب" "نشرى ھبه"وھو ابن . كذلك" مربا"، وقد لقب بلقب "نصر" "نصرو"و "الرئيس"و " السيد"
في أحد " الرئيس"أي " مريا"، وقد لقب ب "ولوجس" "ولجش" "ولجس"ثم ". األول"الموسوم ب " سنطروق" "سنطرق"

، "مريا"مما يدل على أنه عاف لقب . ، في نص آخر"ملك األعراب" "لك العربم"، أي "ملكا ذي عرب"النصوص وبلقب 
" مريا"وھو أضخم من لقب ". ملك"أي السيد أو الرئيس، الذي لقب به في أول عھده بالحكم، وھو لقب أسالفه، واستبدله بلقب 

  .بالطيع

جرم "قام ذلك التمثال وأمر بتسطير الكتابة وقد أ". تمثال ولجش ملك العرب: "وقد عثر على تمثال كتب على قاعدته جملة
  ".الالت بن حي

ملك "، أي "ملكا دي عرب"، وقد لقب ب "نصر ومريا" "نصر" "نصرو"األول، وھو ابن " سنطروق" "سنطرق"ثم الملك 
  ".م 78=  77"وقد كان حكمه في النصف الثاني من القرن األول بعد الميالد " األعراب

  .الثاني" سنطروق" "سنطرق"، وھو والد الملك "ملكا دي عرب" "ملكا ذي عرب"الملقب بلقب ، "عبد سميا"ثم الملك 

وملك آخر اسمه . كذلك" عبد سميا"، ھو والد ملك آخر اسمه "عبد سميا"الثاني، وھو ابن الملك " سنطروق" "سنطرق"والملك 
  .في عربيتنا" معن"أي " معنى" "معنا"
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مبراطور الروماني ذا المطامع الواسعة في الشرق األدنى، كان قد فكر في االستيالء على اإل" م 117 - 98" "تراجان"ولعل 
إذ عثر على منار في طريق سنجار دون عليه اسمه، يشير إلى  0" عبد سميا"أو أيام " سنطروق" "سنطرق"الحضر في عھد 

على الحضر، وبعد إن حاصروھا مدة، تراجعوا ولكن الرومان لم يتمكنوا من االستيالء . وصوله إلى ھذه المواضع من العراق
  ".أنطاكية"عنھا، ألنھم وجدوا صعوبة في فتحھا، وعادوا إلى 

أي " ملكا"، الملقب بلقب "سنطروق" "سنطرق"، وھو ابن "نوھرا"، وھو ابن "نشرى ھب"اسم " 139"وقد ورد في النص 
   ".الملك"

بتعبير اصح، والذي ورد اسمه في النصوص، دون إن " اثال الملك" أو" أثال" "اثل"، أي الملك "اثل ملكا"ويظن إن حكم 
يذكر اسم والده، كان يحكم الحضر في منتصف القرن الثاني للميالد، أو في النصف الثاني منه، و ھو ملك ال نعرف صلته 

  .بالملوك المتقدمين

الذي كان حكمه في حوالي السنة  Septimius Serverus" سبتيميوس سفيروس"، فقد كان من معاصري "برسميا"واما 
فقد صبر بجنوده ودافع معھم عن أسوار مدينته حتى . وكان من خصومه المزعجين. بعد الميالد" 211"إلى السنة " 193"

اكرھه على فك الحصار عن الحضر وعن التراجع عنھا، بسبب العطش الذي اثر في جيشه، على حين كان الماء كثيرا في 
وبسبب ا لمقاومة العنيفة التي أظھرھا الفرسان العرب، و إلقاء أھل الحضر، قنابل النفط على جيوش . مالمدينة مخزونا عندھ

   .الرومان ومقاومتھم مقاومة عنيدة حملت الرومان على التراجع عن المدينة وفك الحصار عنھا

خطيرا في عالم التجارة لموقعھا  وكانت تلعب دورا. ولما ظھرت الدولة الساسانية كانت الحضر على صالت طيبة بالرومان
المھم بالنسبة لطرق القوافل لذلك الوقت، فتحرش بھا الساسانيون وغزوھا، ثم دمروھا في األخير، وكان سبب ذلك ھو أن 

األول، مؤسس الدولة الساسانية ومھدم كيان الدولة األشكانية، دولة الفرث، لما انتصر على دولة الفرث، حارت " اردشير"
ت الصغيرة، وفي جملتھا حكومة الحضر، في أمرھا، وظنت أن النصر سيكون للفرث، فوقفت موقف الحذر من الدويال

أن من األصلح له إن ينضم إلى الرومان الذين كانوا قد توجھوا نحو الشرق، " الضيزن"الساسانيين، ورأى ملك الحضر 
كما تذكر الموارد العربية، وأسر " شھر زور"في معركة فھاجمھم وتغلب عليھم . ، وان يھاجم الفرس"ميديا"واستولوا على 

، "سابور الجنود"األول، وھو " سابور"فسار . للميالد تقريبا" 232"وكان ذلك في حوالي السنة . بنتا من بنات ملك الفرس
على حصنه  "سابور"، وأناخ "الضيزن"، فتحصن "الضيزن"، إلى الحضر يريد االنتقام من "أردشير األول"وھو ابن الملك 

فوقعت في حبه، فراسلته و " سابور"رأت " النضيرة"أربع سنين، من غير أن يتمكن من فتحھا، ثم إن ابنة للضيزن اممھا 
أرشدته إلى طريقة يمكن بھا من إحداث ثغرة في سور المدينة فقتحھا، واستولى عليھا وقتل أباھا، وأباد أھل المدينة، وأخذ 

فأمر رجال فركب فرسا جموحا، ثم عصب غدائرھا بذنبه، ثم "بعين التمر، ثم تذكر خيانتھا النضيرة فأعرس بھا " سابور"
  ".استركضھا فقطعھا قطعا

الحضر، وكان بھا رجل : وكان بحيال تكريت بين دجلة والفرات مدينة يقال لھا: "لمدينة الحضر، فقال" الطبري"وقد تعرض 
  : ول فيه أبو دواد اإلياديالساطرون، وھو الذي تق: من الجرامقة، يقال له

  وأرى الموت قد تدلى من الحض ر على رب أھله الساطرون

   .إن الضيزن من أھل باجرمى: والعرب تسميه الضيزن، و قيل

وزعم ھشام بن الكلبي انه من العرب من قضاعة، وانه الضيزن بن معاوية ابن العبيد بن األجرام بن عمرو بن النخع بن سليح 
وزعم انه . ران بن الحاف ابن قضاعة، وان أمه من تزيد بن حلوان اسمھا جيھلة، وانه إنما كان يعرف بأمهبن حلوان بن عم

ملك ارض الجزيرة، وكان معه من بني عبيد بن األجرام وقبائل قضاعة ما ال يحصى، وان ملكه كان قد بلغ الشام، وانه 
فلما قدم من غيبته اخبر بما كان منه، . سابور بن أردشيرتطرف من بعض السواد في غيبة كان غابھا إلى ناحية خراسان 

فلما ... ذلك من فعل الضيزن، عمرو بن إلة بن الجدى بن الدھاء بن جشم بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة: فقال
قام سابور اخبر سابور بما كان منه، شخص إليه حتى أناخ على حصنه، وتحصن الضيزن في الحصن، فزعم ابن الكلبي انه أ

ثم ذكر قصة ابنة الضيزن مع سابور وخيانتھا . على حصنه أربع سنين ال يقدر على ھدمه وال على الوصول إلى الضيزن
  .ألبيھا وكيف كان مصيرھا
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، إن سابور أباد أفناء قضاعة الذين كانوا مع الضيزن، فلم يبق منھم "ابن الكلي"في روايته التي يرفعھا إلى " الطبري"ويذكر 
  .، وكان مع الضيزن"عمرو بن إلة"ثم ذكر في ذلك شعرا نسبه إلى . ق، و أصيبت قبائل من بني حلوان، فانقرضوا ودرجوابا

الضيزن بن "إن الملك بالحضر كان لبني العبيد بن األبرص بن عمرو ابن اشجع بن سليح، وكان آخرھم " ابن خلدون"وروى 
لما أغار على الحيرة و ھزم أھلھا، سار " سابور ذا األكتاف"إن " البكري"وذكر . المعروف بالساطرون" معاوية بن العبيد

فنزلوا به، وھو بناء بناه الساطرون الجرمقاني، فأقاموا به مع " الضيزن بن معاوية التنوخي"معظمھم إلى الحضر، يقودھم 
وقد فرق البكري بين . ك حتى غلبتھم غسان، استولوا على المل"عمرو بن عدي"فلما قتلھا . الزباء، فكانوا رب لھا ووالة أمرھا

   .الضيزن و الساطرون

األعشى "، و بعضه إلى "أبي دواد اإليادي"وقد ورد في أثناء القصص المروي عن الضيزن والحضر شعر نسبوا بعضه إلى 
، خبر حصار ونجد في شعر األعشى". عدي بن زيد العبادي"وبعضا إلى " عمرو بن إلة"، وبعضا آخر إلى "ميمون بن قيس

في شعره أن صاحب الحضر شاد حصنه بالمرمر، وجلله " عدي ابن زيد العبادي"حولين للحضر، وذكر " شاھبور الجنود"
وھو من ھذا الشعر . ثم باد ملكه، فصار بابه مھجورا، بعد أن كانت دجلة تجبى له والخابور. كلسا، وللطير في ذراه وكور

  .ة واحتقار الدنيا وازدرائھا، سر طابع أغلب الشعر المنسوب إلى الشاعر البائسالحزين الذي يغلب عليه طابع الموعظ
وھو لفظ إيراني األصل انتقل . في كتابات الحضر حرف، فصار الساطرون عند أھل األخبار" سنطروق"و الساطرون، ھو 

وقد عرف بھذا االسم أحد . ريقيةفي اللغة اإلغ" سنتروسس"، وصير "سنطروق"من اللسان اإليراني إلى لغة بني إرم، فصار 
  ." .م. ق 69أو  70حتى  - 75أو 76سنة " "االشكانيين"الملوك الفرث 

و . ، أي من اآلراميين"بني إرم"كان من الجرامقة، فمعنى ذلك أنه كان من " الساطرون"من أن " الطبري"وإذا أخذنا برواية 
وإذا . الصغر، وقد عرفوا بالجرامقة نسبة إلى ھذه األرض" الزاب"الواقعة شرق دجلة جنوب " جرمقايه" "جرمقايا"ھم سكان 

، فإن في الرواية الثانية "باجرمى"ھو من أھل " الضيزن"أخذنا بروايته ايضا من أن الساطرون كان يعرف بالضيزن، وأن 
   .تأييد للرواية األولى من إن الساطرون كان من بني إرم، ولم يكن من العرب

من جھة األم، وانه ملك ارض " تزيد"يقول انه من العرب وانه من قضاعة من جھة األب، وانه من " يابن الكلب"غير إن 
سابور بن "وانه انتھز فرصة غاب . و قبائل قضاعة" بني عبيد بن األجرام"الجزيرة، وان ملكه بلغ الشام، وكان معه من 

من غيبته اخبر بما كان منه، فشخص إليه " سابور"دم إلى ناحية خراسان، وتطرف في بعض ناحية السواد، فلما ق" أردشير
  " .األعشى"، وحولين كما جاء في شعر "ابن الكلبي"حتى أناخ على حصنه أربع سنين في رواية 

  .للحضر" سابور"بشأن حصار " ابن الكلبي"رواية " نولدكه"وقد أنكر 

" سابور"و كان ابتداء حكم . للميالد" 241"ي سنة األول، وذلك قبل وفاته ف" أردشير"وقد كانت الحضر قد فتحت في عھد 
، بل بملك آخر من ملوك "السابور"ال عالقة لھا بھذا " الضيزن"وغيره إن قصة " نولدكه"، لذلك رأى "241"األول سنة 
على  و من الغرب" الجزيرة"المذكور كان رئيسا من رؤساء قبائل عربية متنفذة كانت تغير من " الضيزن"وان . الساسانيين

  .ارض السواد

وقد عرف ھذا . ميالد!ل" 379"حتى سنة " 309"الثاني الذي حكم من سنة " سابور"أھل األخبار ھو " سابور"ورجحوا كون 
الذي حفره لحماية األرض الخصبة المأھولة من ھجمات " خندق سابور"و " األنبار"الملك بغزوه للعرب، وھو صاحب 

، وحيث كانت "المناظر"وغزا ارض بكر وتغلب التي تقع بين الروم والفرس " خراسان"ا وقد كان ھذا الملك قد غز. األعراب
   .تنزل قضاعة

تعبيرا يشير " عمرو بن إلة"و " األعشى"الوارد في شعر " شاھبور الجنود" "سابور الجنود"وقد رأى بعض الباحثين إن تعبير 
" اصبھبذ"المذكور لم يكن ملكا، بك كان قائدا من قادة الجيش، وان ھذا التعبير ھو ترجمة لمصطلح " سابور"إلى إن 

Spahbad  اسبھبذ" "اصبھبذ"وكان بدرجة " سابور" "شابور"قصود به رجل اسمه وان الم". صاحب الجيش"الذي يعني "
، فھو عامل من العمال العرب من سادات القبائل، "الضيزن"و أما ". م531 - 488"األول " قباذ"، وذلك في أيام "الري"على 

مرج "و " طيزن آباد"ة ، الذي يجوز أن يكون صاحب المدينة المسما"قباذ"الذي كان في أيام " طيزانيس"قد لم يكون 
  .على الفرات" الضيازن
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و ھي قبيلة قد تكون لھا صلة بقبيلة ورد ". بني تيم" "بني تيمو"ومن القبائل التي ورد اسمھا في كتابات الحفر، قبيلة عرفت ب 
القبائل  ويظھر أنھا كانت من. اسمھا في كتابات عثر عليھا في وادي حوران بالعراق، وفي كتابات عثر عليھا في تدمر

المعروفة في الجزيرة وفي بادية الشام في القرن األول قبل الميالد فما بعده، ويدل اسمھا على أنھا من القبائل العربية المتنقلة 
  .التي انتشرت بطونھا في منطقة واسعة في ذلك العھد

لوا ھذه المواضع في زمن لم فھم على رأيھم من عرب قضاعة نز. ھذا ما عرفه أھل األخبار عن الحضر و عن أھل الحضر
  .يحددوه، وأقاموا ھناك

عن الحضر قد جاء به من عنده، فال بد أن يكون قد أخذه من موارد فارسية أو ارمية، " ابن الكلبي"وال أظن إن ما أورده 
م ھذا من وأغلب ظني انه اخذ ذلك عن أھل الحيرة، وقد كان لرجال الدين فيھا من النصارى علم بالتواريخ، أخذوا علمھ

  .موارد متعددة، وعنھم نقل ما أورده عن الحضر

أيضا، فإن معارفنا عنھا من ناحية صلتھا بالعرب ال تزال " أرفه" "أورفة"، وتعرف ب Edessa" الرھا"وأما مملكة 
، "نىبت: "وقد أزھرت قبل الميالد، وظھرت مثل جملة مدن في ھذه المنطقة، منھا. ضئيلة، وھي من مدن الجزيرة العليا

   ".سنجار"أي  Singara" سنكارا"ونصيبين، و 

" أورھة"ويقال للرھا ". العربية"في جملة مدن  Carrhoe=Callirhoeو  Edessa" الرھا" "بلينيوس"وقد أدخل 
Orrhoe=Orhai المعروفة باسم " ديار مضر"وھي من . في السريانيةOrrhoene=Osrhoene وھي . قديماOrroei 

. Seleuces" سلوقيوس األول"ومن جملة األرضين الداخلة في العربية، ومن المدن التي جدد بناءھا . "بلينيوس"في تأريخ 
  .الرابع Antiochus" انطيوخس"، نسبة إلى "انطوخيه"وعرفت أيضا باسم 

ليونان مملكة عد الكتبة ا. Osrhoene=Orreiوقد تكونت في القرن الثاني قبل الميالد مملكة في ھذه المقاطعة، مقاطعة 
سبب تكونھا إلى حالة  Rostovtzeff" روستوفتزيف"والرومان ملوكلھا من العرب، وعدوا سكانھا عربا كذلك، و يعزو 

وذكر " . االشكانيين لھا"على أثر انحالل دولة السلوقيين و احتالل الفرث " ما بين النھرين"الفوضى التي ظھرت في 
كان يحكم ھذه األرض في األيام  Osroesنسبة إلى ملك اسمه  Osroesإن ھذه المقاطعة إنما دعيت " بروكوبيوس"

   .الغابرة، وكان حليفا للفرس

 Edessene Chronicle" حولية الرھا"مرتبة ترتيبا زمنيا بحسب حكم الملوك في " الرھا"وقد وجدت أسماء ملوك 
المدونة حوالي سنة " آمد"لى مقربة من ع" حولية زقنين"بعد الميالد، وفي حولية أخرى ھي " 540"المدونة حوالي سنة 

ويظھر من دراسة ھذه األسماء إن بينھا أسماء . بعد الميالد، كما وجدت أسماء بعضھم على نقود ضربت في أيامھم" 775"
، أو "سھرو"، أو "سحرو"، و "عبد"، و ھو "عبدو"، و "بكر"، و ھو "بكرو"، و "معن"، وھو "معنو: "عربية نبطية، مثل

" الرھاء"وقد استدل بعض الباحثين من تسمي ملوك ". وائل"، و "مذعور"، أو "مزعور"، و "أبجر"، و "سحر"و ، أ"سھر"
ھي كورة عربية، ومن  Osrhoeneعلى إن كورة " بلينيوس"بأسماء عربية، وال سيما الملوك األولين منھم، ومن نص 

ما بعده قبل الميالد، إذ كانت القبائل العربية قد توغلت القرن الثاني و Mesopotanmiaالوضع السياسي العام في الجزيرة 
  .في ھذه المنطقة، استدل من كل ذلك على إن أھل الرھا وحكامھا كانوا من اصل عربي

الرھاء بن "، أو إلى "ذعر" "الرھاء بن البلندي بن مالك بن دعر"إلى رجل سموه " الرھا"وقد نسب بعض أھل األخبار بناء 
ھو " الرھا"إن اسم " يحيى بن جرير النصراني"نقال عن " ياقوت"وذكر ". دعر بن حجر بن جزيلة بن لخمسبند بن مالك بن 

قوله " يحيى ابن جرير"وقد أخذ ". سلوقس"في الرومية، وقد بنيت في السنة السادسة من موت اإلسكندر، بناھا الملك " أذاسا"
   .من ايدي الروم" م 639"لمسلمون في سنة وقد انتزعھا ا. ھذا من كتب سريانية أو يونانية وال شك

أن اسمي ھذين اإللھين  Mordtmann" موردتمن"، ويرى Monimosو  Azizus=Azizos: ، اإللھان"الرھا"ومن آلھة 
ھو عربي  - Monimosوھو  -ھو عزيز، واآلخر  -  Azizusليسا إرمين ظ ولكنھما عربيان أصليان، وأن أحدھما وھو 

 Provincia" الكورة العربية"ودليله على ذلك ورود اسميھما في الكتابات اليونانية التي عثر عليھا في . كذلك، وھم منعم
Arabia .نبو"و" بعل"واإلله . وھما في رأيه من الھة عرب ھذه المنطقة، وإن أضافھما بعض الكتاب إلى السريان الوثنيين."  
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ب السرياني واألدب النصراني و تأريخ النسطورية، وقد أزھرت ھذه المدينة خاصة في أواسط وللرھا شأن خطير في األد
ومراسالت " المسيح"رسالة قبل إنه بعثھا إلى  Abgar" أبجر"وتنسب إلى ملكھا . القرن الرابع و في القرن الخامس، للميالد

  .مع الحواريين األولين

  ".نبع خليل الرحمان"بركة إبراھيم "لموضع الذي يعرف اليوم باسم ا Kallirrhoe=Callirhoe" كاليرھو"ويراد ب 
عربا، مقرھم  Mesopotamia, Arabes,Qui Praetavi Vocantur" الجزيرة"أن سكان " بلينيوس"وذكر 

Singaraنزل به في أثناء سيره على " تراجان"ويظن أن . وھو موض قديم كان معروفا في أيام اآلشوريين. ، أي سنجار
  .Ktesiphonر س قطيسفون الحض

فقد حكمتھا أسرة . أي حمص، فيشبه تأريخھا من أوجه عديدة تأريخ مدينة تدمر Emesa=Homesa=Hemesaأما 
عربية، و أزھر تأريخھا في الزمن الذي أزھرت فيه حكومات المدن األخرى التي ظھرت على اثر المضعف الذي حل 

أيضا عند  Emesaوعرفت ب . وعلى مسافة ميل منه Orontesالعاصي  وتقع في السھل الذي يرويه نھر. بالسلوقيين
، مقر أسرة عربية "الرستن"المجاورة لحمص، وھي  Arethusaكانت مدينة " بومبيوس"وفي أيام . اليونان والرومان

 Septimius Severus" سبتيموس سفيروس"وبلغت أوج ازدھارھا في أيام . Elagabalusوفيھا ولد القيصر . حاكمة
   .، و كانت أسقفية في عھد البيزنطيينAlexander Severusاسكندر سفيروس  Elagabalusوفي أيام 

 Sampsigeramusفاألسماء . وقد استدل بعض الباحثين من صور أسماء ملوك حمص على أصلھم العربي
وھي أسماء ترد في . ھي أسماء تحمل طابعا عربيا خالصا Soemusو  Azizusو  Iamblichus=Jamblichusو

فاالسم . نصوص صفوية، و في نصوص عربية أخرى أيضا، مما يحملنا على الذھاب إلى إن ملوك حمص ھم عرب كذلك
" جميل"أو " يملك"يمكن إن يكون  Jamblichus، واالسم "شمس جرم"يمكن إن يقرأ  Sampsigeramusاألول و ھو 
أو " سھيم"أو " سخيم"، فيمكن إن يكون Soemus، و أما االسم "عزيز"، أي "عزيزو"ھو  Azizoذلك، واالسم أو ما شابه 
  .ما شاكل ذلك

، شأنھم في ذلك شأن سادات القبائل العربية الذين كانوا كھنة "الشمس"المذكورين كھنة يخدمون ھيكل " حمص"وقد كان حكام 
  .ين أتباعھميخدمون آلھة القبيلة ويتحدثون باسمھا ب

من " قنسرين"أي  Chalcisكون مشيخة في  Maniko" مانيكو"أن شيخا عربيا اسمه " اصطيفانوس البيزنطي"وقد ذكر 
  .بالد الشام

، وھي من أعمال "الحيار"وفي . بمدة طويلة" اصطيفانوس"وكانت القبائل العربية قد استقرت في ھذه المنطقة قبل أيام 
ولما . بعد الميالد، فانتصر الغساسنة على خصومھم انتصارا كبيرا" 554"لمناذرة في سنة قنسرين، اصطدم الغساسنة با

وانتزعوھا من البيزنطيين، كان للقبائل العربية سلطان واسع في مناطق قنسرين وحلب ومنبج " قنسرين"استولى الفرس على 
  .وبالس

ابن " يطور"وھم من نسل ". إسماعيل"ي التوراة من نسل من القبائل العربية اليدوية، وھي ف Ituraean" اليطوريون"ويعد 
وھي من . ، و تقع في جنوب غربي دمشق"جدورا"والجليل، وتسمى  Trachonitae" اللجاة"وتقع أرضھم بين . إسماعيل

  .المناطق التي امتزج فيھا العرب ببني إرم

، وتوسعوا نحو الغرب Heliopolis" بعلبك"على ، واستولوا Massyasوقد توسع اليطوريون فدخلوا لبنان، وسكنوا البقاع 
ابن  Ptolmaios" بطلميوس"وذلك في أيام ملكھم المعروف ب . Berytosوبيروت  Bybols" جبيل"حتى ھددوا 
Mennaios.   

وھو اسم والد الملك  Mennaiosومن اسم " اإلشماعيليين"وقد استدل بعض العلماء من حشر التوراة اليطورين في 
الذي عاش في القرن األول قبل الميالد، ومن عثورھم على أسماء يطورية في كتابات التينية يونانية تشير إلى " بطلميوس"

فقد تأثر بھذه الثقافة . إنھا أسماء عربية األصل، استدلوا من ھذا كله على انھم من العرب، وان كانوا قد تأثروا بثقافة بني إرم
  .لعرب الشمالييناكثر ا



 

484 
 

ووجھة نظرھم ھذه في األسماء، ھي التي جعلتھم . ويعلق بعض العلماء أھمية كبيرة على أسماء األشخاص في إثبات أصولھم
وترد تلك األسماء في . يذھبون إلى إن من ذكرناھم ھم عرب في األصل، فان الطابع الظاھر على أسمائھم ھو طابع عربي

فالنبط أنفسھم ھم عرب، كما . ابھا ھم عرب من غير شك، وان دونوا بقلم نبطي و بلغة نبطيةالكتابات الصفوية حكم و أصح
  .أشرت إلى ذلك في مواضع من ھذا الكتاب، وكما سأشير إلى ذلك في مواضع تأتي

الباحثين الحكم في إن تدوين أھل الشرق األدنى ألفكارھم ولما يجول في خاطرھم بلغة بني إرم وقلمھم، جعل من العسير على  
ويدفعنا ھذا التدوين إلى وجوب اتخاذ موقف حذر . أصول الشعوب التي دونت بتلك اللغة والتي عاشت في الھالل الخصيب

ومتأن في إبداء آراء قطعية في أصول من ذكرنا، فنظرية الحكم على أصول الناس استنادا إلى أسمائھم وان بدت إنھا نظرية 
فأكثر أسماء المسلمين في ھذا اليوم ھي أسماء عربية خالصة، ما في ذلك شك، فھل . مع ذلك غير علميةمعقولة مقبولة، لكنھا 

ثم إن علينا أن نتذكر إن أسماء القبائل واألشخاص عند  ؟يجوز لنا أن نستنبط من ھذه األسماء بأن حملتھا ھم من اصل عربي
ير من األحيان، بل إن علينا إن نتذكر إن ثقافة تلك الشعوب الشعوب السامية ھي، متقاربة ومتشابھة، وھي واحدة في كث

وآراءھا متقاربة، و يعني ھذان إن من الواجب علينا أال نتسرع فنحكم بأن ذلك مأخوذ من ھذا الشعب أو من تلك الشعوب، 
نظري ميزانا توزن به وان ذلك الشعب أو ھذا ھو األصل، فمسألة تشابه األسماء و تقارنھا في النطق، ال يمكن أن تكون في 

و ھل يعقل إن يكون األعاجم المسلمون عربا، ألن أسماءھم عربية، أو إن زنوج الواليات المتحدة ھم من أصل . أصول الناس
" بالمرا"المدينة المعروفة ب " تدمر"ويتصل الحديث عن ھذه اإلمارات بالحديث عن  ؟أوروبي ألن أسماءھم أوروبية

Palmyra تغالت فالصر "في كتابات " تدمر امورو"وھي . ذين ورثوا ھذه التسمية من اإلغريق و الالتينعند الغربيين ال
  .وسأتكلم عنھا بعد حين. في رأي بعض الباحثين" تغلت فالسر" "تغلث فالسر" "األول

  ساسانيون و بيزنطيون: الفصل الثالث والثالثون

، في The Parthians" البرث" "الفرث" "البارثيين"حكومة  حدث تطور خطير في الشرق األدنى بعد الميالد، فقد زالت
وھي حكومة نبعت من ثورة على الحكومة ". الساسانيين"، وحلت محلھا حكومة عرفت بحكومة ."م. ب 226"حوالي سنة 

ولم يكن  السابقة، تولى كبرھا ملوك أقوياء اظھروا حزما وشدة جعلت الروم يھابونھم، ويرون انھم مكافئون لھم في القوة،
  .بھذه النظرة من قبل" الفرث"الروم ينظرون إلى 

عاصمة الجزء " القسطنطينية"، فقد انقسمت اإلمبراطورية إلى قسمين، وصارت "رومة"وحدث تطور مشابه في إمبراطورية 
مع الفرس، ، وتولت ھذه اإلمبراطورية إرث النزاع "م 335"، وذلك في سنة "البيزنطية"الشرقي،الذي كون اإلمبراطورية 

  .النزاع الموروث من االسكندر، واصبحت بحكم وجودھا في بالد الشام وفي مصر على اتصال بالعرب في البر وفي البحر

فقد كانت لكل من . وكان ال بد للساسانيين والبيزنطيين من التعامل مع العرب، ومن استرضائھم، ووضع حساب لھم
كان في كل من اإلمبراطوريتين قبائل ذات شأن نازلة في أرضھا في مناطق  اإلمبراطوريتين حدود واسعة طويلة معھم كما

بادية الشام التي تمأل الھالل الخصيب، فقد كانت مملوءة بقبائل عربية تعرف عند : و أما البادية. حساسة ھي حافات الحدود
يام، وھي كما قال أحد المؤرخين ، وتعني الكلمة األخيرة سكان الخيام، أو أھل الخScenitesو  Saracensالروم باسم 

إذا وجدت أرضا خصبة عاشت عليھا، و إال كسبت معيشتھا . في تنقل مستمر وحركة دائمة من مكان إلى مكان" الكالسيكيين"
على ارض الفرس أو الروم، فإذا جابھتھا قوة، تقھقرت إلى البادية حيث يعسر على غير األعراب ولوجھا . تغير. بالغزو
لھذا لم يكن أمام الحكومات الكبيرة إال استرضاء تلك القبائل، لصيانة حدودھا ولالستفادة منھا في إلقاء الرعب في  و. لتأديبھم

   .قلوب األعداء و الخصوم

، وعقد اتفاقيات ود "أكسوم"من قبلھم، وھي سياسة التقرب إلى سادة " رومة"وسلك البيزنطيون السياسة التي سلكھا حكام 
مان مصالحھم وللضغط على حكام السواحل العربية المقابلة لھم لجلبھم إلى جانبھم ولمنعھم من التحرش وصداقة معھم، لض

بسفنھم وبتجارھم الذين كانوا يرتادون البحار إلى الھند والسواحل اإلفريقية ويقيمون في مواضع من السواحل والجزر على 
سياستھم ھذه نجاحا أدى إلى غزو الجيش لليمن بتحريض من وقد نجحت ". سقطرى"شكل جاليات، كما ھي الحال في جزيرة 

  .الروم فيما بعد

أيضا في تقوية حدود بالد الشام وضمان سالمتھا من غارات األعراب أو الفرس عليھا، ببناء " رومة"وسلكوا سياسة حكام 
 Diocletian" خطة ديوقليطيان"سلسلة من االستحكامات في البوادي وفي مفارق الطرق المؤدية إلى تلك البالد، وبتقوية 
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قلب الدفاع، " تدمر"الدفاعية الشھيرة التي وضعھا، بالدفاع عن الحدود من مصر إلى نھاية الفرات وفي جملتھا تحصين مدينة 
 والمواقع العسكرية األخرى المقامة في البادية، لتكون الموانع األولى لألعراب من مھاجمة بالد الشام، والرادع الذي يردعھم

   .عن التفكير في الغزو

وفي جملة مما اتخذه البيزنطيون من وسائل التأثير في الشرقيين، وفي جملتھم العرب، نشر النصرانية، الديانة التي قبلوھا 
. وفي نشر النصرإنية تقوية لنفوذھم، وسند لسياستھم في نزاعھم مع الساسانيين. ودانوا بھا، واتخذوھا ديانة رسمية للدولة

راھم يشجعون إرسال البعثات التبشيرية و اإلرساليات الدينية إلى إفريقية والى بالد العرب والى الھند، وينفقون بسخاء ولھذا ن
التي امتازوا بصنعھا، والعمال الروم " الفسيفساء"لبناء الكنائس في تلك األرضين يرسلون الخشب النفيس الالزم للبناء، و 

مة جميلة تبھر العيون وتقر األفئدة، و تؤثر في العقول، فتجلب إليھا الناس وتستھويھم، وھناك الھرة في البناء، ليبنوا كنائس فخ
يتلقاھم المبشرون الذين أوفدوا للتبشير، بتلقينھم النصرانية و اإلخالص إلخوانھم في الدين وفي طليعتھم الروم بالطبع، وفي 

هللا، ودورا للتبشير السياسي والثقافي، ومركزا من مراكز  دورا لعبادة" الكنائس"وبذلك صارت . ذلك كسب سياسي عظيم
  .االستعالمات والتبادل الثقافي في مصطلح ھذا الزمن

جذبت إليھا القبائل الساكنة على حدود األرياف واألطراف، أي . وتمكنت النصرانية من كسب بعض العرب، فجرتھم إليھا
وقد كان من . السياسية والعسكرية للساسانيين وللبيزنطيين على حد سواء سكان المناطق الحساسة الدقيقة بالنسبة إلى الخطط

سوء المصادفات أن النصرانية كانت قد تجزأت إلى شيع، وان غالبية النصارى العرب تمذھبت بمذھب يخالف مذھب الروم، 
كثيرا بموضوع اختالف " طينةالقسطن"ولھذا لم يحفل ساسة . و لكنھا كانت تشعر على كل حال أنھا مع الروم على دين واحد

المذھب، وان تألموا من وجوده وظھوره،فساعدوا نصارى اليمن ونصارى األماكن األخرى من جزيرة العرب على اختالفھم 
   .عنھم، و عملوا في الوقت نفسه على نشر مذھبھم بين العرب، ليتمكنوا بذلك من إيجاد محيط ثقافي سياسي يؤيد البيزنطيين

وسعوا في . وغيرھم ممن حكم قبلھم" الفرث"ون بتقوية حدودھم مع الھادية كما فعل البيزنطيون، وكما فعل وعني الساساني
في المشارف المؤدية إلى أرياف العراق " المسالح"استرضاء سادات القبائل وأصحاب السلطان من حكام البوادي، وبنوا 

ھم وتجمعاتھم، لتكون الحكومة على علم بما يريدون فعله، لحمايتھا من الغزو، ولتقوم بتأديب األعراب ومراقبة حركات
ووضعوا في الخليج سفھنا لحماية سفنھم من التحرش بھا، ولحماية حدودھم الجنوبية الواقعة على الخليج من التعرض للغزو 

  .، عدة موانئ بحرية ونھرية لھذا الغرض"م 241 - 225" "أردشير األول"وأقام 

فقد كان اليونان والرومان ثم البيزنطيون . في عربيتنا بالنسبة إلى حماية بالد الشام" المناظر"ما يقال له " المسالح"و تقابل ھذه 
وھي تتكون من قالع . من التحصينات اسكنوا بھا حاميات ألقوا عليھا مھمة الدفاع عن الحدود Limesقد أقاموا خطوطا 

Castella  أبراج"ومن حصون "Burgi  ومنCentenaria  وTurres . عند " المناظر"وخطوط التحصينات ھذه، ھي
وواجبھا حماية ما يليھا من تحصينات أخرى وحاميات أقيمت على . بالنسبة لخطوط دفاع الفرس" المسالح"العرب و 

أما . فھي الخطوط األولى من خطوط الدفاع. عند الروم Fossatumفي اإلمبراطورية الساسانية، أو ما يقال له " الخنادق"
كما يقال لھم في  Limitaneiالذين يقومون بحراستھا و الدفاع عنھا، فانھم ال يتقاضون أجرا، أي رواتب على عملھم، ألنھم 

. ومعاشھم ما يزرعونه بأنفسھم، أو يدفع لھم من غالت الفالحين الذين يعفون من دفع ما عليھم من استحقاق للدولة. اليونانية
وينتخب ھؤالء من السكان المحليين، ليكون من السھل عليھم السكن في ھذه المواضع  .Capitatioاي ما نسميه بضرائب 

   .وعليھم مشرفون من الفرس أو الروم لتوجيھھم ولقيادتھم في أثناء وقوع غزو أو تحرش قبائل بھذه الخطوط. البعيدة

ألنه مذھب يعارض مذھب الروم، شجعوه . مع انھم كانوا مجوسا، ولم يكونوا نصارى" نسطور"وشجع الساسانيون مذھب 
ودخل في ھذا المذھب اكثر النصارى العرب . فانتشر في العراق وفي إيران وفي سائر األرضين الخاضعة للحكم الساساني

فلعلھم ساھموا من طرف خفي في توسيع الشقة بين ھذا المذھب ومذھب الروم وإللقاء العداوة بين  ؟ومن يدري. في العراق
  .والرومھؤالء النصارى 

ولم يكن ذلك . تبرز فيه قبيلة، ثم ينطفئ اسمھا، لتظھر قبيلة أخرى. كانت بادية الشام ميدانا للقبائل، تتصارع فيه كيف تشاء
ليھم الدول الكبرى، ما دام ذلك الصراع في مواضع بعيدة عن حدودھا، فإذا بلغ الحد، اضطرت تلك الدول إلى الوقوف بحزم 

  .ت تملك الحزم والقوةو صرامة أمامه، إذا كان
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ولصعوبة قيام جيوشھا النظامية بتعقب القبائل المغيرة ومالحقتھا في البادية، عمدت إلى استرضاء سادات القبائل الكبيرة ذات 
التي قد العدد الكبير، بالھدايا والمنح المالية المغرية وباالمتيازات وباأللقاب للقيام بحراسة الحدود ومراقبتھا، وبتعقب القبائل 

، والتجأ البيزنطيون إلى "الحيرة"فالتجاء الساسانيون إلى عرب . تتجاسر فتغزو الحدود، منتھزة مواطن الضعف والثغرات
   .الضجاعمة والى أھل تدمر والغساسنة فيما بعد للقيام بھذه المھمة

إن القبيلة إذا كانت قوية ذات بأس، : قبائلولم تكن مھمة حفظ الحدود مھمة سھلة ھينة، حتى على أھل البادية أنفسھم، فمنطق ال
وطالما صار من توكل إليه حراسة . وشعرت بقوتھا، جاز لھا إن تطلب لنفسھا ما تشاء وان تغزو من تشاء كائنا من كان

في الحدود نفسه ھدفا للغزو، ألنه لم يطعم الغازين، ولم يقدم لھم ما يرضيھم من ترضيات و اعطيات، أو ألن الغازين رأوا 
قرارة أنفسھم أحق بحماية الحدود من الذين يقومون بحمايتھا في ھذا الزمن، ولھذا يرون وجوب انتزاعھا منھم بالقوة، كما 

فال يكون أمام الدول الكبرى غير الموافقة والتسليم، ودفع الجعاالت التي كانوا . انتزعھما ھؤالء القائمون بالحماية من سلفھم
وما الذي يھم . يم إلى الحرس الجدد الذين اظھروا قوة فاقت قوة القدماء في ميدان التنافس والقتاليدفعونھا إلى الحرس القد

ومع رغبة الدول الكبرى في التعامل جھد اإلمكان معع أصحابھم  ؟الدول الكبرى في مثل ھذه المواقف غير حماية الحدود 
كانوا يھددون ذلك الحرس بجعل حراستھم إلى خصومھم القدماء الذين اطمأنوا إليھم، فأوكلوا لھم حراسة حدودھم، و

ومنافسيھم إذا ما شعروا بسوء نھيتھم أو طمعھم أو إلحافھم في زيادة الجعاالت، أو بضعف أو تھاون في الدفاع عن الحدود 
ين، و إنزال وقد يوكلون الحراسة في الحاالت الشاذة إلى قوادھم األشداء، لتعقيب المغير. وفي إنزال القصاص بالمغيرين

ضربات شديدة بھم، إلى إن يتفقوا مع حارس جديد أو إن يتفق أھل الحارس القديم على اختيار شخص جديد كما في حاالت 
   .وفاة احد رؤساء آل نصر أو آل غسان

يؤدونھا  وليس من الصعب بالطبع على حماة الحدود إدراك األدوار الخطيرة التي يقومون بھا، والخدمات الكبيرة التي كانوا
للدولة التي يتولون حماية حدودھا وضبطھا من غارات األعراب عليھا، ولھذا صاروا يتحينون الفرص السانحة والظروف 
المؤاتية إلرغام الدولة على رفع جعاالتھم ولزيادة امتيازاتھم، و إال أضربوا عن الحراسة، وأثاروا األعراب عليھم، وھاجموا 

وفي تواريخ المناذرة و الغساسنة، . جاب مطالبھم أو يسترضوا، وعندئذ يقبلون بالعودة إلى عملھمھم أنفسھم تلك الحدود حتى ت
أمثلة عديدة من أمثلة خروج أمراء ھاتين الحكومتين على الساسانيين و البيزنطيين، لعدم تلبية مطاليبھم في زيادة الجعاالت 

  .سابقة الممنوحة لھموفي الحصول على امتيازات جديدة تزيد على امتيازاتھم ال

فصار أناس منھم مع الفرس،  -وكان من نتائج العداء الموروث بين الساسانيين والبيزنطيين إن انتقلت عدواه إلى العرب أيضا،
وقد . وآخرون مع الروم، وبين العربين عداوة وبغضاء، مع انھما من جنس واحد وكالھما غريب عن الساسانيين والبيزنطيين

. داوة في غزو عرب الحيرة للغساسنة، و في غزو الغساسنة ألھل الحيرة، حتى في األيام التي لم يكن فيھاتجسمت ھذه الع
قتال بين الفرس والروم، مما أدى أحيانا إلى تكدير صفو السلم الذي كان بين البيزنطيين والساسانين، وتجسمت في شعر المدح 

. لشعراء الذين وجدوا في ھذه البغضاء متسعا لھم ومفرجا في الرزقوالھجاء الذي تجده في حق آل نصر أو آل لخم، من ا
   .فصار بعضھم يساوم في أجور المدح وفي أجور الذم

الجنوبية، فلم تتجاوزھا " المقاطعة العربية"وقد انتھت حدود األرضين التي خضعت لحكم البيزنطيين أو سلطانھم عند حدود 
كانت خطة سياسية عسكرية من خطط البيزنطيين كانت " مكة"االستيالء على  "أبرھة"ولعل محاولة . إلى ظھور اإلسالم

ترمي إلى االستيالء على الشقة التي بقيت تفصل بين الروم والحكم الحبشي في اليمن، فيبسط بذلك البيزنطيون سلطانھم 
لھم كانوا يبغون من بعد ذلك احتالل فلع ؟السياسي على العربية الغربية كلھا وعلى قسم كبير من العربية الجنوبية، ومن يدري

العربية الجنوبية كلھا، لغرض سيطرتھم على أھم جزء من خطوط المالحة البحرية العالمية المؤدية إلى الھند والسواحل 
  .األفريقية

سياسية ولھذا انفردت فعالياتھم ال. أما فيما عدا ذلك من جزيرة العرب، فلم يكن للبيزنطيين سلطان سياسي أو تدخل فعلي
   .والعسكرية مع العرب النازلين في األرضين التي خضت لحكمھم ولسلطانھم، ومع عرب بادية الشام وعرب العراق

وال نعلم إن ملوك الروم كانوا يرسلون قوافل تجارية خاصة بھم، لتتاجر مع جزيرة العرب، أو إن حكام مقاطعاتھم في بالد 
وكل ما نعرفه ھو إن التجار العرب كانوا ھم الذين يرسلون . سمائھم مع بالد العربالشام كانوا يتاجرون باسم حكومتھم أو بأ

" مصلحة الضرائب"إلى رجال " المكس"القوافل إلى بالد الشام فكانت إذا دخلت مناطق الحدود ، تؤدي ضرائب المرور و 
حاضرة " بصرى"وكانت . ء ما يحتاجون إليهوعندئذ يسمح لھم إن يذھبوا إلى األسواق لبيع ما يحملونه وشرا. التابعين للروم
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فكانت عالقة أھل الحجاز، وال سيما أھل . ، ھي السوق الرئيسية للتجار العرب، ومنتھى قوافلھم في الغالب"المقاطعة العربية"
م يزيدون فقد كان الرو. وعلى ھذه العالقة كانت تتوقف العالقات السياسية في غالب األحيان. مكة، بالروم عالقة اقتصادية

الضرائب أحيانا، و يتعسفون في الجباية، فيتضرر بذلك التجار العرب، فكانوا يشتكون، ويراجعون حكام المقاطعات، وقد 
يرفعون إلى كبار القادة والحكام التماسا، أو يرسلون إلى عاھل القسطنطينية رسال، كما تقول بعض روايات أھل األخبار 

لتخفيف الضرائب، وتنتھي مثل ھذه الشكايات بترضيات يراد بھا إن تكون ترضيات  للتوسل برفع ھذه المظالم عنھم و
سياسية، لتوجه عرب الحجاز ضد الفرس، أو لفتح المجال لتجار الروم بالمرور من الحجاز إلى الجنوب، أو للضغط على 

   .التجار لمنع القبائل من التجاوز على حدود الروم إلى ما شاكل ذلك من أمور

ملوك الساسانيين، فقد كانوا يتاجرون مع العرب، يشترون منھم ويبيعونھم ويرسلون القوافل بأسمائھم إلى العربية الجنوبية، أما 
وقد كانوا يوكلون حراستھا إلى جماعة . لبيع ما تحمله في أسواقھا، ولشراء سلع العربية الجنوبية يحملونھا إلى أسواق العراق

وال أستبعد إن يكون بين . المھيبين المعروفين، بجعل يدفعونه لھم، وسأتحدث عن ذلك فيما بعد يختارونھم من سادات القبائل
تلك القوافل، قوافل حملت ما كان يرسله األكاسرة إلى عمالھم في اليمن بعد استيالئھم عليھا من مؤن وبضائع، لتعود بما 

  .ة الخزينة من مال اليمنيفضل من الجباية يجبيھا مرازبتھم على اليمن، لتكون حصتھم وسع

وقد كان لھا تعامل مع كسرى . ويظھر من روايات أھل األخبار إن جماعة من أھل مكة قد تخصصت باالتجار مع العراق
وربما مع كبار رجال دولته أيضا من أولئك الذين اقتدوا بملوكھم في االشتغال بالتجارة وبالنزول إلى األسواق، فإنا في أناسا 

وكانت لھم دالة على . مكة كانوا يفدون على المدائن، ويتصلون بديوان كسرى، ويتعاملون ھناك بيعا وشراء من كبار تجار
   .ملك المدائن، وربما كان يساعدھم ھو نفسه في مال القوافل، أو يجعل له نصيب من األرباح

فقد كانت . تتغير بحسب الظروف واألحوال أما حدود الدولة الساسانية مع البالد العربية، فلم تكن ثابتة، بل كانت تتبدل و
وبقية األقسام " العروض"كان الساسانيون يتقدمون نحو الجنوب في اتجاه . تتوسع أحيانا، وتتراجع وتتقلص أحيانا أخرى

الشرقية من جزيرة العرب حين تكون لھم قوة بحرية كافية، وكانوا ينسحبون منھا حين تضعف ھذه القوة، وحين تلھيھم 
وقد كان العرب في عھد الساسانيين وقبله قد استوطنوا السواحل . اث الداخلية وحروبھم مع الروم عن التفكر في الجنوباألحد

الجنوبية من ايران، وھيمنوا عليھا، وكان لقبائلھم أثر خطير ھناك، وال سيما قبل إن تكون الدولة الساسانية، إذ وجدوا في 
 Karmania" كرمان"الداخلية فرصة مالئمة لھم، فبسطوا سلطانھم على مناطقھم مثل انشغال الدولة إذ ذاك في المنازعات 

 -  226" "م 241 -  225"، "م 240 - 224" "أردشير األول"ولھذا كان أول ما فعله مؤسس الدولة الساسانية . وغيرھا
ھي القضاء على اإلقطاع و" أن حارب عرفي ھذه األرضين ليخضعھم إلى حكمه، في جملة سياسته التي قررھا،" م 241

  .وعلى اإلمارات التي تعددت في ھذا العھد نتيجة ضعف الحكومة

، فغلبه في معركة حاسمة أ واستولى على "األھواز"سار بعد إن تغلب على خصومه في إيران، لقتال ملك " أردشير"فورد إن 
خضع له العرب الساكنون في المناطق الجنوبية ، وكان حاكمھا عربيا، فاستولى عليھا، وبذلك "ميسان"واليته، ثم سار نحو 

   .من بالد إيران

وإنما سماھا بتن اردشير ألنه بنى "، "بتن أردشير"ابتنى مدينة بالبحرين سماھا " أردشير"إن " حمزة األصفھاني"وذكر 
". فلذلك سماھا اردشير سورھا على جثث أھلھا، ألنھم فارقوا طاعته، و عصوا امره، فجعل سافا من السور لبنا، وسافا جثثا،

، كان "أردشير"وقد ورد إن . ويفھم من ھذه الرواية الفارسية التي ال تخلو من الخيال إن اردشير كان قد استولى على البحرين
قد أنشأ عدة موانئ على األنھار وعلى البحار، بعد إن قضى على مقاومة القبائل العربية النازلة في المناطق الجنوبية من 

وعندئذ صار من الميسور له ركوب البحر واالستيالء على البحرين وعلى األرضين العربية األخرى من جزيرة إيران، 
  "..أردشير"كان تابعا للفرس يومئذ، أي لحكم  Omanعلى إن ساحل عمان " الكالسيك"ولھذا نص بعض الكتبة . العرب

  ".الخط"وقال إنھا مدينة " ردشيرفنياذ أ"بنى بالبحرين مدينة سماھا " أردشير"و ذكر الطبري إن 

مستبدا بأمره، يغزو المغازي، "، وھو أول ملك من ملوك الحيرة، كان "عمرو بن عدي"إن " الطبري"ويفھم من تأريخ 
ويصيب الغنائم، وتفد عليه الوفود دھره األول، ال يدين لملوك الطوائف بالعراق، وال يدينون له، حتى قدم أردشير بن بابك في 

ولكن الذي يتعمق في دراسة معنى ھذه العبارة يخرج منھا بان ". أردشير"صلته ب " الطبري"، ولم يشرح "رسأھل فا
  .وانه أطاعه، فلم يعد يغزو المغازي، و يصيب الغنائم كما كان يفعل أيام ملوك الطوائف: أردشير فرض سلطانه عليه
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مؤسس الدولة الساسانية، فقد ذكر انه تلقن درسا مھما في  "أردشير"، وھو ابن الملك "م 272 - 241" "سابور األول"أما 
وأسره  Valerian" فالريانوس" "فالريان"ملك تدمر، إذ يقولون، انه لما تمكن من تمكن من القيصر " أذينة"السلوك من 

   وانتصر على جيشه انتصارا كبيرا، تملكه الغرور والعجب،

رسالة مع ھدايا تحملھا قافلة كبيرة من الجمال، وصلت إليه في أثناء " أذينة"وصار يشعر انه ملك الدنيا، فلما أرسل إليه 
على مخاطبته بلھجة ليس فيھا كثير من التعظيم والتفخيم واالحترام، و ھو " أذينة"عودته منتصرا، تملكه العجب من تجاسر 

ومن ھو أذينة : "قائال" الفرات"في  رئيس موضع في البادية، فأخذته العزة وأمر برمي ھداياه" أذينة"و " ملك الملوك"
Odenathus ومن أي ارض ھو حتى يوجه ھذه الرسالة إلى سيده فليأت حاال إذا أراد إن يخفف من العقاب الذي  ؟ھذا

بھذه اإلھانة، جمع ما عنده من قوة، وأسرع " أذينة"فلما سمع !". سينزل به، و ليسجد أمامي بعد إن توثق يداه إلى ظھره
ا له اكثر ما حصلوا عليه من غنائم من حربھم مع الرومان، فباغت الساسانيين مباغتة أفزعتھم، فوقع الرعب فيھم، حتى تركو

بھذا االنتقام، بل أسرع في سنة " تدمر"، ولم يكتف ملك "أذينة"وفقدوا بعض زوجات الملك، إذ وقعن أسرى في أيدي قوات 
  " .طيفسون"، ثم حاصر عاصمته "سابور"فھاجم الجزيرة، فانتصر على ". م 263"

" أذينة"من غير جدوى، إذ قتل " م 265"رجاء التغلب عليه واالنتقام منه إلى سنة " أذينة"ي محاربة قد استمر الساسانيون ف.و
  .من أخذ الثأر منه" سابور"دون إن يتمكن 

، اتصلت بالساسانيين رجاء Aurelian" أورليان"سياسة معادية للرومان، و حاصرھا " الزباء،"ولما تغير الزمن، واتبعت 
لم ينجدھا، فسقطت أسيرة في أيدي الرومان " بھرام"ساعدة عسكرية، لتتخلص بھا منھم، إال أن الملك الحصول منھم على م

قاعدة عسكرية لحماية حدود بالد الشام من  Hadrian" ھادريان"، واخذ نجم المدينة المھمة التي اتخذھا "م 272"سنة 
من ضعف سياسة ذلك الملك، إذ لم يكن ذا " الزباء"اعدة عن مس" بھرام"وكان تقاعس . المغيرين، في األفول منذ ذلك الحين

   .ھمة في إدارة الملك

 -  310" "سابور الثاني"إلى عھد " بھرام األول"وال نعلم شيئا يذكر بعدئذ عن صالت الفرس الساسانيين بالعرب منذ عھد 
تتحدث عن غارات قاسية أغارھا ھذا  ، فالموارد صامتة ال تتحدث عنھا بأي حديث، إلى عھد ھذا الملك، و إنما ھي"م 379

  .الملك على العرب في المنطقة العربية من إيران وفي الخليج العربي وفي العراق

، كان قد أوقع في العرب "م 379 -  310" "سابور ذي األكتاف"المعروف ب " سابور بن ھرمز"، أن "المسعودي"ويحدثنا 
، كانت غلبت على سواد العراق، وأطبقت على البالد، ولذلك "إياد"عتھا قبيلة موقعة عظيمة، وذلك ألن القبائل العربية وفي طلي

واخذ " سابور"، و كانت تصيف بالجزيرة وتشتو بالعراق، فلما كبر "الحارث ابن األغر اإليادي"في أيام ملكھا " طبق"قيل لھا 
أراد االنتقام من إياد، و إخضاعھا  - في بطن أمه أمور الملك بيده من مستشاريه ووزرائه، إذ جاء الملك إليه بوفاة أبيه وكان 

، سمع بعزم سابور فأرسل "لقيط"للساسانيين، كما كانت من قبل، فأرسل سراياه نحوھا، وكان في حبسه رجل من إياد، اسمه 
بأرض الروم،  إليھا شعرا ينذرھا به، ولكنھا لم تحفل بإنذاره، ففاجأتھا جيوشه، وأوقعت بھم، فما أفلت منھم إال نفر لحقوا

  .وخلع بعد ذلك أكتاف العرب، فسمي سابور ذا األكتاف

  سالم في الصحيفة من لقيط على من في الجزيرة من إياد: ويفھم من البيت األول من شعر لقيط، وھو قوله
  ".كسرى"أن إيادا كانت قد استبدت في أرض الجزيرة، وعصت الفرس ھناك وكانت قد استوطنت منذ أمد فيھا، ولذلك حذرھا 

  لقريب من الھالك كما أه لك سابور بالسواد إيادا": علي بن أبي طالب"وإذا كان ھذا البيت الذي نسب إلى 
   .بإياد" سابور"حقا و صحيحا، فإن قوله ھذا يكون أقدم مورد جاء فيه خبر إيقاع 

، بل كان "سابور ذا األكتاف"ن وھم وتسرع فإن الذي حارب إيادا وأنزل بھم خسائر فادحة، لم يك" المسعودي"وفي خبر 
ومعه " مالك بن حارثة"ھذا أرسل جيشا ضدھم، وضعه بقيادة " كسرى"، وان "كسرى بن ھرمز"، أو "كسرى انو شروان"

، وفر قسم "الحرجية"إليھم إنذاره فلم يحفلوا به، فوقعت بھم خسائر كبيرة في " لقيط"فأرسل عندئذ " بكر بن وائل"قوم من 
  .بالد الشامكبير منھم إلى 
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كسرى "إلى أيام " لقيط بن معمر"، ويرجع جماعة من الرواة أيام "عمرو بن جدي"وينسب بعض الرواة الشعر المذكور إلى 
  وفي القولين داللة على إن األبيات الشعرية التحذيرية ال يمكن إن تكون قد أرسلت". األول" "أنو شروان

  .خر حكم بعده بسنينالمذكور، بل في أيام ملك آ" سابور"في أيام 

سار في البالد حتى أتى بالد البحرين، وفيھا يومئذ بنو تميم، فأمعن في قتلھم، ففر من قدر منھم " سابور"وفي رواية أخرى إن 
، وھو سيد تميم يومئذ، وكان قد بلغ ما بلغ، تحدث إليه حديثا "عمرو بن تميم بن مر"على الفرار، فأراد اللحاق بھم، ولكن 

   .نعه بالكف عمن بقي، فتركھم وشأنھملطيفا أق

إلى الفتك بالعرب، ھو إن القبائل العربية كانت قد توغلت " سابور"ويظھر من روايات أھل األخبار إن السبب الذي دعا ب 
فلما . في جنوب إيران، وصار لھا سلطان كبير ھناك، وتزايد عددھا، ثم صارت تتدخل في األمور الداخلية للدولة الساسانية

، فقتل من بالد البحرين خلقا "الخط"أخذ األمور بيديه، بدأ يضرب ھذه القبائل، للقضاء على سلطانھا ثم قطع البحر، فورد 
، وكان بھا ناس من أعراب تميم و بكر بن وائل وعبد القيس، ثم عطف على بالد عبد القيس "ھجر"كبيرا، وأفشى القتل في 

لرمال، ثم أتى اليمامة فقتل بھا كثيرا أيضا، وسار على خطة طم المياه وردم اآلبار، فأباد أھلھا، إال من ھرب منھم فلحق با
ثم عطف نحو بالد بكر . ، فقتل من وجد ھناك من العرب، وأسر" المدينة"سار حتى بلغ قرب . ثم. ليحرم الناس االنتفاع بھا

فعله في األرضين األخرى، وأسكن من كان من بني بأرض الشام، ففعل بھا ما " مناظر الروم"وتغلب فيما بين مملكة فارس و 
، ومن كان من "ھجر"، ومن كان من عبد القيس وطوائف من بني تميم "الخط"و " ھيج"واسمھا " دارين"تغلب من البحرين 

   .من بالد األھواز" الرميلة"، ومن كان من بني حنظلة ب "بكر بن أبان"وھم الذين يدعون " كرمان"بكر بن وائل 

على البحرين وساحل الخليج، إنما ھي جزء من الحملة العسكرية التي وضعھا ذلك الملك للقضاء على نفوذ " سابور" فحملة
والظاھر إنھا انتھزت فرص . القبائل العربية التي كانت قد سكنت السواحل الجنوبية من إيران وأقامت بھا قبل أيامه بزمن

الجيش على السلطة فأخذت تزحف نحو الشمال وتقوي سلطانھا في  ضعف الدولة الساسانية، وتناحر الرؤساء ورجال
وكان من سياسته إعادة السلطة المركزية للدولة والقضاء على " سابور"األرضين الجنوبية من المملكة، فلما انتقل الحكم إلى 

ل نحو الجنوب فعبرت اإلقطاعيين وعلى منازعي الحكومة، حمل على عرب إيران، حملة شديدة عنيفة حتى أخضعھم، ثم نز
  .جيوشه إلى جزر، البحرين والسواحل العربية المقابلة، فأوقع بالعرب وآذاھم على نحو ما نجد وصفه في كتب أھل األخبار

وقد كان نزوح العرب إلى إيران عن طريق البحر، حيث زحف أھل ساحل الخليج من الخط والبحرين وكاظمة وعمان، إلى 
، فتوغلوا شرقا إلى Mesene" ميسان"كما نزحوا إليھا من مملكة . ل الجنوبية من ارض الفرسالسواح: السواحل المقابلة

، Curtius Rufus" كورتيوس روفوس"ويفھم مما كتبه . ثم األقسام الجنوبية من فارس" خوزستان"، اي Elam" عيالم"
وال بد وان ". فارس"وفي " كرمان"اك في الذي عاش في العشرات األولى من القرن الثالث للميالد، إن العرب كانوا إذ ذ

وغيره من وجود العرب " الطبري"وذلك مما يؤيد ما جاء في تأريخ . يكون وجودھم في ھذه األماكن قبل ھذا العھد بأمد طويل
  .في إيران قبل قيام حكومة الساسانيين

ريته، و على التجارة في ھذا الماء، مع أسطوال قويا في ا الخليج العربي، ليحافظ على حدود إمبراطو" سابور"وقد أنشأ 
ويظھر . مساھمة أھل الخليج العرب أنفسھم في ركوب البحر وفي نقل التجارة ما بين الھند وسيالن وجزيرة العرب والعراق

ن نفسه كان في األسطول الذي وصل إلى البحرين لالنتقام من العرب الذين كانوا يھاجمو" سابور"من روايات أھل األخبار إن 
   .سواحل حكومته الجنوبية المطلة على الخليج

  :من مورد آخر غير مورد ابن الكلبي" الطبري"وفي رواية أخرى نقلھا 

إن سابور، بعد إن اثخن في العرب وأجالھم عن النواحي التي صاروا إليھا، مما قرب من نواحي فارس والبحرين واليمامة، 
وقد كان ذلك بعد حربه مع . القيس وبكر بن وائل كرمان وتوج واألھوازاستصلح العرب، وأسكن بعض قبائل تغلب وعبد 

والظاھر إن األوضاع السياسية اضطرته إلى استصالح العرب، بعد إن تبين له صعوبة االستمرار في سياسة العنف . الروم
يكون للدرس الذي تعلمه من  والقوة إلى أمد غير معلوم، وبعد ما وجد من خطر في االستھانة بشأن القبائل، وال يستبعد أن

  .نصيب في ھذا التبدل الذي أدخله على سياسته" أذينة"
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بدأت بمن نزل . على العرب، إنھا كانت حمالت واسعة، شملت أرضين بعيدة" سابور"لحمالت " الطبري"ويتبين من وصف 
السواحل المقابلة إليران من بالد ، ثم "أبر شھر وسواحل أردشير خرة وأسياف فارس"أرض فارس من العرب ممن أناخ على 

" مناظر"، ثم منھا نحو بالد بكر وتغلب، فيما بين مسالح الساسانيين و "المدينة"العرب، ثم امتدت نحو الغرب حتى بلغت 
وھي حمالت إن صح إنھا وقعت فعال، فال بد وان تكون قد نجحت وتمت بقبائل . أي انه حارب قبائل بادية السماوة. الروم

، إذ يصعب تصور قيام الفرس وحدھم و بدون مساعدة باجتياز البوادي الشاسعة المنھكة لمالحقة "سابور"مؤيدة ل عربية 
ولم يكن في وسع الفرس، مھما بلغ جيشھم من التدريب والتنظيم تحمل العطش وحرارة البادية . العرب، وھم سادة البادية
  .وجوھا القاسي الصارم

عن تلك الحروب " الطبري"الثاني تأييد لرواية " شابور" "سابور"عن حروب  Ammianus" أميانوس"وفي رواية المؤرخ 
   .وقد وقعت تلك الحروب في ارض اغلب سكانھا من عشائر قضاعة. وتوثيق ألكثرھا

سكرية قوية، لمنع األعراب ، بأن وضع بھا حاميات ع"المسالح" "سابور"ولضمان الحدود من غارات األعراب عليھا، قوى 
وقد أباح لرجال . ليحول بين األعراب والدنو من الحضر" خندق سابور"كما أقام خندقا عرف ب . من التعرض بالحدود

  .الحاميات التي وضعت على الخندق، إقامة األبنية وزرع األرض واستثناھم من دفع الخراج

ازلھا إلى منازل أخرى جديدة، تأديبا لھا، وضمانا لعدم قيامھا بغارات على بعمليات واسعة إلجالء القبائل من من" سابور"وقام 
فكان اآلشوريون يجلون القبائل من مواطنھا إلى . وھي سياسة قديمة معروفة، استعملتھا الحكومات في تأديب القبائل. الحدود

إلى البحرين، حيث انزلوا " تغلب"عشائر  بعض" سابور"وقد أجلى . مواطن جديدة، قد تكون بعيدة عن منازل القبيلة القديمة
، حيث عرفوا ب "ابان"و " كرمان"إلى " بكر وائل"ونقل بعض عشائر ". الخط"، وأسكن عشائر أخرى " ھيج"وھي " دارين"
موضع " الرملية"احخمال كون " نولدكه"و يرى ". خوزستان" "األھواز"من " الرملية"إلى " بني حنظله"ونقل ". بكر أبان"
  ".ھجر"وتميم إلى " عبد القيس"ونقل قوما من ". شوشتر"، الواقع على مسيرة يوم واحد عن "الرمل قرية"

أي مخازن في المواضع المھمة، لخزن " أنابير"وحفظ الحدود، إقامة " السواد"من خطط لحفظ " سابور"وفي جملة ما وضعه 
". عكبرا"و " األنبار: "ومن ھذه المواضع. عند الحاجةوعلى األعراب " المسالح"األسلحة واألطعمة لتوزيعھا على حاميات 
. مھمة حماية الحدود، بضبط العشائر والسيطرة عليھا" آل نصر"كذلك عھد إلى . وقد وضعت كلھا تحت حماية عسكرية قوية

   .بأن جعلھم يقومون بدور الشرطة المسؤولة عن حماية الحدود

خططھم العسكرية التي كانوا وضعوھا لحماية حدودھم في بالد الشام وفي للرومان في " سابور"وال استبعد احتمال تقليد 
، Centenariaو  Burgiو  Castellaفقد كانوا قد حموا حدودھم بسلسلة من التحصينات ضمت . إفريقية من غزو القبائل

ي أقامھا الفرس الت" المسالح"و . Fossaatumوخطوطا دفاعية حصينة أقيمت في مؤخرة التحصينات األمامية عرفت ب 
  .في الالتينية Limitaneiأو أمام الخطوط الدفاعية المحصنة ھي محاكاة لخطط الرومان، وتقابل ما يقال له " الخندق"أمام 

و الظاھر إن ھؤالء . بحدود الروم كلف العرب الھجوم على حدودھم أيضا وغزوھا" م 337"سنة " سابور"ولما تحرش 
ملك  Constantine" قسطنطين"وقد وقع ھذا الغزو في أيام . ين له، ولعلھم عرب الحيرةالعرب كانوا من العرب المحالف

  .الروم

للعرب لالستفادة منھم في محاربة الروم وفي " سابور"ونجد في الروايات األعجمية تأييدا للرواية العربية القائلة باسترضاء 
حتى " 338"وب الفارسية الرومية الطويلة التي امتدت من سنة إذ ورد في األخبار اليھودية انه أثناء الحر. الوقوف أمامھم

قبائل عربية عديدة وأسكنھا في مواضع متعددة من العراق، وذلك لتساعده في حربه " سابور"للميالد، استدعى " 363"سنة 
   .مع الروم

كان في مملكته من العرب، أي ، فضم إلى جيشه من "سابور"حارب . ملك الروم" لليانوس"إن : وفي رواية في تأريخ الطبري
و ما كان من قتله العرب، واجتمع في عسكر " سابور"و انتھزت العرب بذلك السبب الفرصة من االنتقام من "عرب الروم، 

من العرب مئة ألف وسبعون ألف مقاتل، فوجھھم مع رجل من بطارقة الروم بعثه على مقدمته، يسمى " لليانوس"
، فأجابھم إلى ما سألوه، "سابور"من العرب، فقد سألوه إن يأذن لھم في محاربة " لليانوس"عسكر أما من بقي في ". يوسانوس"

فيمن بقي من جنده، واحتوى " سابور"فقاتلوه، ففضوا جمعه، وقتلوا منھم مقتلة عظيمة، وھرب " سابور"فزحفوا إلى 
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عندئذ استنجد سابور بقواده فلما " وخزائنه فيھامحلة سابور، و ظفر ببيوت أموال سابور " طيسفون"على مدينة " لليانوس"
الذي انتخبه الجيش ملكا على أثر قتل " يوسانوس"مع " لليانوس"وصل إليه العون، استخلص طيسغون، ثم تصالح بعد مقتل 

  ".لليانوس"

، نحو الدولة "م 363"، فقد تقدم ھذا بجيوشه سنة Julian" يوليا ن" "جوليان"اإلمبراطور " لليانوس"ب " ا لطبري"وقصد 
عاصمة الساسانيين، إال أنه لم يلحق " صيسغون"الساسانية فاكتسح حدودھا، وھرب الفرس من أمامه، حتى بلغت جيوشه 

. ، بل شرك عاصمته، وتراجع حيث القى مصيره في المعركة في أثناء رجوعه إلى بالده"سابور"ضربة شديدة قاصمة ب 
  .في لغة الروم، خلفا له Jovian" جوفيان"، وھو "يوسانوس"فانتخب 

قيصر الروم، كان متعجرفا متغطرسا فلما كلف جماعة من  Julian" يوليان" "لليانوس"وقد ورد في بعض الروايات أن 
أن ينضموا إلى جيشه، لمحاربة الفرس، وافقوا على ذلك وحاربوا معه، إال أنھم لما طالبوه بعطاياھم  Saracenالعرب 

، فتركوه وانقلبوا عليه، وألحقوا به خسائر "اإلمبراطور الشجاع المقدام، عنده الحديد، ال الذھب: "ا غليظاوبھدايا، أجابيم جواب
   .كبيرة

ليلحق باألسطول الذي بناه " الفرات"لما بلغ  Julian" يوليان"إن : Ammianus Marcellinus" أميانوس مرسيللينوس"
والطرق البرية، " دجلة"نقل جيشه إلى حيث يلتقي بالجيش اآلخر الزاحف من في ھذا النھر ويسير به لمحاربة الساسانيين ولي

ولذلك صار  ؟الطاعة، إال إن ھؤالء أناس لم يكونوا يعرفون ھل ھم أعداء أو أصدقاء Saracensقدمت له قبائل عربية 
  .الروم على حذر شديد منھم، خشية االنقالب عليھم عند الشدائد

ملك كل "ولقبوه بلقب . عن خضوعھم له. القبائل قدموا إلى القيصر تاجا من ذھب، ليعبر إن سادات: وذكر ھذا المؤرخ
وحاربت القبائل التي انضمت إليه . فقبل الملك منھم التاج واللقب، لما في ذلك من أثر معنوي يحدثه في نفوس العرب" العرب

يقدم لھا معونات الذھب التي كانت تقدم عادة إلى سادات إال انه لم . فكافأھا القيصر على عملھا ھذا. الفرس في معارك صغيرة
، و ألحقوا به خسائر في "يوليانوس"وأخذوا يتحرشون بعسكر . فاستاء الرؤساء من ذلك، وانحاز قسم منھم إلى الفرس. القبائل

  .األرواح، وباعوا من وقع في أيديھم أسيرا من الروم، في أسواق النخاسة

ومن تنكيله بھا، فأرادت بانضمامھا إلى " شابور الثاني" "سابور"ائل إلى الروم، ما القته من شدة وكان سبب انضمام تلك القب
وقد آذوه فعال، مما حمله على تغيير سياسته تجاھھم، . االنتقام من الفرس، وأخذ ثأرھا منھم عند سنوح أول فرصة" يوليانوس"

  .فأخذ يرضيھم فعاد إليه من عاد منھم

وقد عرف . Malechus" مالك"، سيد قبيلة اسمه Saraceosإن ممن انضم إلى الفرس من األعراب ، "أميانوس"وذكر 
من الفتك بكتيبة من كتائب الروم،  Surena" سورينا: "وقد تمكن بمعاونة رجل عربي أخر اسمه. Podosacisوالده ب 

على قبيلة اسمھا " الرخافي"، كان عامال "مالك"وذكر إن . وذلك بنصب شرك لھا، فوقعت تحت سيوف العرب
Assanitarumيرى البعض انھم الغساسنة ،.   

أن ھذا التفسير " نولدكه"ويرى . ، ألنه خلع أكتاف العرب"ذي األكتاف"إنما لقب ب " سابور"ويذكر أھل األخبار إن 
، أي صاحب "ذو األكتاف"مصنوع، وان اللقب إنما جاء عند الساسانيين في معنى آخر ال عالقة له بخلع األكتاف، بل قصد به 

و قد حوله أھل األخبار إلى معنى آخر، ھو المعنى المتقدم لبطش . األكتاف داللة على الشدة والقوة، فھو لقب تمجيد وتقدير
، فيرى أن تفسير أھل األخبار تفسير صحيح، وھو ال يستبعد خالع "أرثر كريتنسن"أما . بالعرب و إيقاعه القاسي بھم" سابور"
  .ألكتاف العرب، فقد كان مثل ھذا التعذيب القاسي المؤلم معروفا في تلك األيام" سابور"

وھويه اسم للكتف " "شابور ھويه سنبا"،أن التسمية المذكورة إنما جاءته من الجملة الفارسية، وحي "حمزة األصفھاني"وذكر 
ين كتفي الرجل منھم بحلقة ويسبيه، فسمته الفرس قبل له ذلك ألنه لما غزا العرب كان ينقب أكتافھم، فيجمع ب. وسنبا أي نقاب

وال استبعد أن تكون القصة شرحا تكلفه القصاصون، . فالتسمية إذن ھي تسمية فارسية" بھذا االسم وسمته العرب ذا األكتاف
  .لتفسير ھذا اللقب، وھناك ألقاب عديدة، فسرت تفسيرا أسطوريا على ھذا النحو من المبالغة والتھويل
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". األنبار"وقد صيرھا العرب ". فيروز شابور"ھذا بناء األنبار، ذكر أنه بناھا، فسميت ب " شابور" "سابور"إلى  وقد نسب
  ".عكبرا"وكانت من المدن التي تغلب عليھا العنصر العربي عند ظھور اإلسالم، كما نسبوا إليه بناء 

، كانت له حروب كثيرة مع إياد بن "م 388- 383" "سابور الثالث"، ويريد به "سابور بن سابور"أن " المسعودي"ويذكر 
ولم يسمه، أن إيادا استعادت مكانتھا، " شاعر اياد: "ويتبين من بيت شعر نسبه إلى شاعر نعته بأنه. نزار وغيرھا من العرب

قت بأرض ويظھر أن إيادا التي كانت قد لح". على رغم سابور بن سابور"وذلك " حولھا الخيل والنعم"وأصبحت قبابھا و 
   .عادت فرجعت إلى العراق وحلت في محلھا" سابور ذي االكتاف"الروم في أيام 

بكر "من ولد " ربيعة"رواية أخرى، خالصتھا أن إيادا بعد إن رجعت من أرضى الروم، دخلت في جملة " المسعودي"ويذكر 
فإياد ". ربيعة"لملك فصارت إياد في جملة ، وأن ربيعة كانت قد غلبت على السواد، و شنت الغارات في ملك ھذا ا"بن وائل

، وھي قبائل كانت "بكر وائل"التي ھي من " ربيعة"وإن عادت إلى العراق، لم تتمكن من أن تستعيد مكانتھا، فدخلت في قبائل 
  ".إياد"قد كسبت سلطانا و مكانة مستغلة فرصة ضعف ھذا الملك، فسادت من ثم على 

ھذه، وجب أن يكون زمانه ما بين سنة " المسعودي"، وإذا أخذنا برواية "ابور ذي األكتافس"وقد وقع ھذا التطور بعد وفاة 
  ".سابور الثالث"ففي خالك ھذه المدة كان حكم ". م 388 - 383"

 - 420" "بھرام كوز" "بھرام جور"وال تتحدث الموارد العربية بشيء يذكر بعد ذلك عن عالقة الساسانيين بالعرب إلى أيام 
ثم نجدھا تعود فتتكلم عن عالقتھم بعرب الحيرة، حيث يحتل . عند المؤرخين" بھرام الخامس"و ھو المعروف ب " " م 438

الكالم عليھم الجزء األكبر من صفحات تأريخ العالقات العربة الساسانية، ولھذا السبب وجب البحث في الحيرة وفي عالقاتھا 
  .بالساسانيين في فصل خاص

عرش الدولة الساسانية بعد أن قرر و األشراف وأصحاب الجاه و السلطان من " بھرام"ل في تولي وكان لملك الحيرة فض
فقد أمده بجيش افزع أولئك األقوياء فوافقوا على أن يمنحه التاج، كما . والده" يزدجرد"رجال الدين والجيش انتزاعه من أوالد 

   .سأتحدث عن ذلك في أثناء كالمي على ملوك الحيرة

كان قد أرسله إلى الحيرة " يزدكرد" "يزدجرد"المذكور كان قد ربي تربية عربية، ذلك ألن أباه " يھرام"أن " الطبري"ويذكر 
لتربيته تربية صحيحة، فأقام في البادية وبيت األعراب حتى شب مثلھم قويا شجاعا مغامرا، ينظم الشعر بالعربية، و يتكلم بھا 

إنما كانت في قصر الخورنق، و يرون إن بناء ھذا " بھرام"المحدثين إن إقامة ويرى بعض المؤرخين . بطالقة وفصاحة
ويرون إن إرساله إلى الحيرة، لم يكن على نحو ما زعمعته الروايات العربية، إنما كان نفيا . القصر كان قد تم قبل ذلك بزمن

  .ولديه اآلخرين له في الواقع لخالف بينه وبين أبيه، وألن أباه لم يكن يعطف عليه عطفه على

وھذا القسم من تأريخ صالت الساسانيين بعرب الحيرة، واضح و مفصل بالقياس إن القسم المتقدم، وانه يدل على انه أخذ من 
موارد تأريخية منظمة، غير ساسانية وھي موارد دونھا أھل الحيرة أنفسھم، و في مقدمھم رجال الكنيسة الذين ألفوا تدوين 

ابن "رجال الدين النصارى ھم رواة التأريخ وحفظته منذ تفشي في النصرانية، فمن ھذه الموارد نقل التواريخ، وقد صار 
  .و إضرابه ممن دونوا تأريخ الحيرة" الكلبي

كان فراره على فرس من خيل ". بھرام شوبين"، لما انھزم من "كسرى أبرويز" "كسرى برويز"وذكر بعض أھل األخبار إن 
  .، و ھو من خيل العرب المعروفة"الضبيب"له، و ذكروا إن ذلك الفرس، ھو رجل من طيئ، فنجا بفض

متوليا على " فنابرزين"وكان ". نكھان"، وھو "فنابرزين"القائد " كسرى أبرويز"إن من جملة قواد " حمزة األصفھاني"وذكر 
   ".ن ساسان بن روزبةخنابززي"ما يلي الريف من البادية إلى حد الحيرة إلى حدود البحرين، و العرب تسمية 

، و بذلك دخل الفرس اليمن، "وھرز"، طرد األحباش من اليمن، إذ أرسل إليھا نجدة بقيادة "كسرى أنو شروان"وفي أيام 
وقد القت السياسة البيزنطية بذلك ضربة شديدة عنيفة، ألن الفرس بدخولھم . وصاروا على مقربة من الحبش حلفاء الروم

لضغط على التجارة البحرية للروم، و صار في إمكانھم الھيمنة على منفذ البجر األحمر، البحر الذي اليمن صار في إمكانھم ا
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تلج منه سفن الروم إلى المحيط الھندي وبالعكس، كما صار في إمكان الفرس االتصال بعرب الحجاز وعقد اتفاقيات تجارية 
  .مع أھل مكة، وھم إذ ذاك من أھم تجار بالد العرب

لفرس في اليمن حتى ظھور اإلسالم، فأسلم آخر عامل فارسي، وزال ملك الفرس عنھا بذلك، كما زالت الدولة التي وقد بقي ا
  .كان العامل الفارسي يحكم باسمھا

، وكان من "عتيك"من " نعام بن الحارث"وكانت للفرس قوة في عمان عن ظھور اإلسالم، وقد ذكر إن أول من أغار عليھم 
  .الجاھلية وأول اإلسالمفرسانھم في آخر 

انصرف نحو عدن، فسكر ناحية من البحر ھناك بين جبلين مما يلي أرضي الحبشة " "كسرى أنو شروان"إن ": الطبري"وكر 
ثم انصرف إلى المدائن، وقد استقام له ما دون ھرقلة ... وقتل عظماء البالد. بالسفن لعظام والصخور و عمد الحديد والسالسل

. الوالية و المرتبة بين أربعة اصبھذين" كسرى"و فرق ". وأرمينية، وما بينه وبين البحرين من ناحية عدنمن بالد الروم 
  .اصبھذ نيمروز وھي بالد اليمن: منھم

ناحية من ارض العرب، و بقي عليھا بعض أيام " أنوش بن حشنشبنده"ولى " كسرى أنو شروان"أنه في زمن " حمزة"وذكر 
   .ھرمز بن كسرى

لھم على مشارف البوادي والحدود لحماية أمالكھم من الغزو، وإلخبار " مسالح"الساسانيون كالبيزنطيين قد اتخذوا وكان 
وھي أبنية حصينة، وضعوا فيھا قوات تحت آمرة أمراء منھم، يقيمون فيھا . الحكومة عند دنو العدو وحالة حدوث خطر

ولما ظھرت جيوش . تخزن الماء" كھاريز"فيھا آبارا، و صنعوا  وحفروا. واتخذوا فيھا مخازن لخزن األسلحة واألطعمة
بما حدث، و الوقوف أمام تلك الجيوش، حتى تجيء جيوشھم " طيسفون"اإلسالم لفتح العراق، كان على ھذه المسالح إخبار 

  .فتلتحم بالمسلمين

اه المتدفقة من العيون، وھي أخاديد حفرت وفي جزر البحرين قنوات يضن أنه من عمل الساسانيين، أقاموھا لالستفادة من المي
في األرض ثم بطنت بمادة تمنع الماء من التسرب إلى التربة ثم سقفت بصفائح من الحجر، أھيل عليھا التراب لتمنع أشعة 

فذ وبين مسافة و أخرى تقدر ما بين عشرة وعشرين ياردة توجد منا. الشمس من الوصول إلى الماء فتبخره، وبذلك تقل كمياته
وقد بطنت ھذه المنافذ بالحجارة، وقد أقيمت جدر عند مخارجھا إلى األرض لتحميھا من . لمرور الھواء منھا إلى باطن القناة

وھناك آثار قنوات مشابھة لھا تقع في السواحل . وال تزال بعضھا عامرة تجري فيه مياه العيون حي اآلن. سقوط األتربة فيھا
  .العربية السعودية تعود إلى ھذا العھد أيضا المقابلة للبحرين من المملكة

وقد كانت البحرين تخضع لحكم الساسانيين عند ظھور اإلسالم، أما حاكمھا الفعلي فھو رجل من العرب على دين النصرانية، 
بلدان و كان للنساطرة عدة أساقفة في مواضع من الخليج، كما كانت لليھودية و لمجوسية مواضع في . وعلى مذھب النساطرة

   .أما غالبية العرب، فعلى الوثنية. الخليج أيضا

فرج أھل السند "من أھم المواضع المھمة في نظر الساسانيين من الوجھة الحربية، وكانت تعد عندھم " األبلة"وقد كانت 
وضعوا ھذا  وقد. والھند في البحر. فرج الھند أعظم فروج فارس شأنا، و صاحبه يحارب العرب في البر"و كان ". والھند

ولما سمعوا بمجيء خالد بن الوليد من اليمامة، أسرع كسرى فأمر قواده باالتجاه إلى . الفرج تحت إمرة قواد عسكريين
بكاظمة، وكان جبارا، كل العرب عليه مغيظ، وقد كانوا ضربوه مثال " ھرمز"وقد التقى به . لمقابلته" الحفير"و إلى " الكواظم"

فلما التحم العرب والعجم ومن معھم من العرب قتل ھرمز ". أكفر من ھرمز"و " أخبث من ھرمز: "في الخبث، حتى قالوا
، القتران العجم "ذات السالسل"وقد عرفت ھذه الوقعة ب . ، وكان على مجنبة الفرس"أنو شجان"و " قباذ"وفر العجم وأفلت 

  .في السالسل حتى ال يكون لھم أمل في الفرار

ولم يكن . ي، وقعت بين الفرس والمسلمين، توالت الھزائم على العجم على الرغم من كثرة عددھموفي الحروب األخرى الت
من البر، كان " كسكر"، مما يلي "وقعة الولجة"ففي . ، وآخرون"عرب الضاحية"الفرس يحاربون وحدھم، بل حارب معھم 

لجابر بن بجير وابن لعبد األسود، وھلك عدد  يحارب إلى جانب الفرس قوم من العرب من عرب الضاحية، وقد أسر فيھا ابن
وكانوا نصارى، فغضبت لذلك بقية نصارى بكر بن وائل وغضب نصارى عرب آخرون، فكاتبوا " بكر بن وائل"كبير من 
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في نصارى العرب من بين عجل وتيم " عبد األسود العجلي"، وعليھم "أليس"األعاجم وكاتبتھم األعاجم، فاجتمعوا إلى موضع 
و جالد " خالد"ت وضبيعة وعرب الضاحية من أھل الحيرة، وكان جابر بن بجير نصرانيا، فساند عبد األسود، فقابلھم الال

   .، وھو رأس من رؤوسھم، ثم تھاوت صفوف الفرس أمام سيوف خالد، ولم تثبت أمامه"مالك بن قيس"العرب أوال، فسقط 

قد ولى ھاربا، وكان عسكره بين الغريين والقصر األبيض، فدخل " ذبهاألزا"ولما قصي خالد للحيرة، وجد قائد الضرس، وھو 
إياس بن قبيصة "وفيه " القصر األبيض"وأمر بكل قصر رجال من قواده يحاصر أھله ويقاتلھم، فحاصروا " الخورنق"خالد 
، وحاصروا "أكالابن "وفيه " قصر مازن"المقتول، وحاصروا " عدي بن عدي"وفيه " قصر العدسيين"، وحاصروا "الطائي

ولكنھم لم يثبتوا أمام المسلمين، وتھاوت . ، و فيه عمرو بن عبد المسيح، وكل ھؤالء عرب نصارى"قصر ابن بقيلة"
  .قصورھم، وطلبوا الصلح

وھو بقيلة، وتتابعوا على ذلك، فخال خالد " عمرو بن عبد المسيح بن قيس بن حيان بن الحارث"وكان أول من طلب الصلح 
فما  ؟أو عجم ؟فما تنقمون من العرب ؟أعرب ؟و يحكم ما أنتم: صر منھم دون اآلخرين، وبدأ بأصحاب عدي وقالبأھل كل ق

لو كنتم كما تقولون لم تحادونا وتكرھوا : بل عرب عاربة وأخرى متعربة، فقال: تنقمون من اإلنصاف و العدل، فقال له عدي
  .ثم صالحوه على الجزية. صدقت: نا لسان إال بالعربية، فقالليدلك على ما نقول أنه ليس ل: أمرنا، فقال له عدي

وقد نقبه خالد على . بدفع الجزية له" بسما"و " بانقيا"خالد بن الوليد على " صاحب قس الناطف" "صلوبا بن نسطونا"وصالح 
دھقان فرات " زاذ بن يھيش"، و أتاه "الملطاطين"ولما استقام ما بين أھل الحيرة وبين خالد واستقاموا أتته دھاقين . قومه

األسفل وأھل " البھقباذ"، ودجل أھل " ھرمز جرد"، فضالحوه علما ما بين الفاللج إلى "صلوبا بن بصبھري"سريا، و 
األوسط واألماكن التابعة للمذكورين في الصلح ونزل خالد الحيرة، واستقام له ما بين الفالليج إلى اسفل السواد، وأقر " البقباذ"

   .على ثغورھم، ورتب القواد وموظفي الخراج وسائر األعمال استعدادا لطرد الفرس المسالح

ولما وجد ". ساباط"صاحب " شيرزاذ" "خالد"وكان أھل األنبار عربا، يكتبون بالعربية ويتعلمونھا، وكان عليھم حينما بلغھا 
في جريدة خيل يلحق بأصحابه، " شيرزاذ"، وخرج الفرس إن من غير الممكن لھم الوقوف أمام المسلمين، تركوا المدينة لخالد

عقة "في جمع عظيم من العجم، و " مھران بن بھرام جوبين"وبھا يومئذ " عين التمر"، تم قصد خالد "كلواذى"ثم صالح أھل 
سره في جمع عظيم من العرب من النمر وتغلب و إياد ومن الفھم، فھجم خالد على عقة ومن معه من العرب، فأ" بن أبي عقة

وأسر خالد بعقة وكان خفير القوم، فضربت عنقه ثم دعا بعمرو بن الصعق، . وانھزم عسكره، ثم سقط الحصن، وانھزم الفرس
  .فضرب عنقه، وانتھى أمر عين التمر

به، وكان خالد أقام بدومة الجندل، فظن األعاجم . وحاول الفرس جمع صفوفھم ثانية، للوقوف أمام خالد و استرداد ما أخذ منھم
، يريدان األنبار، و اتعدا حصيدا والخنافس، "روزبة"من بغداد و معه " زرمھر"وكاتبھم عرب الجزيرة غضبا لعقة، فخرج 

وفر من كان " روزبة"وقتل " زرمھر"وانتظرا من كاتبھما من ربيعة، غير أن المسلمين ھاجموا الساسانيين بحصيد، فقتل 
وبه الھذيل بن " المصيخ"بقدوم المسلمين إلى المكان، ھرب ومن معه إلى " ذانالمھبو"فلما أحس " الخنافس"معھما، إلى 

قاصدا للمصيخ، فأغار على الھذيل ومن معه ومن أوى إليه، فقتلوھم، وأفلت الھذيل في " العن"من " خالد"عمران، وخرج 
  .اناس قليل

، وواعد الفرس والھذيل، فباغت خالد جموع يجمع الجموع لمحاربة المسلمين غضبا لعقة" ربيعة بن بجير التغلبي"وأخذ 
قد أوى إليه، ثم باغت موضع " الھذيل"وكان " الزميل"بالثني، فانتصر عليھا وأسر ابنة له، ثم باغعت موضع " ربيعة"
، فانفض عنه "ھالل بن عقة"، وبھا "الرضاب"، وكانت تغلب به، فقتل منھم عددا كبيرا، ثم تحرك من البشر إلى "البشر"

   .به حين سمعوا بدنو خالد منه وانقشع عنھا ھاللأصحا

، والقراض تخوم الشام والعراق والجزيرة، فاغتاظت الروم وحميت، واستعانوا بمن يليھم من مسالح "الفراض"ثم قصد خالد 
يث كان جيش أھل فارس، وقد حموا واغتاظوا واستمدوا تغلب و إيادا والنمر، فأمدوھم، ثم عبروا الفرات إلى الجانب اآلخر ح

  .خالد فھزموا، وانتصر المسلمون

عاصتمھم، ثم تھاوت " طيسفون"وكانت صفوف الساسانيين متضعضعة، والخصومات بينھم شديدة فتھاوى ملكھم، وسقطت 
  .مدنھم في إيران، وزالت الحكومة من الوجود على نحو ما سنراه فما بعد
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ا إال شيئا قليال، ألن الموارد التاريخية لم تھتم بغير األحداث الكبرى، بالعرب، فال نعلم عن بدايتھ" البيزنطيين"وأما صالت 
التي كان لھا شأن في تأريخ الروم فلم تشر إلى العرب إال في أثناء اشتراكھم اشتراكا جماعيا في جيش البيزنطيين في قتال 

اتھا على حدود بالد الشام، فلم تتعرض لھا الساسانيين أو في جيش الفرس إبان قتال البيزنطيين، وأما القبائل العربية وغار
ألنھا لم يكن لھا شأن، فھي حوادث اعتيادية محلية، ثم إنھا إذا تطرقت إلى المھم منھا تطرقت إليه بإيجاز، ولھذا حرمنا 

لبالد الوقوف على صالت العرب بالبيزنطيين بصورة مفصلة وعلى أخبار اإلمارات العربية التي حكمت في البادية المالصقة 
   .الشام وفي بالد الشام ما بين ظھور دولة البيزنطيين وبزوغ نجم آل غسان

فقد كانت تراقب الفرص . قد كابد الساسانيون و البيزنطيين من القبائل العربية عنتا شديدا مثل ما كابده المتقدمون عليھم منھم
قتال أو اشتغالھا في القتال، أو في أثناء تراجعھا أو ھزيمتھا، لتھاجم الحدود أو الجيوش النظامية في أثناء انتقالھا إلى ساحات ال

فتوقع بھا وتكبدھا خسائر، وتربك وضعھا، ثم إنھا كانت تنتقل من موضع إلى موضع، من األرضين الخاضعة لسلطان 
ھاجرت إلى الدولة البيزنطيين إلى األرضين التابعة للساسانيين وبالعكس، وقد تثور وتھاجم القرى في دولة، فإذا عقبتھا، 

األخرى المعادية لھا، ولھذا السبب وجد الساسانيون والبيزنطيون إن من مصلحتھما عقد اتفاقية تحرم انتقال األعراب من 
  .أرض إحدى الحكومتين إلى أرض الحكومة األخرى من غير ترخيص وتخويل، وذلك في أيام السلم بالطيع

، وتعين حكامھا وترسل "القسطنطينية"كانت خاضعة لروما، وصارت تديرھا من لقد أخذت الدولة البيزنطية األرضين التي 
بقي الحال على ھذا المنوال إلى إن طرد البيزنطيون عن ". القسطنطينية"الجيوش إليھا، وتطبق عليھا القوانين التي تصدرھا 

فذھب الحكم البيزنطي عنھا، وبقي األثر . بالد الشام بظھور اإلسالم، و إرساله الجيوش إلى تلك البالد لنشر دين هللا فيھا
  .الثقافي أمدا يھيمن على البالد المفتوحة

وكانت آخر مكان يصل إليه تجار أھل مكة في الغالب . وقد كانت بصرى من أھم المدن التي يرد إليھا عرب الحجاز لالتجار
الضرائب المتعارف عليھا إذ ذاك، ثم يعودون إلى يقيمون فيه، يبيعون ويشترون ويدفعون للروم العشور، وھي . في الشمال

ديارھم ومعھم ما اشتروه من تجارات بالد الشام، من طرف مصنوع في ھذه البالد، أو مستورد إليھا من بالد الروم ومن 
   .أوروبة، ومن سلع حية ھي الرقيق الذي يباع في سوق بصرى، وقد استورد إليھا من مختلف األنحاء

عند الرومان واليونان و ألھميتھا الحربية والسياسية والتجارية كان يقيم بھا حام روماني، ثم  Bostraوتعرف بصرى ب 
وذلك لقربھا من األعراب وللدفاع عن . حكمھا حكام من لليونان بعد انتقالھا إلى حكم اليونان، كما وضعوا بھا حاميات بيزنطية

أصيبت بخسائر جسيمة ونزل بھا خراب شديد على أثر مھاجمة الفرس لبالد  وقد. الحدود المھددة بھجوم أبناء البادية عليھا
  ".م 613"وذلك في سنة" اذرعات"الشام واستيالئھم عليھا، فتھدم قسم كبير من أبنيتھا، كما تھدم قسم من أبنية 

في سيرة الرسول، حيث  وقد ورد ذكرھا. ھي االن قرية مھملة مھن قرى حوران، وال تزال بھا بقية قائمة من آثار" بصرى"و
الراھب، الذي يرد اسمه في كتب السير، " بحيرا"وذ كر إن . حينما قدمھا عمه لإلتجار" أبو طالب"كان قد نزل بھا مع عمه 

  .كان من رھبان بصرى، وقد كان يقيم في دير ھناك

ير لتجار ھاتين المدينتين على من المواضع األخرى المھمة عند أھل مكة ويثرب، ألنھا كانت المورد األخ" غزة"و كانت 
ترد إليھا السفن الواردة من بالد الروم وموانئ إيطالية و مصر و لبنان، . وكانت من المواضع التابعة للروم. البحر األبيض

   .فتفرغ ما لديھا من تجارة ويشتري أصحابھا ما يجدون في غزة من أموال، ولھذا صارت فرضة مھمة لتجار أھل الحجاز

ت القبائل الذين انتقلوا من أرض كانت خاضعة للساسانيين إلى أرض كانت تابعة للبيزنطيين سيد قبيلة ذكره ومن سادا
 Amorkesos=Amerkesos" امرأ القيس"في تأريخه، و سماه  Malchus Philadelphus" ملخوس الفيالدلفي"

حل عنھا و نزل في ارضين قريبة من حدود إنه كان يقيم في األصل في األرضين الخاضعة لسلطان الفرس، ثم ارت: وقال
وتوغل في . المقيمين في األرضين الخاضعة للروم Saracensالفرس، واخذ يغزو منھا حدود الساسانيين والعرب 

، وھي جزيرة مھمة كان Iotaba, Jotaba" ايوتابا"حتى بلغ البحر األحمر، واستولى على جزيرة " المقاطعة العربية"
مركزا لجمع الضرائب من المراكب اآلتية من المناطق الحارة أو الذاھبة إليھا، فتصيب الحكومة أرباحا الروم قد اتخذوھا 

كذلك حصل على ثروة عظيمة . فلما استولى على تلك الجزيرة، طرد الجباة الروم، و صار يجبيھا لنفسه، فأغتني. عظيمة جدا
ة في العربية الحجرية و أعالي الحجاز و ارضين الخاضعة لسلطان من غنائم غزوة للمواضع المجاورة لھذه الجزيرة و الواقع

   .الساسانيين
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، بعد أن بلغ من السلطان مبلغه، االتصال بالروم، و التحالف معھم، و االعتراف، به عامال رسميا أي "امرؤ القيس"وأراد 
phylarch  أوSatrap  المقاطعة "الروم عليھم في على العرب الذين خضعوا له و على العرب المعترفين بسلطان

فلما قابل ھذا ". ليو"يعرض رغبته ھذه على القيصر " القسطنطينية"إلى " بطرس"، فأوفد رجال من رجال الدين اسمه "العربية
. للتحادث معه" امرئ القيس"رغبته في مقابلة " ليو"فأظھر القيصر . رجال البالط، أظھر لھم انه يريد الدخول في النصرانية

، Partician، فأستقبله استقباال حسنا، و عاملة معاملة طيبة، و أجلسه على مائدته، و منحة لقب "امرؤ القيس"فقصده 
و لكنه بين . ، فأدى ذلك إلى استياء الروم من سياسة القيصر ھذه مع رجل مشركSenate" السنات"وجالس رجال مجلس 

ر العودة أعطاه القيصر صورة ثمينة و ھدايا نفيسة، و حث رجال و لما قر. لھم انه يريد تنصيره بذلك، و إخضاعه لسلطانه
على الجزيرة و على جميع ما استولى عليه و على  phylarch" عامل"مجلس الدولة يمنحوه ھدايا سخية، ثم منحه درجة 

إسراف القيصر في  أرظين أخرى جديدة لم يكن قد أخذھا من قبل، إال ان الروم لم يرتاحوا من ھذه المعاملة، و انزعجوا من
إكرامه ومنحه تلك األرضين، وال سيما تلك الجزيرة التي استرجعوھا بعد ذلك بمدة ليست طويلة وفي مدة حكم القيصر 

  .Anastasius" انسظاسيوس" "انسطاس" "أنستاس"

بحكم " ليو"ف ، فيكون اعترا"م 474"حتى سنة " م 457"، قد حكم من سنة "اليون" "الون" Leo" ليو"ولما كان القيصر 
   .قد وقع في اثناء ھذه المدة" فيالرك" "فيالرخ"، و منحه لقب "امرىء القيس"

على  Duxفي أيدي الروم، استولى عليھا حاكمھم " م 490"إن ھذه الجزيرة كانت في سنة " ثيوفانس"ويظھر من تأريخ 
أو من خلفائه بعد مدة " امرىء القيس"لجزيرة من ويدل خبر ھذا المؤرخ على إن الروم انتزعوا ھذه ا. فلسطين بعد قتال شديد

عليھا، لعلھم استولوا عليھا بعد وفاة ھذا العامل على أثر نزاع نشب بين أوالده " امرىء القيس"ليست طويلة من استيالء 
  .وورثته، أضعف مركز اإلمارة، فانتھز الروم ھذه الفرصة، وانتزعوا ما تمكنوا من انتزاعه من أمالك

ذلك، وجب أن تكون استعادة " ثيوفانس"كما يدعي " م 490"ت ھذه الجزيرة، قد كانت في جملة أمالك الروم في سنة وإذا كان
أما سنة ". 491"حتى سنة " 474"الذي ولي الحكم من سنة  Zeno" زينون" "زينو"حاكم فلسطين لھا في أيام القيصر 

  ".أنسظاس"فقد انتقل فيھا الحكم إلى القيصر " م 491"

ويظھر أن ھذا . Nokalian" نخليان" "نكليان" "ملخوس الفيالديفي"المذكور سيد قبيلة سماھا المؤرخ " امرو القيس"ان وك
من أنه كان " ملخوس"على سمت الشام، وھو موضع ينطبق عليه ما ذكره " الكوفة"موضع معروف قرب " النخيلة"االسم ھو 

  .في ارض في سلطان الفرس

أن ھذا الرئيس كان ينزل " موسل"، ويرى " امرئ القيس"أسماء األرضين التي كانت في حكم " دلفيملخوس الفيال"ولم يذكر 
ھاجر مع قبيلته الى " الحجيرة"ومن . أيام كانت عالقاته بالفرس حسنة" الحجيرة"و " الوديان"في بادئ األمر مع قبيلته في 

ثم ". العربية الحجرية"وھي  Palestina Tartia" الثةفلسطين الث"، ومنھا توسع فاستولى على أرضين "دومة الجندل"
بني "إن سكانھا قوم يعرفون ب " ياقوت"وذكر ". تيران" "تاران"، وھي على رأيه جزيرة Iotabaاستوف على جزيرة 

  ".جدان

االسم " حينو" Hainu" حاينو" "حنو"، أخذ تسمية ھذه من "بطلميوس"التي ذكرھا  Ainuولعل ھذه الجزيرة ھي جزيرة 
   .الذي كانت تعرف به عند األنباط

وامرؤ القيس ھذا، ھو مثل واحد من أمثلة عديدة على سادات قبائل راجعوا البيزنطيين الستمداد العون منھم، وللحصول منھم 
عرب على اعتراف رسمي بتنصيبھم رؤساء على األعراب النازلين في ديار خاضعة لسلطانھم أو لمساعدتھم في مقارعة 

  .الحيرة أو الفرس

وقد ذكر أھل األخبار أسماء رجال قالوا إنھم ذھبوا إلى الروم لھذه الغاية، و بعضھم ممن كان يقيم في ارضين بعيدة عن 
سلطانھم، والظاھر إن مثل ھذا االعتراف كان يكسب الرئيس قوة، ويمنحه منزلة ومكانة في تلك األيام، وان كان الروم على 

  .س وليس لھم حول مادي يقدمونه إليهمبعدة من الرئي
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وال نجد في الموارد اليونانية أسماء من حكم من رؤساء القبائل في بالد الشام بصورة منتظمة قبل الغساسنة، إال أن اإلخباريين 
د قبلھم، وھم قد ملكوا البال" الضجاعمة"، وجدوا "انتقاص العرم"يذكرون إن الغساسنة لما جاؤوا إلى بالد الشام من اليمن بعد 

وال بد إن يكون الضجاعمة قد سبقوا بغيرھم ممن لم يقف . ، و ھم من قضاعة، فقتلوھم و أخذوا مكانھم"آل سليج بن حلوان"
قد " الضجاعمة"أھل األخبار على أسمائھم، فقد كانت القبائل تھاجم إحداھا األخرى، فتأخذ مكانھا، وال يستبعد أن يكون 

  .ل أخرى لم تبلغ أنباؤھا أھل األخبارانتزعوا السلطان من قبائ

. إن حدود اإلمبراطورية البيزنطية الجنوبية مع العرب، لم تتغير ولم تتبدل تبدال محسوسا عما كانت عليه في زمان الرومان
، وقد "خليج القلزم"و كانت لھم الجزر المقابلة للمقاطعة العربية في . وھي بصورة عامة الحدود الجنوبية للمقاطعة العربية

ولم . التي تحدثت عنھا Iotbaاتخذوھا مراكز لجباية الضرائب من أصحاب السفن ولحماية البحر من لصوصه مثل جزيرة 
   .يشر أحد من المؤرخين المعاصرين للبيزنطيين إلى تقدم الروم أكثر من ذلك في جزيرة العرب

، ويقع Qulzum" القلزم"،و ھو Clysma" كليزما"اء وكان للبيزنطيين بعض المرافئ على سواحل البحر األحمر، منھا مين
، تأتي إليه السفن محملة ببضائع الھند وبالسلك وبالمواد األخرى المستوردة من السواحل "السويس"على مسافة قليلة من 

سفن ، الوكيل التجاري الذي عليه مراقبة سير الAgens in Rabus" الوكيل"وبه يقيم . اإلفريقية والعربية الجنوبية
  .في نھاية القرن الرابع للميالد Logotheteوالتجارة، ووضع التعليمات لتنظيم التجارة البحرية، وعرف ب 

وقد كان الساسانيون قد احتكروھا تقريبا، وعبثا حاول . و كانت تجارة الحرير، من أھم المواد المطلوبة في أسواق البيزنطيين
الحبشة، " نجاشي"تحطيم ذلك االحتكار، وأخذه من أيديھم بالتوسل إلى  Justinian" يستنيانوس" "جستنيان"اإلمبراطور 

و شراء السلك منھا، ومنافسة التجار الفرس الذين كانوا قد سيطروا على تجارة ھذه المادة " سيالن"إلرسال سفنه إلى 
وموانئ أخرى وأسواق تابعة " أيلة"و " القلزم"المستوردة من الصين إلى ھذه الجزيرة، فكانوا ينقلونھا إلى بالدھم، بل إلى 

   .للبيزنطيين، فيربحون من ھذه التجارة ربحا حسنا

، "عامال"، "بروكوبيوس"، كما يقول المؤرخ "أبا كرب ابن جبلة"قد، قد نصب " م567 - 527" "يوسطنيان"وكان القيصر 
كما يقول " أبو كرب"فلسطين، و كان  Saracens" سرسينس"على عرب  Phylarch" فيالرخا" "فيالركا"اي 

، رجال صاحب مواھب وكفاية، تمكن من حفظ الحدود ومن منع األعراب من التعرض لھا، وكان ھو نفسه "بروكوبيوس"
وذكر أيضا انه كان يحكم أرض غابات النخيل جنوب فلسطين، وھي . يحكم قسما منھم، كما كان شديدا على المخالفين له

وقد قدمھا ھدية إلى االمبراطور، فقبلھا منه، وعدھا من . لبر ليس بھا غير النخيلأرض واسعة تمتد مسافات شاسعة في ا
أمالكه، مع انه كان يعرف جيدا إنھا فياف و بادية ال يمكن االستفادة منھا، ليس فيھا غير النخيل، وليس لھذه النخيل فائدة 

  .Homeritae" حمير"آتباع ل  ، ھمMaddeni" مديني" "معديرني"و يجاور عربھا عرب آخرون يسمون . تذكر
سابقا نفسھا، أو يظھر إن الروم لم " امرؤ القيس"، ھي األرض التي حكمھا "أبو كرب بن جبلة"وھذه األرض التي حكمھا 

في مكانه، " أبا كرب"يتمكنوا من ضبطھا ومن تعيين حاكم بيزنطي عليھا، فاضطر إلى االعتراف باألمر الواقع، فثبتوا 
. على ھذه المنطقة التي تقع في جنوب ارض الغساسنة، و في األردن و أعالي الحجاز" عامال"رافا رسميا واعترفوا به اعت

  .ونكون بذلك أمام إمارتين مستقلتين. كان عامال مستقال بشؤونه عن الغساسنة" ابا كرب"ويظھر من ذلك أيضا إن 

بدليل إرساله " م542"وقد كان حكمه قبل السنة . ةمن المعاصرين للحارث بن جبلة ملك الغساسن" أبو كرب"و إذن يكون 
  .رسوال إلى ابرھة لتھنئنه عند ترميمه سد مأرب الذي انجز في ھذه السنة

يثير فينا الظن بأن ھذا الرجل كان من آل غسان، فھذا االسم ھو من األسماء التي ترد بكثرة " أبو كرب بن جبلة"إن اسم 
ن شقيقا للحارث بن جبلة، غير أني ال أستطيع الجزم بذلك، لسكوت الموارد السريانية وقد يحملنا على تصور انه كا. عندھم

   .واليونانية عن التصريح بذلك أو التلميح إليه

، تھديدھم اليمن بغزوھا إن قاومت مصالحھم وتعرضت لسفنھم "اكسوم"لقد كان من نتائج توثيق الروم صالتھم بمملكة 
على النزول بھا، وقد سبق لألحباش إن استولوا عليھا، كما سبق للرومان أن استولي على ولتجارتھم، وذلك بتحريض الجيش 

وال يستبعد إن يكون . أو قبل ذلك بقليل" م54 - 41" "كلوديوس"في أيام " عدن"بعض مواضع من العربية الجنوبية مثل 
وقد ذكر إن ". م.ب 370"ى سنة حت" 300"للروم دخل في الغزو الذي قام به األحباش لليمن والذي بقي من سنة 

أو " م570"، وقد امتد حتى سنة "م525"القسطنطينية كانت المحرضة لحكومة الحبشة على غزو اليمن أيضا في سنة 
  ".م575"
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، "م 595" "م575"ولما عاد األحباش إلى اليمن حيث بقوا فيھا مدة قصيرة، كر الفرس عليھم فطردوھم منھا في حوالي سنة 
وقد أصيبت مصالح البيزنطيين . حتى الفتح اإلسالمي مقاطعة تابعة للساسانيين" م595" "م575"من سنة  وصارت اليمن

 628 - 590" "كسرى برويز"بأضرار بليغة، من ھذا التحول السياسي العسكري، وأصيبت بضرر بليغ آخر كذلك في أيام 
. وقطع بذلك عنھا شرايين التجارة العالمية المھمة الذي ھاجم اإلمبراطورية البيزنطية واستولى على مصر وفلسطين،" م

والبيزنطيون وان استعادوا ما فقدوه في مصر وبالد الشام بعد مدة قصيرة، فعاد الساسانيون إلى مواضعھم، إال إن الحروب 
رون في كل البيزنطيين والساسانيين، وأضرت بالوضع االقتصادي، وجعلت الناس يتذم: المتوالية كانت قد أنھكت الطرفين

ويودون التخلص من الفرس واليونان، لذلك لم يكن من المستغرب سقوط األرضين " مكان من سوء سياسة اإلمبراطوريتين،
   .التي كانت خاضعة لھم بسرعة مدھشة في أيدي المسلمين

سالم على انه نوع سن وقد نظر البيزنطيون إلى اإل. ولما وصلت الجيوش اإلسالمية بالد الشام، رحب أھلھا بصورة عامة بھا
أو انه مذھب من المذاھب النصرانية ". م 336"المتوفى سنة " آريوس"المنسوبة إلى الكاھن  Arrianism" اآلريوسية"أنواع 

لھذا ال . وقد تعودوا على سماع أخبار وقوع االنشقاق في الكنيسة، وظھور مذاھب جديدة. المنشقة عن الكنيسة الرسمية
اقفة بالد الشام من تساھل في تسليم المدن إلى المسلمين، وما بدر من القبائل العربية المتنصرة من يستغرب ما أظھره أس

  .تعاون مع المسلمين في طرد البيزنطيين عن بالد الشام

  مملكة النبط: الفصل الرابع والثالثون

وھم قوم من جبلة العرب، وإن تبرأ . النبطسداھا ولحمتھا . مملكة النبط، مملكة عربية لم يعرف األخباريون من أمرھا شيئا
العرب منھم، وعيروا بھم، وبعدوا أنفسھم عنھم وعابوا عليھم لھجتھم، حتى جعلوا لغتھم من لغات العجم، وقالوا إنھم نبط، 

وا بلغتھم، وسبب ذلك، ھو أنھم كانوا قد تثقفوا بثقافة بي إرم، وكتبوا بكتابتھم، وتأثر. وإن في لسان من استعرب منھم رطانة
حتى غلبت اإلرمية عليھم، وألنھم فضال عن ذلك خالفوا سواد العرب باشتغالھم بالزراعة وبالرعي وباحترافھم للحرف 

وتكمن عوامل ظھور النبط وغلبتھم . بھا ويحترفھا. ويعير من يقوم" والصناعات اليدوية، وھي حرف يزدريھا العربي الصميم
وينھم دوله بعد أن كانوا اعرابا يعيشون عيشة ساذجة، تكمن في أسباب وأسس اقتصادية قد على المنطقة التي عرفت بھم، وتك

ففرضوا . تمكن ھؤالء النبط األذكياء من استغالل موقع بالدھم لمرور شرايين التجارة بين العربية الجنوبية وبالد الشام بھا
اموا أنفسھم بالوساطة في نقل التجارة بين بالد للشام ضرائب على التجار وعلى التجارة عادت عليھم بفوائد كبيرة، كما ق

ومصر ومواضع من جزيرة العرب، فدرت ھذه الوساطة عليھم أمواال طائلة جعلتھم من الشعوب العربية الغنية بالنسبة إلى 
   .غيرھم ممن يسكنون البوادي، المواقع المقفرة المنعزلة

وھو في الواقع ميناء كل التجار العرب، إذ كان المرفأ الوحيد . لبحر المتوسطميناء النبط المفضل على ا" غزة"وقد كان ميناء 
وقد استفادوا منه كثيرا لقربه من النبط، صاروا يشترون منه ما يرد عليه من بضائع من موانئ . الذي ترفأ إليه تجارة العرب

اليھم من الحجاز ومن الجزيرة العربية الجنوبية ومن البحر المتوسط، ثم يحملونھا إلى بالدھم فيبيعونھا للتجار العرب القادمين 
أماكن أخرى من جزيرة العرب، كما أنھم صاروا يشترون من التجار العرب ما عندھم من تجارة، ثم يحملونھا إلى ذلك 

  .الميناء لبيعه في أسواقه، وبذلك حصلوا على أرباح من ھذه الوساطة في االتجار

ث عنھا قبل الميالد في المنطقة الشمالية الغربية من جزيرة العرب، في المكان الذي عرف وقد نشأت دولة النبط التي نتحد
  .عند اليونان والرومان" Arabia petraea" "العربية الحجرية"باسم 

 josephus" "يوسفوس فالفيوس"وأما أخبارنا عنھا، فمستمدة من كتب الكالسيكيين، ومن مؤلفات المؤرخ اليھودي 
flavius" "37100 صاحب". بعد الميالد"ioudaike archaeologia  "و"periton ioudaikon polemon" ،

وعلى ھذه . وفي األخرى التي خضعت لحكمھا وھي نبطية والتينية ويونانية" العربية الحجرية"ومن كتابات عثرعليھا في 
تلك "ت مسموع وكلمة، ثم اذا ھم في الذاھبينالموارد يعول المؤرخ الحديث في تدوين تأريخ قوم كان لھم نفوذ وسلطان وصو

   ".األيام نداولھا بين الناس

وقد أشير فيه إلى " Corpus Inscriptionum" Semiticarum:وقد تضمن القسم األكبر من كتابات النبط، كتاب
ت كتب أخرى وأسھم. المواضع التي عثر فيھا على تلك الكتابات، والى السمات التي وسمت بھا لتميز بعضھا عن بعض

 Handbuch der: "بالطبع في ھذا المجھود العسير، مجھود نشر الكتابات النبطية القديمة وغيرھا، ككتاب
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Nordsemitischenn Epigraphik ""وكتاب" :Corpus Inscriptionum Semiticaru" للعالم المعروف ، "
" كوك"ل " Text Book of North-Semitic InscriptionsوكتابMark Lidzbarski"" "مارك ليدربارسكي

"G.A. Cook " وكتاب"REP. EPIG" وكتب أخرى سأشير اليھا في أثناء الحديث، يضاف اليھا ما نشر في المجالت،
  .وأمثالھا" ZDMG: "العلمية االستشراقية كمجلة

القلم اإلرمي القديم، وقد مأخوذ من " إرمي"، وأما خطھا فبالقلم اإلرمي، ولكنه "بني إرم"أما لغة النصوص النبطية، فلغة 
وأما المواضع التي عثر على ھذه الكتابات فيھا فھي . تمييزا له عن بقية األقالم" القلم النبطي"عرف عند المستشرقين ب 

ومواضع متعددة من " دمشق"و " Sidon"صيدا "و " خيبر"و " تيماء"و " العال"و "Hegra"الحجر "و " بطرا"عديدة، منھا 
  .والجوف واليمن ومصر وايطاليا وأماكن أخرى سترد أسماؤھا في ثنايا ھذا الفصل" طور سيناء"و " للجاةا"ومن " حوران"

وتختلف الكتابات النبطية القديمة، من حيث رسم الحروف، بعض االختالف عن الكتابات النبطية المتأخرة المدونة بعد الميالد، 
كتابية محلية النجدھا في النصوص . مثال خصائص" طور سيناء"تابات وتختلف أيضا باختالف األماكن التي وجدت فيھا، فلك

" التربيع"وتفيدنا ھذه الخصائص المحلية والتطورات التي طرأت بمرور العصور على أشكال الحروف في مثل . األخرى
   .بعضھا ببعض واالنفصال واالتصال وتقاربھا و تباعدھا من الخط الكوفي في دراسة تطور الخطوط السامية، وعالقاتھا

وھي على اختالفھا تشارك الكتابات العربية التي عثر عليھا في العربية الجنوبية أو في المواضع األخرى من جزيرة العرب 
فھي ال تفيد المؤرخ إفادة مباشرة، ولكنھا تفيد . كتبت في أمور خاصة، ال عالقة لھا بالمجموع. في كونھا شخصية في الغالب

أما الكتابات . ال يقدر بثمن من ھذه الناحية. في أمور أخرى، نفيدھم في الدراسات الغوية مثال، فھي كنز الباحثين من غير شك
-أعني النصوص التي لھا عالقة مباشرة بالدولة وحياة الشعب وبساسة الحكومة أيام السلم أو الحرب فھي قليلة جدا. العامة،

  .اريخمع انھا المادة األساسية في كتابة الت-ويا لألسف

أما طرائق توريخ . والكتابات النبطية المؤرخة مثل الكتابات السامية األخرى، قليلة بالنسبة إلى الكتابات الغفل من التاريخ
الحوادث عند النبط، فكانت متعددة منھا التوريخ بأيام الملوك كأن يذكر اسم الشھر الذي دون فيه النأص، ثم يذكر بعده عام 

وقد استعملت . .....". ملك نبطو. .....شنت. ..... بيرح. ....." "في شھر كذا من سنة كذا من حكم الملك" :التدوين، فيقال مثال
وذلك بذكر الشھر الذي دونت فيه الكتابة، ثم " رومة"ھذه الطريقة في أيام استقالل النبط خاصة، والتوريخ بسني حكم قياصرة 

  .مه جرى التدوين، أو السنة المصادفة دون اإلشارة الى أسم الشھرالسنة المصادفة من سني حكم القيصر الذي في أيا

، ومبدأه اليوم الثاني "بصرى"، وعلى كتابات أخرى أرخت تقويم"القناصل"وقد عثر على كتابات مؤرخة بسني حكم 
سام الجنوبية من وظلت األق.كذلك" طور سينا"بعد الميالد، وقد أرخ به في كتابات " 106"من سنة " آذار"والعشرين من شھر 

، وأوله "السلوقي"وأرخ بالتقويم ". كورة فلسطين"تؤرخ به حتى بعد فصلھا من ھذه الكورة وإلحاقھا ب " الكورة العربية"
  .قبل الميالد" 312"من سنة" اكتوبر" "تشرين األول"اليوم األول من شھر

قبل الميالد، أرخ " 63"من سنة " اكتوبر"، "ن األولتشري"حيث اتخذت مبدأ لتقويم يبدأ بشھر " بومبيوس"وأرخ بأيام القيصر
   .به في الكتابات وفي النقود

كما فعل غيرھم في جزيرة العرب حيث . وأرخ في بعض الكتابات النبطية بتواريخ محلية كانت متعارفة عندھم مشھورة
اء من تشخيص بعض منھا، ولم يتمكنوا وقد تمكن العام. أرخوا بالحوادث المحلية المھمة، نظرا لما كان لھا من شھرة بينھم

"  philippopolis"فيليبوبولس"ومن الكتابات المؤرخة بتواريخ محلية كتابة عثر عليھا في مدينة . من تشخيص بعض اخر
، وقد أرخت في عدد من "شقة" "شقا"ومدينة " 249"وسنة " 2 47"تقريبا أو بين سنة " 248"وقد أرخت بتقويم يبدأ بسنة 

وفي عدد من الكتابات التي عثر عليھا " اللجاة "في " البراك"وھي " constantia"ومدينة . بعد الميالد" 92"بسنة كتاباتھا 
  .على رأي بعض الناس" maximinopolis"، وھو "شيخ مسكين"في موضع 

كتاباتھم، بدليل إن اسماءھم ھي الرأي السائد اليوم بين العلماء أن النبط عرب مثل سائر العرب، وان استعملوا االرمية في 
" الالت"و" ذي الشرى"اسماء عربية خالصة، وانھم يشاركون العرب في عبادة االصنام المعروفة عند عرب الحجاز، مثل 

" يوسفوس"، وانھم رصعوا اإلرمية بكثير من األلفاظ العربية، وبدليل اطالق اليونان والالتين والمؤرخ اليھودي "العزى"و
ولو لم يكن النبط عربا، لما . على أرضھم" العربية الحجرية"أي "  arabia ptraria"على النبط واطالق اسم" بالعر"كامة 
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  .كلمة العرب عليھم، وما كانوا يدخلون بالدھم في ضمن العربية ويجعلونھا جزءا من أجزائھا الثالثة" الكالسيكيون"أطلق 
واما اطالق اسم السريان على . وا من البوادي إلى سنة قبل الميالدوقد كان النبط من اھل جزيرة العرب في األصل نزح

. أطلق على متنصرة اإلرميين ليميزوا عن بني جنسھم الوثنيين،. اإلرميين الشرقيين، اي إرميى العراق، فقد حدث بعد الميالد
فتعني النصراني حتى " يسريان"تعني الصابئ والوثني أما كلمة " آرامي" "إرمي"فصار له مفھوم خاص، وصارت كلمة 

   .اليوم

ودعي .بمعنى أنھم أخوته" عوص وحول وجائر"، مع "التكوين"ذكر في " أرام"، فھو أحد ابناء "MASH" "ماش"أما 
سام "ھو ابن " إرم"و . في النصوص األشورية، أي بادية الشام" ماشو" "ماش"ويظن أنھم سكان " أ خباراأليام"في " ماشك"

" ماش"المأخوذة من أقوال أھل الكتاب وال شك، مع ما جاء في التوراة من أن "المسعودي"، وتتفق رواية في التوراة" بن نوح
، فھو "ماش"ھو ابن " نبيطا"وأن " نبيط"وأما ما ذكره على لسان غيره أو لسانه من إن النبط ھم ". إرم"، وھو "آرام"ھو ابن 

" نبيط"ويقصد المسعودي من ". نبيط بن ماش بن ارام"ا اسمه وال يعرف العھد القديم شخص. قول لم يرد في التوراة
  .ھو االبن البكر السماعيل في التوراة" نبايوت"، والشك و "نبايوت"

أما أنھم سموا نبطا لكثرة النبط عندھم وھو الماء، أو الستنباطھم الماء، وانباطھم األبار، وما شاكل ذلك من تفاسيروردت في 
  .أما اليوم فال يمكن أن يقام له وزن. ان يسمع في القديممعنى النبط، فھو كالم ك

في الكتابات، والكلمة اسم علم ليس غير مثل سائر أسماء األعالم، ال عالقة له ال " نبطو"و" نبط"والنبط في عرف الباحثين ھم
سماء، وتعليالت وأسباب، وظنوا حار األخباريون فيه فعالجوه على مألوف طريقتھم بإيجاد معان لأل. بالماء وال باستنباط الماء

الماء : انھم بھذا التعليل وجدوا سر التسمية ووقفوا عليه، وال سيما إن النبظ زراع، ولھم مياه غزيرة وعلم بالماء، وان النبط
رج من انھم سموا نبطا الستنباطھم ما يخ. النبط من نبط، فالمسألة اذن سھلة ھينة: الذي ينبط من قعر للبئر اذا حفرت فقالوا

   .األرضين، وھو الماء

ال : "وفي الحديث اآلخر. وال تشبھوا بالنبط. ، أي تشبھوا بمعد"تمعددوا وال تستنبطوا: "وأشير إلى النبط في حديث عمر
: وورد ذكر النبط في خير مرفوع إلى ابن عباس. أي التشبھوا بالنبط في سكناھا واتخاذ العقار والملك" تنبطوا في المدائن

وورد في حديث ". إن ابراھيم الخليل ولد بھا، وكان النبط سكانھا: اشر قريش من النبط من أھل كوثى ريا، قيلنحن مع"
، أراد انه في جباية الخراج "أعرابي في حبوته: "، فقال"سعد بن أبي وقاص"عن " عمر"حين سأله " عمرو بن معديكرب"

كنا نسلف نبيط أھل : "وفي حديث أبي أوفى. نوا سكان العراق وأربابھاوعمارة األرضين كالنبط حذقا بھا ومھارة فيھا،ألنھم كا
  ".الشام

، ويرى الباحثون في ھذا النوع من الشعر انه منسوب إلى "شعر النبط"أو " الشعر النبطي"ويقال االن في نجد للشعر العامي 
  .الذي نتحدث عنه وعلى كل فإن لھذه التسمية عالقه باسم ھذ ا الشعب العربي القديم. نبط العراق

والنبط الذين قصدھم األخباريون إذن، ھم قبط آخر ال نريدھم نحن في الفصل والنقصدھم، ھم يقصدون بقايا الشعوب القديمة 
خاصة النازلين في البطائح منھم، ومنھم مترسبات اإلرمين في العراق والشام، وذلك قبيل اإلسالم وفي اإلسالم، وكانوا 

أما نبطنا، فھم أصحاب كتابات مدونة باإلرمية، وقد . ة ولكن برطانة أعجمية وبلكنة غريبة ظاھرةيتكلمون بلھجات عربي
خضعت لسلطانھم لم تكن البطائح منھا على كل حال، كما عاش فرع آخر . وفي مناطق أخرى" العربية الحجرية"عاشوا في
   .، وسيأتي الحديث عنھم"تدمر"منھم في 

أقرب إلى قريش والى القبائل الحجازية التي أدركت اإلسالم من العرب الذين يعرفون ب وعندي أن النبط عرب، بل ھم 
وخط للنبط . والنبط يشاركون قريشافي أكثر أسماء األشخاص، كما يشاركونھم في عبادة أكثر األصنام". العرب الجنوبيين"

س يضاف إلى ذلك ما .ماخوذ من قلم النبط قريب جدا من خط كتبة الوحي، وقد قلت إن من العلماء من يرى أن قلمنا ھذا
ذكرته من وجود كلمات عربية كثيرة في النصوص النبطية المدونة باإلرمية، ھي عربية خالصة من نوع عربية للقرآن 

 لھذه األسباب أرى أن النبط أقرب إلى قريش والى العدنانين علي حد تعبير النسابين من العرب الجنوبيين الذين تبتعد. الكريم
أضف إلى ھذا ما ورد في . أسماؤھم وأسماء أصنامھم بعدا كبيرا عن أسماء األشخاص واألصنام عند قريش وبقية العدنانيين

أھل األخبار، ھو االبن األكبر ألسماعيل، واسماعيل في عرف " نابت"وھو " نبايوت"التوراة وما عند أھل األخيار من أن 
  .النسابين ھو جد العرب العدنانين
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بب تدوين النبط كتاباتھم باإلرمية خسارة فادحة لنا ال تقدر بثمن، ألنه حرمنا الحصول على نصوص بلھجات عربية وقد س
قديمة نحن في أشد الحاجة اليھا، لما لھا من فائده في دراسة تطور اللھجات العربية واللھجة التي نزل بھا القرآن الكريم 

لك من النصوص العربية المدو نة باللھجات العربية الشمالية القريبة من عربية وخاصة أننا ال نم. والمراحل الني مر ت بھا
  .القرآن سوى بضعة نصوص

الذين عاشوا " الكالسيكيين"، فبقية "سترابون" "تحد ث عن النبط يليه! كالسيكي "أقدم كاتب " ديودورس الصقلي"ويعد 
بعد الميالد، أخبار مفيدة عن النبط،وال سيما عالقتھم " 95"اليھودي المتوفى حوالي سنة " يوسفوس"وفي تأريخ . بعدھما

   .بالعبرانيين الذين كانوا على اتصال وثيق بھم بسبب الجوار

، "Athenodrous" "أثينودورس"، أخذھا من صديق له اسمه "ديودورس"إلى أمور لم يتطرق لھا  0"سترابون"وقد تطرق 
حدثه ھذا الفيلسوف إن عددا كبيرا من الرومان ومن الغرباء من الجنسيات  وقد. وكان فيلسوفا ولد بين النبط وعاش بينھم

اما النبط فكانوا على صفاء ووئام، يعيشون عيشة سالم . األخرى كانوا يعيشون بين النبط، وكانوا في نزاع وخصام بينھم
ية والرومانية التي عثر عليھا في ارض النبط ويتبين أثر اختالط الغرباء بالنبط، في اآلثار الباقية وفي الكتابات اليونان. وراحة

  .وعلى النقود

-Biq'ath Ha" "بقأث ه لينون" "سھل البقاع"و " دمشق"وقد شملت مملكة النبط في اوج أيامھا منطقة واسعة ضمت 
Lebanon" "cele Syria"أدوم"،واألقسام الجنوبية والشرقية من فلسطين وحوران و" "Idumaea" ددن"، ومدين الى "

النيل، وقد تركت لنا " دلتا"وثبت أيضا إن جماعة من النبط سكنت في األقسام الشرقية من . وسواحل البحر األحمر" ددان"
  .عددا من الكتابات

ويظن بوجه عام انھم . وال يعرف الموطن األصلي الذي جاء منه النبط على وجه التحقيق، وال الزمان الذي ھاجروا فيه منه
وضايقوا " أدوم"األصل من سكان البادية الواقعة شرق شرقي األردن، ثم ارتحلوا نحو الغرب فنزلوا أرض كانوا بدوا في 

. األدومين الذين ارتحلوا نحو الشمال والغرب اختيارا أو كرھا، فسكنوا في المناطق الخصبة المشرفة على البحر المتوسط
  .عموم في الزمن الحاضرشيء ما عن مبدأ تأريخ النبطوال يعرف علٮوجه ال. قبل الميالد" 587"وكان ذلك حوالي 

، وھم أيضا "Aschurbanipal" "اشور بنبال"المذكورون في أخبار الملك " نبياطي"ويرى بعض العلماء أن النبط ھم 
ويعارض ھذا " Nabatene" "وھم سكان أرض. أوالد اسماعيل في التوراة" Nebojot"="Nabatene" "نبايوت"

، فھم "المكابيين"وأما النبط المذكورون في ". نبايوت"أو " نبياطي"وال يرى وجود صلة ما بين النبط و  الرأي بعض آخر،
   .النبط جماعتنا الذين نتحدث عنھم االن

على منطقة واسعة تمتد من نھر الفرات فتصل بحدود الشام إلى البحر " Nebaioth" "النبطية"اسم " يوسفوس"وقد أطلق 
أن مؤلف ھذا التأريخ كان يرى وجود صلة بين اسم " يوسفوس"ويظھر من تأريخ . اطق أوالد اسماعيلاألحمر، وھي من من

  ".Jerom" "جيروم"وبين اسم النبط، والى ھذا الرأي ذھب أيضا " اسماعيل" "يشمعيل"وھو اسم ابن" نبايوت"

نھا قليل، لذلك عاش سكانھا عيشة اعرابية، عنھم أن معظم بالدھم قفرة قليلة الماء والقسم المنبت م" ديودورس"ومن اخبار 
على الغزو، وعلى التحرش بحدود جيرانھم، لعلمھم أن من الصعب على الجيوش تعقب آثارھم وااللتحام بھم في البادية لقلة 

  .الماء، وإال تعرضت للتھلكة والموت عطشا

يشربون منھا متى شاءوا،  ؟أما ھم، فلھم آبار مخفية، وكھاريس أغلقت فتحاتھا، فال يعلم أحد من الناس سواھم أين ھي 
ولھذا لم يخضعوا . وھم قوم يحبون الحرية ويقدسونھا، ويأبون الخضوع لحكم الغرباء. ويأخذون منھا ما يحتاجون إليه

ك المقدونيين، مع إن ھذه الدول أرادت استعبادھم فأرسلت عليھم جيوشا قوية، اآلشوريين أو الميديين أو الفرس أو لحكم ملو
  .ولكنھا لم تنجح في تحقيق ما أرادت، ولم تتمكن من السيطرة على ھؤالء األنباط

ن وقد ذكر عنھم انھم كانوا يحمعون المطر ويخزنونه في الصھاريج، التي ال يعرف مواقعھا أحد غيرھم، وانھم كانوا ال يذيقو
ولب بعض للشجر، حيث " الفلفل"ماشيتھم الماء أما الناس، فكانوا يعيشون على اللحوم والحليب، يضاف إلى ذلك نوع من 

  .تخلط بالماء
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 Hieronymos Of Kardia"="Hieronymos Of" أخباره عن النبط من مؤرخ قبله ھو " ديودورس"وقد أخذ 
Cardia" انتيكونس" "انطيغونس"الميالد، اذ تحدث ھذا المؤلف عن حملة  قبل" 312"، ويعود خبره إلى حوالي السنة "

"Antigonos " النبط"على القبائل العربية، فذكر " "Nabataioi"="Nabatoioi "وأشار إلى الحملة التي أرسلت عليھم.   

ابا رعاة ماشية، ومنھم عن النبط أنھم كانوا في بادئ أمرھم أعر" الكالسيكية"ويتبين من أقدم األخبار الواردة في الكتب 
من سواحله الشرقية فيحملونه " االسفلت"أصحاب قوافل يتعاطون التجاره، ويقيمون حول البحر الميت، وكانوا يستخرجون 

وكانت لھم أماكن محصنة تحصينا طبيعيا يلتجئون اليھا فيصعب على العدو مباغتتھم . إلى مصر لبيعه إلى المصريين
كما أن لھم علما بصحاريھم وبمواضع الماء فيھا، يحتمون بھا عند الحاجة، ويتخلصون بذلك  ومھاجمتھم في ھذه الحصون،

ويذكر أنھم جنوا أرباحا كثيرة من اتجارھم باالسفلت، إذ كان المصريون يشترونه منھم الستعماله في . من تعقيب الجيوش
  .با، ولھذا أقبلوا عليه اقباال كبيرا، در على النبط ربحا طي"المومياء"

وقد وصفوا بأنھم كانوا يكرھون الزراعة ويزدرونھا، كما كانوا يزدرون السكنى في بيوت مستقرة، وكانوا رعاة يربون 
ووصف . إذا وجدوا غريبا بينھم قتلوه، ألنھم كانوا يخشون أن يقعوا تحت حكم األجانب فيفقدوا حريتھم. األغنام وبقبه الماشية

   .ر، أقاموا في بيوت من الحجر، وقد اشتغل قوم منھم بالزراعةإنھم تجا: النبط، فقال" سترابو"

تمكنوا من . أخذھم باألساليب الحديثة في الحياة. لقد أظھر ھؤالء الرعاة مقدرة فائقة وكفاية التقدر في تكييف أنقسھم وفي
، واستخدام ھذين "أدوم"في  استغالل أرضھم وما فيھا من موارد طبيعية، وتعلموا استغالل مناجم النحاس والحديد القديمة

تنظيم المدن وأصول االدارة والفن وحولوا " الھللينية"وأخذوا من . المعذنين المھيمن في صنع المواد الالزمة لشؤون الحياة
" الفرث"كما اقتبسوا من . مدينتھم الصخرية إلى مدينة حديثة جميلة تنطق حتى اليوم بكفاية أصحابھا وبقابلياتھم المدنية

"Parthian "وضربوا النقود على طريقة اليونان والرومان فأحسنوا في صنعھا وأجادوا . ما يالئمھم ويوائم حياتھم وحاجاتھم
واثبتوا أن العربي كيفما كان أمره قابل للتطور واالبداع واألخذ واالقتباس، وأنه إذا ھيئت له الظروف وأرشده المرشدون 

  .والبشرية خير افادةووجھوه توجيھا حسنا، أفاد نفسه وقومه 

ومن النبط انتقلت المصنوعات النحاسية والحديدية المصنوعة في بالد اليونان أو الشام أو في بطرا إلى اليمن، وقد كانوا 
من اليمن على راس مصنوع من النحاس، محفوظ االن " خوالن"وقد عثر في . إلى العرب الجنوبيين" الھيلينية"واسطة لنقل 

اني، يشبه وجھه الوجوه المطبوعة على النقود النبطية المضروبة في القرن األخير قبل الميالد، لذلك يرى في المتحف البريط
   ".الھبلليني"الباحثون أنه من صادرات مملكة النبط إلى اليمن، وأنه من المصنوعات المتأثرة بالطابع 

سورية، جر د حملة على النبط قوامھا أربعة  الذى خلف االسكندر في" Antigonus" "انطيغونس"إن " ديودورس"ويحدثنا 
ليجبرھم على التحالف معه وتأييد " Athenaeus" "أثينيوس"آالف جندي من المشاة وستمئة فارس جعلھا في قيادة صديقه 

بكل حذروتكتم " Idumaea" "أدوم"فسار القائد من مقاطعة . ،وأمره بمباغتتھم وسلب كل ما يمتلكون من ماشية.مصالحه
وباغت الصخرة في منتصف الليل، فقتل من حاول المقاومة وأسر خلفا منھم، وترك الجرحى، .  يعلم أحد من النبطي بهلكيال

ثم أمر قوته باالسراع بالرجوع، فلما قطعت مسافة . واستولى على ما وقعت عليه يده من البخور والتوابل والطيب والفضة
وفيما كان . السير لالستراحة في معسكر أقامته.لطريق، فاضطرت إلى قطع أضناھا التعب، ونھكھا قطع ا" اسطاديون"مئتي 

الجنود ينعمون بنومھم، ھاجمھم النبط وأعملوا فيھم السيوف، فلم ينج من رجال الحملة اال خمسون فارسا ھربوا بسالم بعد أن 
الحراسة وعدم تصورھم مالحقة بسبب تھاون رجال الحملة بأمر " ديودورس"وكان ذلك كما يزعم . أثخن أكرھم بالجراح

  .النبط لھم، وتمكنھم من الصول إلى ھذا الموضع في خالل يومين أو ثالث

كان من عادة أھلھا الذھاب إلى أسواق " الصخرة"إن اليونان تخيروا الوقت المناسب حينما باغتوا " ديودورس"وذكر 
نھم، تاركين في صخرتھم أموالھم ونساءھم وأطفالھم مجاوريھم لالمتيار ولمبادلة سلعھم بسلع يحتاجون اليھا من جيرا

ولم تكن الصخرة مع حصانتھا، مسو رة، فانتھز رجال الحملة ھذه الفرصة، وباغتوا الحصن على نحو . وعجزتھم وشيوخھم
ي ذلك فلما بلغ الخبر النبط،تركوا السوق وتراكضوا إلى الصخرة، وأسرعوا يتعقبون أثر اليونان حتى أدركوھم ف. ما ذكرت

شر انتقام، وعلموھم درسا ال ينسى وال شك في وجوب اتخاذ الحذر والحيطة وتقدير كل أمر حق . الموضع، فانتقموا منھم
" 312"أما تأريخ ارسال ھذه الحملة، فكان في سنة . قدره مھما صغر وتفه، وقد تأتي التوافه بنتائج ال تأتي من عظائم األمور

   .قبل الميالد
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نبط ممن حاول استرقاقھم، عادوا إلى الصخرة راضين مطمئنين، فنظموا أمورھم، ثم كتبوا الى الملك وبعد انتقام ال
على ما فعل بھم، ويعتذرون فيه عما " Athenaeu" "أثينيوس" "كتابا كتب باألبجدية السريانية يلومون في " انطيغونس"

لم يكن بعلمه ورضاه، وأن قائده عمل برأيه فخالف  وقد أجابھم الملك بأن ما حدث. بدر منھم ويحملون صاحب وزر صنعه
أمره، ولذلك فھو يحمله وزره، ويرجو أن تتحسن العالقات فيما بينھم وبينه، وأن ينسى ما حدث، وكان غرضه من ھذا الكالم 

  .ونال ما أراد. التأثير عليھم، وجلبھم إليه ولو إلى حين حتى يرى أمره، فان أبوا ضرب ضربته

" ديمتريوس"أ قوة قوامھا أربعة آالف مسلح من المشاة، واربعة آالف من الفرسان جعل قيادتھا تحت إمرة ابنه وبعد مدة ھي
"Demetris "فلما سمع النبط بقدومھا، امنوا أموالھم في مواضع حصينة يصعب . ، لالنتقام من النبط بأية طريقة كانت

إلى " ديمتريوس"فلما وصل . ا متعددة تؤدي بھم إلى الباديةالوصول اليھا، ووضعوا عليھا حراسة كافية، وسلكوا طرق
  .، ھاجمھا بعنف وشدة، غير أنه لم يقلح في اقتحامھا واالستيالء عليھا، ورجع بجيوشه قانعا بالھدايا التي قسمت إليه"الصخرة"

م تنبيه النبط حين تبدر ظاھرة أن النبط كانوا قد لجأوا إلى اتخاذ أماكن حراسة وضعوا فيم حراسا، واجبھ" ديودورس"ويذكر 
متجھا " ديمتريوس"فلما ظھر . خطر عليھم، بإيقاد نيران في مواضع مرتفعة من تلك األماكن، تكون عالمة على وجود الخطر

نحو الصخرة، أوقد الحراس النار، فھرب النبط إلى مواضع أمينة من البادية، وتخلصوا مع أموالھم منه، ألنه خاف من 
   .يخشون من دخولھا" المقدونيون"وقد كان . م تمكن جيشه من تعقب آثارھم ولخوفھم من ولوج الباديةمالحقتھم لعد

كان النبط من الشعوب العربية التي جمعت ثروة عظيمة،واكتنزت الذھب والفضة بفضل اشتغالھا في التجارة وموقعھا الممتاز 
الذي تلتقي عنده جملة طرق تجارية برية كانت عمادطرق القوافل في ذلك الزمن اليھا يصل طريق اليمن والعربية الجنوبية 

، واليھا يصل .تفرع الطريق إلى مصروالشام وغزة والمدن الفينيقية على البحر المتوسطالمھم الموازي للبحر األحمر، ومتھا ي
ويصل مدينة تجارية اخرى لم يكن شأنھا في التجارة أقل من شأن ". بطرا"طريق تجاري آخر مھم يصل الخليج بمدينة 

د وما وراء الھند، وحاصالت ايران فتحمل اليھا تجارة الھن. علٮالخليج Gerrhaعاصمة النبط، وأعني بھا مدينة جرھا 
وقد عمل ملوك النبط بكل ذكاء على االستفادة من . والعربية الشرقية لتوزع منھا في الشام ومصر وموانىء البحر المتوسط

وقد اقتضى ذلك بالطبع وضع حرس قوي لحماية القوافل واجراء . ھذه الطرق واستغاللھا لمصلحتھم ومصاحة مملكتھم
  ".الترانزيت"رورية ألصحابھا واالتفاق مع سادات القبائل لضمان سالمتھا مقابل مبالغ تدفع لھم عن المرور التسھيالت الض

على البحر األحمر واحتكار التجارة البحرية إلى إلحاق أضرار فادحة بالنبط . وقد أدت سياسة البطالمة الرامية إلى السيطرة
فاضطر النبط إلى التحرش بسفن البطالمة وبمھاجمة السفن التي . حر األحمروبغيرھم من العرب الذين كانوا يتاجرون في الب

إلى انشاء قوة بحرية لحراسة السفن " قبل الميالد 2 4 6 -  285" "بطلميوس الثاني"تتجه نحو مصر وبأخذ ما فيھا، فاضطر 
عرص لقوافل البطالمة، غي ان النبط التجارية، وقد ألحقت ھذه القوة خسائر فادحة بأسطول النبط، منعت النبط أمدا من الت

سورية عادوا إلى مھاجمة سفن البطالمة والسفن " سلوقيي"بالحرب مع " بطلميوس"كانوا ينتھزون الفرص، فلما انشغل 
   .الذاھبة أو اآليبة من مصر

البالد  ومشروعاته الرامية إلى السيطرة على البحر األحمر وعلى تجارة" بطلميوسى فيالدلفيوس"وألحقت سياسة 
إذ أفقدت العرب . الحارة،أضرارا خطيرة بالتجارة العربية، أثرت تأثيرا سيئا جدا في الوضع السياسي في جزيرة العرب

السيطرة على البحر األحمر وأوجدت لھم منافسين خطيرين نافسوھم في أسواق إفريقية والھند، ولم يكن من السھل التغلب 
ن تحسينات فنية وابتكارات، وما خصصوا بھا من قوات لحمايتھا من تعرض سفن عليھم، بفضل ما أدخلوا على سفنھم م

لحماية التجار " Atlantic Gulf" على خليج العقبة " Berenice" مدينة " بطلميوس فيالدلفوس"وقد ابتنى . العرب لھا
ة العرب على ساحل البحر الذي أسسه تجار الروم في جزير" Ampelon" "امبلونه"ولعل ميناء . والسفن من تعرض النبط

وبإنشاء ھذه المواضع سيطر . على رأي بعضھم، ھو من المواضع التي أنشئت لھذه الغاية في ھذا الزمن" العال"األحمر تجاه 
اليونان على البحر والطريق التجاري القريب منه، كما تمكنوا من ضمان الحصول على حاجاتھم بشراء ما يريدون من 

  .يبع ما يريدون بيعه في ھذه الموانى أيضاحاصالت الجزيرة ومن 

من الملوك والقياصرة، مشاطرة تجار " بطلميوس فيالدلفوس"وكان من نتائج ھذه السياسة التي اقتفي أثرھا من جاء بعد 
 فلم يدخل في امكانھم وضع األسعار كما يريدون. العرب أرباحھم العظيمة التي كانوا يجنونھا من االتجار مع مصر والشام

إذ وضع سادة بالد الشام ومصر الجدد أسعارا ثابتة للبضائع العربية والھندية التي تصل إلى . ويشتھون كما كان ذلك سابقا
بذلك تحكموا في األسعار التجارية العالمية، وحرموا تجارة . بالدھم، كما فرضوا عليھا ضرائب معينة بحسب قوائم جديدة
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وكان من أثر ھذه . ن وأسر غنية متنفذة ربحا عظيما، وألحقوا بخزانتھم خسائر كبيرةجزيرة العرب وسادتھا من ملوك متاجري
   .السياسة الصارمه ھبوط األسعار ھبوطا بينا في األسواق

وال نستطيع اليوم ذكز اسم أول من أسس مملكة .وقد تمكن الباحثون في تأريخ النبط من ضبط أسماء جملة ملوك حكموا النبط
وكل ما نستطيع قوله ھو إن استقالل النبط . الذي أسست فيه تلك المملكة وال األسرة التي نسلت اولئك الملوك النبط، وال الزمن

كان قبل الميالد، واننا نعرف أسماء بضعة ملوك حكموا قبل الميالد، بصورة أكيدة ال مجال فيھا ألي شك، كما نعرف أسماء 
  .ملوك كان حكھم بعد الميالد

بين أسماء الملوك، حتى لقد ذھب الظن ببعض الباحثين " Aretas=" Arethas" "ارتياس" "ارتاس" "الحارث"ويكثر اسم 
بالنسبة إلى ملوك الرومان والروم، " قيصر"بالنسبة إلى ملوك مصر، و " فرعون"إلى إن ھذا االسم ھو لقب، وانه في معنى 

أما االسم الذي . بالنسبة إلى ملوك اليمن" تبع"ك الفرس، و بالنسبة إلى ملو! كسرى"بالنسبة إلى ملوك الحبشة،و" النجاشي"و 
ھي اسم األسرة " Aretas" وذھب بعض آخر إلى إن لفظة ". رب ايل" "رب ال"و " مالك"و " عبادة"يليه في المرتبة فھو 

   ".Charethath" "حرتت"ھو " آرامي"الحاكمة التي حكمت النبط، وانھا من أصل 

فجعل يفر "من أرضه " Jason" "ياسون"زعيم العرب طرد " أرتاس"إن " المكابيين الثاني"ار وفي الفصل الخامس من أسف
من مدينة إلى مدينة والجميع ينبذونه ويبغضونه بغضة من ارتد عن الشريعة، ويمقتونه مقت من ھو قتال ألھل وطنه حتى 

ضه، وتعلب عليه، وصار يتعقبه حتى ھرب من أر" ياسون"ويظھر من ھذه االية إن الحارث كان قد طرد ". دحر إلى مصر
وقد حكم . في يھوذا على الكھانة العظمى!!!"  Onias" "أونياس الثالث"قد اختلف مع أخيه " ياسون"وكان . إلى مصر

" 169"في الكتابة النبطية في حوالي سنة " Harithat" "حارثة" "حرتت" "حرثت"المعروف ب " الحارث"أي " أرتاس"
تمييزا له، عن بقية من " ظرا إلى انه أول ملك وصل اسمه الينا في األخبار، أطلق الباحثون عليه لقب األولون. قبل الميالد

، أو بما شابه "زعيم"، وإنما نعتته ب "ملك"بلقب " الحارث"ويالحظ أن االية المدكورة لم تلقب . جاء بعده حامال ھذا ا ألسم
  ".ملك"د التأريخية، فقد لقبته بلقب أما الموار". ملك"ذلك من معان، ھي دون درجة 

، وھم النبط، في موضع من الفصل الخامس من سفر المكابيين األول، وذكرت بعدھا بجملة آيات "النباطين"وقد وردت كلمة 
 Judas" "يھوذا مكابيوس" "يھوذا المكابي"الذي حارب " تيموتاوس"وكان ھؤالء العرب يشدون أزر ". العرب"كلمة 

Macaabaeus" "161 وكانت صالتھم " يوناتان"وأخوه " يھوذا المكابي: "أما النبط فكانوا على وئام مع المكابيين". م. ق
وأنصاره كانوا قد استأجروا العرب " تيموتاوس"أن " العرب"ويظھر من اآلية الني ذكر فيھا اسم . بجيرانھم المكابيين حسنة

   .ھذه االية ھم جماعة من األعراب في". العرب"وأغلب الظن ان المراد ب . للقتال معھم

من النبط مساعدتھم، أن  - الذي انتخب مكان أخيه يھوذا المكابي بعد مقتله  -." م. ق 143المتوفى سنة " "يوناثان"وطلب 
يوحنا أخاه في جماعة بقيادته يسأل النابطين "وأرسل . قتله" بكيديس"يعيروه عدة يستعين بھاعلى أعدائه، وذلك حين طلب 

بنو يمرى، وقبضوا عليه وعلى كل من "، خرج عليه "مأدبا" "ميدبا"، فلما كان يوحنا في "أن يعيروھم عدتھم الوافرة. ياءهأول
" المكابين"الواردة في " يسال النباطيبن أولياءه"أخاه النبط ومن جملة " يوناثان"ويظھر من ارسال . كان معه وذھبوا بالجميع

  .ت حسنة جدا، وأن النبط كانوا إذ ذاك أقوياء أصحاب عدة وعتادأن عالقة المكابيين بالنبط كان

، فقبيلة "يوحنا المكابي"، وھو المعروف "يوناثان"شقيق " يوحنا"الذين قتلوا  Bene-Amri Jambri" بنو يمري"وأما 
الجنوب الشرقي من ، وھي تبعد ثمانية اميال إلى "مؤاب"من أقدم مدن " مادبا" "ميدبا"عربية يظھر إن منازلھا كانت في 

وذكر انھا " بطلميوس"التي ذكرھا " Mydava" ، وھي مدينة "لوط"ميال شرقي بحر " 14"و "  Heshbon" ""حسبان"
و " أويسبيوس" لدى" Ueddaba"و" Undaba" "اندبه"و " Arabia Petraea" "العربية النبطية"تقع في 

"Medaba "المقاطعة العربية"ألسقف المقاطعة المعروفة باسم  و صارت في العصور المسيحيه مركزا".جيروم"لدى "
"Provincia Arabia ." وال نعرف في الزمن الحاضر شيئا من أمر ھذه القبيلة "Bene Amri" التي ال يستبعد أن يكون ،

   ".بنو عمرو"اسمھا الصحيح 

سيقيمون " Amri" "Amaraeus" " بني عمرى"سمعا إن " Simon" "سمعان"وشقيقه " يونا ثا ن"إن " يوسفوس"وذكر 
، وھي من أشراف العرب، فقررا االنتقام من قتلة "Gabatha"="Gabbatha" عرسا عظيما ويزفون العروس من مدينة 

فلما وصل الموكب، خرج الكمين، فسقط قتلى كثيرون، ". مادبا" "ميدابا"شقيقھما، فذھبا مع قوة كبيرة ووضعا كمينا في 



 

505 
 

" 146"، وذلك في حوالي السنة "زيد ايل" "زيد ال"الملك " الحارث األول"وحكم بعد . إلى الجبلوھرب من تمكن من النجاة 
قبل الميالد، ودام حكمه حتى حوالي " 110"، الذي حكم حوالى سنة "حرثت" "حرتت"الحارث الثاني"ثم الملك . قبل الميالد

  .قبل الميالد" 96"عام 

قبل الميالد ويرى بعض آخر أنه حكم " 97"بل الميالد، ودام حكمه حتى سنة ق" 139"أنه حكم حوالى سنة " شرادر"ويرى 
أنه " شرادر"ويظن " Erotimus"="Herotimus" "ايروتيموس"ويظھر أنه كان يعرف ب ". ق ة م 1 2 0"حوالي سنة 

  ..قبل الميالده" 97"حين ذكره في حوادث سنة " يوسفوس"ھو الذي قصده 

من حكم بعد الحارث األول، فوضع فراغا قدره بنحو نصف قرن، ذكر أنه ال يدري من حكم وتوقف بعض آخر في تثبت اسم 
" 96"والسنة " 1 2 0"، وقد قدر حكمه فيا بين السنة "Erotimus II"الثاني المعروف ب " الحارث"فيه، ثم وضع بعده اسم 

  .قبل الميالد

طلبوا منه العون " غزة"أن أھل " يوسفوس"لمؤرخ اليھودي ويذكر ا". الحارث"ولم تصل الينا أخبار واضحة أكيدة عن ھذا 
لمدينتھم، غير أنه خيب " Alexander Jannaeus" "اسكندر جنيوس"والمساعدة ليتمكنوا من الثبات أمام محاصرة 

  .ھذا العھد، مما يدل على أن ھذا اللقب صار لقبأ رسميا لحكام النبط في "ملك"وقد نعته ھذا المؤرخ ب . آمالھم، فلم يساعدھم

كان قد اھتبل فرصة ضعف األوضاع في مصر " الحارث الثاني" "Erotimus"="Herotimus" ايروتيمس"وذكر أن 
   .وبالد الشام، فھاجم بأوالده وبجنوده تلك األرضين، وغنم منھا غنائم كثيرة، فكون بذلك لنفسه وللعرب صيتا بعيدا

المناضلين للخالص " Hasmoneans"تأييدھم ومساعداتھم للحسمونيين  استمروا في. وتبين للنبط على ما يظھر انھم اذا
من حكم السلوقيين السورين، ألحقوا أضرارا بمصالحھم الخاصة وبحكومتھم نفسھا، فلم تكن سياسة المكابيين مقتصره على 

التوغل في مناطق النبط طلب االستقالل التام والخالص من الحكم األجنبي، بل كانت تنطوي، على االستيالء على األردن و
نفسھا، وانشاء حكومة قوية قد تزاحم حكومتھم في يوم من األيام، فرأوا إن من الخير لھم إن يدعوا ھذا التأييد، وأن يقاوموا إن 

 Alexander" "اسكندر ينيوس" "اسكندر جنيوس"وقد حدث ذلك بالفعل في عھد الملك المكابي . احتاج األمر إلى المقاومة
Jannaeus" "103 - 76 حيث وقعت حرب بينه وبين النبط بسبب األردن" قبل الميالد.  

أھل " الجلعاديين"ومن " المؤابيين"فلما تمكن الملك المكابي مستعينا بجنود مرتزقة من اليونان ومن أھل آسية الصغرى ومن 
" عبادة"ية اصطدم بمعارضة الملك ، واجبرھم على دفع الجز"يوسفوس"، وھم من العرب كما يقول المؤرخ اليھودي "جلعاد"
"Obedas " يھلك فيھا لوال األقدار التي احتضنته ففر مسرعا ھاربا بنفسه إلى " اسكندر"الذي أعلن حربا عليه، كاد

  .القدس،وبذلك كتب لنفسه السالمة والنجاة

عند المؤرخين  المعروف" عبادة"، ھو "يوسفوش"ھذا الذي ذكره " Obedas"="Obodas"="Obadath" "عبادة"إن 
" شرادر"وجعل . ، وقد حكم حوالي سنة تسعين قبل الميالدObedasتمييزا له عن ملوك آخرين عرفوا ب " عبادة األول"ب 

   .وقد ورد اسمه مضروبا على النقود. قبل الميالد" 93"حكمه في عام 

ئة، فلقد جوبه بمعارضة قوية وبجماعة شديدة بعد عودته إلى القدس بأيام طيبة ھاد" اسكندر يانيوس" "اسكندر جنيوس"لم ينعم 
ديمريوس "أخذت تعارض سياسته وتقاومه، ودبت الفتنة في كل مكان من مملكته وبلغ من حقد الجماعة عليه انھا استدعت 

المعروف با لثالث من بقايا حكام مملكة السلوقيين السوريين المتداعية ونصبته " Demetrius Eukarus III" "أويكروس
وھكذا نجد الشعب اليھودي الذي استعاد استقالله يعود إلى طبيعته األولى، فينقسم على نفسه، ويشعل نار . ا عليھا وحاكماملك

ولما وجد الملك المكابي مركزه حرجا وخصمه قويا وانه قد . حرب أھلية في مملكته، ويفضل حكم الغرباء على حكم أبنائه
وأعنف، رأى التودد إلى العرب والتحبب " ديمتريوس"ر طموحا أقوى من خصمه يتغلب عليه، وأن له في الجنوب خصما آخ

وعن أماكن أخرى كان يخشى من احتمال انضمامھا إلى خصومه، وقدمھا إلى ملك " جلعاد"و " موآب"اليھم، فنزل لھم عن 
  .النبط وتساھل في أمور أخرى ليأمن على ما تبقى من مملكته على األقل
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، وانتصر على أخيه "Boroea" "حلب"وارتحل عنھا، فقد ذھب إلى " Judaea" "يھوذا"الذي ترك " ديمريوس"وأما 
بسادات القبائل " Zizus" وأحد حكامه،أسرع فاستنجد في " فيليب"حليف " Strato" "ستراتو"غير أن ". Philip" "فيليب"

   .فانتصروا عليه" متريوسدي"، فاأجدوه وساروا بقوات كبيرة على "" Parthians" العربية وبالفرث 

" 86"أو " 87"يظھر أن حكمه كان حوالي السنة ". Rabb il"="Rabilus" "رب ال"ملك اسمه " عبادة األول"وحكم بعد 
". رب ايل"تمييزا له عن عدد من الملوك حكموا بعده عرفوا باسم " رب ايل األول"ويعرف عند المؤرخين ب . قبل الميالد

" شمارة"في قراءة و " Schemada" "شمادا"وشھر " كسلو"مؤرخة قي شھر " , CIS II"ت ب وقد عثر على كتابة وسم
على قراءة أخرى من سني ملك اسمه " 16"على قراءة أو سنة " 18"في قراءة أخرى من سنة " Schamara" "شمرة

ى قاعدة تمثال عثر عليه سنة وقد دونت ھذه الكثابة عل. بتعبير أصح" الملك الحارث"، أو "حارث الملك"، أي "حرتت ملك"
ب رحيم .... ت ملك النبط عملھا.... ھنا تمثال رب ايل ملك النبط بن: "دونت عليھا" Petra" "بطرا" عند " م 1 898"
عمل في السنة الثامنة عشرة أو السادسة " رب ايل"فيظھر من ھذه الكتابة إن تمثاال أقيم للمملك ". األقدم" مجنى" "ننى" "حيم"

، وان الذي عمل التمثال شخص لعب القدر يبعض حروف اسمه األول، فلم "الحارث"، أي "حرتت"ن سني ملك اسمه عشرة م
، كما لعب في طمس معالم بعض الحروف األخرى من االسم،حمل الباحثين على "ب"يبق منه اال الحرف األخير، وھو 

  .االختالف في قراءتھا

أي ملك النبط، فقد سقطت " ملك نبطو" - وأما اسم أبيه الذي ھو. و ظاھر واضح، فھ"رب ال ملك نبطو"اما اسم الملك وھو 
، فجعل "عبادة"، أي "عبدت"، لذلك اختلف فيه الباحثون، فمنھم من قرأه "ت"حروفه ولم يبق منه اال الحرف األخير وھو 

   ".الحارث"فجعل أباه ملكا اسمه ، "الحارث"، أي "حرتت"، ومنھم من قرأه "عبادة األول"ابنا له، أي ل " رب ايل"لذلك 

نقال عن " Stephanos Of Byzanz" "اصطيفان البيزنطي"ولعل ما ذكره ". رب ايل"نعرف شيثا يذكر من أعمال  وال
المقدوني " Antigonos" "انتيغونس"قتل "  Rabilus"="Rabilos" "ربليوس"من أن ملك العرب المسمى " أورانيوس"

وقد ذھب بعض الباحثين إلى . الذي نتحدث عنه" رب ايل"وھو قرية عربية، أريد به الملك ، "Matho"في موضع يقال له 
من موت ال، فعرفت ! الموت، وان المقصود موضع الموت أو قرية الموت، لما وقع فيه" موتو" "موثو."إن المراد من لفظة

  .به

قبل الميالد، ثم " 87"له بعضھم نحو سنة، أي سنة شيئا يذكر، والظاھر إن حكمه كان قصيرا، جع" رب ايل"وال نعلم من أمر 
وھو من أشھر الملوك المتقدمين من النبط، وأخباره أوضح من أخبار من تقدمه . المعروف بالثالث" الحارث"وضع بعده حكم 

وذھب . المذكور في التواريخ اليونانية"" Erotimus" اروتيموس"وقد ذھب بعضھم إلى احتمال كونه ھو . ممن ذكرت
قبل " 62"حتى سنة " 87"قبل الميالد، أو من سنة " 60"حتى سنة " 85"بعض الباحثين إلى أن حكم الحارث كان من سنة 

قبل الميالد، يكون الرومان قد استعادوا مدينة دمشق في أيام ھذا الملك، إذ " 65"أو " 62"وإذ صح أنه أدرك سنة . الميالد
" Metellus" "ميتيلوس"و " Lollius" "لوليوس"رومانية العاملة بإمرة القائدين ال" اللجيونات"يرى كثير من المؤرخين ان 

وذھب بعض الباحثين إلى أنه . قبل الميالده" 64"في سنة ".بومبيوس"قبل الميالد،ثم دخلھا " 65"قد احتلت المدينة عام 
" تيكرانس"جيش الملك األرمني قبل الميالد، إذ لم تستطع جيوشه الوقوف أمام " 70"سنة " دمشق"اضطر إلى اخالء 

"Tigranes "التي زحفت على بالد الشام.   

. ، معناه محب اليونان"Aretas Philhellen" ، وھو لقب يوناني "Philhellen" "فيلھيلن"وقد عرف الحارث الثالث ب 
وأخذ يتوغل في " Antiochus XII" "أنطيخس" "أنطيوخس الثاني عشر"فلما ھاجمه . وقد اشتھر بتوسيعه رقعة ملك النبط

 Cana" "Kana" فجمع قواته ووقف بحزم أمام القوات المھاجمة، ثم اصطدم به عند موضع " الحارث"أرض النبط، أسرع 
أو " 86"وقد وقعت ھذه المعركة في سنة . وألحقه مع من قتل بالعالم األخر" أنطبوخس"، حيث قضى على معظم جيش "
  .قبل الميالد" 83 84"

قبل الميالد، والني استمر ضربھا " 86 -  87"، بسنة "أنطيوخس"باحثين استنادا إلى النقود الني ضربت باسم ويرى بعض ال
، وھي السنة التي قتل فيھا، "83 -  84"أو " 84 - 85"ثالث أو أربع سنين ثم انقطعت أن نھاية ھذا الملك كانت بسنة 

  .عليه" الحارث"وانتھت بانتصار 
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األول سنة " رب ايل"في تلك المعركة النبط من تقوية أنفسھم ومن شد عزمھم، فلما مات الملك ! أنطيوخس "وقد مكن سقوط 
الحكم من بعده انتھز تلك الفرصة " Aretas" "حارثة"الثالث " الحارث"قبل الميالد على بعض االراء، وتولى " 87"

  .ملكة المكابيين من الشرق والجنوبعلى دمشق، وتوسعت بذلك رقعة مملكته وأحاطت ب." م. ق 850"فاستولى سنة 

فقد ""Coile-Syria"="Koile-Syria" "سھل البقاع"وعلى " دمشق"باستيالئه على " الحارث الثالث"وقد افتتح عھد 
 Ptolemaios" "بطلميوس بن منيوس"لھم، بقيادة ملكھم " Ituraer" "اليطوريين"استدعاه أھلھا النقاذھم من مھاجمة 

Mennaios" السلوقين"قصبة . وھو من أصل عربي أيضا، فأسرع اليھا، وكانت يومئذ". ميوس بن معنبطل"، أي" ،
ألنه أنقذھم من غزواألعراب " Philhellen"محب اليونان وحاميھم"فاستولى عليھا، ودخلت في جملة أمالكه، ولقبه أھلھا 

 .لھم

المتداعية وبإمرته جيش قوي، كان ال بد " يھوذا"علٮمملكة واسعة األطراف، وتشرف على مملكة " الحارث"واآلن وقد اصبح 
واذا لم يتدخل . له من التداخل في شؤون ھذه الجماعات المتخاصمة إلمتنافرة الني تكون مملكة، ولكنھا ال تخضع ال لسلطان

معركة واحدة أرض يھوذا، وفي " الحارث"فغزا . وھذا ما حدث. ھو بنفسه فإن األحزاب اليھودية نفسھا ال تتركه على الحياد
" اسكندر ينيس"أمام . انھار الجيش اليھودي، وتشتت شمله، فلم يبق" Addida"="Adida" "اديدا"وقعت عند موضع 

"Alexander Jannaeus"="Alexandros Iannaios " غير طلب الصلح، فعقد الصلح وعاد النبط إلى ديارھم إلى
المكان الذي وقعت فيه " Adida"="Addida" أما . إلى محتويات معاھدة الصلح" يوسفوس"ولم يشر المؤرخ . حين

 با" Adida" ، وقد عرفت "Diospolis" ، المسماة أيضا باسم "Ludda" "اللد"على مقربة من " الحديثة"المعركة، فھو 
من بناء جيش يعتمد عليه في المعارك، فبعد " الحارث"لقد تمكن ".  Hadid" "Aditha" "حديد"و "Hadid" "حا ديد"سم 

أن كان جيش النبط في بادىء امره جماعات غزو غير منظمة وال منقسة تھاجم عدوھا وتباغته على طريقة األعراب ثم 
التحسن، وأدخلت على القوات الراكبة بعض االصالحات، غير انھا  تتراجع، يسيرھا العرف القبلي، تحسن جيش النبط بعض

بقيت مع ذلك متأثرة بروح البداوة، التي ال تقبل الخضوع لالنظمة واألوامر، والتي ال تھتم اال بالغنائم، فاذا حصلت عليھا 
ر من اليونان، انضم بعضھم على دمشق، وفيھا عدد كبي" الحارث"فلما استولى . رجعت إلى مواطنھا دون تفكيرفي العاقبة

اليه، فعملوا على تحسين جيشه وتدريبه، وعلى تكوين جيش مدرب نظامي، استعان به في تقوية مركزه حتى صار به من 
أقوى ملوك النبط الذين حكموا حتى أيامه، مما حمله على التدخل في شؤون مملكة يھوذا، ثم على مجابھة الرومان، وھم 

  .ة، بجيش لم يتعود دخول الحروب النظامية، فتغلب الرومان من ثم عليهأصحاب جيوش منظمة مدرب

" اسكندرة"، ابني "Hyrcanus" ھركانوس"و" Aristoboulus" "أرسطوبولس"فلما دب الخالف بين األخوين 
"Alexandra  الفريسيين"إلى أحزاب وجماعات أبرزھا جماعة " يھوذا"على الملك، وانقسمت" "Pharisees "يؤيدون 
حوله أنصاره " أرسطو بولس"، وجمع "أرسطو بو لس"أنصا ر "" Sadducees" "الصدوقيين"وجماعة " ھركا نوس"

" انتيبطر"مساعدة النبط، وبعث صديقه " رھركانوس"وجيشا من العرب ومن جنود مرتزقة، وتفوق على أخيه، طلب 
وفي أمر " ھركانوس"يقا له، في أمر مساعدة ، وكا ن صد"الحارث"ليتوسط لدى " بطرا"إلى " Antipater" "أتيباطر"

، وأن "يھوذا"فلما نجحت الوساطة، ھرب من للقدس ليال متجھا إلى النبط، وطلب من الملك بإلحاح أن يعيده إلى . االلتجاء إليه
" اسكندر"خذھا أبوه يأخذ له التاج من أخيه، ويثبته في ملكه، ويتعھد في مقابل ھذه المساعدة بإعادة المدن االثنتي عشرة التي أ

" Tharabasa" "وثربسة" "Libias" "ليبياس"و " Naballo" "نبالو"و " Medaba" "مأدبا" "مادبا: "من العرب، وھي
و " Rydda" "ريدة"و " Oronae" "اورونة"و " Zoara" "زورة "و " Athone" "اتونة"و " Agalla" اكلة "و 
على ھذه الشروط، وھجم " الحارث"فوافق . إلى النبط" Marissa"" مريسة"و " Oryba" "اوريبة"و" Lusa" "لوسة"

وتركه " أرسطو بولس"بحيش قوامه خمسون ألف جندي راجل وفارس شتت شمل أصحاب ." م.ق 65 -  66" "على يھوذا
عربي يھودي كبير، وأحكم عليه الحصار، وكادت العاصمة تسقط . فتعقبه الحارث على رأس جيش. وحده فھرب إلى القسس

على دمشق " بومبيوس"في بديه لوال حدوث تطور سيامي عسكري خطير قلب الوضع، ذلك ھو ھجوم الرومان فجأة في أيام 
   .وتدخله في ھذا النزاع" يھوذا"على " سكورس"وسورية ھجوم قائدھم 

، أدى بعد قرون إلى االستيالء التام على كل فلسطين .لقد كان تقدم الرومان ھنا في بالد الشام تھديدا صريحا لليھود وللنبط
إلى . وقد كانت فاتحة ذلك تدخل الرومان في شؤون يھوذا، وتوجيه انذار. واألردن وإلحاقھما بالمستعمرات الرومانية

" رومة"والتراجع عن بھوذا مع جميع جيشه فورا إن أراد أن تكون عالقاته ب  "القدس"بوجوب فك الحصار عن " الحارث"
إن جيشه ال يستطيع الوقوف أمام جيوش الرومان المدربة المنظمة " الحارث"وقد أدرك . حسنة، واال عد عدوا لھا ومشاكسا

أرسطوبولس "، فاغتنم "ركانوسھ"ففك الحصار، وتراجع ومعه . المسلحة تسليحا جيدا حديثا بالنسبة إلى أسلحة النبط
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" فيالدلفيا" "عمان - ربت "قائد الرومان، وتعقب المتراجين في طريقھم إلى " سكوروس"الفرصة، وكان قد اكتسب ثقة 
وقتل ستة آالف من " الحازث"، فانتصر على " Papyron" "بابيرون"، فالتحم بھم في معركة عند موضع اسمه "عمان"

  .أتباعه

النبط بالزحف عليھم وتخريب بالدھم، وقرر الحارث في بادىء " سكوروس"ثانية بين الرومان والنبط، وھدد وتعقدت األمور 
بأن يدفع الحارث جعالة " سكوروس"فيما بينه وبين " انتيباتر"األمر تحديه، ثم وجد إن من المستحيل عليه الثبات له، وتوسط 

في موكب " الحارث"ھذه النتيجة حتى انه أمر بوضع صورة . نم" بومببيوس"وقد سر . للرومان، وتصالح، بذلك معھم
بذلك اذ أمر بضرب نقد، صوز الحارث علية وقد أحنى رأسه راكعا وحامال سعفة تعبيرا عن " سكوروس"نصره، كما سر 

  .استسالمه له

فاته معه كل آماله وأحالمه في قبل الميالد، السنة التي ھلك فيھا ھذا الملك، وذھبت بو" 62"لقد وقع كل ذلك في حوالي السنة 
   .ولعل النكسة التي وقعت له قد أثرت فيه فعجلت منيته. أن يكون وريث مملكة السلوقيين في بالد الشام

و ". بطرا"من " Elmadras" "المدرس" "المدراس"في كتابة عثرعليھا في القسم المعروف ب " الحارث"وقد ورد اسم 
وقد دونھا أحد قواد الملك في السنة . إله النبط الكبير" Duschara" "ذوالشرى" معبد خصص بعبادة اإلله" المدراس"

 بصنم لخيره ولخير" ذو الشرى"في مناسبة تقربه إلى اإلله " Haritat" "حرتت"السادسة عشرة أو السابعة عشرة من حكم 
  .ملكه

حتى " 62"قبل الميالد، أو من سنة " 47"ى سنة حت" 62"،حكم من سنة "عبادة الثاني"ابنه الملك " الحارث الثالث"وحكم بعد 
وقد عثر على نقد من الفضة ضرب بامره وھو من فئة ال . وال نكاد نعرف من أمره شيئا يذكر. على رأي آخر" 6 0"سنة

وقد صور عليه وجه الملك حليقا، وشعر راسه . ، ضرب في السنة الثانية أو الثالثة من سني حكمه"Dirakhma" "دراخما"
، انتصر على النبط في إحدى المعارك، "A.Gabinius" أن القائد  0"يوسفو س"ويظھر من رواية أوردھا المؤرخ . راقصي

وإذا أخذنا برواية من يجعل ھذا االنتصار . ولم يذكر اسم الملك الذي انتصر عليه ھذا القائد. وأن النبط قد ھزموا ھزيمة منكرة
حتى " 62"على رأي من يرى أنه حكم من سنة " عبادة الثاني"أن الملك المغلوب ھو  قبل الميالد، فمعنى ھذا" 55"في السنة 

  .قبل الميالد" 65"على رأي من يجعل ابتداء حكم ھذا الملك من سنة " مالك األول"قبل الميالد، أو في أيام " 47"سنة 
حتى " 47"، وھو ابنه، من سنة "يعبادة الثان"بعد " األول"المعروف ب " Malichus"="Malchus" "مالك"وحكم الملك 

قبل الميالد على رأي آخر وذھب بعض " 30"حتى سنة " 47"أو حوالي السنة " 50"ومن سنة . على رأي" 30"سنة 
قبل " 35"والسنة " 62"، وأن حكمه كان فيما بين السنة "الحارث الثالث"كان قد حكم بعد " مالكا"المؤرخين الى أى أن 

   .الميالد

 Juluis" "يوليوس قيصر"، "مالك األول"، أي "Malichus" "مالكوس" "ملكوس"نبط في أيام ملكھم وقد انجد ال
Caesar " قبل الميالد في حصاره لمدينة االسكندرية، فامده بقوة من جيشه كما ساعده أيضأ عدد من ." 48"أو " 47"سنة

  .م من سادات قبائل طور سيناء، لعلھ"Antipater" "أنتيباطر"سادات القبائل توسط في ارسالھم إليه 

قد تزوج امرأة عربية من أسرة كبيرة معروفة، نجلت له أربعة أوالد وبنتا، وتمكن بھذا الزواج من تكوين " انتيباتر"وكان 
" ارسطوبولس"ولما وقعت الحرب بينه وبين ". يوسفوس"كما يقول ذلك " النبط"صداقة متينة مع ملك العرب 

"Aristobulus"أثر مھم في الخصومات " لبطرا"وكان . الده إلى جدھم ملك العرب ليكونوا في مأمن ھناك، أرسل أو
" " الفرث"، ھذه الخصومات التي أدت إلى تدخل "ھركانوس بن اسكندر"ايام ا الملك " يھوذا"الشخصية التي وقعت في مملكة 

Parthians "ا، ولكل دولة مصلحة في ھذا الجزء المھم من جھة، والى تدخل الرومان من جھة أخرى في شؤون مملكة يھوذ
. وللدولتين أنصار وأعوان، وطامعون في الملك يريدون المساعدة والمعونة للحصول على العرش. من الشرق األدنى ومطمع

، "القدس"فلما بلغت جيوش، الفرث حدود . كثيرون" يھوذا"والطامعون في العرش والراغبون في الفن والخصومات في 
الذي كان الحاكم " انتيباتر"ابن القتيل " Herodus" "ھيرودوس"، أسرع "ھركا نوس"ابن أخ " اطيغونس" بتحريض من
" مالك"، وصاحب النفوذ في المملكة، وصاحب الحظوة عند الرومان، فھرب إلى النبط، إلى ملكھم "يھوذا"الحقيقي في 

"Malchus " على، سبيل الھبة أو الدين لما كان لوالده القتيل من ، يلتمس منه العون والمساعدة والمال "بطرا"في عاصة
فلما كان في طريقه إلى بطرا وصلت رسل الملك تخبره أن الملك لن يتمكن من . صداقة به، ليرشو به من ينقذ حياة أخيه

صداقة بوالده، كانت لھم صالت و.مقابلته، وذلك بناء على طلب ورجاء تقدم به الفرث إليه، واتصل عندئذ بسادات قبائل عربية
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والى ھذا الملك . ومنھا إلى ايطالية كان له فيھا أصدقاء ليساعدوه في اإلنتقام من قتلة أبيه فلما رأى ذلك آثرالذھاب إلى مصر
، "انطيغونس"مع مئتي رجل من رجاله، غلى أثر ھجوم " ھيرودس"شقيق " Joseph" "يوسف"ھرب " مالك"أي ملك النبط 

  .أخيه" ھيردوس"بالنسبة الى .رأيهوحينما بلغه تغير 

ومشايخ الرومان عليه فنصبوه ملكأ على اليھود، " أنطونيوس"و " اغسطس"ملكا، لقد تفضل " رومة"من " ھيرودس"وعاد 
ولما نشبت الحرب ". رومة"عاد بفضل الرومان، فصار بالطبع آلة في أيدي سادة . على مملكة يعين ملوكھا الرومان أو الفرث

أما واجبه الذي . صاحب الفضل عليه" انطونيوس"قبل الميالد، انضم إلى حزب" 32"سنة " أوكتافيوس"و " نيوس انطو"بين 
ولما تمكن القائدء . كلفه، فقد كان محاربة النبط، الذين رفضوا دفع الجزية للرومان، وأبوا الخضوع لھم، والذين أيدوا الفرث

حليف " مالك"لفرث ومن انزال ھزيمة بھم، أصاب الضرر الملك من ضرب ا" Ventidus Bassus" "فنتديوس باسوس"
ملكة مصر " كليوبطرة"بھذا التكليف، وشجعته على ذلك " ھيرودس"لذلك فرح . فانتزعت منه بعض أمالكه" الفرث"

" رودسھي"الذي أبى دقع الجزية لھا، وكانت تكره " ملك العرب"، التي طلبت منه االسراع في محاربة "انطونيوس"وصاحبة 
وتريد ھالكه إن أمكن، فأرادت بعملھا ھذا أن تقضي عليه، أو أن تضعف من مركزه ومن مركز ملك العرب، بمحاربتھما 

بمحاربة النبط، فالتقى بھم عند " ھيرودس"وبادر ". العربية"بعضھما بعضا فتتمكن من الملكين فيخضعان لھا وتكون سيدة 
 Coele" في البقاع " Canatha" "قنوات" "Cana" ""قنا"لتحم بھم في وانتصر عليھم، ثم ا" Diospolis" "اللد"

Syria " أثنياوس"وكاد يتغلب عليھم لوال ھجوم" "Athiniaus " فتغيرت الحال وھاجمه النبط أيضا فسقط عدد كبير من
ي القدس أخذ وف" القدس"فاضطر عندئذ إلى الرجوع إلى " Ormiza" جيشه في ساحات القتال وأسروا من فر منھم إلى 

. ومباغتة مدنه يحرض قومه على االنتقام من العرب، واألخذ بالثأر، وال سيما بعد ھجوم العرب على مملكته" ھيرودس"
ويدعي المؤرخ . فنشبت سلسلة من الحروب كلفت اليھود والعرب خسائر كييرة، اذ طالت الحروب، ولم تنته اال بعد مشقة

ولما . كل قواته وأعاد تنظيمھا، ثم عبر األردن" ھيرودس"فقد جمع . في جانب اليھود إن النصر كان في الخاتمة" يوسفوس"
إذ سقط منھم خمسة آالف قتيل، واستسلم منھم أربعة . التحم بالنبط، نأنزل بھم خسائر كبيرة" Philadelphia" "عمان"بلغ 

كما قتل سبعة آالف آخرون . لى االستسالمآالف رجل كانوا قد تحصنوا في معسكر حصين،ولكن أجبرھم العطش في األخير ع
، وعقدوا "ھيرودس"واضطر النبط عندئد إلى دفع الجزية إلى . كانوا حاولوا الفرار من الحصار، فتعقبھم اليھود وقتلوھم

  .صلحا معه، ولم تخالفه العرب بعد ذلك

وقد كان . ام منه حتى بعد عقد ھذا الصلحوحاولوا الثورة عليه واالنتق" ھيرودس"إن العرب كانوا يكرھون ": يوسفوس"يقول 
بأرضھم له،إال " اغسطس"، بحكم تبرع القيصر "Aurantitis" "حوران"في جملة من دقع الجزية إليه العرب الساكنون في 

ولم تكن قوة . أنھم كانوا يدقعون الجزية إليه أحيانا، وكانوا يمتنعون من دفعھا أحيانا، أخرى، ويحاولون التخلص منه
لھم، إنما كانت قوة الرومان . في الحقيقة ھي التي جعلت ھؤالء األعراب يقبلون بمصالحة اليھود أو دفع الجزية" رودسھي"

الني تسخرھا أيد إدارية قوية تحسن التوجيه للبطش في القبائل المتعادية وفي سادات القبائل المتنافسين على الزعامة 
كرھوا على القتال، ولم يكن لديھم علم بأسلوب القتال وال بكيفية استخدام األسلحة، المتباغضين، وفي العساكرالمسخرين للذين أ

وال عزم على الوقوف في وجه الخصم، وليس لھم ضباط وقادة مجربون محنكون، لھم ھدف وطني وخبرة بأساليب القتال، 
   .ولم يكونوا يرون في الفرار ما ال يتفق مع واجبھم العسكري

" رومة"إلى " ھيرودس"والظاھر انه لم ذھب . بعد ھذه الخسائر التي حلت بالنبط" مالك"نھاية الملك وال ندري متى كانت 
بالعطف والحماية، انتھز " انتيباتر"إلى القيصھر، والتماسه من القيصر شمول ابنه االخر " اسكندر" ليرفع شكايته عن ابنه 

قد منعھم " ھيرودس"ھاجموا الحدود، وعادوا إلى الغزو، وكان فرصة غيابه فأعلنوا الثورة و" Trachonites"أھل اللجاة 
وقتلوا خلقا منھم، ھرب عدد من رؤسانھم إلى النبط واحتموا " ھيرودس"منه، وضرب على أيدھم بشدة، فلما تعقبھم وكالء 

ة على ارسال قواته إلى أراد االنتقام منھم، فطلب االذن من حكام سورية الرومان بتأديبھم والموافق" ھيرودس"بھم ولما عاد 
فلما . عن أرض النبط وعدم حمايتھم" اللجاة"اجالء رؤساء أھل " صالح"ومن وزيره " عبادة"ورجا من . المقاطعة لمقاتلتھم

ولما لم تثمر المفاوضات شيئا، ھجمت قوات . بوساطته" عبادة"اعادة المال الذي اقترضه منه " صالح"رفضا ذلك، طلب من 
فلما سمع . معقلھم وھدمته" Raipta" ، فاستولت على "اللجاة"ناطق التي التجأ اليھا الھاربون من أھل على الم" ھيرودس"

" وسقط " ھيرودس"لمساعدتھم، فاصطدمت بجنود " Nacebus" النبط بذلك، بادرت جماعة منھم برئاسة قائد يدعى 
Nacebus ." "بإسكان األدوميين في " ھيرودس"م أمر ث. من أتباعه قتلى في ھذه المعركة" مع زھاء عشرين رجال

. أھل اللجاة" التراخونيين"يبين له األسباب التي حملته على ارسال ھذه الحملة على " فينيقية"، وكتب بذلك إلى حاكم "اللجاة"
وذھب إلى القيصر شاكيا من العمل الذي قام به " رومة"استغل فرصة وجوده في " Syllaeus"أن " يوسفوس"ويدعي 

حين اطلع على الخبر الصحيح، " صالح"غير إن القيصر بدل رأيه في ". أغسطس"ووشى به كثيرا، فغضب عليه " دسھيرو"
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الذي غير اسمه حينما تولى الملك ودعا نفسه " Aeneas" وانتقال العرش إلى " عبادة"ولما بلغته أخبار وفاة الملك 
"Aretas "صالح"نبط إليه ويخبره بالحدث، فغضب على على عادة أكثر ملوك النبسط دون أن يكتب ملك ال"   

، ألنه كان يعتقد انه كان نفسه يطمع في الملك لما "صالح"إن الملك الجديد كان مبغضا ل " يوسفوس"ويدعي . وأمر بمعاقبته
المملكة في الملك السابق، وانه ققتل عددا من أشراف " عبادة"يخبره بأنه سم " أغسطس"كان له من نفوذ ومال، وانه كتب إلى 

وفعل " أغسطس"خادم " Fabatus" السيد النببل، الذي يحترمه قومه ويجلونه،وانه قتل " Sohemus"، من بينھم "بطرا"
  .أمورا أخرى منكرة تستوجب العقاب

ومن أبناء " Syllaeus" ،وھو في موضع في العربية، فكان صديقا ل"Raipta"الذي قتل في معركة " Nacebus" أما 
، وھي "نقيب"ليست علما لقائد الحملة، وإنما ھي درجة ومنزلة، وأن معناھا " Nacebus" يخيل إلي أن كلمة و. عشيرته

درجة من درجات الجيش، ولكني ال استبعد كونھا إسما حرف في اليونانية حتى صار على الشكل المذكور، وأن األصل ھو 
أو " سخيما"، فھو اسم علم قد يكون "Sohemus" ما وأ. أو ما شاكل ذلك من اسماء" نجيب"أو " نسيب"أو " نقيب"
  .، وكلھا أسماء معروفة في الجاھلية"سھيما! أو " سحيما"

في " Auara" عن تأسيس مدينة " اصطيفان البيزنطي"و" Uranius" "أورانيوس"إلى رواية ذكرھا " موسل"وقد الشار 
ك حلم أن والده سينشىء مدينة، وأن ھذه المدينة ھي ابن المل" Aretas" "حارثة"، خالصتھا أن "عبادة"أيام الملك 

"Auara " حلمه على والده، اخذ يفتش عن موضع أبيض ينشىء عليه " حارثة"فلما قص ". البيضاء"أي " حوراء"من كلمة
فلما دنا من مكان . المدينة، وبينما كان يفتش عن ھذا الموضع تراءى له شبح رجل أبيض على جمل أبيض استخفى فجأة

  ".Auara" "حوراء"لشبح، وجد بقايا شجرة ذات عروق ممتدة، فامر أن يكون موضع ا

" العربية الحجرية"وتقع في " بطلميوس"التي ذكرھا " Auara" ، وھي أيضا "الحميمة"إن ھذه المدينة ھي " موسل"ويرى 
"Arabia Petraea " وأما الوقت، فكان في ". ولعبادة األ"، وأن الملك المقصود ھو "بطرا"و " أيلة"على الطريق بن

وأرى أن . قبل الميالد" 95"رأي أكثر الباحثين حوالي سنة  وقد ذكرت أنه حكم على. قبل الميالد" 93"حوالي سنة 
"Obadus " حارثة"أنه كان صاحب ولد اسمه " اصطيفانوس البيزنطي"و " أورانيوس"الني ذكر" "Areta" عبادة"، ھو "

رب "، فالذي خلفه ھو "عبادة"أما . الرابع" Aretas"وھو المعروف عندنا ب " حارثة"اسمه الثالث، فقد كان صاحب ولد 
  ".عبادة األول"الثالث الذي نتحدث عنه أكثر مالءمة لرواية المؤرخين من " عبادة"، لذلك يكون "ايل

" راحم عمه" والملقب ب" الرابع"المعروف ب " Aretas" "حرتت" "الحارث"الملك " عبادة الثالث"وحكم بعد 
Philopatris " وورد اسمه . بعد الميالد" 40"قبل الميالد حتى حوالي سنة " 9"وقد حكم من حوالي سنة ". ملك النبط"وب

أما الكتابة CIS II,354" "CIS II,197-217"0"و " CIS 11,160"في عدد من الكتابات، منھا النصوص المرقة ب 
قبل الميالد، وقد ورد فيھا اسم اإلله " 4"م الخامس من حكمه، أي سنة فقد ارخت بالعا" CIS 11,160"الموسومة ب 

  ".ذو الشرى"أي " دوشرا"

بيرح نيسن "، "الحارث" "حرتت"فأرخ بشھر نيسان من السنة التاسعة من حكم " CIS 11,197"وأما النص الموسوم ب 
" منوتو"، و "ذو الشرى" "دو شرا: "اآللھة ، أي في السنة األولى للميالد، وورد فيه أسماء"ششت تشع لحرثت ملك نبطو

محب "، أي "رحم عمه"جملة ....." لحرثت ملك نبطو: "وقد ذكرت في ھذا النص بعد جملة". قيشح"و " Manutu" "مناة"
  .، وھي من النعوت التي ظھرت في الكتابات في ھذا العھد"شعبه

وھو أيضا من النصوص التي عثرعليھا في " CIS 11,198"النص المعروف ب " الحارث" "حرثت"وأرخ بأيام صاحبنا 
وقد وردت فيه . من السنة التاسعة من حكم ھذا الملك، أي إلى السنة األولى للميالد" طبت"ويعود عھده إلى شھر ". الحجر"

وھب " و" كليبة" "كليبت" "كلبة" "كلبت"و " حرا م" "حرم"و " ودالت"و " ودلت! و " كمكام" "كمكم"بعض األسماء، مثل 
   ".الالت" "اللت"و " شا ة" "منوتو"و " ھبل"و " ھبلو"و " دوشرا: "وأسماء اآللھة!. عبد عبادة "و " الالت

وھي السنة " حرثت" "الحارث"من السنة الثالثة عشرة من سني حكم " شباط"، فقد كتب في شھر "CIS11,199" أما النص 
كذلك، وھي تفيد " الحارث"بسني " CIS11,217"حتى " CIS11,200"وقد أرخت بقية النصوص من . الرابعة بعد الميالد

" وعالن" "وعلن"و " كھالن" "كھلن"مثل غيرھا فائدة كبيرة من حيث تتبع تأريخ األسماء، فوردت فيھا أسماء كثيرة مثل 
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" تيم هللا"و " جلھمة"و " قين"و " خلف"و " حوشب"و " حميد"و "" سكينه " "سكينت"و " مرة" "مر ت"و " سعد هللا"و
  .وأمثالھا مما كان شائعا معروفا عند العرب قبل اإلسالم" وھب"و " عميرة"عميرت "و

" عبادة" "عبادت"و " مالك"ملكة النبط و " شقيلة" "شقيلت"أسماء " الحارث"مع اسم " CIS 11,354"وذكرت في الكتابة 
لملك، وھي سنة عشرين بعد الميالد، وذلك عند صنع وقد دونت في السنة التاسعة والعشرين من حكم ا". رب ايل" "رب ال"و

ھي من السنين االخيرة من " الحجر"ويالحظ إن معظم المقابر الكبيرة التي عثر عليھا في ". بطمون"صنم يوضع في معبد 
  ".ا لحا رث"حكم 

ين من حكم ويرجع تأريخه إلى السنة الثالثة واألربع" REP.EPIC.54"إلى ھذا الملك يرجع النصى الموسوم ب 
وكذلك النص الموسوم ". شقيلة"كما ذكر فيه اسم زوجته " رحبم عمه" "رحم عمه" "محب شعبه"، وقد دعي فيه ب "الحارث"

للميالد، وھو من النصوص التي " 31"، أي سنة "الحارث"من حكم " 40"المكتوب في سنة " REP. EPIG.1103"ب 
  ".مدائن صالح"عثر عليھا في 

بعد " 37"يرجع تأريخه إلى سنة " مأدبا"، وھو شاھد قبر من مدينة "REP.EPIG.674" لك النص وأرخ بحكم ھذا الم
   .الميالد

بقوة من المشاة والفرسان حين زحف على " Varus" "فاروس" "واروس"الذي أمد القائد الروماني " Aretas" "الحارث"و 
. وتقربا إلى الرومان" ھرودس"انتقاما من " يوسفوس"قول الرابع الذي نتحدث عنه، فعل ذلك كما ي" الحارث"، ھو "يھوذا"

، اتجه نحو "Ptolemais" "Acco" "عكا"على مدن عدة وھو ذاھب إلى القدس، منھا مدينة " فاروس"وبعد لن استولى 
ى مدينة فأحرقتھا ثم سارت إل" Arus"أما القوات العربية، فقد سارت إلى مدينة . ثم السامرة فالقدس" Galilee" "الجليل"
"Sampho "4"حدث ذلك حوالي سنة . وھي مدينة محصنة جدا فاستولت عليھا وأحرقتھا، واستولت على أماكن أخرى "

  .قبل الميالد

 Herodes" "ھيرود انتيباس"المعروف ب " يھوذا"ملك " ھيرودس"و " طيياريوس"واصطدم النبط باليھود في أيام القيصر 
Antipas" من زوج أخيه على زوجه األولى، وھي ابنة " ھيرودس"الميالد، بسبب زواج بعد " 36"، وذلك في سنة

، فجرت حروب بين الطرفين انتھت بانتصار "Gamalites" وبسبب اختالفھما على حدود منطقة ". حرثت" "الحارث"
ه وحاميه بسيد" ھيرودس"وبتشتيت شمل جيوشه، فاستنجد " Gilead" "جلعاد"على خصمه انتصارا كبيرا في " الحارث"

ان يسير فورا بجيشه لمحاربة " Vitellius" "فيتليوس"، فغضب القيصر وكتب إلى عامله على سورية "طيباريوس"القيصر 
وبينما كان العامل يھم . أو ارسال رأسه إليه إن قتل" رومة"والقبض عليه حيا وارساله مكبال بالسالسل إلى " الحارث"

بعد الميالد فتوقف عن الحرب، "  37"سنة " طيباريوس"القيصر، جاءته األخبار بوفاة بالزحف على مملكة النبط وتنفيذ أمر 
   .، حيث مات ھناك"اسبانية"ثم نحاه الرومان عن عرشه ونفوه إلى " ھيرودس"وساء موقف . وقرر الرجوع إلى مكانه

، وانه ھم "الحارث"ملك اسمه  كانت في أيدي" دمشق"إن " كورنتوس"الرسول الثانية إلى أھل " بولس"ويظھر من رسالة 
في دمشق والى الحارث الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكن، : "قال. بالقبض عليه، غير انه ھرب ونجا منه

وفي " غالطية"أيضا في رسالته إلى أھل " بولس الرسول"ونرى ". فتدليت، من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يديه
وال صعدت إلى اورشايم الى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى : "ن كيفية اھتدائه إلى ديانة المسيح، يقولحديثه عن نفسه وع

ثم بعد ثالث سنين صعدت إلى اورشليم ألتعرف ببطرس فمكثت عنده خمسة عشر . العربية، ثم رجعت أيضا إلى دمشق
أو أرادعربية النبط، وانه من عربية النبط أو البادية  ؟لبادية فھو يذكر ھنا العربية وبعدھا دمشق فھل أراد بالعربية ا". يوما

  .؟عاد إلى دمشق 

" الحارث"، أي "الحارث"ھو ھذا " بولس الرسول"الذي قصده " الحارث"والرأي الراجح بين علماء العھد الجديد، ھو أن 
بعد الميالد، وذلك على أثر الحرب " 37"على دمشق، فقد كان في حوالي سنة " الحارث"الرابع، وأما الوقت الذي استولى فيه 

" الحارث"ويظھر إن تدخل الرومان ھذا أثار غضب . في الموضوع" طيباريوس"، وتدخل "ھيرود انتيباس"التي شنھا على 
ويتخذ . فاستولى عليھا وأعادھا بذلك مدة النعلم طولھا إلى مملكة النبظ" دمشق"إلى " يھوذا"عليھم، فسار بعد انتصاره على 

بعد الميالد دليال " 63 -  6 2"وتنتھي بسنة بعد الميالد " 34"ھؤالء من وجود فجوة في النقود الرومانية الدمشقية، تبدأ بسنة 
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على صحة نظريتھم في أن المدينة تحررت في خالل ھذه الفجوة ضمن حكم الرومان ودخلت في حكم النبط، ولھذا السبب 
  .حدثت ھذه الفترة في ضرب النقود الرومانية في الشام

" الحجر"وھي من الكتابات المدو نة في ، "REP.EPIG.1108"وفي أيام ھذا الملك دو نت الكتابة المعروفة ب 
"Hegra" عبدعدلون"وفي جملة األسماء المذكورة في ھذا النص امسم .للميالد". 38"، دونت في السنة "مدائن صالح"، أي "

   ".عبد عدنان"أي 

الرابع، صاحبھا " الحارث"قبل الميالد، وھي أيام حكم " ه - 4"وقد عثرعلى كتابة قبرية مؤرخة بالتقوم السلوقي من سنة 
أن " ليتمان"ويرى . ، ولم يشر في الكتابة إلى حكم ملك النبط الذي في أيامه دونت ھذه الكتابة"قصي بن تعجلة"رجل اسمه 
" Trachonitis" كان قد فو ض أمر" أغسطس"على إغفال االشارة إلى اسم الملك ھو أن القيصر " قصي"الذي حمل 

، وقد كان صاحب "Herodes" "ھيرودس" "يھوذا"قبل الميالد إلى ملك " 23"في عام " Batanaea" "Auranitis"و
  .الكتابة من سكان ھذه األرضين، فلم يؤرخ بسني حكم ملك النبط الذي في أيامه أنشأ ذلك القبر

امة التي أقيمت في ويظھر ھذا األثر في المباني الع. لقد كان الحارث الرابع من المتأثرين بالثقافة الھيلينية وبالحياة الھيلينية
وال يستبعد أن يكون قد أتقن اللغة اليونانية وأخذ يتكلم بھا مع اللسان اإلرمي والنبطي، . أيامه وفي الكتابات اليونانية من عھده

   .إذ كانت تلك اللغة ھي لغة القوة والثقافة في تلك األيام

بعد " 75"أو ".71"حتى سنة "  40"لثاني، وذلك من سنة المعروف با" مالك" "ملكو"ابنه الملك " الحارث الرابع"وحكم بعد 
" عبد الملك ابن عبيش"، أي "عبد ملكو بن عبيشو"لصاحبه " CIS11.195"ويظھر أن النص المعروف ب . الميالد

بعد " 41"ھذا، ويرجع تأريخه إلى سنة " مالك الثاني" "ملكو"، قصد ب "مالك" "ملكؤ"والمؤرخ بالسنة األولى من حكم 
ومعنى . بعد الميالد" 39"وانه كتب في حوالي سنة " مالك الثالث"، فقد ذھب إلى أنه "CIS11" أما ناشر النص في . يالدالم

وفي ". أم الرصاص"وقد عثرعلى ھذا النص في موضع . بعد الميالد، وھو وھم" 38"حكم في سنة" مالك الثالث"ھذا إن 
المقصود " ملكو"وقد ذكر ناشرھا إن ". CIS11,218"تابة الموسومة ب دو نت الك" مالك" "ملكو"حكم . السنة األولى من

، فقد أرخ كذلك "CIS11,182"وأما النص . بعد الميالد، وھو وھم" 39"الثالث، وأن تأريخھا يرجع إلى سنة " ملكو"ھو 
مالك "من حكم الملك  ، أي"ملكو ملك نبطو برحرثت"من السنة السابعة عشرة من حكم " آب" "اب"، أرخ بشھر "ملكو"بأيام 

، وجعل تأريخ "مالك" "ملكو"أما ناشر النص، فقد جعله أيضا . بعد الميالد" 57"ويصادف ھذا التأريخ عام ". النبط بن حارثة
كان " مالك الثاني"وھو يناقض ما ذھب إليه كثير من الباحثنن من إن حكم الملك . بعد الميالد" 50"التدوين في حوالي سنة 

بعد الميالد، ھو " 50"ثم إن ما ذھب إليه ناشر النص من أن تأريخه يوافق سنة . بعدالميالد" 71"حتى سنة  "40"من سنة 
ولما كان النص قد أرخ بالسنة ". 40"للميالد، ألن ابتداء حكم ھذا الملك كان سنة " 57"وھم أيضا، اذ يجب أن يكون سنة 

  .لميالدل" 57" السابعة عشرة من حكمه تكون السنة إذن مسنة 

، في زمن ال نعرفه، إال أن األرضين في شرقھا وفي جنوب شرقيھا بقيت جزءا "مالك الثاني"من حكم " دمشق"لقد انتزعت 
   .من مملكة النبط

. الثاني" مالك" "ملكو"بعد وفاة " Soter" "سوطر" "سوتر"الثاني المعروف " ربئيل" "رب ايل"رب ال "وانتقل الحكم الى 
على رأي آخر، أو " 101"حتى سنة "75"بعد الميالد على رأي،ومن سنة " 106"حتى سنة " 70"ي سنة وقد حكم من حوال

شئيا آخر قريبا من ذلك أو بعيدا بعدا قليال، بحسب تعدد أنظار الباحثيبن، لعدم وجود تقاويم ثابتة لدينا أو كتابات تنص على 
  .تواريخ حكم كل ملك من ھؤالء الملوك

رب "المؤرخة في السنة الخامسة والعشرين من سني حكم " CIS11,183"ك تعود الكتابة المعروفة ب والى عھد ھذا المل
وتكون سنة تدوين ھذه الكتاية اذن في سنة ". قصي بن أذينة "، أي "قصي بن ادينت"وصاحبھا رجل اسمه ". رب ايل" "ال
من السنة " أيار"أيامه كذلك، وقد دونت في شھر  ، فتعود إلى"CIS11,161" أما الكتابة . بعد الميالد" 100" أو " 95"

، وقد دون مع التأريخ النبطي ما يقابل بالتقويم المستعمل عند الرومان آنئذ وھو سنة "رب ايل"الرابعة والعشرين من حكم 
"405."  
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" 381"اذن في سنة " يلرب ا"للميالد ويكون مبدأ حكم " 94"وتقابل ھذه السنة سنة . والتقويم الروماني ھو تقويم السلوقيين
" جد لت"و " ھا نىء" "ھنى: "ووردت في ھذه الكتابة بعض األسماء، مثل. بعد الميالد" 70"من التقويم السلوقي، أي سنة 

   .، وھي من األسماء المعروفة أيضا عند عرب الحجاز ونجده"عبد الملك"و " ادرم"و " بجير ة" "بجرة" "بجرت"و " جد لة"

لرب  23ببصرابشنت " "منعة بن جدي" "منعت بن جديو"الثاني تعود كذلك الكتابة التي دو نھا " رب ايل"والى عھد الملك 
وقد دونت ھذه الكتابة . ملك النبط" رب ايل"، وذلك في السنة الثالثة والعشرين لحكم "بصرى"، اي بمدينة "ايل ملكا ملك نبطو

ويكون تأريخ تدوين ھذه ". بصرى"يمه مذبحا إلى معبده في مدينة بتقد" دوشرى واعرى"بمناسبة تقرب صاحبھا إلى اإلله 
" 93"، أي في سنة "رب ايل"وكذلك الكتابة القبرية المؤرخة بالسنة الثالثة والعشرين من حكم . للميالد" 9 3"الكتابة سنة 

عذره بن " "عاذر بن جشم"، أي "عذرو برجشمو"ولدينا كتابة أخرى سجلت في أيام ھذا الملك صاحبھا رجل اسمه . للميالد
دو نھا في السنة السادسة والعشرين من حكم الملك، " شيع القوم"، ورد فيھا اسم اإلله "عذر بن جشم" "عذير بن جشم" "جشم

  .بعد الميالد" 96"أي في حوالي سنة 

  :أن للملك شقيقين ھما" REP.EPIG.1434"وترينا الكتابة الموسومة ب 

، "فصائل"ويظھر إن ھنالك شقيقة ثالثة اسمھا ". ملكتي النبط"،وقد نعتتا فيھا ب "ھاجر"أي " وھجر"و " جميلة"أي " جميلت"
  .وربما كانت له شقيقة رابعة سقط اسمھا من النص

الثاني مع ابنھا في نقد، وذلك في أثناء عھد وصايتھا عليه حين انتقل العرش " رب ايل"أم الملك " شقيلة" "شقيلت"وقد ذكرت 
". أنيس"لعله " Oneishu" "انيشو"وكان للملك شقيق ساعدھا في تحمل أعباء الحكم اسمه . على ما يظھر صغيرا إليه، وكان

  .أمر بضرب اسمھا مع اسمه على النقود" Gamilath" "جميلة" "جميلت"من زوجه " رب ايل"ولما تزو ج 

، مما "Bostra" "بصرى"موا في أكثراوقاتھم في وقد ذكر بعض الباحثين ان بعض ملوك النبط وال سيما المتأخرين منھم، أقا
   .والى اضعاف ادارة أمور النبط" بترا"أدئ إلى اضعاف شأن عاصمتھم القديمة 

بعد الميالد " 106"حتى سنة"101" الثالث،الذي حكم من سنة " مالك" "ملكو"وآخر ملك نعرفه من ملوك النبط، ھو الملك 
بعد الميالد على استقالل ھذه المملكة وجعلھا تحت حكم حاكم " ا. 6"في سنة " انتراج"وفي أيامه قضى . على بعض اآلراء

 Provincia" " الكورة العربية"، وأطلق عليھا اسم "م Cornelius Palma" "98 - 117" "بالما. كورنليوس" "سورية"
Arabia ." ة فلما كان القرن الثالث للميالد، ، فتضاءل بذلك شأن العاصمة القديم"بصرى"إلى " بترا"وقد نقل مقر الحكم من
  .مجرد موضع قليل الشأن" بترا"صارت 

وخسر . لقد قضى الرومان على استقالل النبط في العربية الحجرية، فأضافوا بالدھم إلى جملة األرضين التي استولوا عليھا
ى عليھا إلى الرحيل إلى أماكن واضطرھم ضغط القبائل العربية األخر. النبط ملكھم ودولتھم،ثم خسروا أرضھم فيما بعد
كما ھاجر من قبلھم سكان األرضين التي استولى النبط عليھا في أيام عزھم .أخرى، والھجرة إلى مواطن جديدة طلبا للرزق

وملكھم واندمج أكثرھم في القبائل الجديدة الفتية التي سادت على أرض النبط، وتسموا باسمھم وانتسبوا اليھم حتى نسوا اصلھم 
   .قديم فزال النبط بزوال دولتھم، وبقي اسمھم، وبعض رسومھم التي يعود الفضل في إحيائھا إلى المستشرقينال

وقد بقي النبط يمارسون التجارة وقيادة القوافل حتى بعد فتح الرومان لبالدھم كما يتبين من بعض الكتابات النبطية المؤرخة 
" 266"المقابلة لسنة " بصرى" من تقويم " 160" ا كتابة مؤرخة بسنة ومنھ. وفي مصر" طور سيناء"التي عثر عليھا في 

وقد تبين إن أكثر الكتابات التي عثر عليھا في األماكن المذكورة وفي أماكن أخرى ھي كتابات وجدھا العلماء . بعد الميالد
وجودھا في ھذه األماكن داللة  والباحثون والسياح على الطرق القديمة الموصلة إلى جزيرة العرب أو البحر األحمر، وفي

على أن أصحابھا كانوا أصحاب تجارة يتجرون بين مصر وجزيرة العرب وموانى ساحل البحر األحمروالسيما ساحل 
في األقسام " حسمى"الساكنين في منطقة " الحويطات"ويظن جماعة من المستشرقين ان عرب . النبطالمقابل لبر مصر

إلى جد أعلى لھم اسمه " الحويطات"، ھم من بقايا النبط وتنسب "جذام"قة التي كانت تسكنھا الشمالية من الحجاز، في المنط
وھم عشائر ". حسمى"ودفن في " العقبة"، وھو على زعمھم من أھل مصر، جاء بيت هللا الحرام حاجا فمات في "حويط"

" بلى"ين والحجاز، وتجاور قبيلتي يتراوح عددھا من عشر عشائر إلى اثنتي عشرة عشيرة تسكن في طور سيناء وفلسط
وھم في الجملة ميالون إلى الحرب والغزو، ولذلك كانوا يغزون العشائر المجاورة لھم، ويأخذون األتاوة من . ،"جھينة"و
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حويطات التھمة أ و : "من ثالثة بطون ھي" الحويطات"وتتألف . القرى والمدن الواقعة في مناطق نفوذھم في أيام العثمانيين
" حويطات التھمة"وتتألف ". حويطات ابن جازى" "حويطات ابن جاد"ويعرفون أيضا ب " العالوين" "يطات العلويونأخو

و " العمران: "في الجنوب، من عشائر عديدة ھي" الوجه"التي تقع منازلھا على سا حل البحر األحمر حتى " حويطات التھم"
طقيقات و السليمانيين والجرافين والعبيات والمواسة والمشاھير والفرعان والذبابين والزماھرة وال" المساعيد"و " العميرات"

   الصوياحين أ و: "، فتتألف من"حويطات العلويون"وأما. والجراھرة والقبيضات والفحامين

يطات حو"ومن ". السالمات"و " العواجة"و " القدمان"و ". العزاجين"و " السالمين"و " الخضيرات"و " المحاميد" "المقابلة"
  ".التوايھة" "العطون"و " الدمانية"و " المرايع"و " العمامرة"و " الدراوشة" "المطالقة" "ابن جازى

لقد عثر كل كتابات مدونة بالنبطية وعلى كتابات مدونة بثالث لغات ھي النبطية واإلرمية واليونانية، بعضھا من بعد ضم 
في ايدي الرومان، وقد تبين منھا أن النبط بقوا أمدا يكتبون ويدو نون ، أي بعد سقوطھا "الكورة العربية"مملكة النبط إلى 

بلغتھم، وان كانوا يستعملون معھا اليونانية أو اإلرمية أو كلتا اللغتين في بعض األحيان، كما تبين أن اليھود دو نوا بالنبطية 
وقد دونوا بھذه اللغة حتى بعد سقوط دولة . بھم أيضا، أولئك اليھود الذين كانوا على اتصال بالنبط، وكانت لھم صالت تجارية

وقد وصلت كتابات أصحابھا يھود فيھا عقود بيع وشراء مع النبط، كما وصلت كتابات نجد فيھا خالصات من . النبط
وال نعرف شيئا يذكر عن أصول . عقودومكاتبات دو نت باليونانية أو باإلرمية، على حين دونت الخالصات بالنبطية وبالعكس

وھو الذى يختار من يوكل . والملك بالطبع ھو رئيس الدولة والشخص الوحيد األعلى للحكومة. تنظيم الدولة وكيفيتھا عند النبط
اليھم ادارة األعمال وتسييرأمور الرعية وللملك حاشية القربة عنده، وكل اليھا النظر في المسائل العليا للدولة وتقديم االستشارة 

ويظھر انھا كانت طبقة خاصة من الطبقات اإلرستقراطية ". أخو الملك"، أي "اخ ملكا"واحد منھا إلى الملك، ويقال لل
   .انحصرت فيھا ھذه الوظائف انحصار الملكية في األسر المالكة

ملك رحم : "ومما يالحظ على النبط إن ملوكھم كانوا ينعتون أنفسھم بنعوت ال نجدھسا في الكتابات العربية األخرى، فجملة
. ال تجدلھا مثيال في الكتابات األخرى من كتابات ما قبل اإلسالم" الملك المحب لشعبه"، أو "الملك الرحيم بشعبه"، أي "عمه

ملك : الملك"، أي "ملك ملك نبطو: "، اذ نجدھم يكتبون بعد اسمھم"ملوك النبط"لكنھم لم يتركوا الجمل التي تنعتھم أيضا ب 
  ".النبط

فقد . مرأة منزلة رفيعة عند النبط، بدليل ما نجده في كتاباتھم وفي نقودھم من ذكر اسم الملكات مع الملوكويالحظ انه قد كان لل
شقيلة أخته، ملكة "أي ". شقيلت أخته،ملكت نبطو: "كان من عادتھم ورسومھم ذكر الملكات مع الملوك رسميا، فقد ورد مثال

ونجد النقود النبطية وقد أشارت إلى اسم الملك . ، وھكذا"ملكة النبط: أمه شقيلة: "شقيلت امه، ملكت نبطو، أي: "وورد". النبط
وقد ضربت صورة رأس الملك ورأس الملكة معه في النقود . الذي أمر بضرب ذلك النقد، كما نجد اسم زوجته أو أمه معه

اآلن من االتفاق على تثبيت أسماء ملوك وبالرغم من ظفر العلماء بنقود نبطية ويونانية، لم يتمكنوا حتى . المضروبة باليونانية
النبط تثبيتا زمنيا، ولم يتمكنوا أيضا من تعيين سنة حكم كل واحد منھم ويظھر أن النبط كانوا مولعين بالشراب وبالخمور، 

لى وقد أظھروا براعة فائقة في حفرصور الكروم وعناقيدھا ع. ونجد لصور الكروم مكانة بارزة في فن النحت والنقش عندھم
  .األلواح، كما يظھر ذلك من آثارھم التي درسھا الباحثون في النبطيات

   مدن النبط

أما  0" الصخر"في العربية " بطرا" "PETRA" ومعنى . ، ھي عاصمة النبط القديمة"Petra" "بطرا " "البتراء" "بترا"و
وھي على خمسين . لغة األدوميين" الصخر"، ويعني أيضا "SELA"="SELAH"، "سلع -ھا " "ه سلع" اسمھا القديم ف 

". الخاضع "أي " يقتئيل"، سماھا ."م. ق 8 0 9 - 837" "أمصيا "ميال تقريبا إلى الجنوب من البحر الميت ولما افتتحھا 
في مادة " ياقوت الحموي"وقد ذكرھا . وكانت من أشھر المدن في العالم القديم، ثم صارت لمؤاب". أدوم""وكانت عاصمة 

وتقع آثار المدينة وبقاياھا اليوم قي وادي ". وسلع أيضا حصن بوادي موسى عليه السالم بقرب بيت المقدس: "فقال، "سلع"
وقد عرف ھذا الوادي بوادي موسى، لما زعم إن موسى ضرب الصخر بعصاه فشقه ". وادي السيق"موسى، ويسمى أيضا 

سٮوكان السيق مبلطا، وال تزال آثار التبليط باقية في بعض فجرى الماء من موضع العين إلى النھر، فسميت لذلك بعين مو
" 600"، وداخل باب الھيكل دار، وعلى بعد "خزنة فرعون: "المواضع وتجاه نھاية السيق ھيكل منحوت في الصخر، يسمى

  .قدم تقريبا من ھذا الھيكل بقايا آثار مسرح عظيم منحوت في الصخر يتسع لزھاء أربعة آالف انسان
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، وقوس النصر وھياكل وقبور عدة، بعضھا على الطراز النبطي 1"خزنة فرعون"رھا المھمة، األثر المعروف باسم ومن آثا
   .القديم، وبعضھا متأثرة بالفن المصري اآلشوري أو اليوناني أو الروماني

ابات نبطيه من نوع الكتابات كتابات كھثيرة، منھا ما ھو مؤرخ يعود بعضھا إلى ما قبل الميالد، أكثرھا كت" بطرا"وتشاھد في 
ووجدت كتابة باليونانية دو نھا أسقف سكن معبدا من معابد المدينة . التي توضع على القبور، وبعضھا التينية وأخرى يونانية
كما وجدت كتابة التين ية على قبر بني على النمط . للميالد" 447"القديمة التي تعود إلى ما قبل الميالد في حوالي سنة

ال يعلم زمانه على " SEXTIUS FLRENTINUS"سكستيوس فلورنتينوس "صاحبھا ضابط روماني اسمه " مانيالرو"
 ANTONINUS" "أنطونيوس بيوس"أو " HADRIANUS" "ھدريانوس"وجه الصحة، ويرى بعضھم انه من أيام 

PIUS."  

من بعض النقود الرومانية التي عثر رومانية في أيام حكم الرومان كما يظھر ذلك " COLONIA"درجه " بطرا"وقد منحت 
لكن ھنالك من . للميالد ELAGABALUS""18 2 - 222 1"ويرى بعض الباحثين ان ذلك كان في أيام حكم . عليھا

  .يعارض ھذا الرأي من الباحثين في علم النميات

ي ال تبعد اال أربعة أيام عن عاصمة النبط ومقر حكمھم ودولتھم وھ" بطرا"كانث : بقوله" بترا" "بطرا" "سترابو"وقد وصف 
وھي موضع غني بالماء كثير ". POSEIDION" "وخمسة ايام عن غابة النخيل بوسيديون" JERICHO" "اريحا"

، "سترابو"صديق " ATHENODOR" "أثنودور"وقدزارھا . البساتين بالنسبه الٮمن يأتي إليھا من البوادي القاحلة الجرد
ان النبط كانوا قد بنوا بيوتا لھم في " سترابو"ويظھرمن أخبار . أجانب، بينھم جمع من الرومفوصفھا له،ذكر له انه وجد بھا 

  .ھذه المدينة كذلك، وقد أيدت التنقيبات التي أجريت عند مدخل المدينة ھذا الرأي

   الحجر

" EGRA"="HEGRA"وھي  ، فمدينة من مدن النبط للقديمة المھمة تقع على شريان التجارة في العالم القديم،"الحجر"أما 
التي ذكرھا " HAEGRA"="HEGRA"و " اوليوس غالوس"في أثناء حديثه عن حملة " سترابو"التي أشار اليھا 

، وذھب "مدائن صالح"وقد ذھب بعض الباحثين إلى أنھا ". LAENITAE" "ليانيته" على أنھا مقر القبيلة المسماة " بلينيوس"
وقد ذكر ". العال"وفرق بعض آ خر بين موضع مدائن صالح و ". الحجر"ال " العال"، ھي "مدائن صالح"بعض آخر إلى أن 

وقدكانت من مواضع النبط المھمة، وقد عثرعلى . كذلك" اصطيفانوس البيزنطي"المدينة ايضا، وذكرھا المؤ رخ " بطلميوس"
". المعينيون"األمان التي انشأھا ھي من " الحجر"خرج بعض الباحثين من دراستھا الى أن " خمس كتابات في مدائن صالح

  ..في الكتابات" حجر -ال"، و"ھجرو" "حجرو"او " ھجرا" "حجرا"وقد كان اسمھا القديم 

أن " ابن حبيب"وذكر . وقد ذكر ھذا الموضوع في المؤلفات الغربية. في العربية" الحجر"ھي " حجرو - ال "و " حجرو"و 
، وھم قوم صالح النبي،وقد "ديار ثمود ناحية الشام عند وادي القرى" الحجر"أنوذكرعلماء اللغة ". الحجر"قوم ثمود نزلوا 

وقد تضاءل شأنھا في . ، كما جاء ذكره في كتب الحديث"وقد كذب أصحاب الحجر المرسلين: "جاء ذكرالموضع في القرآن
قصر "و " جبل اثلت"ھا اليوم بين اإلسالم، حتى صارت قرية صغيرة في القرن العاشر للميالد، ثم تركھا أھلھا، وتقع خرائب

وخط سكة حديد الحجاز، حيث تشاھد آثار حصن قديم وبعض بقايا أبراج وآثار سور، كما عثر على بقايا تيجان أعمدة " البنت
ويظھر من أسس بعض الدور أنھا بنيت ". الحارث الرابع"قديمة وعلى مزولة شمسية، وعلى نقود يرجع عھدھا إلى 

   ".الحجر"إلى الجنوب من " العال"وتقع خرائب . جدران، فقد بني أكثرھا باللبنأما ال. بالحجارة

وقد عثر الباحثون على قبور من بقايا قبور الحجر القديمة، نقشت مداخلھا وجدرانھا بنقوش تدل على حذق ومھارة، وال سيما 
وقد تألفت من غرف نحتت في الصخور، ". الحارث الرابع"المقبرة التي ھي من القرن األول للميالد، ومن عھد الملك 

، وقد "قصر البنت"وھي قبور ألسر، ومن ھذه المقابر الموضع المعروف ب .. ولبعضھا دروب وطرق توصل بعضھا ببعض
وقد زين . نحت في داخل تل، ويعد من أغنى تلك المقابر من الناحية الفنية، وله مدخل خارجي، ارتفاعه عشرون مترا

  .بالزخارف والنقوش

وھو معبد يذكرنا بمعابد ". جبل اثلب"وقد عمل في ". الحجر"من اآلثار القيمة الباقية من " ديوان"ويعد الموضع المعروف ب 
وھو على قاعة ذات زوايا مربعة، عرضھا عشرة أمتار، وعمقھا اثنا عشر مترا،وارتفاعھا ثمانية أمتار، ولھا مدخل ". بطرا"
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،وارتفاعه سبعة أمتار وزھاء خمسة سنتيمترات، على كل جانب منه عمود من حجر، سنتمترا" 35"عرضه ثمانية أمتار و 
" 150"وھناك معبد آخر صغير يقع على مسافة . ويوصل إلى ھذا المدخل مدرج. جعلت زواياه مربعة أما الباب، فقد تلف

  ".جبل اثلب"مترا إلى الجنوب من 

في أرض " تبوك"قديمة على خمسة وأربعين ميال إلى الشمال الغربي من بالحجاز وھي أطالل، مدينة " القرية"وقد وجدت في 
، وجدت عليه "روافة"و " غوافة" "موسل"كتابات نبطية ويونانية، كما عثر على معبد قريب منھا في البادية دعاه " حسمى"

 MARCUS AURELIUS" "مارقوس أورليوس انطونينوس"كتاية نبطية يونانية طويلة ورد فيھا اسم 
ANTONINUS " لوقيوس أورليوس فيروس"و" "LUCIUS AURELIUS VERUS ." ويظھر إن ھذه المدينة كان

لھا شأن في أيام النبط، وال سيما في أواخر أيام مملكتھم، وان ھذا المعبد كان قد ابتناه قوم ثمود في أوائل منتصف القرن الثاني 
  .للميالد

   الكورة العربية

إلى األمالك الرومانية وكو ن منھا ومن أرضين أخرى ضمت . بعد الميالد" 1 0 6"أو " 105" سنة" العربية النبطية"ضمت 
وجعلت نحت حكم " المقاطعة العربية" "PROVINCIA ARABIA" " الكورة العربية"إليھا مقاطعة جديدة عرفت باسم 

ى وجه التحقيق أعين الرومان وال يعلم عل".. A.CORNELIUS PALMA" "كورنليوس بالما "حاكم بالد الشام المدعو 
والمعروف إن . المباشرة ثم عين لھا حاكم خاص" سورية"واليا على ھذه الكورة حال تكوينھا، ام انھا جعلت تحت ادارة حاكم 

  .بعد الميالد" 111"عين عليھا انما عين في سنة "LEGAT" اول وال 

ل كانت تتغير وتتبدل، وتتقلص وتتوسع تبعا لمراكز الحكام ثابتة،ب" المقاطعة العربية" "الكورة العربية"ولم تكن حدود 
 SYRIA" "سورية الفينيقيه"بعد الميالد مثال أضيف اليھا بعض األرضين الجنوبية من مقاطعة " 195"ففي سنة . ومنازلھم

PHONICE"تراجان"نشأھا التي أ" السكة الرومانية"وتساعدنا . ، ولكن ھذه الحدود تغيرت مرارا قبل ھذا التاريخ وبعده "
وقد أنشئت ھذه السكة ألغراض عسكرية لتيسر . ثم وسعت فيما بعد مساعدة كبيرة في تعيين حدود ومساحة ھذه المقاطعة

للجيوش الرومانية الوصول بسرعة إلى المواضع المھمة من الوجھة العربية، ولتتمكن بواسطتھا من السيطرة على الوطنيين 
   .وضبط األمن

 CLAUDIUS" "قلوديوس سفيروس" "قلوديوس سوريوس"االستدالل من أنصاب األميال، التي وضعھا الحاكم ويمكن 
SEVERUS"أولھما : على ھذه الطرق للوقوف بواسطتھا على األبعاد والمسافات واالتجاه، على معرفة طريقين مھمين

" بصرى"للمقاطعة العربية أي من بالد الشام إلى  ، للميالد، يمتد من الحدود الشمالية111"طريق جديد انتھى منه في سنة 
"BOSTRA " عمان"،"فيالدلفيا"ثم إلى" "PHILADELPHIA" بطرا"، ومنھا في اتجاه الجنوب ثم الغرب على طريق "

نحو " ADRA" "أذرح"وربما ب " GERASA" "جرش"مارا ب " فالدلفيا"وثانيھا الطريق الممتد من . حتى البحر األحمر
للميالد، غير انه اصلح وعمر، وربما حول إلى " 105"وقد كان ھذا الطريق معروفا قبل سنة ". BOSTRA" "بصرى"

  ".تراجان"للميالد، أي في أيام " 112"طريق عسكري في سنة 

وقد عرفت أسماء اكثر الحكام الذين تولوا منصب حاكم المقاطعة العربية من رومان وبيزنطيين،وردت أسماؤھم مدونة على 
وقد ". كورنليوس بالما"وأولھم . األميال وفي الكتابات األخرى التي عثرعليھا في مواضع متعددة من ھذه المقاطعة أنصاب

تبين أن األلقاب الرسميه التي كان يتلقب بھا حكام ھذه المقاطعة في القرن الثاني بعد الميالد كانت من درجة األلقاب الرفيعه 
أو " LEGATUS AUGUSTI PRO PRAETORE: "مثل لقب" يةقيصر"التي تمنح عادة لحكام مقاطعة 

"AUGUSTROUM "تضاف إليه جملة" :CONCUL DESIGNATUS " قنصل"متى يكون الحاكم في درجة "
"CONSUL"وذلك يكون عادة بالنسبة الى حكام المقاطعات من درجة ،  
"LEGATUS PRO PRAETORE "وقد يقتصر اللقب على كلمة "CONSULARES " صاحبه قنصالاذا كان .

التي يشغلھا، والزمان . غير ان ھذه األلقاب الرسمية لم تكن ثابتة، بل كانت تتغير بحسب اھمية الحاكم ومنزلته، والوظيفه
   .الذي حكم فيه

وتفيدنا وثائق المجامع الكنسية التي انعقدت في أوقات مختلفة لمعالجة المشكالت الي جابھت الكنيسة، وحضرھا ممثلون عن 
" نيقية"فائدة كبيرة في تعيين أسماء مدن ھذه الكورة وتأريخھا ومن ھذه المجالس مجلس " الكورة العربية"س كنائ
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"NICAEA " انطاكية"بعد الميالد،ومجمع " 325"الذي انعقد في سنة" "ANTIOCHIA " بعد " 341"المعقود قي سنة
بعد الميالد، " 381"المنعقد عام " القسطنطينية" للميالد، ومجمع" 347"الملتئم، عام " SARDICA" الميالد، ومجمع 

الذي انعقد في عام " CHALCEDON" "خلقدونية"، ومجمع "431"المجتمع عام " EPHESUS" " أفسوس"ومجمع 
لما بعد الميالد، " 536"الملتئم عام" القدس"للميالد، مجمع " 536"المنعقد سنة " القسطنطينية"، للميالد، ومجمع "،451"

  .ن المجالس والمجامع الدينيةوغيرھا م

بخمرھا عند " أدرعات"وقد اشتھرت . وقد عثر على نقود ضربث في أيام الرومان والبيزنطيين في عدد من مدن العظيمة
   .العزب، وقال عنھا علماء اللغة إنھا موضع بالشام تنسب إليه الخمور

سا، من ساللة الرفائيين، حاول أن يمنع مرور بني ، وكان جبارا قامة وبأ"باشان"ملك " og" "عوج"موطن " أذرعات"و 
و " الرأوينين"اسرائيل بأرضه، فاصطدم بھم بأذرعات، وتغلبوا عليه، فقتل ھو وبنوه، وانقسمت مدنه الستون المحصنة بين 

يال إلى وعلى مسافة ستة أم" حوران"في واد يكون القسم الجنوبي من وادي " اذرعات"وتقع ". منى"ونصف سبط " الجاديين"
الشرق من طريق الحج، وفيھا كھوف عديدة وصھاريج كبيرة، وبھا خرائب وآثار يقرب محيطھا من ميلين يظھر أنھا من عھد 

ومسجد يشبه . في حوران" يابس"، وھي تأخذ مياھھا من بحيرة صغيرة قرب موضه، "قناة فرعون"ومن بقاياھا . الرومان
وعثر في خرائبھا على كتابات . ع والحوانيت التي كانت عليھا، وموضع سوقوآثار الشوار. بصرى،" كاتدرائية"بناؤه 

بمقاطعة " pompeius" "بومبيوس"وقد ألحقھا . قبل الميالد" 83"باليونانية كما عثر فيھا على نقود ضربت فيھا من سنة 
انھا من اشھر مدن " جيروم" و" Eusebius" "أويسبيوس"بالمقاطعة العربية، وذكر " تراجان"سورية الرومانية، وألحقھا 

" Seleucia" "سلوقية"، وكان بھا أسقف حضر مع من األساقفة في المجالس الكنسية الني انعقدت في "العربية"
  ".م Chalcedon" "45" "خلقدونية"و " القسطنطينية"و

   .أيامھم ضرب ذلك النقدكما صور على بعضھا صور القياصرة الذين في . إله النبط" ذي الشرى" "دو شرى"بعضھا إلى 

، وسميت "جلعاد"، مقاطعة من أرض كتعان واقعة شرقي األردن بين جبلي حرمون و "التربة الخفيفة"، ومعناھا "باشان"و
، ولھم مملكة ذكر في التوراة من ملوكھم اسم "Raphalite" "الرفائيون"وسكانھا القدماء ھم . 2من جبل في البالد " باشان"

عوج بن "عند أھل األخبار، والمعروف ب " عوج بن عوق"ي قتله االسرائيليون، وھو المعروف ب الذ" عوج"الملك 
، وانه كان ولد في منزل آدم فعاش إلى زمن "ذكر من عظم خلقه شناعة"وقد ذكر األخباريون انه رجل . ،عند العوام"عنق

" التثنية"من وقوفھم على ما جاء في اسفار وقد أخدوا أخبارھم ھذه عنه عن أھل الكتاب، أو . موسى، وقد قتله موسى
وكان قد حاول منع االسرائيليين من المرور بأرضه، فقتلوه، وجاء انه كان ينام على سرير من حديد . عنه" العدد"و " يشوع"و

  .لھمونجد في األسفار المذكورة مع بني اسرائيل ومقاومته . طوله تسع أذرع وعرضه أربع أذرع، وذلك لبيان ضخامة جسمه
وكانت باشان تشمل حوران والجوالن واللجاة، وكلھا مؤلفة من صخور وأتربة بركانية، وتربتھا خصبة، وماؤھا غزير، 

، ويخترق جانبھا الشرقي جبل "غور األردن"، وغربا "جلعاد"ويحدھا شماال أرض دمشق، وشرقا بادية الشام، وجنوبا أرض 
، فھي حقل من "اللجاة"أما مقاطعة . جوالن سلسلة تالل من الشمال إلى الجنوبويمر بال. القديم" باشان"الدروز، وھو جبل 

   .، وھو فم بركان قديم بقرب شحبة"تل شيحان" أي الصخر البركاني، سالت من" الالفا"

، وأصلھا "الدائرة"وتعني الكلمة " Gaulanitis" "الجوالن"، وھي من منطقة"Golan" "الجوالن" "باشان"ومن أشھر مدن 
" بعشترة" "عشتروت" "عشتاروت"و "باشان"وتقع في . وبھا سميت المقاطعة" "جوالن"دينة م
"Aschtaroth"="Ashtoreth"="Be-Eshterah" ومدينة . في الجوالن" تل أشعرى" "تل عشترة"،و يظھر انھا
تولى عليھا التي اس" Carnain" "قرنين"أو " Carnion" "قرنيون"وھي " Asther Karnaim" "عشتاروت قرنايم"
في " الرفائيين"وھي من مدن . قبل الميالد على ما يظن" ا 64"سنة " Judas Maccabaeus" "يھوذا المكابي"
وذھب بعض أخر الى انھا " الصمان"وقد اختلف الباحثون في مكانھا في ھذا اليوم، فذھب بعضھم إلى انھا . ،"باشان"
  ".تل عشترة"وذھب آخرون إلى انھا " قنوات"

،إذ تبين أن قسما منھم سكن "Troglodytes"كانوا يعيشون عيشة سكان المغاور والكھوف " الباشانيين"أن كثيرا من  ويظھر
قدما، وتتفرع منھا أزقة تحت " 150"الكھوف والمغاور، وسكن بعض منھم في نفاق وكھوف تحت األرض يبلغ طولھا 

وفضل نفر آخر السكنى في بيوت منقورة . قع مدن تحت األرضاألرض بجانبھا بيوت تنفتح كواھا في سقوفھا، فھي في الوا
   .وسكن بعض منھم في بيوت منفردة مبنية من الحجر. في الصخر



 

518 
 

 Nova"وقد عرفت في أيام الرومان ب . ، ومن أشھر مدنھا"حوران" ، فقصبة "Bostra"وتعرف ب " بصرى"وأما 
Trajana.Bstra ." ويعني ھذا حدوث "تراجان"تأسيس ھذه المقاطعة، أي في أيام وقد الحقت بالمقاطعة العربية في مبدأ ،

" Colonia" ويرى بعض الباحثين أنھا جعلت في درجة مستعمرة، أي . تغير في النظام االداري لھذه المدينة في ھذا العھد
" ھل"ن غير أ" Septimius Severus" "سبتيميوس سويروس"، وبقيت في ھذه المرتبة حتى عھد "سويروس"قبل ايام 

، ال قبله، وانھا لم تعرف ب "سويروس اسكندروس"ويرون أن ذلك كان في أيام . وآخرين يعارضون ھذا الرأي ويرفضونه،
"Colonia Bostra Nova Traiana Alexandriana"يولية مامية"وأما في نقود . إال في أيامه" "Julia 

Mamaea" فقد دعيت ب ،"Colonia Bostra "كذلك. .  

على ما يظھر،فجعلت في درجة "" Philip Senior" "فيليب األقدم" "فيليب سنيور"ظر في مرتبتھا في أيام وأعيد الن
، "وحافظت على درجتھا ھذه في أيام ". Colonia Metropolis Bostra"، فدعيت "Metropolis" "متروبوليس"

 Trajan" "نراجان دسيوس"أيام  بعد" بصرى"ضربت في . ولم يعثر على نقود". Philip Junior" "فيليب األصغر
Decius " طريبونيانوس غالوس" "تويبونيانوس غالوس"أو" "Trebonianus Gallus."  

قير " "قير حراشات" "قير حاراش"و . في التوراة والتركوم" Kir Moab" "قير موآب"، فإنھا "Charachmoba" وأما 
يطن انه من نقود ھذه المدينة،وان " Elagabalus" ى عھد وقد عثرعلى نقد يعود إل". الكرك"وھي " موآب"من " حارسة

   ".دو شرى"ترمز إلى اإلله "  Elagabalus"الصورة المضروبة في الوجه المقابل لصورة 

قلعة " "الحصن"فمنھم يرى انھا " Dion"" ديون" "Dium" "ديوم"وتختلف وجھات نظر الباحثين في موضع مدينة 
تل "، وآخرون يرون انھا "كفر أبيل"بطلميوس ومنھم من يرى انھا "عند " Dia"انھا و" اربد"على مقربة من " الحصن
" سبتيميوس سويروس"في عھد " المقاطعة االعربية"، ثم ألحقت ب "Decapolis" وھي من مدن . ، وھكذا"األشعري

"Septimius Sevsrus "وقد عثر فيھا على نقد ضرب باسم . على ما يظن"Geta"ضرب بتقويم ، وأرخ تأريخ ال
وھو . الذي صورته بعض النقود المضروبة في بعض المدن السورية" ھدد"، وأشير في أحد وجھي النقد إلى اإلله "بومبيوس"

  .عند اليونان" Zeus" "زيوس"يقابل اإلله 

في  ويظھر أنه ظھر إلى الوجود. الحلف المؤلف من عشر مدن، تحالفت لدفع غزو القبائل لھا" Decapolis"ويراد ب 
" Gerasa"و " Dion"و " Scythopolis"و "  Pella: "والمدن المذكورة ھي. القرن األول للميالد

وقد انضمت إليه مدن أخرى بين حين ". دمشق"و " Hippos"و "  Kanatha"و " Raphana"و " Philodelphia"و
  ".Sea Of Galalee"فلكون أرض ھذا الحلف ممتدة من دمشق إلى الجنوب الشرقي لبحر الجليل . واخر

إلى أن " بطلميوس"وقد أشار ".  Arabia Petraea" "العربية الحجرية"في " العبدة" "عبدة "، ھي "Eboda"ومدينة 
"Eboda"="Oboda " و"Gerasa " و"Gypsaria " و"Lysa " وجعلھا بعضھم من "العربية الحجرية"ھي من مدن ،
وفي جنوبھا سباخ، غير أن من ". بطرا"وفي غرب " Beerscheba" "بعبئر الس"في جنوب " عبدة"وتقع خرائب ". النقب"

، فقد عرف باسم "Eboda"وأما صنم . ، أي وادي الملح ا"Geham Maleh"المشكوك فيه أن تكون ھذه السباخ موضع 
   ".Zeus Oboda" "زيويوس عبودة"

" عمان" "فيالذلفيا"، وتقع بن "بانحس"في التوراة، وتعرف اليوم ب " Heshbon" "حشبون"، فإنھا "Esbus"وأما 
وھي من مدن العربية ". موآب"كيلومترا من شرق النھاية الشمالية للبحر الميت في صعيد " 26"،وعلى مسافة "مأدبا"و

وجعلھا " األموريين"ملك " سيحون"ثم استولى عليھا الملك " الموآبيين"وفي التوراة انھا كاتت من مدن . القديمة الشھيرة
والظاھر انھا كانت من مدن النبط، ثم دخلت أخيرا في ". الموآبيون"ه، ثم تغلب عليھا االسرائيليون، ثم استعادھا عاصمة ل

وأما النقود التي، ضربت فيھا،فھي من أيام . وال تزال آثار المدينة القديمة باقية حتٮاآلن. أمالك الرومان فالبيزنطبين
"Elagabalus " كالكار" "كركال"وبعضھا من عھد" "Caracalla ." ويظھر من بعض النقود انھا كانت تعرف أيضا ب
"Aurelia ." و"Gerasa " جرش "إلى رجل زعم أن اسمه ھو " ياقوت الحموي"في الزمن الحاضر، ونسبھا " جرش"ھي

دة بن ثور بن كلب بن عبد هللا بن عليم ين جناب بن ھبل بن عبد هللا بن كنانة بن بكر ابن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفي
ولم يرد . ، وال يعرف أصلھا ومبدأ تأريخھا على وجه التحقيق"عجلون"وتقع عند الحافة الجنوبية الشرقية لسلسلة ". بن وبرة

   ".الحديث"وقد أشير اليھا في كتب . اسمھا في التوراة
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ويظھر انھا من المدن التي .تيقالمذكورة في العھد الع" Ramoth-Gilead" "راموت جلعاد" ويظن بعض الباحثين انھا 
، ثم تحررت من اليھود "يھوذا"ملك " اسكندر جنيوس" "اسكندرينيوس"، وقد استولى عليھا "اسكندرالكبير"عرفت بعد عھد 

الكورة "بعد الميالد إلى " ا 06" في عام " تراجان" ، ثم أضافھا "سورية الرومانية"، وألحقت بكورة "بومبيوس"في عھد 
مركزا " جرش"وكانت . أي األردن" "Plestina Secunda" "فلسطين الثانية" ضمت بعد ذلك إلى كورة ، و"العربية

" ليطو" "ليتو"و " Zeus" "زيوس"عند الرومان، وابنة " Diana" "ديانا"، وھو "Artemis" "ارتيمس"لعبادة اإلله 
"Leto "وتوجد آثار ھيكل كبير بينھا . ل برك أخرىعند اإلغريق، كما كانت أسقفية معروفة بركة، والى الشرق والشما

لفلسطين " Mosaic" "الفسيفساء" "الموزاييك"ومن أنفس ما عثرعليه في ھذه المدينة القديمة خارطة من . عمودان واقفان
، "أسقف"فصارت مركز : وقد ازدھرت بعد الميالد. النصرانية ومصر، كما عثر فيھا على نقود من أيام الرومان واليونان

   ".Chalcedon" "خلقيدون"ثلث في مجمع وم

وھي . في التوراة" Rabbath-bene-Ammon" "ربة بني عمون"و " ربة"، فھي "Philadelphia" "فيالدلفيا"وأما 
انھا كانت تعرف ب " اصطيفانوس البيزنطي"وذكر ". بني عمون" وعاصمة " يبوق" بالقرب من مخرج نھر " جلعاد"في 

"Astarty ." مدينة عرفت ب " سورية" لھذا القول أصل، فقد ورد في بعض الكتب إن من مدن وقد يكون"Asteria" ،
عاصمة المملكة األردنية " عمان" وعلى أنقاض ھذه المدينه القديمة تقع ". Asteria" "عشتروت"وللتسميتين عالقة بالصنم 

" Ptolemy" "بطلميوس فيالدلفوس" ميرھا في عھد ، فلتجديد بنائھا واعادة تع"فيالدلفيا"وأما سبب تسميتھا ب . الھاشمية
"Philadelphus" "285 - 47 2 "وصارت من أشھر مدن . قبل الميالد فعرفت به "Decapolis ." وقد ا نتزعھا "

 Ptolemy" "بطلميوس فيلوباطر" "بطلميوس فيلوباتر"من " Antiochus Epiphanes" "أنطيوخس أبيفا نوس
Philopater " قبل الميالد، " 107- 135" "يھوذا"ملك " ھركانوس"قبل الميالد، وكان يحكمھا في أيام  "218"في سنة

  .قبل الميالد" 65"وكانت بأيدي النبط في سنة ". Zeno Cotyles" "زينو كوتيلوس"حاكم اسمه 

كيلومترات في الزمن الحاضر، وتقع على مسافة سبعة " شحبة" "شھبة"، وھي "Philippopolis" "فيليب بولس" وتنسب 
وقد ". م M.Julius Philippus Arabus" "4 24 - 9 24"المعروف بالعربي " فيلفوس" "فيليب"إلى " القنوات" شمال 

، ثم دخل الجيش الروماني وتقدم فيه، وأصبحت له "بصرى"وكان قد نشأ وترعرع في . عرف بالعربي ألنة كان عربي المولد
   ".قيصر"رلة، وھي مكانة كبيرة أوصلته إلى أعلى مراتب الد

ويرى، . بعد الميالد" 2 48"و " 2 47" بعد الميالد أو بين " 248"ويرى بعض الباحثين انه أنشأ ھذه المدينة في سنة 
" مستعمرة" وجعلھا في درجة ". رومة"، أي قبل ذھابه إلى "244" انه أسسھا في عام " Kubitschek" "كوبيجك"
"Kolonia"="Colonia "تزال أنقاض ھذه المدينة باقية حيث تشاھد آثار معابدھا وشوارعھا وبعض أبنيتھا وال . رومانية

، كما عثر فيھا على كتابات ورد فيھا اسم "Die Provincia Arabia: "ومسرح وغير ذلك مما جاء وصفه في كتاب
  .، كما عثر فيھا على نقود"فيليب" "القيصر"

، وھي مدينة بنيت في عھود "ربا" "ربة"، فإنھا "Areopolis" ، وتعرف في اليونانية باسم"Rabbathmoba"وأما 
ويظن . وأسرته" سبتيميوس سويروس"وقد عثر فيھا على نقود ضرب عليھا اسم . الرومان المتأخرة على رأي بعض الباحثين

الخاص به، على  أو إلى معبده" Kemosh"تشير إلى إله لعله اإلله " ربة"أن الصورة الرمزية المضروبة على عدد من نقود 
ويرى بعض الباحثين أن . ليرمز إلى اإلله" دوشرى" ، وھو معبد "متاب" نحو ما رأينا في بعض النقود من ذكر 

"Kemosh "ھو إله الحرب.  

، وقد "Beretana"، و "Dionysias" "السويداء"، و "الزوراء"، ولعلھا "Sodoma: "ومن مدن الكورة العربية األخرى
" Adrama"و " سويروس"في أيام . بالكورة العربية" السويداء" وقد ألحقت ". نيقية" مجمع وردت اسماؤھا في 

القسطنطنية المنعقد " وقد وردت اسماؤھا في جملة األسماء المدو نة في أعمال مجمع " Neapolis"و" Constantine"و
" Nela"و" Canotha"و " Areopolis"و " Tricomia"و " Dia-Fenis"و " Ziza"و. للميالد" 381"عام 

" Maximianopolis" و" Neve"و " Erra"و " Chrysopolis"و " Eutymia"و " Anitha"و " Zerabena"و
 Chalcedon" "451" "خلقيدون" "خلقدون" ، وقد وردت أسماؤھا في سجالت أعمال مجمع "Aena"و " Phaena"و 
   .م



 

520 
 

وسجلت في ". العربة" غرب " Begeb"="Negev"أسماء مواضع أخرى يقع بعضھا في النقب " بطلميوس"وذكر 
"Notitia Dignitatum " أسماء "Motha"أمنان: "، وھي" "Speluncae" دير الكھف"، وھي" ، "Mefa" "Gada "

و " Naarsafari"و " "Libona"و " Gomotha"و " Auatha"و " Dia-Fenis"و " Betthoro"، و "خو" و ھي 
"Thainatha " و"Adittha " و " الحديد"وھي"Asabaia " و"Ultha " و"Uade Afar " و"Castra" 

"arnonensia"وھناك أماكن أخرى ذكرت أسماؤھا في كتاب. ، على انھا من مواضع الكورة العربية" :Die Provincia 
Arabia"قد يخرجنا تعدادھا عن أصل الموضوع ،.  

الروماني "  Legion VI Ferrata" "اللجيون"إلى الكردوس " الكورة العربية" وقد أوكلت مھمة المحافظة على األمن في 
للميالد على ما يظھر بنقل مقره من شمال سورية " 106"، فصدر األمر إليه في سنة "سورية" الذي كان معسكرا منذ أمد في 

" اللجون"إلى " Hadrianus" "ھدريا نوس"ثم نقل مقره في أيام ". تراجان" إلى ھذه الكورة الجديدة التي أنشاھا 
"Caparconta " الجليل " في"Galilee " وھي سنة استيالئه على : للميالد" 135" أيضا وفي سنة" ھدريانوس"وفي ايام

  .، ألغراض عسكرية على ما يظھر"Aelia Capitolina"أمر بانشاء " اليھودية" القدس واخماده الثورة التي قامت في 

" ديوقليانوس" "د يوقليطيان"قسمت في القرن الثالث للميالد وفي ويرى بعض الباحثين أن الكورة العربية قد 
"Diocletianus"="Diocletian "كورة بصرى"وعرفت ب " بصرى" كورة شمالية عاصمتھا : الى كورتين "
"Provincia Bostron" الكورة "، وبعبارة أصح "كورة بطرا" وعرفت باسم " بطرا" ، وكورة جنوبية وعاصمتھا

   .أيضا" العربية"، وتعرف ب "Provincia Petrae" "الحجرية

، "Phainon"و" أيلة" للميالد تقريبا، فقد اقتطعت منھا بعض المدن، مثل " 307"أما في القرن الرابع وفي حوالي سنة 
. كثيرا" Praeses Palestinae"وتوسعت رقعة فلسطين " Praeses Arabiae"وألحقت بفلسطين، وبذلك تقلصت 

في " الكورة العربية" وحدثت تغيرات أخرى في . رات العسكرية ھي التي دفعت إلى احداث ھذه التغيراتويظھر أن الضرو
وتعرف أيضا " Palestina Tertia" "فلسطين الثالثة"القرن الخامس والسادس للميالد،فانتزعت منھا مدن أخرى ألحقت ب 

  ".Palestina Salutaris"ب 

  أھل الكھف والرقيم

من الكالم عن أھل الكھف والرقيم، الذين ذكروا في " الكورة العربية" انتھيت من الحديث عن النبط وعن وال بد لي وقد 
إذ ذھب بعض علماء التفسير إلى أن الرقيم واد 0(" أم حسبت أن أصحاب الكھف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا: )القرآن الكريم

الرسول عنھم، . اليھود قد أوحوا إلى المشركين من أھل مكة،أن يسألواكان ". أيلة"دون فلسطين فيه الألضف، وھو قريب من 
وكانوا يتداولون أخبارھم، ويروون قصصا عنھم، كان شائعا فاشيا اذ ذاك بين النصارى أيضا، فجاء الجواب منھم . امتحانا له
  ".الكھف" في سورة 

وذلك ": البتراء" لقرب من البحر الميت، أو أنھا ، أو قرية صغيرة با"عمان"على فرسخ من " الرقيم"وھناك من زعم أن 
، باألناضول، أو إلى أماكن أخرى ال داعي إلى "أفسوس" "أفسس"إلى " الكھف" باإلضافة إلى روايات أخرى ر جعت مكان 

ث عن وقد بحث عنھا المتخصصون، كما قامت بعثات آثارية بالبح. ذكرھا في ھذا المكان، لعدم وجود عالقة لھا بھذا البحث
في األماكن المذكورة، للتأكد عما جاء عنه في الموارد النصرانية واالسالمية، فإليھا أحيل من يريد " أھل الكھف" كھف 

   .التبسط في الكالم عنه

، ال صلة لھا بأھل الكھف، وانما كتبت تخليدا لذكرى "البتراء"في " الشق" ولقد تبين االن إن الكتابات المدونة عند مدخل 
وقد شرح تلك . بأمد" أصحاب الكھف"، ماتوا قبل "البتراء"فوافاھم اجلھم ب " جرش"من اليونان البارزين جاءوا من  جماعة

أھل "إلى أن كھف " دائرة اآلثار في المملكة األردنية الھاشمية"وذھب الباحثون في ". Starkey" "ستاركي"الكتابات 
، وجدت بداخله مدافن يرجع عھدھا إلى "الرجيب"ة صغيرة تدعى ، وھو على مقربة من قري"كھف الرجيب"، ھو "الكھف
وذھبوا . ، الذي في زمانه كان بعث أھل الكھف"م TheodosiusII" "458 - 450" "ثيودوسيوس الثاني"لقيصر !زمان 

 Hugh" "ھج نيلي "وأيد ھذا الرأي األستاذ . فيما بعد" الرجيب"، تحو ل إلى "الرقيم" إلى إن اسم ھذا الموضع في القديم ھو 
Nilley "الذي زار الموضع ودرسه، وكتب مقاال عنه.  
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 9 1" "تراجان" ، إلى أن دخول الفتية الكھف، كان في أيام الطاغية "كھف أھل الكھف"وذھب من رأى إن كھف الرجيب ھو 
" طريق تراجان" باسم ومؤسسھا واآلمر يانشاء الممر الحربي المعروف " الكورة العربية" المشھور، فاتح ". م 1 17 -

. واآلثار العديدة للمباني التي أقامھا بعمان وبمدن أخرى من األردن. الرومانية وصاحب الملعب الروماني" أيلة"وباني مدينة 
" م 112"وقد كان شديدا عاتيا قاسيا على النصارى، عد ھم خونة مرقة خارجون على الدولة والقانون لذلك أصدر امره سنة 

أصحاب " اني ال يخلص للقيصر والدولة، فخاف منه النصارى وتكتموا، و كان من جملة من تكتم وانزوى بقتل كل نصر
   ".الكھف

الواقع على بعد " أم الرجوم" ووجدت البعثة األميركية لمدرسة األبحاث الشرقية بالتعاون مع دائرة االثار األردنية في موضع 
. مة استدل من كتابة عثر عليھا مدونة على جدرانھا إنھا تعود إلى ما قبل الميالد، آثار بئر قدي"عمان" كيلومترا شمال " 15"

، التي عاشت بين القرن "عمون"، عاصمة مملكة "ربة عمون"وأن الموضع المذكور ھو حصن التي كانت تدافع عن مدينة 
وقد كتب بخط الكتابة بخط مشتق . نالعاصمة اآل" عمان"، ھي "ربة عمون"و . الثالث عشر والقرن السادس عشر قبل الميالد

  .بخط مشتق من القسلم العربي الجنوبي، يظن البعض أنھا من كتابات القرن السابع قبل الميالد

ويظھر من ھذه الكتابة المھمة، أن أصحابھا كانوا يكتبون بقلم قريب من القلم المسند، وقريب من القلم اللحياني والثمودي 
وقد كتبوھا لمناسبة إقامة تلك البئر التي حفرھا . لھجة عربية، أي إن أصحابھا من العربوالصفوي، وأن لھجتھم كانت 

  .وھما أصحاب ھذه الكتابة والبئر" ساعد" "سعد" "ساعدن"و " سمان"و " شمان" وھيأھا 

  مملكة تدمر : الفصل الخامس والثالثون

عند الغربين " Palmyra"المعروف ب " تدمر"ھو  ويتصل الحديث عن النبط بالحديث عن مكان آخر له عالقة بھم أيضا،
" تغلت فالصر األول" المذكور في كتابة من كتابات " تدمر امور" وھو . الذين ورثوا ھذه التسمية عن الرومان واليونان

Tigalet"="Tigalath -Piles" "1117- 1080 في " تدمر"وقد ورد اسم المدينة وھو . على رأي بعض الباحثين." م.ق
   .من الكتابات كما ورد اسم علم لألاشخاص عدد

، وان االسكندر ذا القرنين "نخلة" "نخل" الالتينية ومعناھا " Palma"من لفظة " Palmyra"وقد رأى بعض الباحثين إن 
ن أي مدينة النخل، وذلك لما يكتنفھا من غابات النخل العظيمة، فعرفت عند اليونا" Palmyra"لما تغلب عليھا أطلق عليھا 

. غير إن ھذا رأي يحتاج إلى اثبات، فليس لدينا دليل من عھد االسكندر يؤيد ھذا القول. والالتين منذ ذلك الحين بھذا االسم
  .أي مدينة النخل" Pamyra"وليست لدينا حجة دامغة تثبت وجود النخل في ھذه المدينة اثباتا يستوجب تسمية الموضع ب 

بھذا االسم، ھي موضع جدل، وليس فيھا رأي يمكن االطمئنان إلى صحته " تدمر"وھناك آراء متباينة في سبب تسمية 
   .وترجيحه على غيره،لذلك أترك البحث عنه إلى،المراجع التي بحثته

" نخلة" العبرانية ومعناھا " Tamar" "تمر" "تامار" "تمار" ھي ترجمة لكلمة " Palmyra"ويظن بعض الباحثين أن 
"Date-Palm" ال يعرف موضعه "حزقيال" األصل اسم موضع إلى الجنوب الشرقي من يھوذا ورد ذكره في ، وھي في ،

وان خطأ وقع قديما " الملوك األول" ويرى علماء التوراة أنه الموضع الذي بناه سلمان والمذكور في . اليوم على وجه التحقيق
" تامار" أو الكتبة قبلھم أخطأوا في معرفة موضع " أخبار األيام" ، سببه أن كتبة أسفار "تدمر"في تعيين الموضع فجعل 

"Tamar " في " تدمر"المدينة الشھيرة المعروفه، وكتبوه " تدمر"الواقع في الصحراء اليھودية جنوب البحر الميت، فظنوا انه
وقد كتبت ". ليمانس"نتيجة لھذا التغير في جملة المدن التي بناھا " تدمر"وصارت ". تامار" فاألصل اذن ھو ". تامار"محل 

قبل الميالد، لذلك يكون ھذا التبديل والتغير قد " 200"أو " 300"في حوالي سنة " Chronicles" "أسفار أخبار األيام"
عند " Palmyra"مدينة النخل، أي " تدمر"ومنه أصبح معنى " تدمر" "تامار"ومنه صارت . ظھر في حوالي ھذا الوقت

في " تدمر"ومنھا جاءت اسطورة بناء سليمان لمدينة . الترجمة بعد تدوين أخبار األيام بالطبعالالتين واليونان وقد ظھرت ھذه 
  .ھذه المنطقة البعيدة عن حدود مملكة اسرائيل

إلى المباني التي نسب بناوھا إلى سليمان، ھو أن ھذه المدينة " تدمر" وعلى كل حال، فإن الذي نستنبطه من قصة إضافة 
" 200"و " 300"وأنھا كانت مدينة عامرة شھيرة فيما بين السنة " أخبار األيام" شھرة فى أيام تدوين أسفار كانت قد اكتسبت 

   .قبل الميالد
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ھي التي حملتھم على إضافتھا " أخبار األيام"في أيام كتبة أسفار " تذمر" "تدمر"ويجوز أن تكون الشھرة التي اكتسبتھا مدينة 
، فأضافوا ھذه المدينة المشھورة إليه، "تامار"أليق وأنسب من موضع صغير ھو " بمباني سليمان"، ألنھا "سليمان" إلى أعمال 

وقد أضيف إلى ملك سليمان على ھذا النحو من اإلضافات ما ال تصح . لتدل على شھرته وعلى مدى بلوغ ملكه في أيامه
، حتى صارت "بني اسرائيل"نه كان من أشھر ملوك إضافته إليه، وبولغ ملكه وحكمه في األيام القديمة التي تلت أيامه، أل

  .أخباره من قبيل األساطير

أخذ رأيه ھذا من ھذا ". سليمان"إلى " تدمر"ھذا المذھب أيضا،فنسب بناء " يوسفوس فالفيوس" وذھب المؤرخ اليھودي 
  .لمذكورالموضع من التوراة بالطبع، ومن الروايات التي وصلت إليه وكانت قد ظھرت قبله، للسبب ا

أما الروايات العربية، فھي ال تفيد علما وال تصلح أن تكون دليال، فھي روايات متأخرة دخلت إلى المسلمين من أھل الكتاب، 
" إن قوما" ياقوت الحموي" بين األخباريين، فأخذوھا بغير تحقيق وال تدقيق، وقد ذكر " ابن الكلبي" أشاعھا ورو جھا أمثال، 

  .يزعمون إن ذلك البناء قبل سليمان بزمان" تدمر" ه جن سليمان، وان أھليزعمون انھا مما بنت

تتضمن أسصوا رة بناء جن سليمان لتدمر، امتثاال ألمره الذي أصدره اليھا، فقد نسب " النابغة الذبياني"ولدينا أبيات نسبت إلى 
  : إليه قوله

  اال سليمان إذ قال اإلله له قم في برية فاحددھا عن الفند

  الجن اني قد أمرتھم يبنون تدمر بالصفاح والعمد وجيش

فمن الجائز أن يكون النابغة أو . لتدمر" سليمان"وال يصلح شعر النابغة وال أمثاله من شعراء الجاھلية أن يكون حجة في بناء 
وقد وضعت  .غيره، قد أخذ فكرته ھذه من أھل الكتاب، ومن الجائز أن يكون ھذا الشعر من وضع الوضاعين نسبوه إليه

إلى " تدمر"أشعار في اإلسالم ونسبت إلى الجاھليين، والى آدم وھابيل وقابيل والجن وابليس وبين األخباريين من ينسب بناء 
وذكروا قصة تفيد عثورھم على قبر ". تدمر بنت حسان بن أذينة ابن السميدع بن يزيد بن عمليق بن الوذ بن سام بن نوح"
وقد حاصرھا خالد بن . بوا ببنائھا ووصف الشعراء صورتين جميلتين من بقية صور كانت فيھاوقد اعج". تدمر بنت حسان"

أما قصة العثور على قبر في تدمر ووجود جثة . الوليد ثم ارتحل عنھا فبعث أھلھا رسال وصالحوه على ما أدوه له ورضي به
والكتابة التي على قبرھا، فھي من وضع األخباريين ونسبھا " تدمر بنت حسان" وأما قصة . فيه، فأمر ليس ببعيد وال بغريب

  .والقصاص وال شك

عرض لھا، فذكر أنھا مدينة شھيرة، " كالسيكي" ، وھو أول كاتب "Palmyra" إلى مدينة " بلينيوس" "بلنيوس" وقد أشار 
عة عن العالم ببادية واسعة وقد عزلتھا الطبي. ولھا موقع ممتاز، أرضھا خصبة، وبھا ينابيع وعيون، تحيط بحدائقھا الرمال
، "Parthia" "الفرث"، وامبراطورية "رومة"األطراف، بعيدة المسافات، وتقع بين انبراطوريتين عظيمتين ا نبراطورية 

مما يدل على ازدياد " بلينيوس" الذين عاشوا بعد " الكالسيكيين" وورد اسمھا في كتب . وخيس استرعت أنظارالدولتين" ولھذا
   .مدينة بعد الميالدشھرة ھذه ال

ويعود الفضل في حصولنا عاى معارفنا التأ إيخية عن تدمر إلى الكتابات التدمرية التي درسھا المستشرقون وترجموھا الى 
لغاتھم وشرحوا ما جاء فيھا، وھي ياإلرمية واليونانية ثم الالتينية والعمرانية، نشرت في كتب خاصة وفي كتب الكتابات 

من ھذه الموارد الرئيسية استقى المؤرخون . ا المجالت، والى كتب المؤلفين اليونان والالتين والسريانالسامية وفي ثناي
عرضا لوجود منا سبة دعت إلى ذلك مثل سجالت " تدمر"معارفھم عن تأريخ ھذه المدينة، تضاف اليھا موارد ثانوية ذكرت 

  .المجامع الكنيسية والتلمود

يعود إلى ما بعد " تدمر"وآخر ما كتب عن مدينة . من أمره شيثا يذكر يعود إلى ما قبل الميالدأما تأريخ المدينة فال نعرف 
  .الميالد

برغم كتابة أمورھم باإلرمية وبالقلم اإلرمي من العرب على رأي أكثر الباحثين، شأنھم في ذلك شأن " تدمر"وكان غالبية أھل 
، بعد "كنعان"أخذت تستولي على المناطق الخصبة الواقعة في شرقي أرض وھم يرون إن القبائل العربية التي ". بطرا" نبط 
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وتظھر في . سقوط الدولة البابلية، كتبوا باإلرمية، ألنھا كانت لغة الكتابة والثقافة في المنطقة الواسعة الواقعة غربي الفرات
وبالجملة . صنام عربية مع أصنام إرميةكما نجد فيھا أسماء أ.بعض الكتابات بعض المصطلحات والكلمات العربية األصيلة،

وأقدم كتابة عثر عليھا فيھا ال يتجاوز " عربية وإرمية ويونانية والتينية: ثقافة ھي خالصة جملة ثقافات" تدمر"فإن في 
   .قبل الميالد" 9"من التأريخ السلوقي، أي سنة " 304"تأريخھا سنة 

ري لعالم التجارة بعد الميالد تمر بھا القوافل تمحل اثمن البضائع في ذلك كانت تدمر عقدة من العقد الخطيرة في العمود الفق
كانت على اتصال بأسواق العراق وما يتصل بالعراق من أسواق في ايران والھند والخليج والعربية الشرقية، كما . الوقت

ال بالعربية الغربية وبأسواقھا كانت على اتصال بأسواق البحر المتوسط وال سيما ديار الشام ومصر، كما كانت على اتص
إن ھذه التجارة ھي التي أحيت تلك المدينة كما إن تغير طرق المواصالت . الغنية بأموال افريقية والعربية الجنوبية والھند

  .جسم تلك المدينة فأقعدھا عن الحركة بالتدريج" بسبب تغيراألوضاع السياسية ھو الذي شل 

وكان الموضع ". تدمر"لعراق إلى بالد الشام والقادمة من بالد الشام إلى العراق، تمر بمدينة لقد كانت القوافل الذاھبة من ا
ومن ھذا المكان تنقل . على نھر الفرات" Vologesias"="Vologesokerta" ھو موضع " تدمر"الذي تحط فيه قوافل 

  .فدمشق" تدمر"لى التجارة إلى الجھات المقصودة في العراق، ومنه تحمل تجارة العراق بالبر إ

في " تدمر"ويظھر من كتابة عثر عليھا في احدى المقابر أن القوافل التجارية كانت تمر في حوالي سنة مئة قبل الميالد بمدينة 
وبين الطريق القديم وھذا الطريق، تسكن قبائل عربية من سكان الخيام، . والشام" Doura" "دورا"أثناء أسفارھا بين مدينة 

   ".الكالسيكيين"عند " Skenita" "سكينيته"المعروف باسم  أي من النوع

وقد عز على كتابات أثبت انھم كانوا في جملة القوات . الرومان بھم في جيوشھم، فاستخدموھم في حروبھم في شمال إفريقية
القوات الراكبة لمحاربة قوة من " أذينة"واشتھر التدمريون بفرسانھم كذلك، فقد ألف . الرومانية التي كانت في بريطانية

أعدائه، جھزھا بأسلحة واقية من دروع ومن صفائح من المعدن يلبسھا الفارس من أعلى رأسه إلى أسفل قدمه، فال يستطيع 
عدو ه أن يناله باذى، كما درعت الخيل والجمال بصفائح الوقاية، على نحوما كان يفعله الفرس في قوافلھم الراكبه في أثناء 

   .اكتسبت ھذه القو ات شھرة واسعة في حروبھا مع الفرس والرومان وقد. القتال

وكانت مدينة يونانية ولكنھا لم تكن . أما أطرافھا وحواليھا، فكانوا أعرابا ورعاة. وكان أھل تدمر خليطا من تجار ومزارعين
، وكانت خاضعة "Greek Polis" مثل المدن األخرى المتأثرة بالھيلينية في الشرق، ولم تخضع لنظام المدن اليونانية 

للرومان وبھا حامية رومانية، ولكن خضوعھا كان في الواقع صوريا، كما أن الحامية لم تكن شيئا تجاه أھل المدينة والقبائل 
ت الروماني الذي يبدو عليھا، مدينة شرقية، الحكم فيھا في يد األسر ذا - كانت المدينة بالرغم من الطابع الھليني. المحيطة بھا

لقد خلقت االضطرابات السياسية التي حدثت في الشرق لضعف الحكومات . السلطان في البلدة تحكمھا في السلم والحرب
تزعموا القبائل أو المدن، " Tyrannies"جماعة من الحكام السادات ". ملوك طوائف"الكبرى وانحاللھا وانقسامھا إلى 
" حمص"واألسرة التي حكمت ". تدمر"التي حكمت ومن ھؤالء األسرة . وشاركوا الحكومات في الحكم

"Emesa"="Hemesa ." وكانت في تدمر جاليات يونانية ورومانية، أقامت فيھا وفضلت السكنى فيھا على المواضع
أقامت بين أھل المدينة حتى صارت من سكان المدينة، كما كانت فيھا جاليات يھودية نزحت اليھا في زمن ال . األخرى

السكان، فتھو د . نه بالظبط، قد يكون قبل سقوط القدس في أيدي الرومان بأمد لالتجار، قامت بأعمال التبشر بيننستطيع تعيي
   .المتھودين إلى القدس، أقاموا فيھا قبل خراب الھيكل بأمدا. أناس منھم، ورحل قسم من ھؤالء

ة تنزل به القوافل إلى مكانة مدينة من الدرجة تمكنت ھذه المدينة الصحراوية من رفع منزلتھا من منزل منعزل في البادي
األولى، ومركز ديني خطير لعبادة األصنام يحج إليه أعراب البادية،وسوق للتجارة تكلست فيه أنفس البضائع وأثمنھا وتجمعت 

ت اسواقھم بأيدي الرومان، وذھاب ملكھم، فانتقل" بطرا"فيه رؤوس األموال والذھب والفضة والجواھر وال سيما بعد سقوط 
. نقل البضائع بين العراق والشام مخترقة البادية إلى المرافىء العراقية على الفرات" تدمر"وتولت قوافل . الي أيدي للتدمريين

وقد عادت ھذه القوافل على المدينة بخيرعميم من أجور الوساطة في البيع والعشراء ومن الضرائب التي تجبيھا عن البضائع 
وتتبين مظاھر ھذه الثروة في المباني الجميلة المنقوشة والتي . باع فيھا، والتي يحددھا مجلس سادات المدينةالتي تمر بھا أو ت

تتحدث آثارھا عنھا، وفي بقايا الھياكل واألعمدة المرتفعة الجميلة المصنوعة من الحجر الصلد المصفوفة على جانب الشارع 
   .ياردة" 1245"ر إلى نھايته في مسافة ال تقل عن الكبير من قوس النصر المقام عند المعبد الكبي
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مدينة حياتھا األساسية بالتجارة، صار للتجار وأرباب القوافل ولزعماء القوافل شأن خطير في الحياة " تدمر"ولما كانت 
ومدينة مھمة لھا . "زعيم السوق"و " زعيم القافلة"االجتماعية للمدينة، حتى أشير اليھم في الكتابات، حيث كثر فيھا ورود ذكر 

مال وثروة وليس لھا جيش ضخم قوي وال مجال لتكوين ھذا الجيش فيھا،ال يمكن أن تبقى في مأمن ومنجاة من مطامع 
فقد كان لعاب الدول القوية يسيل عند سماعھا بوجود شعوب صغيرة أو . ولو كانت في بقعة منعزلة وفي بادية بعيدة. الطامعين

ثراء ومال، فتكتب اليھا إما باغطاء ما عندھا اليھا، وإما بدفع جزية ترضيھا،راضية مرضية،  حكومات مدن أو مواضع ذات
وإما أن تمتنع فتنرحف جيوشھا عليھا عندئذ فيكون كل ما يصل إليه يدھا حالال طيبا، ويكون الناس لھا عبيدا وخوال، ال 

لذلك طمع فيھا الطامعون من شرقيين . ھل بالطبعاالنساني بالحصول على الثراء الس. من ھذا الولع " تدمر"نستثني 
وكان أول طامع فيھا وصل . طمع فيھا أھل العراق، وطمع فيھا الفرس، وطمع فيھا لليونان والرومان والبيزنطيون. ووغربيين

ة غزاة األول تاله جمل"  Tiglath-Pilezer"تغالت برليزر" "تغلت فالصر" خبره الينا من الفاتحين األقوياء ھو الملك 
   .ورثوا الحكم والملك والتسلط في أرض الشرق األدنى

، كان قد استولى عليھا، فإن ذلك ينفي ما ورد في أخبار ."م. ق 1 080 - 1 1 17" "تغلت فالصر األول"واذا عرفنا أن 
شوري بنحو قرن، وقد بعد حكم ھذا الملك اال" سليمان"فقد جاء حكم . اليھود من بناء سليمان لتلك المدينة على نحو ما ذكرت

. الكيير لحكمه" االسكندر"في جملة األرضين التي أخضعھا " تدمر"وقد صارت . كانت المدينة قائمة قبل ذلك الملك بالطبع
لحكم تلك االمبراطورية التي أراد آن يكو نھا في ذلك العالم، ليوحد فيھا األجناس واألديان، وليقيم مملكة واحدة على ھذه 

ولما انقسمت دولة . بين اليونان والالتين" Palmyra" "بالميرا" األجنبي، أي " تدمر"ھد االسكندر ظھر اسم ومن ع. األرض
ولكننا ال نعلم شيئا عن عھد استيالئھم عليھا،وال . على ما يظھر" السلوقيين"من نصيب " تدمر"قسمين، صارت " االسكندر"

والرومان، وتمكنت من ذلك أمدا، اذ كان من " الفرث" ف الحياد بن أن تقف موق" تدمر"وقد حاولت . عن مدة بقائھم فيھا
وقد قام أحد .مصلحة الدولتين المتنافستين وجود محل منعزل محايد، كي يتمكن تجار الدولتين من االتجار فيه ومن التسوق منه

ولعل ھذا . قبل الميالد" 280"نة فعل ذلك س". تدمر"في مدينة  القادة السلوقيين ببناء حصن ليضم إليه الجنود المقدونيبن
الحصن، ھو واحد من سلسلة حصون أقامھا السلوقيون في المواضع المھمة ذات المكانة الخطرة من الوجھة السياسية 

وقد ورد في تأريخ . والعسكرية والتجارية لحماية مصالحھم فيھا وال يعرف تأريخ خضوع تدمر للرومان معرفة أكيدة
، ودارت عليه الدوائر،توجه إلى "األرشكيين. "القائد الروماني بعد أن حارب الملوك" أنطو نيوسمرقس "أن " أفيفانوس"

أوفد إلى أھلھا رسال يخبرونھم أنه قاصد مدينتھم ليريح فيھا جنوده من " تدمر"فلم قرب من ". رومة"الشلم عائدا من ثم إلى 
فأحس التدمريون . ونفائس. على المدينة وأخذ ما فيھا من اموالوكان يريد في نفسه االستيالء . أتعاب الحرب ومشقة الطريق

بالمكيدة، وبادروا إلى نقل أموالھم وما يملكون من أشياء ثمينة، فتعقبھم الرومان حتى أدركوھم فاقتتلوا قتاال شديدا تھانت الغلبة 
قبل الميالد، وفي أيام " 41"ى حوالي سنة أما المدينة نفسھا فقد حل بھا الخراب وأصبحت ركاما، وكان ذلك ف. فيه للتدمريين

   .في جملة األرضين التابعة لحكم الرومان" تدمر"كانت " م Tiberius" "14 - 107" "طبريوس" "طيباريوس"القيصر 

تبين بعض الرسوم التي كانت تجبى عن البضائع وأثمانھا " كمركية" ونجد بين الكتابات التي عثر عليھا في ھذه المدينة قوائم 
" جرمانيكوس"بعد الميالد ويظھر من قائمة الضرائب التي وضعت في أيام " 17"باليونانية والتدمرية يعود تأريخھا إلى سنة 

"Germanicus" ""17 - 19 دوميطيوس كو ربولو"المدينة، وفي أيام " كمارك"لجبايتھا عن البضائع التي ترد دوائر " م "
"Domitius Corbulo" "57 - 66 وقد كانت . في العصر األول للميالد" رومة"كانت في نفوذ وحكم " تدمر"نة أن مدي" م

غير أن ھذا ال يعني انھا كانت خاضعة ". م Vespasian" 60-79" "فيسبسيان" تابعة للرومان في أيام األنبراطور 
ك اشرافاعاما، أما ، بل كان ذل"رومة"للرومان خضوعا تاما، وأن االشراف على شؤون المدينة كان كله بأيدي موظقي 

حتى إن الرومان سمحوا للمدينة . وأن الحكم الروماني لم يتدخل في أمورھا تدخال فعليا. االدارة،فكانت بأيدي أھل المدينة
  .وفي مواضع أخرى" Vologasia"التي كانت لھا في الخارج في مثل موضع " Militia" االحتفاظ بحامياتھا 

ھدريانا " بعد الميالد،ومنحھا لقب " 130"سنة " م Hadrianus" "7 1 1 - 38 1" "ھدريانوس"وقد زارھا االنبراطور 
، وعثر فيھا على كتابة مدو نة باإلرمية "Hadrianopolis" "ھديريا نوبوليس"و " Hadriana Pamyra" "بالميرا

فيھا أشياء تخص األحوال التجارية بعد الميالد، أي إلى أيام ھذا االنبراطور، جاء " 137"واليونانية يرتقي تأريخھا إلى سنة 
وھي . في ھذه المدينة أصدرھا مجلس سادات المدينة لتنظيم التجارة، وتثبيت الضرائب، وكيفية الجبايه وما إلى ذلك من أمور

   .من الكتابات المھمة الطويلة التي ترينا ناحية خطيرة من نواحي حياة تدمر

واعتنى عناية خاصة بحماية الطرق . ، حتى قيل فيه انه مؤسس المدينة الثاني"تدمر"عناية كبيرة ب " ھدريانوس"وقد بذل 
الذي كان شريانا مھما من شرايين التجارة العالمية في ذلك العھد، فقد كان يقوم بالمھمة " الفرات" البرية التي تصلھا بنھر 

وألھمية ھذا النھر الذي ھو الممر المائي الذي يوصل تجارة ذلك المحيط الغالية الى . ما بعد، في"قناة السويس"الني عھدت إلى 
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الموانىء الواقعة عليه، سعى لتحسين صالته بالفرس وبالمحافظة على األمن في البادية، لتنمكن القوافل من المرور منھا بأمن 
انه أنشأ أسطوال فيه،وان التجار التدمريين أقاموا في مدينة  وأوصل حامياته إلى شواطىء الفرات الغربية، بل يقال. وسالم

"Vologasia "وأقاموا لھم معبدا ھناك، ليتعبدوا فيه إللھھم الذي منحھم الخير والرفاه.  

درجة مستعمرة رومانية عليا، فاكتسبت بذلك حق االمتالك التام واالعفاء من الخراج، والحرية الكاملة في " تدمر"وقد منحت 
  ".Colonia Juris Italici" "Italici Juris" "Jus Italicum"ونالت الحقوق االيطا لية . رة سياسة المدينةادا

 Septimius Severrus" 0 " 93" "سبتيميوس سويروس"على رأي أو في ايام " ھدريانوس"منحت ھذه الدرجة في ايام 
ولكن . كذلك" م Caracalla" "1 21 - 217" "كراكال" وكانت تتمتع بھذه المنزلة في ايام. على رأي آخر" م 2 1 1 - 1

ال يعني انھا صارت مقاطعة رومانية مئة بالمئة، بل كانت في الواقع حكومة مستقلة ذات سلطة " مستعمرة" منحھا درجة 
   .واستقالل في ادارة شؤونھا خاضعة خضوعا شكليا لحكم الرومان

انطونينوس "طوية على الميل إلى السلم ومجانبة الحرب، ومن سياسة المن" ھدريانوس"من سياسة " تدمر"وقد استفادت 
الذي نشر ألوية السلم والطمأنينة، فوسعت تجارتھا، وزادت في عدد " م Antoninus Pius" "138 - 1 6 1" "بيوس

. ام ھذه المدينةبعد الميالد من احسن أي" 270"و " 130"وتعد المدة المنصرمة بين سنة . قوافلھا، وحصلت على ثروة طائلة
فالى ھذه األيآم ترجع معظم النصب واآلثار العظيمة التي ما برحت تشاھد بقاياھا في جملة ما يشاھد من أشالء المدينة وجدثھا 

  .المھشم بين األتربة والصخور

 - Marcus Aurelius" "1 16" "مارقوس أوريليوس" "ماركوس أوريليوس"وقد كانت في تدمر حامية رومانية ايام 
  .، على طريقة من سبقه من الحكام في وضع حامية رومانية في ھذه المدينة"م 180

على تدمر، استفاد الرومان من المحاربين التدمريين وكونوا منھم فرقا وكراديس لحماية الطرق ومصالحھم " رومة"ولسلطان 
 Xxth Cohore"لستدمري العشرين إلى الكردوس ا" "Doura" "دورا"الممتدة في البوادي، فأودعوا أمر الدفاع عن 

Palmyrenorum ." الفنادق"وتركوا مھمة حراسة" "Funduq " التي أقامھا الرومان على الطريق إلى كراديس الرماة
  .التدمريين لحماية القوافل من لصوص الطرق والسالبين

له سلطة " Senatus" "شيوخ" جلس بأصول اليونان والرومان وطرقھم في ادارة الحكم،فكان للمدينة م" تدمر"وقد تأثرت 
وديوان " Archontes"ويشرف على السلطة االجرائية شيخان .سن القوانين والتشريع، وله رئيس وكاتب وجملة أعضاء

   .وغيرھم من العمال" Syndices"أما السلطة القضائية فينظر فيھا بعض الوكالء . يتألف من عشرة حكام

ية تشر إلى اثر التنظيم اليوناني فيھا، والى انھا كانت تنفذ النظم االدارية اليونانية في ويحمل موظفو المدينة عناوين يونان
، وھنالك عناوين وظائف أخرى "Grammateus"ھو " السكرتير"والكاتب أي " Proedros"فالرئيس ھو .اعمال الشعب

ف كل مجلس منھا من عشرة ، وھي المجالس المحلية التي يتأل"Dekaprotoi"و" Syndicus"و" Archontes: "ھي
الرومانية ودعيت السلطة التنفيذية، " االمبراطورية"جرى ھذا التنظيم على وفق نظام المدن اليونانية في حماية . أعضاء

عند " Duumviri" "Dumviri"و ھي تعادل " Strategoi"المؤلفة من أعضاء مجلس الشيوخ، وكذلك الشعب ب 
" Septimius" "سبتيميوس"بأسماء رومانية مثل " مواطن روماني"حصلوا على حقوق وتجمل التدمريون الذين . الرومان

وقد فعل ذلك قبلھم العبرانيون . وضعوھا في مقدمة أسمائھم النبطية أو العربية" Julius Aurelius" "يوليوس أوريليوس"و
والضعيف . بھذه المحاكاة االحترام والتقديروسكان بالد الشام وغيرھم من الضعفاء الذين يظنون انھم سيكتسبون " بطرا"ونبط 

  .انما يتشبه باألقوياء ليخفي ضعفه

  "أذينة"أسرة 

أردشير بن بابك بن "أثر كبير في حياة مدينة تدمر، وأعني بھذا االنقالب ثورة . كان لالنقالب الذي وقع في مملكة الفرث
فكان من نتائج ". م 226" "الساسانيين"جديدة ھي دولة الخامس ملك الفرث، وتأسيسه حكومة " أرطبان"على الملك " ساسان

   ..ظھور الدولة الساسانية تجدد الحروب بين الرومان والفرس ووقوع معارك بين الدولتين
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االستفادة من ھذه الحروب، وجر المغانم اليھا، والحصول على مركز عال لدى " تدمر"وقد أحسنت أسرة عريقة من أسر 
من عاملة " العملقي"، "ھوبر العمليقي"إلى " الطرفي"، ينسبه "بني السميدع"من " أذينة"سرة ھو وزعيم ھذه األ. الرومان

من أسرة قديمة معروفة، تولى رجالھا رئاسة تدمر " أذينة"و . على رأي األخباريين." العماليق" العماليق، فھي من بقايا 
ھم أن تكتسب ود القياصرة وعطفھم عليھا واالنعام على أفرادھا والزعامة عليھا، واستطاعت بفضل تأيدھا للرومان وتقربھا الي

باأللقاب واألوسمة وبالمال في بعض األحيان، وبالقوة والمعونة وھي غاية كل سيد قبيلة وأمنية كل رئيس في مجتمع قبلي 
رومان لحكم أفرادھا على ولم يتعرض ال. يقوم النظام السياسي واالجتماعي فيه على مفھوم الحكم القبلي في كل زمان ومكان

فتركوھم يديرون شؤونھا على وفق السياسة الرومانية . وال تصطدم بھا" رومة"المدينة اذ كانت أحكامھم ال تعارض أحكام 
  .لدى قياصرة الرومان" Procuratores"، فكانوا يعد ونھم "المشيخة"وادارة القياصرة وأوامرھم التي يصدرونھا إلى 

" نصر" "Nasores" "Naswar" "نصور"لتدمرية أسماء نفر من رجال ھذه األسرة،منھم ووردت في الكتابات ا
" نصرو"تحول إلى " نصر"أو " ناصر" أو " نصور"واسمه يشير إلى اسم عربي األصل ھو " أذينة"، وقد جد "ناصور"

، ھو والد "وھب الالت" و" Vahballatat" "Vaballathus" "وھب الالت" "وھبالت"وھو والد . ليالئم النطق النبطي
   ".أذينة"، ھو والد "خيران" "حيران"و ". Airanes" "حيران" "خيران"ولد اسمه 

وھو شخص ال نعرف عنه شيئا ". تدمر"اذن ھو أقدم من وصل الينا اسمه من أسماء األسرة التي حكمت مدينة " نصور" و
وقد يكون لھذا . ن فاستقر فيه، وتولى نسله أو ھو الحكم فيهوقد يكون من سادات الفبائل في األصل من جاء إلى ھذا المكا. ما

، "سبتيميوس خيران"وكان " آل نصر"الذي ينسب أھل األخبار ملوك الحيرة إليه، فيقولون انھم من " نصر"االسم صلة ب 
لقبه الذي لقبه إضافة إلى " رش تذمور" "رأس تدمر"على رأس مجلس المدينة، ولقبه الرسمي الذي عرف به عند أھل مدينته 

وقد تمكن من تثبيت سحكم أسرته ومن الھيمنة على شؤون المدينة ومن توسيع تجارتھا، فاكتسب بذلك منزلة . به الرومان
في حروبه مع الفرث وتقرب إليه، " م 2 1 1 -  193" "سبتيميوس مويروس"ورافق . كبيرة عند أھل تدمر، وعند الرومان

  ".سبتيميوس حيران" "سبتيميوس خيران"سمه ، فصار ا"سبتيميوس"ولقب نفسه ب 

للميالد، أو بعد ذلك بشىء قليل، ورد فيھا اسم " 235"وقد عثر على كتابة يرجع الباحثون زمان كتابتھا إلى حوالي السنة 
و وقد كان يحمل لقب عض". Skiltyk" "سقلطيق" فيھا بلقب " أذينة"وقد لقب ". أذينة بن خيران بن وھب الالت ابن نصور"

في الكتابة التي دونت لتكون شاخصا " Skiltyka" "سقلطيقا"ب " سبتيميوس أذينة"الروماني وقد نعت " الشيوخ"في مجلس 
" 255"، وذلك في حوالي سنة "Rex" "ملك" وقد حصل على لقب عضو مجلس الشيوخ، ثم لقب نفسه بلقب . ألحد القبور

  .للميالد

" روفينوس"ء ھذه الدعوة من خطر على مصالحھم، فأوعز القيصر إلى وجمع الناس عليه، فأدرك الرومان ما ورا
Rufinus "حيران" "سبتيميوس خيران" ، "أذينة"ومن ولد . باغتياله، فقتل وتخلص الرومان منه" "Septimius 
Hairan" "وقد . رومانللميالد، ولم يصطدم بال" 251"وقد ذكر اسمه في كتابة دونت سنة . تولى رئاسة تدمر بعد مقتل أبيه

" ولقب بلقب ". رئيس تدمر" "رأس تدمر"، أي "رش تدمور"كما لقب ايضا بلقب " Senatorكان مثل أبيه بدرجة 
Exarkus" "Exarchus. ."   

ولم يرد نسبه في النصوص،فال ندري أكان . على شؤون المدينة" Odenatus" "أذينة"، خلفه "سبتيميوس خيران"ولما مات 
وكان شجاعا فارسا ألف حياة البداوة جريئأ، محبا . وقد ذھب بعضھم إلى انه كان اخاه". سبتيميوس خيران"ابنا أم شقيقا ل 

تولى قبل انتقال الحكم إليه قيادة الجيش والقوافل ورئاسة قبائل البادية،فكانت له . للصيد وال سيما صيد الذئاب والفھود واألسود
في أعين الرومان، ومن تكوين اسم لھا عند رجال الدولتين " تدمر"أن مؤھالت خاصة وكفايات حسنة مكنته من رفع ش

  .المتزاحمتين

في عھد " Vir Consularis"للميالد ومن كتابتين أخريين انه كان يحمل درجة قنصل " 258"وقد تبين من كتابه دونت سنة 
، "تدمر"اللقب الذي يستعمله أھل  ، وھو"سيدنا"، أي "مرن" ، كما كان يحمل لقب "Valerianus" "فالريانوس"القيصر 

   .في اليونانية" Exarkos" "Exarchos" وھو يعادل لقب 

، وانه كان "سبتيميوس خيران"ووالد " خيران"ابن " أذينة"الذي نتحدث عنه كان ابنا ل " اذينة"وقد ذكر بعض المؤرخين أن 
" Rufinus" "روفينوس"الرومان الذين اغتال قائدھم قد ھرب إلى الجبال وألف حياة البداوة والربى منذ صغره لينتقم من 

" روفينوس"شاكيا إليه ما فعله " والريانوس" "فالريانوس" فلما انتقل الحكم إليه، عمل جھده على األخذ بثأر أبيه، فراجع . أباه
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وأزعجه وحمله " أذينة"اظ ذلك أما القيصر، فلم يأبه لھذه الشكوى، ولم يحسب لھا حسابا، فغ. بأبيه، طالبا منه انزال العقاب به
بعد " 259"على الفرس في عام " فالريانوس"فلما بلغه نبأ زحف . على التفكير في االتصل بأعداء الرومان،وھم الفرس

" سابور"، أرسل رسال إلى "الرھا"وسقوط القيصر أسيرا في أيدي الفرس على مقربة من " مكريانوس"الميالد وخيانة قائده 
فلما بلغ الرسل معسكر الملك، وطلبوا مالقاته . يرة وكتابا يتودد فيه إليه ويظھر رغبته في مصالحته ومحالفتهحملھم ھدايا كث

، "ملك الملوك"على الكتابة إليه، ومخاطبته مع أنه " شيخ" البالغه الرسالة، استكبر عليھم وتجبر وأظھر عجبه من تجاسر
ھذا الرجل، الذي دفعته حماقته إلى التجاسر عل سيده  ؟أھمية ومن يكون أذينة  وھو رئيس مدينة في بيداء قفرة ال قيمة لھا وال

فإن كان له أمل في عقوبة خفية فليأت إلي ويداه مغلولتان إلى ظھره ا وإن لم يفعل، فليعلم بأني سأھلكه وأھلك  ؟بالكتابة اليه 
فعاد الوفد كاسف البال خائفا مما قد يقوم به ھذا . قدميهثم مز ق الرسالة، ورمى بالھدايا تحت  ؟أسرته وأنزل الدمار بمدينته 

   .الملك المغرور الطائش من عمل تجاه مدينة خسرت الرومان، ولم تحظ باالتفاق مع الساسانيين

تدمر . ولما رجع الرسل إلى تدمر وأعلموه بما جرى، قرر األخذ بثأره من ھذا الملك المتغطرس الطائش، فجمع القبائل بظاھر
آل "، وھما من "زباي"كبير قواده، وقواسيھا بقيادة " زبدا"، وضم اليھا فرسان تدمر بقيادة "ھروديس"ھا تحت امرة ابنه وجعل

وسار على رأس ھذا للجيش " والريانوس"أي من أقرباه أذينة، وحشد معھم بعض الكتائب الرومانية وفلول جند " سبتيميوس
كان قد انشغل بغزو األنحاء الشمالية، والنقاذ القيصر من األسر وفي أثناء زحف الذي " سابور"قاصدا المدائن لالنتقام من 

على الفرس، وتشتت شملھم وھربھم، فغير اتجاھه " كاليستوس"على المدائن، وصلته أنباء تغلب القائد الروماني " أذينة"
مع فلول جيشه " سابور" وتغلب عليھم،وولى  وأسرع اليھم لمالقاتھم، وقد أدركھم قبل تمكنھم من عبور نھر الفرات،فالتحم بھم

ولما عبروه ھنأ . ولم يتمكن الفرس من عبور نھر الفرات اال بعد تعب.مذعورا تاركا أمواله وحرمه غنيمة في أيدي التدمريين
بن كاليانوس " "غاليانوس ابن والريانوس"اما أذينة، المنتصر الظافر، فكتب إلى . بعضھم بعضا على السالمة والنجاح

يخبره بھزيمة الفرس، وباخالصه لالمبراطورية، ففرح القيصر بالطبع بخبر النصر فرحا عظيما، وأنعم عليه " والريانوس
والده " والريانوس"، وحثه على مواصلة الحرب النقاذ "Dux Romanorum"بدرجة قائد عام على جميع عساكر المشرق 

  .من األسر

األجالف " Saracens" "السرسين"، ذكر انه كان ملك العرب "Enath"ملك دعاه  إلى" ماللس" "مالال"وقد أشار المؤرخ 
وكان قد سار إلى حدود " والريانوس"في ايام " سابور"وحليف الرومان، وذكر انه ھاجم ملك الفرس " العربية"الغالظ وحاكم 

   .ھذا الملك الذي نتحدث عنه" نةأذي"وقد قصد به الملك . االمبراطورية الساسانية،وتوغل فيھا وأوقع خسائر بالفرس

الذي كان يحمله في " Vir Concularis"كان يتحبب إلى الرومان، فأنعموا عليه باأللقاب، ومن ذلك لقب" أذينة"ويظھر أن 
الذي حملھم على ترك  ولعل ضغطه المتزايد على الفرس ھو. وقد منح قبل ھذه السنة على ما يظھر. للميالد" 258"عام 

ففسح بذلك المجال لعودة الحامية الرومانية إلى ھذه المدينة، فرقع ذلك من شأنه في أعين " Dura" "Doura" "دورا"
فاستقبل ھو " حران"و" Nicibis" "Nisibis" "نصيبين"من تحرير الجزيرة من الفرس، وفتح " أذينة"وتمكن . الروسان

ثم سأر بجيوشه إلى . الذي تركھم فريسة للفرس" وسغاليان"وكان الناس يذكرون بازدراء . وجنوده استقباال عظيما
"Ktesiphon" "264 وأمر بجمع كل ما عنده من قوات للدفاع عن عاصته، غير انھا لم تتمكن من " سابور" ، فخاف "م

" سابور" وحاصرھا، ونصب المجانيق وآالت الحصار لفتحھا، وكاد " المدائن"إلى " أذينة"وقف زحف التدمريين فوصل 
 "Macrianus" "مكريانوس" منه األمان لوال حدوث حادث أكره أذينة على ترك الحصار والتراجع، ھو خروج  يلتمس

"Macrinus " وتنصيبه نفسه قيصرا " غاليانوس"في السصر على القيصر " والريانوس"القائد الذي كان السبب في وقوع
إلى الرجوع إلى مدينته بسرعة، التخاذ موقف " ذينةأ"فاضطر ھذا االنقالب . على آسية الصغرى ومصر وفلسطين والشام

   .حاسم تجاه ھذا الوضع السياسي الجديد

كان يكرھه ويخشى أن يستولي على ملكه إن " Macrianus" "Macrinus" "مكريا نوس"مطمئنا إلى " أذينة"لم يكن 
 "Emisa" "حمص"يھم بالزحف على  وبينما كان. له" مكريانوس" تمكن واستأثر في الحكم، فقرر منازلته قبل منازلة 

"Emissa " ،وساروا " كياثوس بن مكريانوس"، فأعلن السوريون والءھم ألذينة وخروجھم على "مكريانوس"جاء نبأ مقتل
سيده " كاليستوس"ولما اشتد الحصارعلى المدينة وطال، قتل ". حمص"في مدينة " كياثوس"مع التدمريين لمحاصرة 

ثم فتح له أبواب المدينة والتمس منه األمان، فمنحه اياه ودخل " أذينة"ن فوق السور تحت قدمي ورمى برإسة م." كياثوس"
  .للميالد" 262"المدينة في سنة 
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نظر أھل حمص إلى أھل . للتدمربين أمرأ سھال عليھم فقد كانت بين الفريقين شحناء وبغضاء" حمص"ولم يكن استسالم أھل 
وقد . انوا يرونھم ناسا أجالفا، ليس لھم حظ من حضارة وثقافة، أھل بادية حفاة جفاة، إذ ك.تدمر نظرة ازدراء وغضاضة

وقد . وغارات أعراب تدمر على أرض حمص يد في خلق ھذا النزاع" حمص"بحدود حكومة " تدمر"يكون التصال حدود 
لقد سقطت ". برابرة تدمر"الم لالقت حمص من استيالء أھل تدمر عليھا عنتا شديدا إذ،حل بھا حمار وخراب لرفضھا االستس

لتنصرھم على أعدائھم وتنزل بھم خسائر " الشمس"حمص في أيدي التدمريين،بالرغم من تضرع أھلھا وتوسلھم باإللھة 
ولكن أھل تدمر كانوا يتعبدون للشمس كذلك، وقد توسلوا وتفرعوا اليھا تتنصرھم . وقد كانوا من عبادھا المخلصين. فادحة

وقد أقام كل منھما معبدا . فالطرفان المتخاصمان، من عبادھا. موقفا حرجا" الشمس"لقد كان موقف . ل حمصعلى أعدائھم أھ
والظاھر إن اختيارھا وقع  ؟ضخما فخما لعبادتھا، زوقت أبوابه وذھبت قبابه، وكل منھما يتوسل اليھا، فأي طرف تؤيد إذن 

  .افرينعلى تدمر إذ انتصروا على أھل حمص، ودخلوا المدينة ظ

وبينا . وال شك من ھذه النتيجة، فقرر بعد استراحة جنوده بضعة أيام أن يسير نحو الشمال للقضاء على المنشقين" أذينة"وسر 
وخروجه عليه واعالن نفسه ملكا، فأمر نفرا من رجاله بالذھاب إلى معسكر " كاليستوس"ھو في طريقه، تلقى أنباء تمرد 

عندئذ تحسن موقفه،فسار إلى الجزيرة، وتعقب . إليه، وتمكن فارس من الدخول إلى خيمته وقتلهالغتياله، فذھبوا " كاليستوس"
، وأظھر اخالصه وطاعته لقيصر، فرضي عنه "رومة"وأرسلھم إلى " Satrapen" "المرازبة"الفرس فقبض على عدد من 

دعاه انبراطورا على جميع أنحاء و" Imperator Totius" "Dux Orientis: "واطمأن إليه، وأعطاه منزلة رفيعة ھي
وضربت نقود باسمه صور ". م 264" وبضع نواح شمالية، " بتينية"المشرق، أي علي الشام والجزيرة وآسية الصغرى عدا 

وكلفه القضاء على . وجعل تحت امرته جميع القوات الرومانية المعسكرة في المشرق. عليھا أذينة ووراءه بعض أسرى الفرس
  .وتطھير المقاطعات الرومانية منھم" ريانوسمك"فلول جيش 

  ."ملك الملوك"واختار أذينة لنفسه لقبا آخر حبيبا إلى نفوس الشرقيين ھو لقب 

. لقب قياصرة الرومان" Augustus" "أغسطس"ومنح لقبا آخر ھو . ، لعله فعل ذلك محاكاة لملوك الفرس3" ملك ملكا" 
، "أغسطس"اتخاذ أمثال ھذه األلقاب وفي رواية أن مجلس الشيوخ الروماني منحه لقب واالنسان متى أبطرته النعمة مال إلى 

  .فصار مساويا للقيصر، وأنه أمر بوضع صورته مع صورة االنبراطور على النقود التي أخذت غنيمة من الفرس
أو " Reparator Totius Orientis"، وتقابل معنى "متقنا متقنانوتا"، "متقنا دي مدنحا كله"ب " أذينة"وعرف 

"Correctores Italiae" "Utriusque Italiae, Italiae Regionis Transpadanae" وتقا بل درجة ،
"Correctores " رئيس"منزلة" "praesides"أي رئيس مقاطعة من المقاطعات ،.  

فمنع . ادارة وسياسة وتسامح أيضاباصالحات جمة أظھر فيھا أنه لم يكن قائدا قديرا فقط، بل كان إلى ذلك رجل " أذينة"وقام 
تعصب الوثنيين على النصارى واضطھادھم لھم، ومنح كل طائفة حريتھا في ممارسة شعائر دينھا، وخو ل النصارى حق 

وتعقب اللصوص وقطاع الطرق من الجنود الھاربين والمسرحين من الخدمة والصعاليك الذين . بناء الكنائس حيثما شاؤوا
على االمنين ومھاجمة القوافل والقرى والمدن خير مصدر للحصول على الكسب والمغانم والمال، وقتل  وجدوا في االعتداء

زعيم الصعاليك الذي اسمال من ال عمل له إال الفتنة واالعتداء على الناس، وبذلك أراح أذينة نفسه وأراح " كاليستوس"
م، وعادوا إلى أماكنھم التي اضطروا إلى تركھم لھا بسبب تلك المقاطعات الرومانية من اثر ھؤالء، واطمأن الناس على أنفسھ

  ".الظالمون"االعتداء ات التي قام بھا من أطلق عليھم الكتاب اسم 

من أيدي الفرس، ومحاربة " والريانوس"بعد ھذه األعمال على انتزاع القيصر " ملك الملوك"و " امبراطور الشرق"وصمم 
قد يكون حبا في اذالل من استھان به فمزق رسالته أمام أعين رسله، . كذلك" الملوك ملك"خصمه المتغطرس المتلقب بلقب 

والشرقيون مبالغون ويا لالسف في اكرام الغرباء، متزلفون إلى ". غاليانوس"وقد يكون تقربا للرومان وتوددا إلى القيصر 
" Septimuis Herodes" ""ميوس ھيرودسسبتي" عين ابنه البكر . القوي منھم، ولو كان في ذلك ھالك الوطن والرعية

بعد " 265" من زوجته األولى نائبا عنه في ادارة شؤون الملك، وأخذ ھو جيشه وسار به لمحاربة الفرس في أوائل عام 
أظھر استعداده لعقد صلح لوال اشتراط " سابور"فحاصرھا أمدا، ويظھر أن " سابور"عاصمة " طيسفون"سار به إلى . الميالد

   .، وھو شرط كان في نظر الفرس جد عظيم"والريانوس"فك أسر  "أذينة"

فرصة " القوط"ذلك ھو انتھاز ". طيسفون"إلى تبديل خططه العسكرية وترك حصار" أذينة"ووقع حادث مھم اضطر 
ونزلوا أي البحر األسود " Pontus" "بنطس"للمدائن وابتعاده عن آسية الصغرى وبالد الشام، فعبروا بحر " أذينة"محاصرة 
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، وكانوا يقصدون من وراء "قيادوقية"و " غالطية"و " فريجية"و " بتينية" ثم زحفوا على " Heraclea" "ھرقلية" بميناء 
" القوط"فلما علم . زحفھم ھذا التوسع واالستيالء على آسية الصغرى وبالد الشام وكل ما يمكن االستيالءعليه من بالد الشرق

فقرر عندئذ الرجوع إلى العراق . مسرعين، ومنه ركبوا الى بالدھم التي جاءوا منھا" ھرقلية"ناء ھربوا إلى مي" أذينة"بمجيء 
الراحة الجند، أعد وليمة كييرة تذكارا ليوم ميالده حضرھا قواده وكبار " حمص"في " أذينة"وبينما كان ". طيسفون"لفتح 
" ھيرودس"وابن عمه " أذينة"صة، فقتل ھو وعصابته عمه ھذه الفر" خيران"ابن اخيه " Maeonius" "معنى"فانتھز . القوم

"Herodus"أذينة"ونادى بنفسه ملكا على المملكة التي أنشأھا وكو نھا . ، الغتصاب عمه منه ملكه الذي ورثه من أبيه "
، "بعثر القاتل بالقتل: "ولكن حياة القاتل كما يقول المثل الشرقي ال تطول، وذلك قولھم. القتيل، وبذلك استرجع حقه من المقتول

 -  2 66"، وألحقته بالعالم الواسع الذي ذھب إليه القتيالن "حمص"فما كاد يتربع على العرش اياما حتى انتقمت منه سيوف 
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من رئيس في مدينة صحراوية إلى ملك على عرش مملكة، فقائد كبير " تدمر"مأ أعجب الحياة في مدة قصيرة ظفر فيھا رجل 
،انبراطورية في عالم ذلك الزمن، ومنافس للقيصر وملك على الشرق، وفي لحظة واحدة انتقل فيھا ھذا القائد الملك في أعظم

انھا الحياة ال بد لھا من نھاية مھما بلغ اإلنسان من منزلة ومكانة، ال تعرف قوة وصولة وال فقرا . من ھذا العالم إلى عالم القبر
عمه الغتصابه حقه " معنى"ھل قتل . منتھون، وللفيلسوف أن يستخرج منھا حكمة الحياةوضعفا، الجميع إلى ھذه النھاية 

وھل كان للرومان يد في  ؟ضلع في الحادث " الزباء"أو قتله ألسباب أخرى وھل كان ألحد مثل الملكة  ؟الطبيعي في الملك 
وھل كان للحزب الوطني التدمري الذي كان يكره اليونان والرومان وكل سيطرة غريبة يد في ھذا االغتيال لما  ؟ھذه الجريمة 
ھذه أسئلة سألھا المتعمقون في تأريخ  ؟من دفاعه عن االنبراطورية الرومانية وحماسته في الدفاع عنھا " أذينة"عرف عن 

حق " أذينة"فمنھم من رأى إن الجريمة ھي انتقام شخس بسبب اغتصاب . ةوالباحثون فيه، وأجابوا عنھا أجوبة مختلف" تدمر"
ومنھم من رأى انھا بتدبر الرومان . القاتل الذي ورثه من أبيه، ومنھم من رأى انھا مسألة مسيرة مدروسة وان للزباء يدا فيھا

رأى انھا فاجعة : ى عكس ذلكوعلمھم، فعلوھا للتخلص من رجل أخذوا يشكون في اخالصه، ويرتابون منه ومنھم من رأ
للرومان وخسارة كبيرة لسياستھم في الشرق، وانھا من أعمال الوطنيين الذين رأوا في ملك تدمر أداة طيعة مسخرة في ايدي 

وابنه، فاألخبار الواردة في ھذا " أذينة"فقرروا لذلك االنتقام منه، أما نحن فنرى أن من الصعب البت في سر قتل " رومة"سادة
وضوع غامضة، واألدلة غير متوفرة، ومبايعة الجيش وقواده للقاتل في سرعة ومن غير كالم أو قتال، ثم قيام أھل حمص الم

ولھذا تعددت االراء، ولن تتفق ما دامت . بعده وبسرعة ھي قضايا فيھا نظر" الزباء"بقتل القاتل بعد أيام، وتولى الملكة 
  .ن التعقد واألمورم الروايات المقدمة الينا على ھذا النحو

مقدرة فائقة جديرة باالعجاب، استطاع أن يكو ن جيشا قويا يخيف الفرس ويلحق بھم الخسائر ويكتسب تقدير " أذينة"أظھر 
الرومان واحترامھم في مدة قصيرة، واستطاع أن يكون من القلعة الصغيرة المبنية في البادية مملكة كان لھا أثر خطير في 

لقد قام بعمل عسكري عظيم في محاوالته الحربية النقاذ القيصر . سكري بين الرومان والفرسالنزاع السياسي الع
أرسلته الشمس اسدا مخيفا "لقد . وابن القيصر األسير وال أتباعه الرومان" رومة"محاوالت لم يقم بھا سيد " والريانوس"

  ".مرعبا
المعسكر الشرقي وھو معسكر الفرس، : دنى من المعسكرينأحداث خطيرة عظيمة في الشرق األ" أذينة"لقد وقعت في ايام 

بعد الميالد، ثم أسر " 260"كانت انتصارات الفرس في سنة . والمعسكر الغربي وھو معسكر الرومان يساعدھم التدمريون
ا من األمور ، بالھجرم على الفرس، وطردھم من األرضن التي احتلوھ.أذينة" ، وغزو بالد الشام، وقيام "والريانوس"القيصر 

الخطيرة التي وقعت، في ذلك العھد، أفادت الرومان وال شك كثيرا، ولكنھا لفتت أنظارھم في الوقت نفسه إلى الخطر الجديد 
وقد تزعم الحركات الوطنية المعادية للرومان في الشرق،، . ، وتدمر في بالد الشام"تدمر"الذي أخذ يتھددھم من ظھور قوة 

" سوزيموس" في تأريخ " "Edessa". الرھا"وأعماله خاصة بعد معركة " أذينة"ونجد أخبار ". رومة"فتكون كارثة على 
"Zosimus.""   

، وكان "أذينة"وال بد لي في ھذا الموضع، وقد انتھيت من الحديث عن لذينة، من اإلشارة إلى رجل كان له شأن وذكر في ايام 
ورد ذكره في عدد من الكتابات، أقدمھا الكتابة المدونة بشھر  الذي" "Worod" ورود" أقوى شخصية في تدمر اال وھو 

الذي تلقب به " مرن"، كما لقب بلقب ""Procurator Ducenarius"للميالد وقد لقب فيھا ب " 262"نيسان من سنة 
شريف "و " قائد القافلة"و " Cursus Honorum"، وبألقاب أخرى، مثل "أمر نا"و " سيدنا" أيضا، أي " أذينة"

، "أذينة"نفسه، مما يحملنا على االعتقاد بأنه كان الرجل الثاني في تدمر بعد " أذينة"وغيبر ذلك من نعوت حملھا " المستوطنة
  .ومن الغريب إن اسمه اختفى مع اسم أذينة في السنة التي قتل فيھا الملك نفسھا، فلم نعد نقرأه في الكتابات
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" ويرى بعض الباحثين إن اسمه الكامل ھو . عن عاصمته" أذينة"لحكم عند غياب بأعباء ا" أذينة"يقوم مقام " ورود" وكان 
، "األرستقراطية" وانه كان من الطبقة " Jolius Aurelius SeotimiusWord" يوليوس أورليوس سبتيميوس ورود

والظاھر ". أذينة"قب بھا وقد نال أعلى األلقاب المعروفة في أيامه، حتى ضاھت األلقاب التي ل. وھو من أصل فارسي روماني
  .، اذ كان الرجل الثاني في تدمر بعد الملك"أذينة"انه كان شخصا كفؤأ حازما لذلك نال مركزا لم يبلغه أحد غير 

، "وھبالت"اعباء الحكم نياية عن ابنھا " الزباء"وتولى" أذينة"وال نعرف شيئا كثيرا عن المكانة التي حصل عليھا بعد مقتل 
، وان عينته الملكة نائبا عنھا في بعض األوقات، وكل ما وصل "أذينة"ينل عند الملكة المنزلة التي بلغھا عند  والظاھر انه لم

وقد كان لھا جماعة . ، فقد كانت تستدعيه عند الحاجة الستشارته في بعض األمور الخطرة"مستشار"إليه عندھا ھو منصب 
   .م األمور المالية،وال سيما الجباية من التجارة و التجارمستشارين تستعين برائھم في ادارة الحكم وفي تنظي

فيھا " تدمر"على أھميتھا وبلوغ ملك " سابور"مع " أذينة"وال غيره من المؤرخين المسلمين إلى حروب " الطبري"ولم يشر 
فال بد أن  ؟طير وھذا أمر يدعو إلى العجب حقا اذ كيف يھمل المؤرخون واألخباريون ھذا الحدث الخ". طيسفون"العاصة 

ورأيي إن سببه الموارد األصيلة التي اعتمد عليھا المؤرخون المسلمون واألخباريون واخذوا منھا، وھي . يكون ھنالك سيب
  .موارد فارسية األصل متعصبة للفرس، أو موارد عراقية ميالة الھم

مان واليونان، فقد أخذوه من موارد نصرانية وقد أخذ المؤرخون المسلمون ألريخ الفرس من موارد فارسية، أما تأريخ الرو
سريانية في الغالب، ولكنھم أخذوه بقدر، ولم يتوسعوا في الطلب، لذلك كان تأريخ الرومان واليونان مختصرا جدا وضعيفا 

ھناك الغالب، ونتف وقطع مبثوثة ھنا و.يالقياس إلى ما دو ن عن تأريخ الفرس، عبارة عن جريدة بأسماء القياصرة جافة في
في الفصول المدو نة عن تاريخ الدول الفارسية ذكرت في المواضع التي تكون لھا صالت بتأريخ الفرس، ولذلك أيضا أدمج 

وقد انتزعت من . أكثرما دون عن تأريخ الغساسنة وعرب الشام في األوراق التي دونت عن تأريخ الحيرة وعرب العراق
   .وللعراق على الروم والرومان وبالد الشامعراقية، ففيھا تعصب للفرس  - موارد فارسية

واظن إن الموارد األولى الني نقل منھا األخباريون والمؤرخون كالمھم عن تاريخ الفرس لم ترقھا االشارة إلى انتصارات 
م صاحب انبراطورية واسعة تتباھى بنفسھا على الرومان، فأھملت الكال" سابور"ملك كو ن مملكة في البادية بنفسه، على 

فلما ترجمت تلك الموارد إلى العربية أو نقل منھا، لم يجد األخباريون والمؤرخون شيثا . عنھا بداقع العاطفة والنزعات القومية
في أثناء " والريانوس"للقيصر " سابور" ، وإال ذكروه كما ذكروا حادث أسر "سابور"على " أذينة"يقولونه عن انتصارت 

وانه حاصر ملكا كان بالروم يقال له الريانوس بمدينة انطاكية، فأسره وحمله : "طري فقالوقد ذكره ال. كالمھم عن سابور
  ".وجماعة كثيرة معه وأسكنھم جنديسابور

  الزباء

" الز باء" من زوجه " أذينة"، وھو ابن ". وھب الالث" "ھبالت"و " وھبلت"إلى " معن"و " أذينة"انتقل الملك بعد مقتل 
من أذينة " تيم هللا" و " خيران" "حيران: "وكان لوھبالت اخوة ھم" ". Athenodrus" اتينودورس"ويعرف في اليونانية ب 

" الالتينة"عليه وتأديبه بأدب الملوك حتى يبلغ سن الرشد، فعلمته -ك تولت الوصايةوكان قاصرا، لذل". الزباء"وامه " أذينة"
كبرا كقياصرة الرومان أو أكاسرة الفرس وسعت ھي لتھذيب الدولة وتوسيعھا وبسط نفوذھا . والفروسية، وھيأته ليكون ملكا

   .ادم بينھا وبين الرومانعلى أماكن واسعة لم تكن خاضعة لتدمر، لذلك كان ال بد من حدوث احتكاك وتص

نائلة بنت عمرو ابن الظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن "ولالخباريين احاديث واقاصيص عن الزباء، واسمھا عندھم 
على زعم، " الزباء بنت عمرو بن الظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع ين ھوبر"و . من العماليق" العملقي" "ھوبر العميلقي

لھا قصر حصين على الشاطئ الفرات الغربي، " الزباء"بنت " زبيبة"وزعوا إن لھا اختا اسمھا . زعم آخر في" ليلى"و 
كما كان لھا جنود ھم نظرھم بقايا من العماليق والعاربة االولى، . وكانت تشوعند اختھا وتربع ببطن النجار، وتصير الى تدمر

إن ملك " ابن خلدون"وذكر . ومن كان معھم من قبائل قضاعة" ضاعةحلوان بن عمران ابن الحاف ين ق" وتزيد وسليح ابن 
كان جنود ألزباء من بقايا العمالقة من عاد األولى ومن نھد .لعمرو بن الظرب،و.العرب بأرض الحيرة ومشارف الشام كان

صرا، وتربع عند وسليح ابني حلولن ومن كان معھم من قبائل قضاعة، وكانت تسكن على شاطىء الفرات وقد بنت ھنالك ق
أما األصل، فخبر من اخبار . تأريخ الطبري وتصر ف فيه بعض التصرف. بطن المجاز، وتصيف بتدمر، أخذ قوله ھذا من

، فھو أمر مقبول في نظر "العمالقة"من بقايا " الزباء"وأما ان جنود . األخبارين، واما النقل فحكمه حكم األصل بالطبع
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في رأيھم من بقايا العمالقة، اي من العرب األولى فلم ال يكون جنودھا اذن من " الزباء"أن  ؟اصحابنا األخباريين، و لم ال 
" اھل مكة، وھي بنت " بني قطورا"من " السميدع بن ھوثر"من ذرية " الزياء"وزعم بعض األخباريين إن  ؟اولئك لقوم 

كان على " عمرو بن الظرب"وزعم آخرون أن  .آباء" السميدع"و " حسان" ويبن ". عمرو بن أذينة بن، الظرب بن حسان
" عمرو"حروب ھلك " مالك بن فھم"وبين " ، فوقعت بينه "قرقيساء"و " الخابور" مشارف الشام والجزيرة، و كان منزله بين 
ف إلى إن الجأھا إلى اطرا" الزباء"و " مالك"وقد استمرت الحرب بين ". الزباء"في بعضھا، فقامت بملكه من بعده ابنته 

   على ما يصفه األخباريون رجال قديرا يغير على ملوك الطوائف حتى" مالك" وكان . مملكتھا

، ثم ملك "األنبار"وكان منزله مما يلي ". عرب الضاحية"وھو في نظرھم اول من ملك من . غلبھم على كثير مما في ايديھم
  .الشھير في تأريخ الحيرة" جذيمة األبرش"فلما ھلك تولى من بعده ". عمرو بن فھم"بعده أخوه 

، وكان جذيمة "جذيمة األبرش"ھو " الطبري" ذكرھا " ابن الكلبي"على رواية منسوبة إلى " عمرو بن الظرب"والذي حارب 
بمجموعة من الشام فالتقوا فاقتتلوا " عمرو"، وأقبل "عمرو"على ھذه الرواية قد جمع جموعا من العرب سار بھا يريد غزاة 

. لالخذ بثأر أبيھا، ولستعدت لذلك" جذيمة"فأجمعت الزباء رأيھا لغزو . وانفضت جموعه" عمرو بن الظرب"تل قتاال شديدا فق
، وكانت ذات رأي ودھاء وأدب، نصحتھا بترك الحرب، فإن عواقبھا غير مضمونة، فاستجابت "زبيبة" غير إن اختا لھا ھي 

جته إلى عاصمتھا في قصة معروفة مشھورة ال حاجة بي إلى لنصيحتھا، وعمدت إلى طرق المكر والحيل فراسلته واستدر
، وكان اريبا "قصير بن سعد بن عمرو ابن جذيمة بن قيس بن ربي بن نمارة بن لخم"وطلب . اعادتھا، فغدرت به وقتلته

فأحجم فلما  ،"الزباء"على الحيرة الخروج لقتال " جذيمة" خليفة " عمرو بن عدي"من " جذيمة ين األبرش"حازما أثيرا عند 
قتل  - رأى ذلك منه، صمم على أن يأخذ ھو بالثأر، فذھب اليھا مدعيأ انه مضطھد ممقوت لتھمة نسبت إليه ھي انه ساھم في 

فوثقت به واطمأنت إليه وھي ال تعلم ما في يخفي لھا، ثم طلب منھا أن يعود إلى بلده ليعود بأمواله ونفائس ما لديه " جذيمة"
ارة لتصريفھا ھناك، فباعھا وعاد بأرباح طائلة وبأموال كثيرة، فزادت ثقتھا به وتكرر الحال، حتى اذا فسمحت له وأعطته تج

، وضعھم في جوالق "عمرو بن عدي"ما وثق من اطمئنانھا إليه عاد في المرة األخيرة برجال أشداء من بني قومه ومعھم 
. منھا، فوضعوا سيوفھم في رقاب أھلھا، فلما رأت الزباء ذلك كبيرة فلما توسطوا في المدينة، أنزلت الجوالق وخرج الرجال

   على" عمرو بن عدي"أرادت الھرب من نفق حفرته لمثل ھذه األيام، اطلع قصير عليه، فوضع 

، وتلقاھا عمرو بن عدي بالسيف فجللھا به "بيدي ال بيدك يا عمرو: "فلما رأته الزياء مصت خاتمھا، وكان فيه سم، قائلة. بابه
  .قتلھا، وغنم كثيرا، وانكفأ راجعا إلى العراقو

جذيمة وقصر والزباء وعمرو ابن عدي، وفيھا على عادة األخباريين في : وھي قصة محشوة باألمثال المنسوبة إلى أبطالھا
رواية أمثال ھذا القصص شعر نسب بعضه إلى ھؤالء األبطال، ونسب بعضه اآلخر إلى شعراء أقحمت أسماؤھم في القصة 

ونجد قصة الزباء وجذيمة وقصير المطالب بالثأز في . يؤكد واضعوھا وال شك صدق حديثھم،وليلو نوا كالمھم بعض التلوينل
  : ، جاء فيه"عدي بن زيد العبادي"شعر ينسب إلى 

  أال أيھا الملك المرجى ألم تسمع بخطب األولينا

  دعا بالبقة األمراء يوما جذيمة عصر ينجوھم ثبينا

  وعصى قصيرا وكان يقول لو تبع اليقينا فطاوع أمرھم

وقد ختمت بنصح لالنسان ليتعظ بالحوادث والمنايا، التي ال تعرف أحدا مھما . ثم يستمر في نظم القصة شعرا حتى تنتھي
  .كانت درجته ومنزلته، إال أخذته، ثم صيرته أثرا بعد عين

، حصن دومة الجندل، وباألبلق، حصن "مارد"فلما نزلت ب  كانت تأتي الحصون، فتنزل بھا،" الزباء"وذكر أھل األخبار أن 
  .تيماء، قالت تمرد مارد وعز األبلق، فذھبت مثال

ولم يبخل األخباريون على الزباء، فمنحوھا ابياتا زعموا انھا قالتھا، وجعلوھا أديبة في العربية بليغة إلى اعلى درجات 
وال غراية في ذلك، فالذي ينسب شعرا عربيا إلى آدم وابليس . قرآن الكوريملھا حكم وامثال بھذه العربية، عربية ال. البالغة
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والى ابنته " عمرو بن الظرب"ويرويه مشكال مضبوطا على وفق قواعد النحو والصرف، ال يعجز عن رواية شعر ينسب إلى 
  .الزباء

أسمع حديث ماوية وحاتم، فقال رجل من  اني ألحب إن: "، فقال"عفزر"وابنة " الزباء"وذكر إن معاوية ذكر في أحد مجالسه 
   ".إن ماوية بنت عفزر، كانت ملكة وكانت تتزوج من أرادت: بلى، فقال: فقال ؟أفال أحدثك يا امير المؤمنين : القوم

قينة كانت في : وقيل. قينة كانت في الدھر األول، ال تدوم على عھد، فصارت مثال" ابنة عفزر"ويذكر اھل األخبار أن 
  : في قوله" امرؤ القيس"اسم اعجمي، ولذلك لم يصرفه " عفزر"وذكر أن . ، وكان وفد النعمان اذا اتوه لھوا بھاالحيرة

  أشميم بروق المزن أين مصابه وال شيء يشفي مناك يا ابنة عفزرا

" زباي"و". بنت زباي" اي " بت زباي: "ولم تشا الكتابات التدمريه االعالن عن اسم ملكة تدمر، بل ذكرتھا على ھذه الصورة
وصير " زباي"في العربية، وقلب الحرف األخير وھو الباء من كلمة " بنت"وھي " بت"ھو اسم والد الملكة، حذفت كلمة 

  ".الزباء"، وعرفت ملكة تدمر عند العرب باسم "زباء" ھمزة، فصار 

" اخليو"ل من تدمر اسمه رج" الزباء"إن والد "" Flavius Vopiscus" فالفيوس فوبسكوس"وقد ذكر المؤرخ 
"Achilleo" و ،Achilleo "" انطيوخس"ھو" "Antiochus "في رواية اخرى.  

ووصفھا وصفا جميال، واشار إلى مقدرتھا وقابليتھا، " "Trebellius Pollio" "تريبليوس بوليو"وقد أثنى عليھا المؤرخ 
ة المصرية وتتحدث بھا بكل طالقة، وتھتم بشؤون المملكة، ، وتتقن اللغ"الالتينية"وذكر انھا كانت تتكلم اليونانية وتحسن 

   .وتقطع المسافات الطويلة سيرا على األقدام في طيعة رجال جيشھا، إلى غير ذلك من كالم فيه ثناء واطراء على ھذه الملكة

" قلبطرة"شھيرة وقد بلغتنا روايات تفيد إن الملكة ادعت انھا من مصر، من سالالت الملوك وانھا من صلب الملكة ال
، وانھا كانت نفسھا تتكلم المصرية بطالقة، وانھا ألفت كتابا كتبته بخط يدھا اختصرت فيه ما "" "Celopatra" كليوبطرة"

قرأته من تواريخ األمم الشرقية وال سيما تأريخ مصر، وانھا استقدمت مشاھير رجال الفكر إلى عاصمتھا، مثل الفيلسوف 
وكان فيلسوفا على . بعد الميالد" م Cassius Longinus" "" 0 2 2 - 273" يوس لونجينوسكاسيوس ديونيس" الشھير 

، استقدمته الملكة إلى عاصمتھا " "Phorphyrios" فرفوريس" مذھب األفالطونية الحديثة ومن أصدقاء الفيلسوف 
" أوريليانوس" فقتله القيصر . هواستضافته عندھا وجعلته مستشارا لھا، فأخلص لھا في مشورته،فكان ذلك سببا في قتل

Aurelianus" "التھامه انه كان يحرض الملكة على الرومان ،.  

الدمشقي المؤرخ، " بوسانياس"البيروتي اللغوي الفيلسوف، و " لوبوكوس"، و "كليكراتس الصوري" ومثل الكاتب المؤرخ 
إلغريقية،ومن الفالسفة، وقد تولى الكتابة من زمرة الكتاب المؤرخين، المتضلعين با"  Nicomachus" "ونيوكوماخس"

فقتل بعد محاكمته بمدينة حمص، في " أورليانوس"ولذلك أمر به القيصر . باللغة اإلغريقية، وصار من مستشاريھا كذلك
وفي حشد ھذا النوع من الرجال . ، الذي قطع رأسه بعد إن مثل به"لونجينوس"الوقت الذي حوكمت فيه الملكة والفيلسوف 

   .لة على ميول الملكة الفلسفية األدبية وثقافتھا العالية وال شكدال

الوثنية " تدمر"ففي مدينة . وھذا ما كان. وملكة شأنھا ھذا، ال بد إن تكون حرة الفكر، متساھلة مع اصحاب العقائد واالراء
مواطنة التي كان يتمتع بھا عاشت جالية كبيرة من اليھود يمتعت بممارسة شعائرھا الدينية يكل حرية، ونالت حقوق ال

" تيتوس" "طيطوس" التدمريون، جاءت إلى المدينة مھاجرة من فلسطين خاصة،بعد خراب القدس على ايدي القيصر 
"Titus " فاشتغلت فيھا بالتجارة، فحصلت على ارباح طائلة جدا، وصار لھا في المدينة اسم وشأن . بعد الميالد" 70"في سنة

يوليوس " الميالدية ليھودي يدعى " 257" السلوقية المقابلة لسنة " 569"والشعب اقام تمثاال في سنة حتى إن مجلس المدينة 
  .قائد القافلة، ألنه ترأس القافلة، وأنفق عليھا من ماله" "Julius Aurelius Schalmath" "أورليوس شلميط

زباء فزعم انه بلغ نصف عدد سكان المدينة، وھو زعم ايام حكم ال" تدمر"وقد بالغ المؤرخين في عدد اليھود الذين كانوا في 
إن ملكة تدمر كانت تدين باليھودية ولكنھا مع تھودھا لم " St.Athanasius" "أثناسيوس"وزعم القديس . يحتاج إلى اثبات

 وذكر"". Photius" "فوتيوس"وذھب إلى ھذا الرأي المؤرخ . تھب أبناء دينھا الكنائس لتكون لھم مجامع ومحافل
وھو أسقف كان " paulus Samosatius" "بولس السميساطي"إن الذي ھو د الملكة ھو "" Philastrius" فيالستريوس"
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ونسبت إليه آراء في المسيح وفي بعض األمور الدينية األخرى دعت إلى محاكمته . مقربا إلى الزباء، وله منزلة عاليه لديھا
الذي حكم " أرتامون" "ارتاماس"للميالد، فوجد المجمع إن تعاليمه تشبه تعاليم " 264"الذي انعقد في سنة " انطاكية"في مجمع 

في القرارات " الزباء"بعزله عن األسقفية، ولم تتدخل " 269"سنة " انطاكية"عليه قبال، فحرموا آراءه كذلك، ثم حكم عليه في 
   .بل أبقته في مركزه وتركته على ما كان عليهالتي اتخذھا رجال الكنيسة تجاه بولس، كما انھا لم تنفذ قراراتھم بحقه، 

والطعن " بولس السميساطي"ويرى بعض المؤرخين أن خبر تھود الملكة خبر مختلق، وضعه آباء الكنيسكة لالساءة إلى سمعه 
د رجل وال يعقل بالطبع أن يعم. من خصومه عنتا شديدا" بولس"وقد القى . فيه والحط من تعاليمه وللتأثير في نفوس أتباعه

كنيسة إلى تھويد شخص مھما كان مذھبه ورأيه في طبيعة المسيح والالھوت، بل المعقول أن يعمد للتأثير فيه وادخاله إلى 
" بولس"أن األسقف : ، خالصته"Theodoret" "تيودوريت"ذكره " فيالستريوس"ولدينا خبرآخر أراه من جنس خبر . مذھبه

واليخفى ما في . المتأثرة باليھودية، وأنه كان قد تأثر بالمرأة حتى سقط إلى الحضيض من آراء الملكة" الثالوث"أخذ رأيه في 
  .سبب غضب االباء عليه" الثالوث" ھذا الخبر من طعن في عقيدة الرحل الذي أبدى رأيا فى 

لألحبار، غير " الزياء" حماية ، نعم ورد في التلمود خبر يفيد "الزباء"ولم نجد في اآلثار اليھودية التي بين أيدينا ما يفيد تھود 
حاقدين عليھا يرجون من هللا أن يطيل في عمرھم ليروا " تدمر"أنه وردت أخبار أخرى تفيد أن اليھود كانوا ناقمين على 

و المعامر " طبرية" "أكاديمية"رئيس " " Johanan "" "Jochanan" "يوخانان" "يوحانان"ھذا الحبر الكبير . نھايتھا
و لو كانت الملكة على دين يھود، لما صدرت ھذه الجملة من ". مخلد وسعيد من يدرك نھاية أيام تدمر: "ء، يقولألذينة والزبا

ويفھم من بعض الروايات المروية عن فقھاء اليھود وأحبارھم في فلسطين في ذلك العھد، أن الملكة . فم ذلك الحبر وال شك
الملكة في .تسليم بصحتھا ايضا، ويجوز انھا ظھرت على أثر توسعال يمكن ال. وھي روايات. اضطھدت اليھود وعذبتھم

   .غير أن ھذا االستيالء لم يكن أمده طويال" اليھودية"األرضين التي كانت تحت سسطرة الرومان ومنھا 

تلميذ الحبر " R.Juda" "يھودا"ووردت روايات أخرى تشير إلى كراھية يھود منطقة الفرات لتدمر، ورد إن الحبر 
سيحتفل االسرائيليون في أحد األيام بعيد، انه عيد ھالك ترمود : "تحدث عن تدمر، فقال" Samuel" "وئيلصم"
"Tarmud" انھا ستھلك كما ھلكت تمود ، "Tarmud "آشة"وورد إن الحبر . وقد ھلكت" "R.Asche " ترمود"ذكر "
"Tarmud "دھما قام الثاني مقامهترمود مثل تمود، انھما شيئان ألمر واحد، اذا ھلك أح: فقال.  

وقد اشترك عدد كبير من اليھود في صفوف أعداء الزباء، واشتركوا مع الفرس في ". تدمر"مدينة " ترمود"ويراد ب  
وقبض على عدد من األحبار أحضروا إلى الملكة كانوا يحرضون الناس على . حروبھم مع تدمر كما اشتركوا مع الرومان

  .التدمريين

ويظھر انھم حلت بھم نكبة أدت إلى ھالكھم حتى صار ھالكھم . ، فھم قوم ثمود"ترمود"ين ھلكوا قبل ھالك ، الذ"تمود"أما 
في أيدي الرومان على كل حال، كما " تدمر"ولكن ذلك كان قبل سقوط . ولم يشر الى زمن حلول تلك النكبة. مضرب األمثال

   .للميالد" 257"المتوفى سنة " يھودا"يفھم من كالم الحبر 

ويظھر إن ھنالك جملة عوامل دعت إلى ظھوره، منھا اراء الملكة الفلسفية وآراء الفالسفة . أما أسباب ھذا البغض، فلم تذكر
والكتاب الذين كانوا يحيطون بھا، وكانوا يبثونھا في تدمر وفي البقاع التي استولى عليھا التدمريون، فنفقت نفاقا كييرا بين 

ومنھا . عند اليھود حقد األحبار والمتدينين" االلحادية"على نھر الفرات، فأثارت ھذه االراء " وتاتالكال"ويھود " تدمر"يھود 
الزواج المختلط الذي انتشر في تدمر بين اليھود وغير اليھود، ونشوء جيل جديد من ھذا الزواج أضاع الدين وتقاليد 

، وھجوم أذينة "والريانوس"ية التي نشأت من أسر الفرس للقيصر ومنھا الحالة السياس. وھو أمر نھى عنه اليھود. اإلسرائيليين
على الفرس وما أعقب ذلك من حروب ألحقت ضررا كبيرا بالجاليات اليھودية الكبيرة التي كانت تسكن شواطىء القرات، 

اليھودية " لكالوتاتا"ومعظمھا من التجار الذين كانوا يتاجرون مع الفرس والروم، ويبن العراق وديار الشام، فأصيبت ھذه 
فلھذه . التي كانت تتمتع بشبه استقالل بأضرار كبيرة، وفقدت استقاللھا خالل مدة استيالء التدمريين على شواطى الفرات

  .األسباب كانت نقمة اليھود على التد مريين

تساھل آخرون بعض و. انھا كانت على دين المسيح. وحرص بعضى المؤرخن على ادخال الملكة في زمرة النصارى فزعموا
. التساھل فقالوا انھا لم تكن نصرانية أصيلة ولكنھا كانت قريبة منھا ميالة اليھا، وجحد ححج من قال بتھود الملكة وسخفھا
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كانت تعتقد بوجود : وتوسط آخرون فقالوا انھا لم تكن يھودية محضة، وال نصرانية خالصة، إنما كان دينھا وسطا بين الدينين
   .توحيد،ولكنھا لم تكن على اليھودية وعلى النصرانية، بل رأت الخالق كما يراه الفيلسوفهللا، وترى ال

ونسبھا وأسرتھا، فمنھم من ذھب إلى أنھا مصرية، ومنھم من ذھب إلى أنھا من العماليق " الزباء"وللمؤرخين آراء في أصل 
وذھب المؤرخ . الكتب العربية على ما يظھروقد أخذ ھؤالء آرامھم من ". Eichhorn" "آيشھورن"ومن ھؤالء المؤرخ 

" رايت"ورأى . ھيرودس وا نھا يھودية الدين"من نسل " ادومية"إلى أنھا " Graetz " "Graetz" "كريتس"اليھودي 
"Wright " " أو بردك"و" "Oberdick "والذي عليه . وآخرون انھا من أب عربي ولكنھا من دم مصري من ناحية األم

  .بية األصلأنھا عر. أكثرھم

  .تتكلم العربية" رومية"إن بعض المؤرخين كانوا يزعمون انھا " المسعودي"وقد ذكر 

" رومة"بتحريض من شيوخ " غاليانوس"مقدرة فائقة في ادارة شؤون الملك، فخاف منھا الرومان، وعزم " الزباء"أظھرت 
غير انه كان " سابور"انه يريد من ارساله محاربة على القضاء عليھا قبل استفحال أمرھا، فأرسل جيشا إلى الشرق تظاھر 

فاستعدت لمقابلته وخرجت له، والتحمت فعال " الزباء"فبلغ خبره مسامع . يربد في الواقع مھاجمة تدمر واخضاع الملكة
حة قتيال في سا" Heraclianus" "ھرقليانوس"بكتائب الرومان،وانتصرت عليه انصارا باھرا، وولت ھاربة تاركة قائدھا 

  .الحرب

على نھر الفرات، " Zanobia" "زنوبيا"ورأت الملكة الحذر من الفرس، وذلك بتقوية حدود مملكتھا، فأمرت بانشاء حصن 
انه سمي بھذا االسم نسبة إلى الملكة " بروكوبيوس"ويقول . ليقف أملم الھجمات التي قد يوجھھا الساسانيون عليھا من الشرق

   .مؤسسته

بعد مقتل زوجھا سياسة عربية، سياسة تعتمد على التقرب من األعراب والتودد اليھم واالعتماد عليھم في  "الزباء"وقد اتبعت 
وبھذه . وذلك بعد أن رأت إن الرومان ھم أعداء تدمر، وانھم ال يفكرون اال في مصالح الرومان الخاصة. القتال والحروب

المدن، وأخذت تعمل على تكوين دولة عربية قوية واحدة بزعامتھا،  السياسة تقربت أيضا إلى العناصر العربية المستوطنة في
وخاصة بعد أن أدركت إن األعراب قوة ال يستھان بھا، وانھم لو نظموا واستغلوا استغالال جيدا، صاروا قوة يحسب لھا كل 

أن تتحقق، فاستولوا على  حساب، فأخذت تعمل لتكوين ھذه القوة، ولكن الرومان كانوا أسرع منھا، فقضوا على مآربھا قبل
   .تدمر وأزالوا مملكة ملكة الشرق

أنظارھا إلى مصر، ووضعت الخطط لالستيالء على ھذا القطر، بعد أن مھدت لنقسھا الدعوة فيه باعالنھا " الزباء"وجھت 
وأخذت تترقب الفرص  فلھا إذن فيه ما يسمح لھا بالتدخل في شؤونه،" قلبطرة" "كليوبطرة"انھا مصرية وانھا من نسل الملكة 

 Marcus" "أوريليوس فلوديوس"للميالد، وانتقل الحكم إلى " 268"سنة " غاليانس"وتتحين األسبالب، فلما قتل القيصر 
Aurelius Claudius" "" 268 - 5 27 وجدت الجو صالحا للتدخل،كان األلمان "م ،"Alemannen " قد ھاجموا حدود

وكان أثر الخسارة التي . قد أربكوا الدولة" Gothen " "Goths" "القوط" "الغوظ"وكان اإلمبراطورية في مطلع ھذا العام، 
بالغا في نفوس الرومان، يتجلى في صياح أعضاء مجلس الشيوخ " ھرقليانوس"ألحقتھا الملكة في الجيش الروماني، ومقتل 

ا من فكتوريا ومن زنوبيا، ياقلوديوس ياقلوديوس أغسطس نجن: "بصوت واحد سبع مرات في أثناء مبايعة القيصر الجديد
وھو في طريقه " رومة"وفي للرسالة المؤثزة للتي وجھھا القيصر إلى مجلس الشيوخ ومدينة ". أغسطس أغثنا من التدمريين

فانتھزت الملكة " إن جبيني ليندى خجال كلما تذكرت أن جميع الرماة بالقسي ھم في خسمة زنوبية"لتأديب المھاجمين، وفيھا 
   .ذه الفرصة المؤاتية وأرسلت جيشھا الحتالل مصرھ

بالخروج على رأس اسطول االسكندرية إلى عرض " Probus" "بروبوس"على مصر المدعو . كان القيصر قد أمر عامله
ولمنعھم من الھرب عبر المضايق فخرج علي رأس قوة كبرة من الرومان " Goths" "القوط" " الغوط"لمطاردة : البحر

، وھو رجل يوناني "Timagenes" "تيماجينيس"وعلى رأسھم  - فانتھز الوطنيون والمعارضون لحكم الرومان  لمطاردتھم
. وتولى الحكم فيھا" رومة"ھذه الفرصة، فكتبوا إلى الملكة يحضونھا على تحرير مصر من حكم  - األصل مبغض للرومان 

ة الملكة بالمال وبكل ما ينبغي اذا أرادت االستيالء ، وھو رجل ثري جدا، استعداده لمساعد"Firmus" "فيرموس"وأظھر 
وقد قاتل الجيش الروماني . بقصد مصر على رأس جيش قوامه سبعون الف رجل" زبدا"قائدھا " الزباء"فأمرت . على مصر

آالف الذي كان مؤلفا من خمسبن الف مقاتل وتغلب عليه، ثم قرر العودة إلى تدمر تاركا في مصر حامية صغيرة من خمسة 
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بھجوم " بروبوس"فلما سمع . الذي عين نائبا عن الملكة على مصر" تيماجينيس"رجل، ويظھر انه تركھا تحت إمرة 
التدمريين وتغلھم على الرومان، أسرع عائدا الى مصر، فألف جيشا من المصريين الموالين للرومان، وزحف على 

بذلك، أمرت قائدھا بالعودة ثانية الى مصر، " الزباء"فلما سمعت االلسكندرية وأخذ يتعقب التدمريين، وأعمل فيھم السيف، 
، وكتب النصر لجيش "الفسطاط"أي " بابلون"عند " بروبوس"فجرت معارك بين الطرفين انتھت بانتصار التدمرين على 

  .الملكة في مصر

ا فيما جرى من قتال حول وقد ساعد عرب مصر من سكان األقسام الشرقية من مصر، جيش تدمر مساعدة كبيرة، وال سيم
" Timagenes" "تيماجينس"ويظن بعض الباحثين أن . فيما بعد" الفسطاط"الذي عرف ب " Babylon" "بابلون"حصن 

بأنه مصري، كان في الحقيقة عربيا، واسمه عربي أخذ من " Zosimos" "Zosimus" "زوسيموس"الذي وصفه المؤرخ 
   .المبغضين للرومانوكان من ". تيم جن"، أو من "تيم الالت"

ولم تتحدث الموارد التأريخية عن الحوادث التي جرت في مصر بعد ھذا النصر وال عن موقف الرومان من ھذا التطور الذي 
" رومة"وعقدت اتفاقية معھا، وافقت " رومة"ويظھر إن الملكة تراضت مع . وقع في منطقة خطيرة من مناطق االنبراطورية

وقد عقدت ھذه االتفاقية في . بسيادة الرومان على وادي النيل" تدمر"ر في مصر، مع اعتراف فيھا على بقاء جيوش تدم
  ".قلوديوس" أواخر ايام حكم 

ما له حلف المصريين يمين الوالء واالخالص " Tebellius Pollio" "تربيليوس بوليو" كما يتبين ذلك من خبر ذكره 
أيضا كالذي يتبين " م Aurelianus" "275 - 275" "اورليانوس"كم القيصر وقد دام ھذا االتفاق في أوائل سني ح. للقيصر

للميالد، وقد ضربت على أحد وجھي النقد صورة مزدوجة لوجه " 271"و " 275"من نقد ضرب في اإلسكندرية في سنتي 
 Vir: ب ، وقد نعت"ھبالت" مع وجه "  Augustus" " أغسطس"حامال لقب "  Aurelianus" " اورلبانوس"القيصر 

Consularis Romanorum "Imperator Dux Romanorum "وأما . ويشير إلى اللقب الذي تلقب به أيام حكمه
   .، فيشير إلى الحكم المزدوج على مصر"وھبالت"ازدواج صورة القيصر مع صورة 

ر بان ينقذ االمبراطورية مما على اإلمبراطو" رومة"ولم يدم ھذا االتفاق بين الرومان وبين الملكة طويال، فقد ضغط سادات 
وأطماعھا في مصر وفي األرضين " تدمر"وفي جملة ھذا التصدع ظھور ملكة . حاق بھا من تصدع في أوروبة وفي الشرق

ومن تأديب الجرمان " رومة"بعد االنتھاء من فتنة " اوريليانوس"واضطر القيصر . األخرى من بالد الشام وآسية الصغرى
عزم " رومة"وبلغ سمع الملكة من أصدقائھا و مخبريھا في . لقضاء على عصيان العصاة وطمع الطامعينإلى التدخل والعمل ل

االنبراطور على القضاء عليھا، فقررت القيام بعمل سريع قبل مباغتة القيصر لھا، فألغت االتفاق المعقود مع الرومان في ايام 
لتبرھن على قطع عالقتھا بالقيصر، وعدم اعترافھا بسيادة من النقود " اوريليانوس"، وأمرت بمحو صورة "قلوديوس"
" رومة"المخصص بقياصرة " االنبراطوري. " وحده، مع اللقب" وھبالت"االسمية عليھا، وأمرت بضرب صورة " رومة"

اما نقود . وقد تلقبت الزباء نفسھا بھذا اللقب في النقود التي ضربت باسمھا في الخارج. وذلك في السنة الخامسة من حكمه
وفي ھذا ". أوريليانوس"وھو لقب القيصر ". أغسطس"، ولقبت في مصر ھي وابنھا بلقب "ملكة"، فقد لقبت فيھا بلقب "تدمر"

  .التحدي الصريح، دليل واضح على ما حدث من نزاع شديد في العالقات السياسية بين تدمر ورومة

، لتوحيد الخطط في "الغال"عاھلة إقليم "  Victoria" فيكتورية" "يافيكتور" على رواية مع الملكة " الزباء"وتفاوضت الملكة 
فاستولت عليھا، وظلت تتقدم دون " Bithynia" " بيتينية"مھاجمة القيصرية الرومانية واقتسامھا، وأمرت جيوشھا بالسير إلى 

قد امرت بصنع عجلة فاخرة  ويقال إن الملكة كانت". القسطنطينية" بازاء " خلقيدون"مالقاة معارضة تذكر حتى بلغت 
   .للدخول بھا في موكب الظفر إلى عاصمة الرومان

واضطرت الملكة لتنفيذ خطتھا ھذه إلى سحب القسم األعظم من جيشھا المعسكر في مصر معتمدة على دفاع المصريين 
قد وصل " زبدا"وكان القائد ، "بروبس"ھذه الفرصة فأرسل مددا إلى " اوريليانوس"فانتھز . انفسھم اذا ھجم عليھم الرومان

فوقعت معارك بين الفريقين كاد يكون النصر فيھا للتدمريين . نائب الملكة على صد الرومان" فيرموس"إلى مصر لمساعدة 
واضطر التدمريون . للميالد" 271"في سنة " زبدا" جماعة من المصريين، فآزروه ودحروا جيش " يروبس" لوال استمالة 

انقطع في " م 271"أغسطس من سنة " 29" ومنذ . عدائھم، فكانت ھذه أول نكبة عظيمة تنزل بالزباءإلى ترك مصر إلى أ
  .االسكندرية ضرب النقود التي تحمل صورة الزباء ووھبالت
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ولكننا نستطيع . في مصر على التدمريين" بروبس"وال نعرف اليوم شيئا من الموارد التأريخية عن األثر الذي تركه انتصار 
فخسارة مصر على ھذه الصورة، كانت خسارة كبيرة عليھا، وال بد أن ". الزباء"قول انه وقع وقعا عظيما على الملكة أن ن

تكون قد أثرت فيھا، فقد مكنت الرومان من القضاء على سلطان الملكة في تلك البقعة المھمة وجعلت في امكانھم تھديدھا من 
وتوقف خططھا العسكرية الھجومية، " نيقية" ، وعدم تمكنھا من اإلستيالء على "خلقيدون" الجنوب، كما إن موقف جيشھا عند 

بقوات كبيرة نحو الشرق، كل ذلك قد يكون نتيجة من نتائج ھذا " أورليانوس"ثم اتخاذھا خطة الدفاع ثم التراجع ومجيء 
تدمريين ومن كان يواليھم وشد من أزر االندحار الذي مني به جيش الملكة وأحزابھا الموالية لھا بمصر، فأضعف معنويات ال

   .الرومان ومن كان يناصرھم

التدمرين، وأبوا التسليم لھم، وأرسلوا إلى القيصر لينجدھم ويظھر إن الملكة عرفت حراجة وضعھا " خلقيدون"قاوم أھل 
وقد ھاجمھا . جمھا الرومانالعسكري، وعدم استطاعتھا التقدم،فقررت التراجع إلى مواضع جديدة تدافع فيھا عن نفسھا اذا ھا

أو أوائل السنة " م 271"في أواخر سنة " بيثينية"وفاجأ التدمريين في " البسفور"الرومان فعال، اذ عبر القيصر مضيق 
، "Ancyra" "أنقرة" حتى بلغ "  Cappadocia" "قفادوقية"و "  Galatia" " غالطية"التالية،وأجالھم عنھا، ثم سار إلى 

  .الرومان يتقدمون بسرعة إلى بالد الشاموأخذ . فسلمت له

أفزع تقدم الرومان السريع الزباء ورجالھا وال شك، وأخذت المدن التي كانت تساندھا تشك في تمكن الملكة من الدفاع عن 
نفسھا، وشاعت بين الناس قصص عن نھاية تدمر وخرابھا بايدي الرومان وعن سقوطھا ال محالة، أثرت مع وصول أنباء 

فلعل الرومان وأنصارھم وأعوانھم  ؟ومن يدري . لحكم الرومان" تدمر"م القيصر القضاء على حكم الملكة واخضاع اعتزا
وجواسيسھم ھم الذين صنعوھا وأذاعوھا بين الناس إلماتة ھمة جيش الملكة وأعوانھا، وااليحاء إليه انه مغلوب ال محالة وان 

أنبأ الحجاج التدمريين " Aphca" " أفقة"في " الزھرة"ن من بين ما أشيع إن معبد فكا. ارادة االلھة قد قضت بذلك وال راد لھا
فيما سيحل بھم في السنة المقبلة بمصير سيئ سيلحق بتدمر، وان " الزھرة"الذين حجوا قبل سنة من سقوط مدينتھم، يستفتون 

   .وسم الذي سئل فيه السؤالكارثة ستنزل بھم، أنبأھم بذلك على عادة المعبد في موسم الحج الذي يلي الم

تنبئ بزوال دولة التدمريين ومشيئة اآللھة " Apollo" "أبولو"وكان من بين ما أشيع تخرصات زعم أنھا صدرت من معبد 
" Samuel" صموئبل"تلميذ الحبر " R.Juda" " يھودا" على الزباء، وتخرصات تزعم أن الحبر " أورليانوس"بانتصار 

، انھا "Tarmud" "ترمود"سيحتفل االسرائيليون في أحد األيام بعيد، إنه عيد ھالل : "ان قد قالتنبأ بھا عن تدمر، إذ ك
" Tarmud" " ترمود"ذكر " R.Asche" " أشه"وورد إن الحبر ". وقد ھلكت" Tamud" " تمود"ستھلك كما ھلكت 

  ".تدمر"مدينة " ترمود"ويراد ب ". امهترمود مثل تمود، انھما شيئان ألمر واحد، اذا ھلك أحدھما قام اآلخر مق: "فقال
فأذاعتھا " الزباء"إلى غير ذلك من تخرصات أوحت بھا دعاية الرومان، وأعداء الملكة من يھود ومن قوميات أخرى قھرتھا 

ر بين الناس، الفھامھم أن من العبث مقاومة القيصر وجنوده، وان من الخير ترك المقاومة واالستسالم، وأن اليوم الذي ستحر
نعم، لم تصدق الملكة : فيه تلك الشعوب من حكم الملكة آت قريب، ألن ارادة االلھة قضت ان يكون ذلك، وال راد ألمر اآللھة

ولكن عقول العامة لم تكن على شاكلة عقل الملكة، لقد أثرت فيھا ھذه الدعاية، . العاقلة الحكيمه بھذه الخرافات، فحاربت
وثنيين الذين يدينون بھذه الخرافات ويؤمنون بھا، وما زال من طرازھم خلق كثر في القرن وقضت على معنويات التدمريين ال

   .العشرين الميالدي ھذا

، وكانت ھي على رأس الجيش فارسة "Antiochia" "انطاكية"عند مدينة " أورليانوس"لمالقاة " الزباء"تھيأت الملكة 
وفي الوقعة األولى ھجم فرسان تدمر على الكتائب الرومانية فشتتوا ". بداز"أما القيادة، فكانت لقائدھا . تحارب في الطليعة

شملھا، فأمر القيصر جنوده بالرجوع إلى مسافات بعيدة، ليوھم التدمريين أنه قد فر،فإذا ساروا في أثرھم وابتعدوا عن 
اتھم وبطئ خيلھم بالقياس إلى خيل قواعدھم باغتھم بالھجوم، فال يتمكن فرسان تدمر من الھزيمة لثقل أسلحة الفرسان ومعد

فقد خدع التدمريون وظنوا رجوعھم ھزيمة، فتعقبوھم إلى مسافات بعيدة، وفجأة انقلبت الكتائب . وھو ما حدث. الرومان
وفي ھذه ". انطاكية"الرومانية على التدمريين، وأطبقوا عليھم، وأعملوا فيھم السيوف وانھزموا ھزيمة منكرة إلى مدينة 

قر رأي الملكة على ترك أنطاكية واالرتحال عنھا بسرعة ألسباب، منھا وجود جالية يونانية كبيرة فيھا كانت تفضل  المدينة
ومنھا نفرة النصارى من الملكة بسبب موقفھا . حكم الرومان على حكم الشرقيين عليھم، وقد كان لھا النفوذ والكلمة في المدينة

عزله من وظيفته، فلم تنفذ الملكة قرار المجمع، وتركته يتصرف في " انطاكية"الذي قرر مجمع " بولس السميساطي"من 
على المدينة، أي انھا جعلته الرئيس الروحي " Procurator Decenariusعلى "أموال الكنيسة،ولم تكتف بذلك بل عينته 

فذت الملكة ھذا القرار في اليوم الذي وقد ن. أضف إلى ذلك كره اليھود الذين في المدينة للتدمرين. والدنيوي على االنطاكيين
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تلك المدينة ". أورليانوس"وفي اليوم الثاني دخل . فورا" حمص"دخلت فيه جيوشھا المدينة، فأمرت قائدھا بتركھا والسير إلى 
  .وأعطاھا األمان

ه سبعون الفا ، وھناك وجدھا على رأس جيش قوام"Emisa" " حمص"وتعقب القيصر أثر الملكة ففتح جملة مدن حتى بلغ 
   .في مفازة عريضة تقع شمالي المدينة

الجولة األولى، فولى الرومان مدبرين مذعورين تفتك فيھم . فاشتبك الرومان والتدمريون في معركة حامية ربح فيھا التدمريون
ن مشاتھم في غير إن القيصر حزم رأيه، وأدرك وجود ضعف في خطة قتال الملكة، سببه ابتعاد فرسان تدمر ع. سيول تدمر

أثناء تعقب فرسان الروم، فأمر جنوده بالھجوم على مشاة التدمريين، ولم يكونوا في التدريب والقابلية مثل مشاة الرومان، 
وتفضيل الرجوع إلى " حمص"فمزقوا مشاة الملكة كل ممزق وحلت ھزيمة منكرة عامة بجيش الزباء اضطرتھا إلى ترك 

، فتوجه "حمص"ودخل القيصر مدينة . البادية تعصمھا منه وتمنعه من الوصول اليھا عاصمتھا تدمر للدفاع عنھا، فلعل
قاطعا على نفسه عھدا إن يوسع المعبد ويجمله ويزينه أحسن زينة، مقدما له نذورا " الشمس" "حمص"بالشكر والحمد إلى إله 

   .ھي أكثر ما غنمه من الغنائم من التدمريين

، وانه لن يدرك ھذا اال اذا سار ھو بنفسه "تدمر"وفتح " الزباء"أدرك القيصر إن النصر الحقيقي لن يتم له اال بالقبض على 
لذلك قرر الزحف اليھا بكل سرعة قبل أن تتمكن الملكة من تحصين مدينتھا ومن االتصال . على رأس جيشه لفتح تلك المدينة
برغم الصعوبات . فسار مسرعا حتى بلغ المدينة. في البادية، فيصعب عندئذ االستيالء عليھا بالفرس وبالقبائل العربية الضاربة
القلعة " تدمر"الرومانية في أثناء قطعھا الصحراء، وألقى الحصار على  ." اللجيونات"والمشقات التي جابھت الكتائب 

الحجارة والسھام والنيران على جيشه وبالشتائم الصحراوية الحصينة، غير إن المدافعين عنھا قابلوه بشدة وصرامة برمي 
سمعت بذلك فسخرت من عجز القيصر عن احتالل مدينة " رومة"ويظھر أن . والسخرية والھزء ترسل إليه من أعالي السور

قد يستضحك مني : ". ... ذلك كثيرا، فكتب إلى مجلس الشيوخ يقول" أورليانوس"صحراوية، ومن التغلب على امرأة، فساء 
وبعثت سخرية أھل ". ...اذا قاتلت كانت أرجل من الرجال " Zenobia" فاعلموا إن الزباء .... عض الناس لمحاربتي امرأةب

منه في القيصر عزما جديدا على فتح المدينة ودكھا دكا مھما كلفه األمر، ليمحو عنه ھذه الوصمة " رومة"تدمر وھزؤ أھل 
لبا منھا التسليم والخضوع للرومان لتنال السالمة وتستحق العفو، فيسمح لھا باالقامة فكاتب الملكة طا. المخجلة التي لحقت به

إن ما التمسته مني في كتابك لم يتجاسر أحد من : " أما جواب الملكة، فكان. مع أسرتھا في مدينة يعينھا مجلس الشيوخ لھا
أتجھل أن كليوبترة . إنك تريد أن أستسلم لك. صفحاتأنسيت إن الغلبة بالشجاعة، ال بتسويد ال. قبلك أن يطلبه مني برسالة

" Saracens" فھا أنا في منتظرة عضد الفرس واألرمن والعرب . قد آثرت الموت على حياة سبقھا عار الدبرة" كليوبطرة"
ي على واذا كان لصوص الشام قد تغلبوا عليك وھم منفردون، فما يكون حالك إذا اجتمعت بحلفائ. لفل شباتك وكسر شوكتك

كبريائھا التي حملتك على طلب المحال كأنك مظفر منصور في كل أين  ال شك أنك ستذل وتخنع لي فتجرد نفسك من. مقاتلتك
  ".وآن

األول في عام " سابور"توفي . فقد كانوا ھم أنفسھم في شغل شاغل عنھا. لم ينجد الفرس ملكة الشرق، ولم يرسلوا اليھا مددا ما
. الملك من بعده، وكان رجال ضعيفا خائر القوى، فعزل بعد سنة قضاھا ملكا" Ormidus" " ھرمز"ى للميالد، فتول" 271" 

" أورليانوس"وظھرت فتن داخلية بسبب ذلك لم تسمح للفرس وھم في ھذه الحال أن يرسلوا قوة لمساعدة ملكة البادية عدوة 
. م قويا، فإذا ظھرت عليه عالئم الضعف، صارت مع غيرهوأما القبائل، فأمرھا معروف، إنھا مع القوي ما دا. قيصر الروم

. تحرش قسم منھا بجيوش الرومان المحاصرة للمدينة وھاجمتھا، غير أنھا منيت بخسائر فادحة، فتركت التحرش بالمحاصرين
محاصرة، لم يبق وما الذي يجنيه سادات القبائل من ملكة . ورأى قسم منھا االتفاق مع القيصر، ففي االتفاق الربح والسالمة

وإن بقيت لھا فلن يصيبھا منھا ما يصيبھم من القيصر من مال . من ملكھا غير مدينة في بادية وثروة سيستولي عليھا الرومان
فأمن . وقد عرف القيصر فيھم ھذه الخصلة فاشترى أنفس الرؤساء بالمال. ومن لقب وجاه يأتيھم من حاكم مدني قوي. كثير

   .م من عدو يحسب لعداوته ألف حساببذلك شر القبائل، وسل

ولما رأت الزباء إن ما كانت تأمله من مساعدة الفرس والقبائل واألرمن لم يتحقق، وان ما كانت ترجوه من مساعدة الحظ لھا 
بإطالة أمد الدفاع الكراه عدوھا على فك الحصار والرجوع لم يتحقق نحلك، وان وضع القيصر قد تحسن بوصول مدد عظيم 

من الشام وبوصول مواد غذائية اليه كافية الطالة مدة الحصار، قررت ترك عاصمتھا لالقدار، والتسلل منھا ليال للوصول  إليه
بنفسھا إلى الفرس علھم يرسلون لھا نجدة تغير الموقف وتبدل الحال، ودبرت أمر خطتھا بكل تكتم وھربت من مدينتھا من 

ومنه " زنوبية" قة اتجھت نحو الفرات، ولعلھا كانت تقصد الوصول إلى حصنھا غير إن يشعر بخروجھا الرومان، وامتطت نا
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قريب " دير الزور" "الدير" على كل حال، فقد حالفھا الحظ في أول األمر، فأوصلھا سالمة إلى شاطئ النھر، عند . إلى الفرس
الملكة، أيقن إن أتعابه ستذھب كلھا سدى  بنبأ ھرب" أورليانوس"فلما علم . ثم خانھا خيانة فظيعة" Halebiya" زليبية"من 

لھذا أوعز إلى خيرة فرسانه وأسرع رجاله باقتفاء أثر الملكة والقبض عليھا مھما كلفھم . إن لم يتمكن من القبض عليھا حية
ملكة نقل فرسان القيصر إلى موضع وجود ال. انه سيكون في جانب القوي ما دام الناس في جانبه. وقال الحظ كلمته. األمر

على الشاطىء، في اللحظة الدقيقة الفاصلة الحاسمة بين الموت والھالك والدمار وبين العز والسلطان واسترجاع ما ذھب من 
واذا . ولو عبرت لتغير اذن كل شيء. كانت الملكة تھم بوضع نفسھا في زورق لينقلھا إلى الشاطئ الثاني من نھر الفرات. ملك

، وھو "Recepto Orientis: " معھم مسرعين الى معيد الشرق للرومان" ملكة الشرق"ون بالفرسان ينقضون عليھا ويأخذ
   .على رأس جنوده يحاصر ھذه المدينة العنيدة التي أبت الخضوع لحكمه والتسليم له

من الباحثين من يرى إن الملكة ھربت من نفق سري يصل معبد المدينة بالخارج يمر من تحت السور له باب سري خارج 
األسوار أعد لمثل ھذه المناسبات، أو من أنفاق أخرى، اذ يصعب تصور خروج الملكة ليال من مدينتھا ولو بحفر نفق في 

ويستشھدون على صحة رأيھم ھذا بالسراديب والقنوات التي ترى بقاياھا تحت أسوار . السور دون أن يشعر بذلك الرومان
صرت في قبضتنا يا زينب، ألست أنت التي أدت بك : "لقيصر، فقال لھاأحضرت الزباء أمام ا. تدمر وقالعھا إلى اليوم

وأما ". نعم، إني أقر لك االن بكونك قيصرا، وقد تغلبت علي: "فأجابت". الجسارة إلى أن تستصغري شأن قيصر روماني 
والعز، فلوال بعد وإنما بارني فيكتورية في السلطنة . غاليانوس وأورليوس وغيرھما، فلست أنظمھم في سلك القياصرة

وقد أثر أسرھا . ، فمنحھا األمان"اوريليانوس"فأثرت كلمات الملكة في نفس ". األوطان لعرضت عليھا أن تشاركني في الملك
في نفوس التدمريين المتحصنين في بلدتھم، فرأى قسم منھم االستمرار في الدفاع وعدم تسليم المدينة مھما كلف األمر، ورأى 

" 273"بواب والتسليم، وصاحوا من أعلى األسوار في طلب األمان، وفتحوا له أبواب المدينة في بدء السنة قسم آخر فتح األ
فدخلھا دخول الظافرين، فقبض على حاشية الملكة السابقة ومستشاريھا ومن كان يحرض على معارضة الرومان، . للميالد

  ".حمص"عليھم معه وتوجه بھم إلى واستصفى أموال الملكة وجميع كنوزھا، وأخذ الزباء ومن قبض 

، فشكر اإلله "Bel" " بعل"وتذكر بعض الروايات أن القيصر كان اول ما فعله عند دخوله إلى المدينة أن توجه إلى معبد اإلله 
" على رواية و " Sandarion"اسمه " تدمر"اختار له قائدا نصبه على .ثم. وحمده على توفيقه له ونصره له على أھل تدمر

Aspaeus "وجعل في إمرته حامية فيھا ستمائة من الرماة، ثم غادر . على رواية أخرى، ليحافظ على األمن ويحكم المدينة
   .تدمر تاركا أمرھا إلى ھذا القائد

استحضر القيصر سلطانة تدمر "حاكم القيصر الملكة وأصحابھا " Zosimus" " زوسيموس: "في حمص كما زعم المؤرخ
ت بين يديه، جعلت تعتذر إليه وتتنصل وتدافع عن نفسھا مدافعة الداھية حتى قرفت كثيرين من اصحابھا وأشياعھا فلما مثل

فحكم ". ... لونجينوس"وكان من جملة الذين وشت بھم عند القيصر . بأنھم أصلوھا بسوء نصائحھم وورطوھا في الغرور
لعقاب بشجاعة وصبر جميل حتى انه عند وفاته كان يعزى فكابد لونجينوس ا. عليه القيصر من ساعته بالموت بعد أن مثل به

  ".وكذلك نكل بكل من تجرمت زينب عليه. أصدقاءه وأقاربه

الذي نقلت " األب سبستيان رتزفال"وقد اختلف الباحثون في صحة رواية ھذا المؤرخ، فمنھم من شك فيھا ومن ھؤالء 
فقد استبعد صدور الوشاية والخيانة من ملكة كانت على جانب عظيم من سمو األخالق " زوسيموس" ترجمته العربية لرواية 

الزباء على صدور مثل ھذا العمل الشائن منھا، ومن ھؤالء المؤرخ األلماني  ومنھم من اعتقد بصحتھا وسلم بھا والم. والثقافة
   .الشھير في تأريخ الرومان" Mommsen" " مومزن"

وأبناؤھا وعدد من األسرى أراد إلحاقھم بموكب النصر الذي " الزباء"ومعه " رومة"مدينة حمص إلى " أورليانوس"وغادر 
في جملتھم " الزباء"غرق عدة من أصحاب " البسقور"وفي أثناء عبور . يھم الناسسيقيمه عند دخوله العاصمة ليتفرج عل

اذ جاءته األخبار تنبئ بثورة " Thrazien" " تراقية"وبينما كان القيصر في ". زوسيموس"على رواية المؤرخ " وھبالت"
دمر، وبظھور ثورة أخرى في مصر الذي عينه القيصر اكما على ت" Sandarion" " سنداريون"أھل تدمر على قائد المدينة 

وكان ھدف الثورتين واحدا،ھو التحرر من حكم الرومان والحصول على . الثري الشھير" Firmus" " فيرموس"بطلھا 
وھو من كبار رجال المال في العالم في ذلك الحين أمواال كبيرة على الجمعيات الوطنية " فيوموس" االستقالل، فأنقق 

في مصر، ولقب نفسه " الزباء"جيشا تمكن به من االستيالء على االسكندرية، وجمع حوله أشياع  المناھضة لرومة، وألف
  .بألقاب القياصرة، وأخذ يتفاوض مع التدمريين في توحيد الخطط والعمل بجد في تقويض االنبراطورية الرومانية في الشرق
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بسرعة كبيرة أذھلت " تدمر"وات الوقت، فوصل إلى وقرر القيصر االسراع في العودة إلى الشرق لمعالجة الحالة قبل ف
، وفتكت بالحامية "Sandarion" " سوداريون" "سنداريون"كانت قد قتلت القائد . المدينة الثائرة، فلم تدر ما تصنع

الرومانية، ورفعت راية العصيان في الشرق وتزعمت الحركة الوطنية المعادية للدخالء وتبنتھا، فبأي وجه ستقابل 
وھي في وضع حرج ال تأمل الحصول على مساعدة ال  ؟القيصر المتغطرس الجبار وماذا سيكون موقفه منھا " رليانوسأو"

وتداعت المدينة بسرعة حينما مثل أمامھا الرومان وسلمت نفسھا للقيصر، فسلمھا ھو غنيمة . من الفرس وال من المصريين
   .إلى جنده يفعلون بھا ما يشاءون بغير حساب

ولم يعف عن الرعية فتناولتھم سيوف الرعاع . عن أقارب الزباء، وكان التدمريون أقاموه ملكا عليھم" أنطيوخس"لقيصر عفا ا
أباح القيصر لجنوده تھديم أبنية المدينة، فدكت . وخناجرھم من غير تمييز في العمر أو تفريق في الجنس" رومة"من جنود 

ى إن القيصر نفسه رق قلبه على من تبقى حيا من المدينة، فكتب إلى األسوار وھدمت األبراج وقوضت األبنية، حت
"Cerronius Bassus "اللجيون"يصفح عنھم، وأن يعيد بناء ھيكل الشمس إلى ما كان عليه، وكان جنود .قائد المدينة أن "

وطلب من ". الزباء"خزائن  الثالث قد نھبوه وخربوه، وأمر باالنفاق عليه وبتزيينه وتجميله من األموال التي استصفيت من
وأرسل بعض نفائس الھيكل إلى عاصمته لتوضع في معبد الشمس . ارسال كاھن ليدشن المعبد" رومة"مجلس الشيوخ في 

ولم يتمكن القيصر من اصالح ما أفسده . الذي أقامه ھناك، ومنھا أعمدة مصورة غير أن ما أفسده الدھر ال يصلحه العطار
   .تدمر الزباء" تدمر"عد المعبد معبدا كما كان، ولم تعد السھر على يديه، فلم ي

، فأرجعھا "تدمر"عن أرض تدمر، غزا الفرس ويظھر أنه غزا قوة كانت قد أرسلت لمساعدة " اوريليانوس"وقبل أن يرحل 
ا من الفرس، قائدا على الحدود لحمايتھ" Dux" بدرجة " Saturninus" " ساترنينوس" على أعقابھا، ثم عين قائده المحنك 

، فكان الحظ فيھا حليفه و احتل اإلسكندرية وقبض على التاجر الحاكم، الذي "فيرموس"وتوجه إلى مصر للقضاء على ثورة 
وبذلك أعاد معيد الشرق إلى الرومان . لقب نفسه قيصرا، فأمر بمعاقبته بعقاب السراق واللصوص، أي بصلبه على الصليب

بعد ھذه االنتصارات وانتصارات أخرى أحرزھا في غالية، عاد إلى عاصمته . لى الرومانالشرق المنفتل منھم مرة أخرى إ
وصفا رائعا، اشترك فيه " Flavius Vopiscus"للميالد في موكب قيصري عظيم وصفه المؤرخ " 274"في سنة 

أبنائھا، وقيل كالھما، مصارع وعدد غفير من األسرى من مختلف األقوام، ومن بينھم الملكة الزباء ومعھا أحد " 1600"
ھرمز بن "زوج الزباء وھي مزينة بالذھب والجواھر، وعجلة أھداھا " أذينة"عجلة : وبعض رعاياھا، وثالثة عجالت ملكية

وتقدم الموكب عشرون . الخاصة التي أعدتھا لتدخل فوقھا منتصرة عاصمة الرومان" الزباء"إلى القيصر، وعجلة " سابور
ثم إلى قصر " الكابيتول"سار إلى . ات جيء بھا من فلسطين وليبيا ومصر وأماكن أخرىفيال وعدة وحوش وحيوان

. واحتفل الشعب في اليوم الثاني احتفاال خاصا كانت فيه ألعاب مختلفة وكان فيه تمثيل وسباق مختلف األنواع". االنبراطور"
" تيبور"ع منذ نھايته في بيت خصص بھا في كان ھذا االحتفال نھاية فصل وبداية فصل جديد، قضى على الملكة أن تقب

"Tibur "عاشت في عزلة في ھذه البقعة من ايطالية، ولم يتحدث عنھا مؤرخو . مع أوالدھا، وأن تعتزل السياسة والشرق
بعض المؤرخين اليونان عن زواج الزباء . ويظھر إن ما ذكره. شيئا بعد أن صارت من سواد الناس" أورليانوس"عصر 

   .عضاء مجلس الشيوخ ھو أسطورة من األساطير العديدة التي راجت بعد ذلك عن حياة ملكة الشرقبعضو من أ

". البسفور"في أثناء عبور القيصر مضيق " وھبالت"وأما أوالد الملكة، فقد ذكرت قريبا إن بعض المؤرخين أشار إلى غرق 
وزعم في ". تيبور"، فأسكن مع أمه أيضا في "Timolaus" "تيم هللا"وأما ". رومة"وأشار آخرون إلى انه نقل مع أمه إلى 

وزعم أيضا انه عاش . في أثناء االحتفال بموكب النصر" Herennanus" "حيران" "خيران"رواية انه مات مع أخيه 
تربيليوس "وروى المؤرخ . وروي أيضا انھا زوجت بناتھا بأعيان من الرومان". الالتين"وصار خطيبا مصقعا من خطباء 

وذكر إن . ، إن ذرية الزباء كانت في ايامه"م 354حوالي سنة "، وھو من رجال القرن الرابع للميالد "Trebellius" "يوبول
" أنبروميوس"ومعاصر القديس " فلورنسة"أسقف مدينة " Zenobius" "زنوبيوس"األسقف الشھير القديس 

"Ambrosius "كان من نسلھا أيضا.  

سوى قرية " م Diocletian" "Diocletian"" 285 - 305" "ديوكليتيانوس" "يانوسديوقليط"ولم تكن تدمر في عھد 
أن " مالال"ويخبرنا المؤرخ . صغيرة وقلعة من قالع اسود لحمايتھما من ھجمات القبائل وغزوھا للمدن القريبة من البادية

االب سبستيان "ويرى . ابنيتھا فيھا، وذلك بعد عقده الصلح مع الفرس، ورمم بعض" Castra"ابنتى " ديوقليطيانوس"
  .أنه اضطھد نصارى تدمر كما فعل في سائر االقاليم" رتزفال
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" تاودوسيوس"وقد عين " فينيقية"كانت تسمر مقاطعة تابعة لوالية " م 450"للميالد . وفي حوالي القرن الحامس
والظاھر أن وظيفتھا كانت حماية . "تدمر"فرقة من الجند لحراسة " م 450 - 408"الثاني " ثيودوسيوس" "تيودوسيوس"

اللجيون "بعد الميالد، فھي " 400"أما الكتيبة الرومانية التي عسكرت فيھا في حوالي سنة . الحدود من ھجمات رجال البادية
   .األول" Illyrian" "األليري

ه في أثناء سفره من للميالد أن" 435"المتوفى في حوالي سنة " Alexander the Acoemete" "إسكندر"وذكر الراھب 
الفرات إلى مصر قابله الجنود الرومان المعسكرون في القالع بكل ترحاب وقدموا له ولمرافقيه كل المساعدات الممكنة، وانه 

وقد قطع . وجد قالعا مقامة على طول حدود الفرس والروم على مسافات تتراوح من عشرة أميال إلى عشرين ميال رومانيا
  .، ويقصد بھا مدينة تدمر"سليمان"مدينة  الحدود ھذه حتى بلغ

" م527"في أوائل تبوئه الحكم ." مJustinianus" "527 - 565" "جستنيانوس" "يوسطنيانوس"وأمر القيصر 
وأمده باألموال . لترميم ما تھدم من المباني واعادة المدينة إلى ما كانت عليه" تدمر"بالذھاب إلى " Armenius" "أرمينيوس"

 Phoenice" "فينيقية لبنان"مقاطعة " Dux"ھذا المشروع، كما أمر بتقوية حامية المدينة، وان تكون مقر حاكم الالزمة ل
Libanesia " بروكوبيوس"وذلك لحماية الحدود خاصة حدود األرض المقدسة، وذكر المؤرخ" "Procopius "" إن

وال تزال آثار ھذا العھد باقية حتى . وحسن موارد مياھھاالقيصر المذكور قوى أسوار المدينة وقالعھا وحصنھا تحصينا قويا، 
   .اآلن

ويسكن في ". يوسطينيانوس"لالنراطورية في أيام " Limes Interior"على الحدود الداخلية " تدمر"وقد كانت مدينة 
من ھذه المنطقة تغزو و. القبائل المحالفة للرومان" Limes Exterior"المناطق التي بين ھذه الحدود وبين الحدود الخارجية 

وقد كان سلطان الروم وقواتھم العسكرية أقوى في الحدود الداخلية منھا على الحدود الخارجية التي كان يقوم . القبائل الحدود
بالدفاع عنھا رجال القبائل الحليفة بالدرجة األولى بأجور ومخصصات تدفعھا الحكومة إلى رؤسائھا لضمان حماية تلك 

نت القبائل العربية قبل الميالد وبعده تقلق راحة سكان الحدود وتزعج الحاميات الموكول اليھا أمر سالمتھا، وقد كا. الحدود
وكان من الصعب االطمئنان اليھا ثم إن البادية كانت تصدر لھم بين حين وآخر بضاعة . وتكون مصدر خطر دائم للحكومات

فكان على تلك الحكومات مداراتھا واكتساب ود القوية منھا، "حدود معا، جديدة منھا، وموجة عنيفة تزعج القبائل القديمة وال
في زمانه من ھذا الوضع وبرم به، ففكر في ادخال الرعب في نفوس " مDecius" "249-251" "دقيوس"ويقال إن القيصر 

  .ر خطر ورعب لالعرابھذه القبائل وقھرھا، فجاء بأسود اصطادھا من افريقية في البادية لتتناسل وتتوالد ولتكون مصد
". م 634"ولم تزل على ھذا الشأن حتى فتحھا المسلمون سنة . وقد اتخذ بعض ملوك الغساسنة تدمر منزال لھم ومحل اقامة

   .وقد أثر تحول الطرق التجارية في مركز ھذه المدينة كثيرا وال شك. غير انھا منذ تركتھا الزباء لم ترجع إلى ما كانت عليه

" مارينوس"األسقف : مدونة في سجالت األعمال الكنسية، منھم" تدمر"أسماء عدد من أساقفة مدينة  وانتھت الينا
"Marinus " وقد حضر المجمع النيقاوي"Nicaa" "Nicaea " 357" "يوحنا"للميالد، واألسقف " 325"الذي انعقد سنة 
الثاني المشھور " يوحنا"، و "م 451"عام  المنعقد" Chalcedon" "خلقيدون"وقد ورد اسمه في سجالت أعمال مجمع " م

خليفته لدفاعه عن " يوسطينوس"وكان نفي في عھد ". م581 -491"القيصر " نسطاس" "أنسطاس" "انستاس"في أيا 
ويستدل من وجود أساقفه في تدمر على انتشار النصرانية في ". م518"ولقوله بطبيعتين في المسيح سنة " المجمع الخلقيدوني"

  .ينةھذه المد

في الزمن الحاضر ثروة تأريخية مطمورة تحت األنقاض ستفيدنا والشك فائدة كبيرة في تدوين تاريخ المدينة " تدمر"وفي 
لقد عثر فيھا على كتابات آفادتنا كثيرا في تدوين تأريخ المدينة، ولكن ما سيعثر عليه منھا مما ھو . وتأريخ صالتھا بالخارج

وقد قام علماء بالتنقيب في مواضع منھا، للكشف عن المواضع . دنا أكثر في كتابة تأريخھامطمور سيفيدنا ايضا، وقد يفي
  .غير إن المدينة ال تزال في انتظار من يكشف عنھا. المھمة منھا، وكتبوا عنھا

ما ھو ووردت في الكتابات التدمرية أسماء اصنام عديدة عبدھا التدمريون، بلغ عددھا زھاء اثنين وعشرين صنما، منھا 
". شمس" "شمش"ومنھا ما ھو إرمي، وعلى رأس آلھة تدمر اإلله . معروف ومشھور عند العرب، وأسماؤھا أسماء عربية

يرح "، و"بعل"، أي "بل"ومن ھذه األصنام . وقد اتصفت دياناتھم بمزايا النظام الشمسي الذي تركزت عليه ديانة عرب الشمال
أي " اشتر"، "رحيم" "رحم"، و "الالت"أي " الت"و" عجل بعل"و " عجل بول"" عجل بل"، و "يرح بعل" "يرح بول" "بل
  ".عزيز" "عزيزو"، و"ملك بعل" "ملك بل"عند العرب الجنوبيين، و " عثتر"، و "عشتار"
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" جد"و " رب السماوات" "بعل السماوات"،أي "بعل شمين" "بل شمين" "بل شمن"، و "اشر"، و "اب جل"، و "سعد"و 
   .وغيرھا

ثر في تدمر على مقابر عديدة خارج أسوار المدينة على التالل المشرفة عليھا تذكر األحياء عباد المال بالمصير المحتوم وع
  .الذي سيواجه كل حي غني أو فقير أو متوسط، تضم رفات من تستقبلھم ثم التسمح، لھم باالنتقال منھا إلى دار أخرى

ضمت بيوت األبدية ھذه . على القبر" بيت األبدية"ل المدينة كل االجادة باطالقھم انھا دور األبدية واالستقرار، وقد أجاد أھ
بعضھا على ھيأة أبراج ذوات غرف تودع فيھا الموتى، وبعضھا على ھيأة بيوت ذوات غرفة : رفات اآلباء واألبناء إلى األبد

ھذه ھي مدينة . األبدية ورسمت صورھم عليھاواحدة مزينة بالنقوش وأنواع الزخرفة كتبت على جوانبھا أسماء ساكنيھا في 
  .األموات تشرف على مدينة األحياء وتضحك منھا

  "زنوبية"حصن 

وتحصينھا وتجميلھا، " تدمر"، على ما يظھر، في نقاط عاصمتھا إلى موضع آخر، وقد عملت على تقوية "الزباء"لم تفكر 
من األبنية التي كانت فيھا قبل أيام الملكة قد صيرت باسمھا، غير انھا ولو إن كثيرا . ومعظم االثار الباقية فيھا ھي من أيامھا

" زنوبية"وابتنت مدينة على نھر الفرات لحماية حدودھا من المشرق عرفت ب .عنيت عناية فائقة بتحسين عاصمتھا وال شك
نت للزباء أخت يقال لھا زبيبة، فبنت وكا: "بقوله" الطبري"ويظھر إن ھذه المدينة ھي التي أشار اليھا . وھو اسمھا باليونانية

وجعله اسم " زبيبة" "زنوبية"، فجعل المدينة قصرا، وصير اسم المدينة وھو "لھا قصرآ حصينا على شاطىء الفرات الغربي
وكانت فيما ذكر قد "إن مدائن الزباء على شاطىء الفرات من الجانب الشرقي والغربي، " المسعودي"وذكر . أخت للزباء
وذكر أيضا انھا حفرت سربا من تحت سريرھا وبنته ". فرات وجعلت من فوقه أبنية رومية، وجعلته أنقابا بين مدائنھاسقفت ال

إن أبا الزباء اتخذ " ابن الكلبي"وذكر . وقد أشير إلى ھذا النفق في قصة مقتلھا. حتى خرج من تحت الفرات إلى سرير أختھا
   .اخل المدينةالنفق لھا وألختھا، وكان الحصن ألختھا د

عمدت إلى الفرات عند " "الزباء"، وزعم إن "الخانوقة"إن المدينة التي بنتھا الزباء على شاطىء الفرات ھي " البكري"وذكر 
قلة مائه فسكر، ثم بنت في بطنه ازجا جعلت فيه نفقا إلى البرية وأجرت عليه الماء، فكانت اذا خافت عدوا دخلت إلى النفق 

سميت بالزباء صاحبة جذيمة "انھا : ، قال"الزباء"تلك المدينة " ياقوت الحموي"وسمى ". اختھا الزبيبةوخرجت إلى مدينة 
، وھي "عدان"إن في مقابلھا على الضفة الثانية من الفرات مدينة تدعى : وقال" عزان"ودعاھا في موضع آخر ". األبرش

  .ألخت الزباء

ن داخل المدينة من معبدھا أو من قصر الملكة ومن تحت السور إلى سرا من نفق سري، يمر م" الزباء"ويظھر إن ھرب 
الخارج، ھو الذي أوحى إلى أھل األخبار قصة ذلك النفق الطويل الذي زعموا أن الملكة بنته تحت األرض من قصرھا إلى 

تحت . يا سراديب وقنواتوقد عثرعلى بقا. نھر الفرات، حيث مدينتھا الثانية، وھو نفق يجب أن يكون طوله مئات من األميال
أسوار تدمر وقالعھا تشير إلى وجود أنفاق للھرب منھا عند االضطرار، ولكنھا ال يمكن أن تكون على شاكلة نفق أھل 

  .األخبار بالطبع

على الفرات أيضا، ساعد وجوده في تثبيت ھذه القصة في رواية " زنوبية"وال يستبعد احتمال وجود نفق في حصن 
  .األخباريين

، ويقابله في الضفة الثانية "الحلبية"أن ھذه المدينة ھي الموضع الذي يعرف اليوم باسم " E.Herefeld" "ھرتسفلد"ويرى 
وينسب بناء . ھي المدينة التي بنتھا الزباء" الزليبية"وھو يعارض رأي من يدعى أن ". الزليبية"من النھر موضع آخر يسمى 

القصر الثاني الذي نسب بناؤه إلى " الحلبية"ويرى بعض الباحثين احتمال كون . كذلك" الزباء"إلى " الحلبية" "حلبية"موضع 
   .الحاليه" السبخة"ھي مدينة " زنوبية"وذھب بعض آخر إلى أن . الزباء، وذكر في الروايات العربية

آشور نصربال "ر التي بنيت بأم" Dur Karpati"" "Nibarti Aschur" "دور كرباتي"ھي " الحلبية"أن " موسل"ويرى 
  .فيما بعد" الزباء"ثم " زنوبية"قبل الميالد، وأنھا عرفت ب " 877"عام " Asurnazirpal" "الثالث
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" فلوغيسية"الى عزم الملكة على اذالل مدينة " زنوبية"سيب بناء مدينة " سبستيان رتزفال"ويعزو 
"Vologasia"Vologesias "" جيسياأل"المعروفة في الكتابات التدمرية باسم" "Ologesia" "وھي في نظر "ألجاشيا ،

بنو " "إألرشيكيين"من ملوك " فلوكاس" "فلوجاس"على نھر الفرات في لواء الحلة بالعراق، بناھا " الكفل"بعض الباحثين 
 وذلك الستجالب التجارات الواردة عن طريق نھر الفرات من أقاصي الھند والشام وآسية. لئميالد" 60"حوالي سنة " أرشك

  .منافسة ھذه المدينة ببناء مدينة جديدة تقع في منطقة نفوذھا على نھر الفرات" الزباء"فرأت . الصغرى
، تحمل اليھا بضائع أھل الشام وسواحل البحر المتوسط، وتنقل "ألجاشيا"تتاجر مع ھذه المدينة العراقية " تدمر"وكانت قوافل 

يقود ھذه القوافل زعماء شجعان خبروا الطرق وعرفوھا معرفة جيدة، . لعراقبضائع الھند وايران والخليج وا" تدمر"منھا إلى 
وطالما عمل لھم رجال القافلة والمساھمون في أموالھا، التماثيل، تقديرا لھم وتخليدا ألسمائھم . ولھم في المدينة مقام محترم

يوليوس "ھا رجال قافلة لزعيمھم وقائدھم من ذلك كتابة دون. وكتبوا شكرھم لھم على الحجارة، ولدينا نماذج عديدة منھا
. في العراق" الجاشيا"، ألنه أحسن اليھم حين قاد قافلتھم وأوصلھا سالمة الى "أورليوس زبيد بن مقيمو بن زبيدا عشتور بيدا

الھم في أثناء لمناسبة توفيقه في حمايتھم وحماية أمو" نسى بن حاال"وكغاية أخرى دونھا جماعة قافلة تولى قيادتھا زعيم اسمه 
" 142"من سنة " نيسان"وقد صنعوا لذلك تمثاال له في شھر " Ologesia" "ألجيسيا"والى " الفرات"ذھابھم وعودتھم الى 
   .للميالد تخليدا السمه

" يوسطنيانوس"فلما استرجعھا . فدمرھا" زنوبية"بعد الميالد على " 540"األول في حوالي سنة " خسرو"قد استولى 
وقد عثر على بقايا المباني التي تعود الى أيامه، . ، أعاد بناء ما تھدم منھا"مJustinianus" "527 - 565" "جستنيانوس"

حفيد البناء البيزنطي الشھير " Isidoros Miletus" "أزيدوروس الملطي"و " يوحنا البيزنطي"وبعضھا من عمل معماريه 
غير إن اصالحات ھذا القيصر لم تضف الى حياة . تلك العماراتكلفھما القيصر انشاء " Hagia Sophia" "أيا صوفيا"

" 610"ففي سنة . المدينة عمرا طويال، لقد كانت نوعا من أنواع الحقن المقوية،تقوم الجسم الى حين ولكنھا ال تمنحه االبدية
" شھربراز"فقد عبر . مارالثاني وأنزل فيھا الخراب والد" خسرو"ھاجمھا " Phokas" "فوقاس"وفي أيام القيصر . للميالد

"Shahrvaraz " زنوبية"للميالد، واستولى على مدينة " 610"من عام " أغسطس"نھر القرات في اليوم ألسادس من شھر "
"Zenobia ." وأخذ نجمھا منذ ذلك الحين في األول، فلم يسمع عنھا شيء، حتى انھا لم تذكر في اخبار الفتوح، ويدل ھذا

" Zenobia" "زنوبية"أن األيام أثرت في مدينة " بروكوبيوس"يذكر في ذلك الحين ويحدثنا المؤرخ على أنھا لم تكن شيئا 
، فأنزلت فيھا الخراب، وتركھا أھلھا، فانتھز الفرس ھذه الفرصة ودخلوھا وتمكنوا بذلك من الولوج في "الزباء"مدينة 

بناء ھذه المدينة وأحكم حصونھا وجدد " سطنيانوسيو"األرضين الخاضعة للروم دون أن يشعر الروم بذلك، ولذلك أعاد 
قالعھا وأنزل الناس فيھا، وأسكن فيھا حامية قوية جعلھا تحت امرة قائد، وأقام لھا سدودا من الحجارة لحمايتھا من فيضان 

   .الفرات، وقد كانت مياه الفيضان تصل اليھا فتلحق بھا أضرارا جسيمة

" Commageneقوماجين "والروم ابتنوا قالعا بنيت جدرانھا باللبن لحماية كورة أن الفرس " بروكوبيوس"وذكر المؤرخ 
، وحماية حدود االنبراطورية الفارسية الواسعة "Euphratesia" "كورة الفرات"وھي الكورة التي كانت تعرف قبال بأسم 

" ديوقليتيانوس" "ديوقلطانوس"المشرفة على البادية من الغزو أيضا، ومن جملة ھذه الحصون ثالثة حصون أمر القيصر 
"Diocletianus "" ببنائھا، منھا حصن"Mabri" "Mambri " جستنيانوس" "يوسطنيانوس"الذي أصلحه القيصر "
"Justinianus " زنوبية"ورممه، ويقع على مسافة خمسة أميال رومية من" "Zenobia ." و"Mambri" ھو خرائب ،
  ".الحلبية"من على مسافة سبعة كيلومترات " شيخ مبارك"

وھي على ھيأة أبراج تتألف من طابقين أو ثالثة . إال مقابر خارج أسوار المدينة" الحلبية"في " تدمر"ولم يبق من آثار عھد 
وتشاھد بقايا قبور . طوابق وأھرام بنيت على الطريقة التدمرية في بناء القبور، غير أنھا دونھا كثيرا في الصنعة وفي الفن

  ".تدمر"قبور في المدن الواقعة قي منطقة الفرات األوسط، أي المنطقة التي خضعت لحكومة مشابھة لھذه ال
ويالحظ انتشار ھذا النوع من القبور في المناطق التي سكنھا العرب في أطراف الشام والعراق في العھد البيزنطي، خاصة في 

أيضا حيث نجد شبھا كبيرا في أشكال " بطرا"بل وفي . كذلك" الحضر"وفي " Edessa" "الرھا"و " حمص"وفي " تدمر"
والنتشار ھذا النوع من القبور في . القبور المنحوتة من الصخر على ھيأة أبراج ذوات رؤوس تشبه الھرم في بعض األحيان

مناطق سكنتھا أغلبية من العرب المتحضرين، نستطيع أن نقول انھا نمط خاص من أنماط بناء القبور كان خاصا بالعرب 
   .تحضرينالم

" Resapha: "، وھي"Palmyrena" "كورة تدمر"أسماء عدد من المواضع جعلھا في عداد أماكن " بطلميوس"وذكر 
" Goaria"و " Danaba"و " Adacha"و " Palmyra"و " Adaba"و " Putea"و " Oriza"و " Cholle"و
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، وتقع ھذه "Alamatha"و " Sura"و " Alalis"و " Atera"و " Admana"و " Casama"و " Aueria"و
" الرصافة"، فھي "Resapha"و أما . العاصمة" تدمر"، فھي "Palmyra"أما . المواضع الثالثة األخيرة على نھر الفرات

" 840"ومن ذلك نص يعود إلى سنة " Ra-sap-pa"وھي مدينة قديمة ورد خبرھا في النصوص المسمارية فدعيت فيھا ب 
  .بھا، المقدس عند الغساسنة" St.Sergius" "سرجيوس"ضريح القديس  قبل الميالد، وقد اشتھرت بوجود

، وتقع ھذه المواضع على السكة الرومانية الممتدة "الطيبة"، فھي "Oriza"وأما ". الخلة" "الخو لة"، في "Cholle"و أما 
  ".تدمر"من الفرات إلى 

" تدمر"يقع على السكة الرومانية المارة من ، و"بيار جحار"، وھو موضع "Beriarac"، ھو "Putea"أن " موسل"ويرى 
  ".Occaraba"إلى موضع 

الواقع على مسافة سبعة " أبو الفوارس"، فقد ذھبا إلى أنه "Moritz" "موريتس"و " Muller" "ميلر"أما المستشرقان 
فة خمسة ، وھو على مسا"القطار"أيضا إلى احتمال كونه " موريتس"وذھب . كيلومترات في غرب جنوب غربي تدمر
  ".تدمر"وعشرين كيلومترا إلى الشمال الشرقي من 

، ويقع على أربعة عشر كيلومترأ "الحير"، فكان حصنا رومانيا كذلك، يعرف في الزمن الحاضر ب "Adada"أما موضع 
قد و" Adaba"، وھو اسم قريب من "Adidi"، وعند الحافات الغربية لمرتفع "Oriza" "الطيبة"الى الجنوب الشرقي من 

  .الواقع على الحافات الشمالية لھضبة تدمر" خربة العاشقة" "خربة العاشجة"إلى أنه الموضع المسمى ب " ميلر"ذھب 
" أرك"، وھو "Harac"و " Archa"بعض التحريف، وأن األصل الصحيح ھو " Adacha"أن في كلمة " موسل"ويرى 

   .الواقع على طريق تدمر وفي الشمال الشرقي من المدينة" رك"

  ".موسل"على رأي " البصيري"، وھو موضع خرائب "تدمر" "دمشق"، فيقع على طريق "Danaba"وأما 

ويظھر إن ھذه المدينة ". Goareia"كذلك، ذكرھا على ھذا الشكل " Goaria"إلى " اصطيفانوس البيزنطي"وأشار المؤرخ 
وھي في " البخراء"، ويظن انما "Goarene"باسم كان لھا شأن في تلك األيام، واذ أطلق اسمھا على منطقة واسعة دعيت 

عند بني إرم " Goareia"وقد عرفت ب ". تدمر"زمننا خرائب تقع على ستة وعشرين كيلومترا إلى الجنوب من 
على " Cehere"ھو الموضع المسمى ب " Goaria"الى إن " Benzinger" "بينتزنكر"و" ميلر"وذھب ". اآلراميين"

خان "ھو المكان المسمى ب " Cehere"، ويرى ان "موسل"وھو رأي يعارضه . ام االنبراطوريةالخارطة الرومانية ألي
  .البخراء"الواقع على مسافة تزيد على مئة كيلومتر في جنوب غرب " عتيبة

في مؤلفات أخرى، " Eumari" "Euhara" "Euarius"، ھو موضع "Aueria" "Aueira" "Aberia"ويظھر إن 
  ."الحوارين"وھو موضع 

وأما ". موسل"على رأي " المنقورة"، فھو على طريق دمشق المؤدي إلى تدمر، وھو خرائب خان "Casama"وأما 
"Admana" "Odmana" "Ogmana" فھو موضع ،"Ad-Amana " في الخارطات الرومانية لالنبراطورية على ما

  .كذلك" موسل"على رأي " خان التراب"يظھر، وھو موضع 

خان " "أبو الشامات" "خان الشامات"على الخارطة الرومانية، وھو موضع " Adarin"ھر انه موضع ، فالظا"Atera"وأما 
  .عليه"موسل"، وھو رأي ال يقره "دير عطية"فيرى انه موضع " ميلر"أما ". موسل"على رأي " أبو الشامات

ويظن ". بطلميوس" عند" Sura"فيقع في غرب " Alalis"وأما ". موسل"على رأي " سورية"ھو " Sura"وموضع 
  ".طابوس"في مقابل " Alamatha"و " Sura"أنه يقع بين موضعي " موسل"

   عانة

وھي ال تزال موضعا معروفا حيا على ". عانة"، أي "Anatha"ذكرت أن التدمريين كانوا قد وضعوا حاميات لھم في مدينة 
. في الكتابات المسمارية" A-na-at" "A-Na-Ti"و " An-at"و " Anat"ب " عانة"نھر الفرات في العراق وعرفت 
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وقد تكونت مملكة صغيرة . في النصوص البابلية القديمة" Ha-na-at" "ت-نا -خا"و " H-na" "نا-خ "وعرف موضعھا ب 
  ".الكالسيكيين"في مؤلفات " Anatha"بھذا االسم أمتدت رقعتھا إلٮالخابور،وعرفت المدينة ب 

-An"، واسم مدينة "Ana-tu" "Anat"في وجود صلة بين اسم اإلله " Eduard Meyer"" أدور ماير"ويشك المستشرق 
at" عانة"، أي."  

وقد تمكن أصحابھا بفضل موقعھم . الجزر الواقعة في النھر، وھي خصيبة، وفي مأمن من غارات األعراب" عانة"ومركز 
ا السبب استعمل اآلشوريون في الغالب رجاال من أھلھا ولھذ. ھذا من التحكم في القبائل المجاورة لھا ومن أخذ الجزية منھا

توكلتي "الذي دفع الجزية الى الملك " سوخي"حاكم " Ilu Ibni" "ايلو ابني"وفيھا كان يقيم ". Suhi" "سوخي"لحكم منطقة 
  .قبل الميالد" Tukulti Enurta" "889 - 4 88" "أنورتا الثاني

من " 443"ويرجع تأريخھا إلى شھر أيلول من سنة ". Littmann"الكتابة المرقمة برقم في " الحيرة"و " عانة"قد ذكر اسم 
. حامي القوافل والتجارات" شيع القوم"للميالد، وورد فيھا اسم اإلله " 132"من سنة " سبتمبر"التأريخ السلوقي، أي شھر 

حا، دل على إن نفوذ تدمر قد بلغ ھذا المكان، فإذا كان ذلك صحي. الحيرة الشھيرة في العراق" حيرتا"ويظھر إن المراد ب 
" جذيمة"وان للقصص الذي يرويه األخباريون عن ملوك الحيرة والزباء أصال تطور على مرور األيام فتكونت منه قصة 

   .والزباء

ة مدينة ، وكان فارسا في حامي"روح"أي " روحو"، من قبيلة "عبيدو بن غانمو بن سعدالت"وصاحب ھذه الكتابة رجل اسمه 
الذي ال يشرب خمرا، وھو حامي " شيع القوم"وقد دون كتابته ھذه بمناسبة تقديمه مذبحين إلى اإلله ". عانة"وھي " عنا"

وھي تعني أن ھذا اإلله كان يشرب . بعد اسم ھذا اإلله" الذي ال يشرب خمرا"ويالحظ أن أكثر الكتابات تذكر جملة . القوافل
شيع "ويظھر إن طائفة من الناس حرمت عليھا الخمرة، ودعت إلى مقاطعتھا، واتخذت . عه تجنبھاالخمر وال يحبھا، فعلى أتبا

الذين كانوا يتقربون إلى إلھھم " ذو الشرى"أي " Dussares" "دشرة" "دسره"وھي على نقيض عباد اإلله . حاميا لھا" القوم
  .ھذا بشرب الخمر

التي عثر " Marius Maximus"ماريوس مكسيموس "كرھا في قائمة ولم يرد ذ. وال نعرف متى استولى الرومان عليھا
للميالد في ضمن المخافر الرومانية التي كانت في المناطق الوسطى " 211"والتي يعود تأريخھا إلى سنة " Dura"عليھا في 

أن الرومان ، و"Parthians" "الفرث"كانت في ذلك الوقت في أيدي " Anath" "عانة"ويظھر منھا أن . لنھر الفرات
" روستوفستزف"كما ذھب " Alexander Severus" "اسكندر سويرس"قد يكون في أثناء حملة . دخلوھا بعد ذلك

"Michael Rostovtzeff " غورديانوس"الى ذلك، أو في أيدي" "Gordianus " اولمستيد"كما ذھب "
"A.T.Olmstead "الى ذلك.  

" Anath"وورد اسمھا . الذي مر بھا" تراجان"أثناء حديثه عن أسطول في " أريان"المؤرخ " Anatha" "عانة"وقد ذكر 
، وكان قد اعتنق النصرانية وبنى جملة "م 379 - 309" "سابور الثاني"أحد قواد الملك " Ma'ajn" "معين"في خبر 

اطىء ، فبنى على ش"عانة"، ثم لم يكتف بذلك، فذھب إلى "Schiggar" "شجار" "سنجار"ديارات، ونصب القس على
   .الفرات وعلى مسافة ميلين منھا ديرا استقر فيه سبع سنوات

ولما أرسل . وأجلوا السكان عنھا. للميالد حاصرھا الروم، وألحقوا بھا أضرارا كبيرة" 363"وفي سنة 
وصده " Chosroes" "كسرى"لمناوشة " عانة"للميالد قوة على " 591"في عام " Varamus" "Varaious"فاراموس"

" الثعلبية"وفي القرن السابع للميالد، كان مقر أسقف قبيلة ". كسرى"وع الى فارس، قتل الجنود قائدھم، وانضموا إلى عن الرج
  .في ھذه المدينة

  الصفويون: الفصل السادس والثالثون

وھم  ".الصفاة"، نسبة إلى أرض "الصفويين"والى ھذا العھد تجب اضافة قوم من العرب أطلق المستشرقون عليھم لفظة 
وقد دونوا خواطرھم أحيانا على األحجار، وتركوھا في . أعراب ورعاة كانوا يتنقلون من مكان إلى آخر طلبا للماء والكأل
وقوم تنتشر الكتابة بينھم على ھذا النحو، ال يمكن أن . مواضعھا، ومنھا استطعنا اإللمام بعض الشيء بأحوالھم وأخبارھم

  .وم من األعرابية، بل ال بد أن نتصور انھم كانوا على شيء من الثقافة واإلدراكنتصورھم أعرابا على النحو المفھ
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انھم أخذوھا من : واذا سألتني عن سبب اختيار المستشرقين لھذه التسمية واطالقھا على أصحاب ھذه الكتابات، فإني أقول لك
صخور سود تقول لك انھا خرجت إلى ھذا اسم أرض بركانية عرفت بالصفا وبالصفاة، تغطي قشرتھا الخارجية حتى اليوم 

المكان من باطن األرض، وان براكين ثائرة مزمجرة غاضبة كانت قد قذفت بھا إلى ظھر األرض فاستقرت في أمكنتھا ھذه، 
وھي تسمية قديمة تعود إلى ما قبل . فلعلھا أصابت أقواما كانت تعيش في ھذه المواضع أو مارة بھا فأھلكتھا ؟ومن يدري

" زيوس الصفوي"وورود اسم إله عرف ب " Safathene: "م، بدليل انھا وردت في نص يوناني على ھذه الصورةاإلسال
"Zeus Safathenos"أي نسبة الى ھذه األرض ،.   

، فتسمية ليست بتسمية عربية قديمة، وليست علما على قوم معينين أو على قبيلة معينة، وانما ھي تسمية حديثة "الصفوية"أما 
ھا المستشرقون على قبائل عديدة كانت تنتقل من مكان إلى مكان طلبا للماء وللكأل، لرعي ماشيتھا التي تكون ثروتھا أطلق

فنحن في . ورأس مالھا، تراھا يوما في أرضع النبط، ويوما آخر في بالد الشام حيث كان الرومان ثم البيزنطيون يسيطرون
  .ة، بل أمام قبائل عديدة حرفتھا الرعي والغزو وكفىھذا الموضع لسنا أمام مملكة أو حكومة مدين

ومن نسميھم بالصفويين إذن ليسوا بقبيلة واحدة وال بجنس معين، وإنما ھم قبائل متنقلة، كانت تتنقل في ھذه األرضين 
عن تلك القبائل ويعود الفضل إلى الكتابات التي عثر الباحثون عليھا في اعطائنا فكرة . الواسعة، في أزمنة مختلفة متباينة

  .المتنقلة، وفي حصولنا على أسماء بعض تلك القبائل التي كان ينتسب اليھا أصحاب تلك الكتابات

   .أخرى، في مثل الدراسات اللغوية والدينية وتطور الخطوط ودراسة أسماء األشخاص والقبائل وما شاكل ذلك

النظر ويدعو إلى العجب من أمر األعراب في ذاك العھد  وانتشار ھذه الكتابات وتناثرھا في أرضين صحراوية، أمر يلفت
الذين كانوا يقرأون ويكتبون مع انھم أبناء بادية، وقد عاشوا قبل اإلسالم بزمان طويل، ثم إن خطھا يلفت إليه النظر أيضا، فھو 

حياني، ويعني ھذا أن خط عربي، ولد من األم التي نسلت الخط العربي الجنوبي، وھو قريب من الخط الثمودي والخط الل
العرب كانوا يكتبون قبل الميالد بخط أود أن أسميه بالقلم العربي األول، أو القلم العربي القديم منه تفرعت األقالم العربية 
ا المتنوعة فيما بعد، فوجد ما نسميه بالقلم المسند وباألقالم العربية الشمالية، وذلك لظروف كثيرة ال مجال للكالم عليھا في ھذ

وھو يدل على أن الصفويين وأمثالھم من األعراب لم يتأثروا بالثقافة اإلرمية مع قربھم منھا واتصالھم بھا، وطغيانھا . المكان
على الثقافات األخرى في العراق وفي بالد الشام، فبقوا مخلصين لقلمھم القديم، فكتبوا به، ولم يستعملوا قلم بني إرم كما فعل 

وكتبوا بلھجاتھم أيضا ولم يكتبوا بلغة بني إرم كما فعل غيرھم من . ن في مدن العراق والشام وقراھماالمقيمي" أھل المدر"
  .العرب الحضر

أن الصفويين كانوا يحاكون الجنود الرومان واليونان في تسجيلھم خواطرھم وذكرباتھم على " Dussaud" "دوسو"وقد رأى 
أولئك الجنود في أثناء أدائھم واجباتھم العسكرية في بالد الشام وعلى الطريق  الحجارة، فقد وجد الباحثون أحجارا دون عليھا

ولكن وجود كتابات صفوية عديدة من القرن األول قبل الميالد يثبت . الرومانية ذكرياتھم وخواطرھم ونزولھم في تلك األمكنة
نود الرومان واليونان في تدوين خواطرھم إن الصفوين كانوا يدونون خواطرھم بھذا األسلوب، وذلك قبل شروع أولئك الج

على ھذا األسلوب، وانھم كانوا يدونون خواطرھم ھذه على األحجار وبھذا الشكل ألن ھذه الحجارة كانت ھي ورق كتابة أھل 
   .البادية، فكتبوا عليھا كما يكتب أھل الحضر على الرق والخشب والورق وغيرھا من وسائل الكتابة

  .ات عمر أقدم الكتابات الصفوية الى القرن األول قبل الميالدويرجع علماء الصفوي

فما عثر عليه من الكتابات الصفوية، . أما آخر ما عثر عليه من كتابات، فيرجع إلى القرن الثالث بعد الميالد، على رأيھم أيضا
  .ھو من عھد تبلغ مدته زھاء أربعة قرون

عند أصحابھا، اال انھا مجھولة لدينا، لذلك لم نستطع االستفادة منھا في وقد أرخت بعض ھذه الكتابات بحوادث محلية عرفت 
فقد أرخ بعضھا بسنة وفاة قريب لصاحب الكتابة، أو بوقت نزوله في المكان الذي كتب به . تكوين رأي في زمن كتابتھا

د كذا من األيام أو من السنين من الكتابة، أو بوقت نزوله في المكان الذي كتب به الكتابة،أو بوقت ھربه من الرومان أو بع
رؤية قريب له أو وفاته، ومثل ھذه الحوادث، ال تفيد المتأخرين شيئا، وال تساعدھم في تثبيت زمن تدوينھا بوجه صحيح 

وأرخ بعضھا بحوادث أعم، اال انھا ذكرت بأسلوب فوت علينا معرفة زمان وقوع الحادث بوجه مضبوط، فقد . مضبوط
أما . وھي سنة كان يعرفھا صاحب الكتابة وأصحابه". سنة الخصام مع اليھود"، أي "سنت نزز اليھد"ب أرخت كتابة منھا 
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فأية خصومة من تلك الخصومات قصد صاحب . نحن فال نعلم من أمرھا شيئا، فقد خاصم العرب اليھود كثيرا في تأريخھم
الملك المكابي، فھذه الثورة يجب أن " ھيرود الكبير"على " Trachonitis"فإذا كان قد قصد ثورة العرب أھل اللجاة . الكتابة

أما اذا كان صاحب النص قد قصد خصاما آخر، فإننا ال .". م. ق 14"والسنة ." م. ق 23"تكون قد وقعت فيما بين السنة 
   .نستطيع التكھن عنه من نصه ھذا، لما قلناه من تعدد الخصومات بين العرب واليھود

ومرد على "، "بصرى"الفرس إلى " الميديين"من تمرد صاحب الكتابة على الروم، وذلك سنة مجيء وأرخت كتابة أخرى بز
ولما كانت األخبار لم تشر إلى اكتساح . ، أي الميديين من الفرس"الماذويين" "ھمذى"وقصد ب " رم سنت أتى ھمذى بصرى

قصد استيالء الفرس عليھا في ذلك الزمن، أي  ، ظن من عالج ھذه الكتابة أن صاحبھا"م 614"قبل سنة " بصرى"الفرس ل 
في السنين األولى من سني مبعث الرسول، حيث غلبت الفرس على الروم، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم، غير أن ھذا 

بة يجب أن الفريق عاد فأبدل رأيه، ألنه وجد أن ھذا الرأي ال ينسجم مع نوع الكتابة واألبحاث االثارية التي دلت على إن الكتا
يجب أن يكون قبل ذلك بكثير، وقد يكون " بصرى"، ورأى لذلك أن استيالء الفرس على "م 614"تكون أقدم عھدا من سنة 

وقع في القرن األول قبل الميالد، غير أننا ال نملك نصوصا تأريخية تشير الى وصول الفرس إلى ھذا المكان، واستيالئھم عليه 
تلك الكتابة المؤرخة قد أوجدت لنا مشكلة، لم نتمكن من حلھا بسبب الغموض الوارد فيھا عن  وھكذا نجد أن. في ذلك الزمن

  .سنة استيالء الفرس على بصرى

وقد . أو فروا من الروم، أو تمردوا على الروم وأمثال ذلك من تعابير" نجوا من الروم"وطالما قرأنا في الكتابات أن أصحابھا 
ولما كانت بالد الشام . ي كانت في أيدي الرومان، ثم انتقلت إلى الروم، وھم اليونان البيزنطيونقصدوا بالروم بالد الشام الت

   ".وبالد الروم" "الروم"أي " روم" "رم"تحت حكم المذكورين، عبروا عنھا ب 

العتراف لقد كان الصفويون بحكم نزولھم في أطراف بالد الشام على اتصال بالروم بل اضطروا الى الخضوع لحكمھم وا
والتوغل شماال وجنوبا في بالد الشام بحثا عن الماء والكأل وعن القوت، كما اضطروا الى مراجعة قرى بالد . بسيادتھم عليھم

وھذا مما يدفعھم الى التخاصم أحيانا مع . الشام ومدنھا لالمتيار ولبيع ما عندھم من فائض منتوج أيديھم ومن حاصل حيواناتھم
، في شأن أمور األمن، أو أخذ حقوق الحكومة منھم، فيقبض "الكمارك"وحراس الحدود ورجال الجباية و موظفي األمن الروم 

الروم على من يقاوم منھم، أو يتھرب من األداء، أو يقتل، أو يقوم بأعمال مخالفة، فيلقونه في السجن في و يقتلونه، ولھذا نجد 
وھربه من الروم واستنشاقه نسيم الحرية، . وعاد إلى حريته. ومبعض الكتابات وقد سجلت حين ھرب صاحبھا من سجن الر

. معناه اللجوء إلى البادية واألحتماء بھا حيث يصعب على الجنود الروم الوصول اليھا للقبض عليھم واالقتصاص منھم
  .والبادية حصن أمين لألعراب

ئر العرب بھم وبأمثالھم من الدول األجنبية ويظھر من ھذه النصوص أن شأن الصفويين بالروم لم يكن يختلف عن شأن سا
مثل الفرس، فھم مضطرون بحكم وضعھم إلى التسليم لسلطان الدول األجنبية ما داموا ضعفاء ال يستطيعون مقاومة األعاجم، 
فإذا تغيرت األحوال، وظھرت مواضع ضعف في األجنبي، اھتبل األعراب الفرص، فانقلبوا عليه حتى يرضيھم أو يظھر 

وھكذا كان الصفويون ينتھزون الفرص، فمتى وجدوا تغرة في سلطان الروم وموضع ضعف في حراسة حدودھم، . هقوت
ھاجموھم منھا حتى ينالوا ما يبتغون من مغنم، وقد ينقلب الحادث عليھم بالطبع، لسوء تقدير في الموقف، وھذا ما يحدث في 

  .ربح، وقد يندحر فيخسر كل شيءكل غزو أو حرب، وھو شيء طبيعي فقد ينتصر المحارب في

، "صبح"، و"سلم"و " دمصى"، و "حوالة" "حولت"، و "حضى"و " حز ن"و " كر" "جر"، و "ھكدل" "ھجد ل"، و "تر"
   ".املكت"، و "ھمضر"، و "يحرب"، و "وقمر"، "فرث"، و "غر"، و"عوذ"، و"عبد"، و"ضف"و

" زد"، و"حمي"، و "حضى" "حظى"، و "حرم"، و "حمد"، و "جوا"، و "جعبر"، و "بكس"، و "اشلل: "ومن القبائل الصفوية
" نمرت"، و "معيص" "معصى"، و "ماسكة" "مسكت"، و "فضج"، و "عمرة" "عمرت"، و "عذل"، و "زھر"، و "زيد"
  ".حميد" "حماد" "حمد"، و "نسمان"أي " نسمن"، و "ھذار" "ھذير" "ھذر"، و "نميرة" "نمارة" "نمرة"

، و "ال تيم"أي " ال تم: "عندنا، مثل" آل"قبل اسم القبيلة في كثير من الكتابات الصفوية، وتؤدي فيھا معنى " ال"وترد لفظة 
وھي بمعنى إن المذكور أو المذكورين من القبيلة ". ال حد" "ال حد"، و "آل آدم" "ال ادم 0"و " آل عوذ"بمعنى " ال عوذ"

  .المسمى المسماة، أو من العشيرة المذكورة، أو من البيت
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بھذا المعنى في النصوص الصفوية يدل على إن لغة ھذه القبائل وھي قبائل عربية شمالية تشارك لغة القرآن " ال"وورود 
  .الكريم في ھذه الخاصية

وقد ورد في احداھا إن حربآ كانت قد نشبت بينھا وبين قبيلة أخرى، . ورد اسمھا في عدد من الكتابات الصفوية" عوذ"وقبيلة 
  ".جد عوذ"وقد يكون السم ھذه القبيلة صلة باسم اإلله ". وائل"أو " ويل"أو " وعل"ھا أسم

بالعراق، ويرد " وادي حوران"في بعض االكتابات الصفوية التي عثرعليھا في " نعمان"، أي "نعمن"وقد عثر على اسم قبيلة 
  .اسما ألشخاص، ومنھم بعض ملوك الحيرة" نعمان"

، أو "آل صائح"، أي "آل صح"، أو "ال صح"حدي الكتابات التي عثر عليھا في العراق، وھي قبيلة وقد ورد اسم قبيلة في ا
معروفا في ائعراق، وھو اسم عشيرة فقد يكون له صلة بھذه التسمية " الصائح"وما زال اسم ". الصائح"، أو "آل صيح"

  .القديمة

الينا أسماء مواضع عديدة ال يزال بعضھا يسمى باألسماء الواردة في وقد أفأدتنا ھذه الكتابات من الناحية الجغرافية، اذ قدمت 
   ".الخارطات"وقد يمكن في المستقبل دراسة األسماء األخرى لتثبيت مواضعھا وتعيينھا على مصورات األرض . تلك الكتابات

في نص سجله رجل اسمه وقد ورد ". الرحبة"، وھو "رحبت"ومن المواضع التي ورد اسمھا في الكتابات الصفوية، موضع 
من "، أي "رحبت -بن ال "، وذكر انه "خنن بن العاتق"، أو "حنين بن العاتق"، أو "حنان ابن العاتق"، "حنن بن ھعتق"

وقد ". آل حمد"أو " الحمد" "ال حمد"، وانه كتب كتابته ھذه في السنة التي دار فيھا قتال مع قبيلة "من آل رحبة"، أو "الرحبة
ھو اسم موضع كذلك، وان الذين نزلوا في ھذين " الحمد"كما إن . ھو اسم موضع" الرحبة"حثين إلى أن ذھب بعض البا

، وذلك على نحو ما نجده في عربيتنا من ذكر "آل حمد"و " آل رحبة: "المكانين وفي أمكنة أخرى نسبوا أنفسھم اليھا فقالوا
ن نزلوا في الموضعين انتسبوا إلى المكانين، فاستعملوا لذلك لفظة في االنتساب، وان ھذا معناه إن أولئك األعراب الذي" آل"
  .وكأنه إسم قبيلة" ال رجبة" "ال رجبت"، قبل الموضع، فظھر االسم "آل"، أي "ال"

ولھذا المظھر من التسميات واالنتساب شأن كبير في موضوع دراسة أنساب القبائل، إذ فيه برھان ودليل على أن إالقامة في 
ن سببآ لالنتساب إليه، ثم لتحويل ذلك النسب الى اسم جد، وأن ما يرويه أھل األخبار في ھذا الباب مثل انتساب موضع تكو

اسم موضع ماء نزلوا عليه فدعوا ا به، يجب أن ينظر اليه نظرة اعتبار، ال رفض " غسان"، وأن "غسان"الغساسنة الى 
اب األنساب واألدب، أو الواردة في الكتابات الجاھلية أمثلة عديدة من ھذا وفي أسماء القبائل العربية المدونة في كت. وازدراء
  .القبيل

، "ھنمرت"، و "بصر"، وقد ذكرت على ھذه الصورة "بصرى: "ومن األماكن التي ورد ذكرفي النصوص الصفوية
  ".حجر"و " الشبكي"أي " ھشبكى"، و "النمارة"، أي "النمرت"

عند اليونان والالتين، و " Hegrae"و " Hegra"المعروف في عربيتنا، وھو " الحجر"موضع قد يراد به " حجر"و 
   .عند النبط" حجرو"و " حجرا"

أي " ال بن شبب -خل "في الكتابات الصفوية كذلك، كالذي ورد في نص دونه رجل اسمه " تيماء:أي" تيما"وورد إسم مدينة 
  ".تيماء"، وھو من أھل "أبرش" ، وقد تذكر فيه رجال اسمه"ايل ابن شبيب -خليل "

ولم يكن الصفويون كما يبدو بوضوح من كتاباتھم ومن صور الحيوانات التي نقشوھا على األحجار أعرابا ممعنين في 
األعرابية على نحو عرب البوادي البعيدين في البادية، حيث يقضون حياتھم فيھا، فال يختلطون بالحضر، وال يمتزجون 

خير تعبير يمكن اطالقه عليھم ليميزھم عن " رعاة"نوا أشباه أعراب وأشباه حضر، وربما كان تعبير بالحضارة، وإنما كا
فقد كان الصفويون أصحاب ماشية، لھم ابل، يعيشون عليھا، ويتاجرن بھا، ولھم خيل يركبونھا، والخيل كما ھو . غيرھم

قليلة المياه، ولھم المعز والغنم والحمير والبقر، وھي من معروف ال تستطيع الحياة في البوادي القاحلة العميقة والرمال ال
وقد كانت حياتھم حياة رعي، . ولذلك يجب أن يكون أصحابھا من طبقة الرعاة. الحيوانات التي تحتاج إلى رعي ومراعي

مياه كثيرة، نجدھم في الشتاء في مكان، ثم نجدھم في الصيف في مواضع أخرى قريبة من الجبال حيث يكون الجو لطيفا وال
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ليكون في استطاعتھم االبتعاد من حر الحرار ومن سموم األرض القاحلة في الصيف، ولتستمتع ماشيتھم بجو لطيف فيه ما 
   .يغريھا من خضرة نضرة ومن ماء عذب زالل

ز وولد ورعى ھمع: "إن في بعض ھذه الكتابات تعبيرا عميقا عن ذكاء فطري يعبر عن طراز حياة الصفويين، فكتابة مثل
وقف على "، أو "ورعت البقر في ھذا الوادي"، أي "ورعى بقر ھنخل"، أو !ورعت المعز وولدت الشياه : "، ومعناھا"شھي

، ھي تعابير، وان بدت ساذجة مقتضبة ال يكتبھا حضري، غير انھا تمثل في الواقع ذكاء فطريا عميقا، "قبر فالن وحزن
أھل الرعي، وھو حس مرھف فيه بساطة وفيه اقتضاب في نبتا من وحي الصحراء ونوعا من التعبيرعن حس أھل البادية أو 

وكتابات يكتبھا أناس يحيون بعيدين عن . البسيطة الممتدة إلى ما وراء البصر على نمط واحد، وشكل ال تغيير فيه وال تبديل
ي وال تنفع اال بمقدار، ال يمكن أن حضارة المدن، ويعيشون بين أشعة الشمس وضوء القمر في بيوت وبر أو شعر معز ال تق
  .تكون اال على ھذا النحو من البساطة، ولكنھا بساطة ذكي يحاول بذكائه التعبيرءن حياته تلك

ونجد ھذا الذكاء الفطري في الصور المرسومة للحيوانات، فقد أراد مصوروھا أن يعبروا عن غرائزھم الفنية بصورة 
ورسموا بعض المناظر المؤثرة . فوھا ورأوھا، بصورة بدائية، ولكنھا معبرة أخاذةمحسوسة ترى، فرسموا صور حيوانات أل

في حياتھم مثل الخروج للصيد ومعارك الصيد، فنرى على بعض األحجار فارسا وثد حمل رمحا طويال، ونرى مشاة وقد 
جاال يطاردون غزاال أو ضأنا، حملوا أقواسا وتروسا صغيرة مستديرة لوقاية أجسامھم من السھام أو من الحيوان، ونرى ر

ونرى أناسا فرسانا ومشاة يطاردون أسدا، ونرى غير ذلك من صور بدائية من ھذا القبيل، مھما قيل فيھا، فإنھا صور رائعة 
   .ال يمكن أن يحفرھا فنان بأحسن من ھذا الحفر، وھو في مثل ھذا المحيط، وليست لديه من آالت الحفر غير ھذه االالت

رمحا طويال، ھي صورة المحارب الفارس " منقوشة على األحجار التي ترينا الصفوي وقد ركب حصانه معتقالوالصور ال
وما زال البدو في . عند الصفويين، وھي في الواقع صورة الفرسان األعراب، سالحھم الرئيسي الرماح، يطعنون بھا خصمھم

وأما . القديم، يحاربون به خصومھم في المعارك القبلية البدائيةبعض البوادي من جزيرة العرب يحملون ذلك السالح التقليدي 
المحارب الماشي، فإنه يحارب بالقوس وبيده الترس كما يظھر من بعض الصور، وھو ال بد أن يكون قد استعان بأسلحة 

  .لعراكأخرى بالطبع، مثل السيوف والفؤوس والحجارة وكل ما ثقع يده عليه مما يصلح أن يكون مادة للقتال وا
إن الصور التي تمثل الناس، وھم يطاردون الغزالن أو بقر الوحش و األسد أو الحمار الوحشي، ھي صور مفيدة جدا تتحدث 

وقد كانت لحوم بعض تلك الحيونات . عن وجود تلك الحيوانات في تلك األماكن وفي تلك األوقات، وعن طرقھم في صيدھا
ھم، كما أن لوجود صورة الحصان شأنا في اظھار أن الصفويين وغيرھم كانوا طعاما شھيا لمن يصطادھا وآللھم وجماعت

  .يعرفون الخيل في تلك األزمنة، وأن الحصان العربي كان موجودا يومئذ

، وھي تسمية تدل "إله الجبل" "إاله ھاجيل" "إله ھجبل"وفي جملة ما عثر عليه من أسماء آلھة الصفويين اسم إله عرف ب 
أو أن عبدته ھؤالء قد أخذوه من أناس " إله الجبل"انوا من سكان جبل أو أرض مرتفعة، ولھذا نعتوا إلھھم ب على أن عبدته ك

" االجبل"وھو يقابل اإلله المسمى ب . كانوا قد خلقوا إلھھم من ارتفاع أرضھم، وصار إلھا من آلھة الصفويين
" إله الجبل"تعني " Elagabal"فإن لفظة " Emesa" "حمص"وھو كناية عن الشمس، وكان يعبد في " Elagabal"أو"
وقد كان أھل مكة يقدسون الحجر األسود . وعباد الحجر األسود كانت معروفة عند الجاھليين" حجر أسود"وقد رمز إليه ب "

   .في مكة ويتقربون إليه

كان الذين أخذوا مكانھم أميين ھل  ؟وال ندري من حل في محل الصفويين فأخذ مواطنھم، ولم اختفت كتاباتھم بعد عھدھم ھذا 
الذين أخذوا مكانھم ھم أعراب مثلھم، كانوا أقوى منھم، لذلك تغلبوا عليھم على  ؟ال يقرأون وال يكتبون فكانت أيامھم صما بكما

ال  ولكننا ال نستطيع تحديد ھوية أولئك األعراب وتعيين أسماء قبائلھم، كما أننا. ھذا جواب ال شك فيه. وفق سنة البادية
نستطيع التحدث عن سبب سكوتھم وعدم ترك آثار كتابية لھم تتحدث عن أيامھم وعن قبورھم وأصدقائھم وما شاكل ذلك من 

إن الغساسنة، ھم آخر من نعرف أنھم كانوا في ھذه األرضين وفيما جاورھا وكذلك قبائل . أمور الى زمن مجيء اإلسالم
  .نھم تركوا كتابات تتحدث عنھمعربية أخرى مثل لخم وكلب،ولكننا ال نعرف أ

وبين أسماء األشخاص المدونة في النصوص الصفوية أسماء تشبه أسماء أھل مكة والعرب الشماليين شبھا كبيرا، ويحملنا ھذا 
  .ونجد ھذا التشابه في أمور ثقافية أخرى،سأتحدث عنھا في األماكن المناسبة. على تصور إن ثقافة الصفويين عربية شمالية

" قصي بن كالب"، أي "قصيو بن كلبو"وقد ورد اسم ". قصي"، أي "قصيو: "ألسماء الواردة في النصوص الصفويةومن ا
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قصي "، أي "قصيو بن اذينت"و ". قصي بن روح"أي " قصيو بن روحو"وورد . وكان من رجال الدين. في أحد النصوص
   ".بن أذينة

ائل العربية الشمالية ھاجروا من جزيرة العرب إلى الشمال، فسكنوا ويرى بعض المستشرقين إن الصفويين ھم مثل سائر القب
، غير انھم لم يكونوا قد اندمجوا في أثناء تدوينھم كتاباتھم بالثقافة السامية الشمالية كما اندمج غيرھم مثل "الصفاة"في منطقة 

وتعبر عن ھذه . لجنوبية منھا موطنھم القديمالنبط، بل كانوا ال يزالون محافظين عاى صالتھم بالجزيرة وال سيما بالعربية ا
الصلة بعض الخصائص اللغوية التي ترجع على رأيھم إلى أصل عربي جنوبي، غير إنھم تأثروا بالطيع بمن اختلطوا بھم 
وبمن تجاوروا معھم من الساميين الشماليين أو العرب الشماليين، ويظھر أثر ھذا االختالط على رأيھم أيضا في األسماء 

  .الكلمات والتعابير الخاصة التي نقرأھا ثي ھذه النصوصو

ليطلق على الكتابات التي " ھاليفي"ال تعني شعبا معينا أو قبيلة معينة، وإنما ھي اصطالح أوجده " الصفويون"إن كلمة : قلت
اسا تركوا لنا كتابات ومواضع أخرى، لذلك يجب أال يفھم أننا نقصد أن" حوران"و " اللجاة"عثرعليھا في مواضع متعددة من 

متشابھة كتبت بقلم واحد، ليظھر أنھم كانوا بين البداوة والحضارة فالحين ورعاة لھم قرى ومزارع، وربما كانت لھم تجارات 
فقد يكونون اذن من قبيلة واحدة، وقد يكونون جملة قبائل، وقد تكون لھم . أيضا، غير أننا ال نعرف من أمرھم شيئا كثيرا

وربما كانوا أتباعا للسلطة القائمة في بالد الشام تتحكم فيھم بنفسھا .. نعرف من أمرھا شيئا، وربما ال يكون لھم ذلكال " امارة"
  .أو بواسطة أمراء أو سادات قبائل

وقد يكون الصفويون أناسا وصلت أسماؤھم الينا، وكتب المؤرخون عنھم، ولكننا ال نعرف أنھم ھم الذين نبحث عنھم، ألننا 
أصطالح جديد مبھم، ظھر كما قلنا في القرن التاسع عشر، ليست له حدود واضحة وال معالم مرسومة، فال ندري نحن  أمام

  .في الواقع ما نريد، قد يكون ھؤالء أسالف غساسنة الشام، وقد يكونون غيرھم

   مملكة الحيرة: الفصل السابع والثالثون

، وبينھم في ذلك جدل على التسمية طويل عريض، "الحيرة"آراء في أصل اسم ولالخباريين واللغويين وعلماء تقويم البلدان، 
وايرادھا ھنا يخرجنا عن صلب الموضوع، . كما ھو شأنھم في أكثر أسماء المدن القديمة التي بعد عھدھا عنھم فحاروا فيھا

ھا، وتعرف مذاھب القوم فيھا، وھي أقوال ال تستند إلى نصوص جاھلية، وال إلى سند جاھلي محفوظ، ومن أحب الوقوف علي
  .فعليه بمراجعة تلك المظان، كما إن لبعض المحدثين آراء في ھذا الباب

" حيرتو" "حيرتا" "Harta" "Hirta" "Herta" "حرتا"ومعظم المستشرقين، يرون انھا كلمة من كلمات بني إرم، وانھا 
في " حيرتو" "حيرتا"، وان "Haser" "حاصير"عبرانية كلمة السريانية األصل، ومعناھا المخيم والمعسكر وانھا تقابل في ال

ولھذا زعم . كذلك" الحاضرة"و " حاضر"و " الحضر"عند االسالميين وھي في معنى " العسكر"التواريخ السريانية تقابل 
  ".الحضر"اسم المكان المعروف في العراق أخذ من ھذا األصل العربي، أي من " الحضر"بعض المستشرقين إن 

، كما عرفت "حيرتا دي طياية"، "الحيرة مدينة العرب"في مؤلفات بعض المؤرخين السريان، فعرفت ب " الحيرة"د عرفت وق
  ".حيرة النعمان التي في بالد الفرس: "، أي"حيرتو د نعمان دبيث بورسويي"، فورد "النعمان"بأسماء بعض ملوكھا مثل 

وال بد أن يكون الشتھار . ، تعبير شائع معروف في العربية كذلك"انحيرتا دي نعم" "حيرة النعمان"ويالحظ إن تعبير 
  .سبب حمل الناس على نسبة ھذه المدينة إليه" النعمان"باسم " الحيرة"

، ھي "بن عدى" "برعدى"التي ورد في التلمود أن بانيھا ھو " حوطرا" "حواطره"ويرى بعض، علماء التلمود أن مدينة 
، وأن مؤسسھا "Nehardea" "نھر دعه"االسم، بدليل أن التلمود يذكر أنھا ال تبعد كثيرا عن وقد حدث تحريف في . الحيرة

   ".عمرو بن عدي"، ويقصد به "برعدى"ھو 

وقد ورد أن ". الحميرة"، الوارد في التلمود، ھو "حرته دار جيز" "حارتا دار جيز" "حرتت دار جيز"ويظن أن موضع 
ويرى بعض الباحثين احتمال وجود صلة بين ھذا الساحر وبين قصة . تلك المدينةوھو ساحر، ھو الذي بنى " ارجيز"
  ".حيرة العرب"و " معسكر العرب"أيضا، أي " حيرتا دي طيبه"وعرفت في التلمود ب ". الخورنق"باني " سنمار"
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توفي سنة "ميالد من مؤرخي القرن السادس ال" John of Ephesus" "يوحنا األفسوسي"وقد ذكر اسم الحيرة في تأريخ 
" يشوع العمودي"، كما ذكرھا "حيرة النعمان التي في بالد الفرس: "، أي"حيرتود نعمان دبيت بور سوبي: "، فقال"م 585

"Josua Stylites ." وكان عليھا إذ ذاك اسقف اسمه "م 410"وورد اسمھا في المجمع الكنسي الذي انعقد في عام ،
  ".حيرتا" "حيرته"اسقف " ھوشع"لى القرارات باسم اشترك فيه ووقع ع" Hosha" "ھوشع"

في كتابة يرجع " عانة" "عاناتا"و " الحيرة" "حيرتا"إلى ورود اسم مدينتين ھما " تدمر"وقد أشرت في أثناء حديثي عن مملكة 
فإذا . فيھا اآلن ھذه ھي الحيرة التي نبحث" حيرتا"وقلت باحتمال أن تكون . للميالد" 132"تأريخھا الى شھر أيلول من سنة 

  .كان ذلك صحيحا، كانت ھذه الكتابة أقدم كتابة وصلت الينا حتى اآلن ورد فيھا ھذا االسم

، "Stephen of Byzantium" "اصطيفان البيزنطي"و " Glaucus" "كلوكس"التي أشار اليھا " Eertha"ومدينة 
  .يرة على ما يظنتقع على الفرات، ھي ھذه الح" Parthian" "فرثية"وذكر أنھا مدينة 

إلى أنه " ابن العبري"، وقد ذھب "عاقوال"اسم موضع آخر قريب منھا ھي " الحيرة"وورد في بعض مؤلفات السريان مع 
  .غير أنه لم يحدد موقع ھذا المكان" عاقوالء"إلى " ياقوت"، وأشار "الكوفة"

وقيل عنھا انھا ". وليلة بالحيرة خير من دواء سنة  يوم"وقد اشتھرت الحيرة في األدب العربي بحسن ھوائھا وطيبه، حتى قبل 
ليست بعيدة عن الماء، وقد ورد ذكرھا كثيرا في " سيف البادية"، وھي على "منزل برئ مرئ صحيح من األدواء واألسقام"

  ".الكوفة"و " النجف"شعر الشعراء الجاھليين واالسالميين، وھي ال تبعد كثيرا عن 

أما . انه بسبب حسن ھواء الحيرة وصحته لم يمت بالحيرة من الملوك أحد، اال قابوس بن المنذر "حمزة األصفھاني"وقد ذكر 
لبيتة ليلة بالحيرة أنفع من تناول : "بقية الملوك، فقد ماتوا في غزواتھم ومتصيدھم وتغربھم، وانه بسبب ذلك قالت العرب

  ".شربة

وزعم . ، أخذوا ذلك من شعر الشعراء"الحيرة البيضاء"، و "الروحاء الحيرة: "وقد نعتت في المؤلفات االسالمية بنعوت منھا
  .إن وصفھم اياھا بالبياض، فإنما أرادوا أحسن العمارة: بعض أھل األخبار

بل يظھر إن ھذا . ويظھر من وصف أھل األخبار للحيرة أنھا لم تكن بعيدة عن الماء وأن نھرا كان يصل بينھا وبين الفرات
اما نواحيھا، فكانت قد بنيت على بحر النجف وعلى شاطئ الفرات، . فيھا، بحيث كون جملة انھار فيھا النھر كان متشعبا

ويرى بعض أھل . وربما كانت مزارع الحيرة وامالك أثريائھا قائمة على البحر وشاطئ النھر ومن أنھار الحيرة نھر كافر
  .األخبار إنه ھو نھر الحيرة

م الى أفول نجم الحيرة، اذ انتقل الناس من المدينة القديمة الى المدينة االسالمية الجديدة، وقد أدى ميالد الكوفة في اإلسال
غير انھا . واستعملوا حجارة الحيرة وقصورھا في بناء الكوفة، وھذا مما ساعد على اندثار تأريخ تلك المدينة الجاھلية وال شك

  .لھا فدخلت في عداد المدن المندثرةظلت أمدا طويال تقاوم في اإلسالم الھرم إلى أن جاء أج

  ".آل نصر"وب " آل لخم"وقد عرف ملوك الحيرة عند أھل األخبار ب 

، "آل محرق"وعرفوا أيضا ب . ، وذلك لشيوع اسم النعمان واسم المنذر فيما بينھم"المناذرة"وب " النعامنة"كما عرفوا ب 
  : وفيھم يقول الشاعر األسود بن يعفر

  محرق تركوا منازلھم وبعد إياد ماذا أؤمل بعد آل

  أرض الخورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد

ھشام بن : "وفي طليعة أھل األخبار الذين عنوا بجمع أخبار الحيرة األخباري الشھير، بل رأس أھل األخبار في أمور الجاھلية
، وكتاب ثان سماه "كتاب الحيرة وتسمية البيع والديارات ونسب العباديين" "ابن النديم"سماه " الحيرة"فله كتاب في ". الكلبي
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وبا  -وھي مؤلفات لم تصل الينا ". كتاب عدي بن زيد العبادي"، وكتاب ثالث اسمه "ملك العربكتاب المنذر " "ابن النديم"
نرجو أن تكون في عالم الوجود، ليتمكن من يأتي بعدنا من الظفر بشيء جديد فيھا، قد يفيد عشاق تأريخ الحيرة  -! لألسف 

  .ويزيد في معارفھم

بشت بعض البعثات اآلثارية آثارھا، وعالجت مديرية اآلثار القديمة في العراق وقد زارھا نفر من السياح وكتبوا عنھا، كما ن
بعض نواح من تأريخھا، وقد توصل الحفارون إلى العثور على نقوش من الجبس مما تكسى به الجدر للزينة، وعلى جرار 

غير انھم لم يعثروا حتى االن . متعددة وآثار من ھذا القبيل صغيرة بعضھا من العھد الجاھلي وبعضھا من العھد االسالمي
  .على كتابات جاھلية تتحدث عن تأريخ تلك المدينة القديمة السيئة الحظ

وتأريخ ھذه المدينة قبل الميالد غامض ال نكاد نعرف من أمره شيئا، فلم يرد خبرھا في نص تأريخي مدون أو كتابة مدونة 
ذلك ال يتخذ دليال على انھا لم تكن مولودة قبل ھذا العھد، اذ يجوز انھا  وأقدم ذكر لھا ھو ما أشرت اليه، غير إن. قبل الميالد

ولعل المستقبل سيكشف عن تأريخھا القديم بالسماح . كانت قبل ھذا العھد قرية صغيرة، أو مدينة تسمى باسم غير ھذا االسم
   .لبطن األرض بإخراج ما في جوفھا من أسرار عن ذلك التأريخ

بما " بختنصر"وأخبر " نجران"لما قدم من " برخبا"إن : ھم يقولون". بختنصر"جعون عھدھا إلى أيام أما األخباريون، فير
أوحى هللا إليه، وقص عليه ما أمره به من غزو العرب الذين ال أغالق لبيوتھم وال أبواب، وان يطأ بالدھم بالجنود فيقتل 

على من كان " بختنصر"ھة دون هللا، وتكذيبھم الرسل واألنبياء، وثب مقاتلتھم ويستبيح أموالھم، وأعلمه كفرھم به، واتخاذھم آل
في بالده من تجار العرب، وكانوا يقدمون عليه بالتجارات والبياعات، ويمتارون من عندھم الحب والتمر والثياب وغيرھا، 

، ثم نادى في الناس فجمع من ظفر به منھم، فبنى لھم حيرا على النجف وحصنه ثم ضمھم فيه، ووكل بھم حرسا وحفظة
" بختنصر"فاستشار . بالغزو، فتأھبوا لذلك، وانتشر الخبر فيمن يليھم من العرب فخرجت إليه طوائف منھم سالمين مستأمنين

إن خروجھم اليك من بالدھم قبل نھوضك اليھم رجوع منھم عما كانوا عليه، فأقبل منھم، فأحسن اليھم، : ، فقال"برخيا"فيھم 
  السواد على شاطئ الفرات، فابتنوا موضع عسكرھم بعد، جزاني، ال جزاه هللا خيرا سليمة، أنه شرا جزاني" ربختنص"فأنزلھم 

  .اعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني

  .ھرب إلى عمان. فلما قال ھذين البيتين فاظ أي مات، وھرب سليمة

المعروف بجذيمة الوضاح أيضا على رواية " جذيمة األبرش"على رواية، و" عمرو بن فھم"أخوه " مالك بن فھم"وحكم بعد 
  .ھذا شيئا يستحق الذكر" عمرو"وال نعرف من أمر . أخرى

: ، وقد جعلته ابنا لمالك، وجعلت نسبه على ھذه الصورة"جذيمة األبرش"ھو " مالك بن فھنم"وتزعم رواية أن الذي حكم بعد 
ھو أول من ملك " مالك"إن والده : وقالت". دنان بن عبد هللا بن الغوثجذيمة بن مالك بن فھم ابن غانم بن دوس بن ع"

   .الضاحية في حكم ملوك الطوائف

وقد تحدثوا عنه، . أما حظ جذيمة األبرش، فھو خير من حظ الرجلين السابقين عنداألخباريين، فله في رواياتھم شعر وحديث
وبار ابن أميم بن لوذ "جعلوه من بني . انه وجعلوه في العاربة األولىونسبوا إليه الغزوات، وجاد عليه بعض الرواة فرفعوا زم

وأول من استجمع . من أفضل ملوك العرب رأيا، وأبعدھم مغارأ، وأشدھم نكاية، وأظھرھم حزما"، وصيروه "بن سام بن نوح
  .الحيرةانه أول من ملك " المسعودي"، وذكر "له الملك بأرض العراق، وضم إليه العرب، وغزا بالجيوش

: فقيل. كان به برص، فكنت العرب عنه، وھابت العرب أن تسميه به، وتنسبه إليه، إعظاما له"إنه : وقد وصفوه أيضا، فقالوا
أن جذيمة ھو صاحب النديمين اللذين يضرب بھما المثل، واستشھد " المسعودي"وذكر - ". جذيمة الوضاح وجذيمة األبرش

  : في مرثيته ألخيه مالك بن نويرة" يربوعيمتمم بن نويرة ال"على ذلك بشعر ل 

  وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدھر حتى قبل لن يتصدعا

، وكانا قد قدما من الشام، يريدان "بلقين"من " فرج بن مالك"مالك وعقيل، وھما ابنا : وقد ذكر ان النديمين المذكورين ھما
حاله، أسرع نحوھما يرجو الطعام والرعاية، فلما سأاله عن حاله، جذيمة، فوجدا فتى قد تلبد شعره، وطالت أظافره، وساءت 

، فلما رآه، فرح به فرحا كبيرا، لعودته "جذيمة"، سرا به كثيرا، وعنيا به، وأخذاه معھما إلى "عمرو بن عدي"وتبين لھما انه 
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رو عن الطوق، وكان الجن قد كبر عم: "إليه، ونظر إليه، ثم أعاد عليه الطوق، وكان جذيمة قد صنعه له قبال، ثم قال
فأصبحا يضرب بھما . قاال حكمنا منادمتك! ما حكمكما، أي ما طلبكما : لمالك وعقيل. وقال جذيمة. استطارته، أي خطفته

  .المثل

، وروى في ذلك شعرا، زعم ان قائله ھو سويد بن كاھل "أبو مالك"التي عرف بھا ھي " جذيمة"إن كنية " المسعودي"وذكر 
   :اليشكري

  إن أذق حتفي، فقبلي ذاقه طسم وعاد وجديس ذو السبع

  وأبو مالك القيل الذي قتلته بنت عمرو بالخدع

حسان بن تبع أسعد أبي "فأصاب . وما حولھم" جو"وذكر األخباريون إن جذيمة غزا طسما وجديسا،غزاھم في منازلھم من 
بمن معه، وأتت خيول تبع على سرية لجذيمة، فاجتاحتھا ، وقد اغار على طسم وجديس باليمامة، فانكفأ جذيمة راجعا "كرب

إن يكون حذرا في ھذه المرة، " الكلبي"وقد أراد ابن . وبلغ جذيمة خبرھم، فقال في ذلك شعرا دون منه الطبري احد عشر بيتا
ذا الحذر من الطبري، وجميل صدور ھ". ثالثة ابيات منھا حق، والبقية باطل: "أو إن يظھر نفسه في مظھر الحذر الناقد، فقال

أو من ابن الكلبي، وقد عودانا سرد ابيات من الشعر العربي، نسباھا إلى من ھو اقدم عھدا من جذيمة ولم يذكرا انه باطل، أو 
  .إن فيه حقا وباطال

حيرة في وفي جملة ما تحدث به األخباريون عن جذيمة انه تكھن وتنبأ، وانه اتخذ صنمين يقال لھما الضيزنان، وضعھما بال
فلم يقنع األخباريون بالحديث عن ملك جذيمة وحده، فأضافوا اليه التنبؤ . مكان معروف، وكان يستسقي بھما ويستنصر بھما

  .والكھانة وعبادة األصنام

وكان ال . وھو جذيمة األبرش كان ينزل األنبار ويأتي الحيرة ثم يرجع" جذيمة بن مالك بن فھم"وذكر بعض أھل األخبار إن 
فإذا شرب قدحا، صب لھذا قدحا ولھذا قدحا، وھو أول من عمل المنجنيق، وأول من . ادم احدا ذھابا بنفسه، و ينادم الفرقدينين

وھي . بقي على ذلك حتى نادمه مالك وعقيل، إلى غير ذلك من أقوال وروايات عنه. حذيت له النعال، وأول من رفع له الشمع
  .مجتمع في ايامه غير أثر الملك، مما حدا بالقوم أن يضعوا ھذه األقوال فيهتدل على انه كان قد ترك أثرا في ال

: وفيھا ورد في المثل". العصا"عند أھل األخبار بفرس له، ذكر انھا كانت من سوابق خيل العرب، اسمھا " جذيمة"واشتھر 
   .على زعم أھل األخبار" الزباء"وقتل على فرسه ھذه، فأخذ بثأره " قصير بن سعد اللخمي"وقد نجا ". إن العصا من العصية"

، فذكر له اسم غالم من لخم في أخواله من إياد، ھو عدي بن "عين أباغ"وھم يروون أن جذيمة كان يغازي إيادا النازلين ب 
 فبعثت إليه. فبعثت إياد قوما سقوا سدنة الصنمين الخمر، وسرقوا الصنمين،فأصبحا في إياد. نصر، له جمال وظرف، فغزاھم

تفاوضه على ارجاع الصنمين إليه على أن يكف عن غزوھم، ولكنه اشترط عليھم اعطاءه عدي بن نصر مع الصنمين، 
التي أحبته فيما بعد، في " رقاش"ويدعون انه تزوج اخته . فانصرف عنھم وضم عديا إليه، وواله شرابه. فوافقوا على ذلك

  .ابن أخت جذيمة الذي خلف خاله على الملك" بن عديعمرو ا"قصه يروونھا، ومن ھذا الزواج المزعوم كان 

عمرو بن "، فولدت له "عدي ابن ربيعة بن نصر: "وفي رواية من روايات األخباريين إن جذيمة زوج اخته من ابن عمه
  .الذي استطار به الجن" عدي

أذينة بن السميدع بن ھوبر  عمرو بن الظرب بن حسان بن"وفي جملة ما نسبه أھل األخبار إلى جذيمة من حروب حربه مع 
ويذكر ھؤالء أن الطرفين استعدا للقتال . وعمرو ھذا ھو أبو الزباء عند األخباريين. من عاملة العماليق" العمليقي" "العملقي

ولما اصطدما، قتل عمرو، فانھزم أصحابه، وعاد جذيمة بعد ھذا النصر إلى . استعدادا كبيرا،فجمعا كل ما امكنھما جمعه
  .ابنته الزباء" عمرو"وملك من بعد . ولم يشر الطبري إلى اسم الموضع الذي وقع فيه ھذا القتال. سالما قواعده

أما ملك جذيمة، فكان على حد قول األخباريين ما بين الحيرة واألنبار وبقة وھيت وناحيتھما وعين التمر وأطراف البر إلى 
ويفھم من بعض الروايات أيضا انه ملك معدا . رى المجاورة لبادية العربالغير والقطقطانة وخفية وما واالھا ورقة وسائر الق

   .بالمصيرة بين الخندقة وقرقيسيا" المضيق"وكانت داره بالموضع المعروف ب . وبعض اليمن
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لب من المواضع التي كان يخضع اعرابھا في الغا -على ما يظھر من روايات األخباريين-وھي . اما األنبار، فقد تحدثت عنھا
وأما ھيت، فھي من المواضع القديمة المعروفة قبل الميالد، وقد . واما بقة، فتقع على الفرات بين ھيت واألنبار. لحكم اللخميين

وقد . قبل الميالد 885الذي يعود عھده إلى حوالى سنة " Tukulti Enurta II" "توكلني أنورتا الثاني"ورد اسمھا في نص 
" Ispolis" "Ispoolis" "اسبولسي" "ايس بوليس"و " Is" "اس" "ايس"وھي . It" ،2" "ايت"و "" Id" "ايد"عرفت ب 

" Ihidakira" "ايھيداكيرة"و " Iha" "ايھي"و . في مؤلفات الكالسيكيين"" Diakira" "دياكيرة"و " Idikara" "ايديكاره"و
  .في مؤلفات عصر التلمود

وقيل ھي . وتقع بقة على مقرية من الحيرة. في أمر زيارته للزباء وفي بقة استشار جذيمة قصيرا على حد قول األخباريين
على شط الفرات بالقرب من األنبار وفي ملك " اليعقوبي"وقد جعلھا . حصن كان على فرسخين من ھيت على رواية ياقوت

  .وھي على الفرات بين األنبار وھيت، في رواية أكثر األخباريين. الزباء

وأما خفية، فھي أجمة في سواد الكوفة، بينھا وبين . البرية ال يبعد كثيرا عن الكوفة، وھو بالطف وأما القطقطانة، فموضع في
  .وقيل أيضا عين خفية. الرحبة، ينسب اليھا األسود المعروفة بأسود خفية، وھي غربي الرحبة،ومنھا إلى عين الرھيمة مغربا

خالد بن "فتحھا المسلمون على يد . مر، وھي على طرف الباديةبالقصب والت" شفاثا"القريبة من " جمن التمر"وقد اشتھرت 
   .للھجرة في ايام أبي بكر 12في سنة " الوليد

، وحكم "شابور بن أشك" "سابور بن أشلك األشغاني"إلى إن لحق ملك " حمزة األصبھاني"وقد طال عمر جذيمة على حد قول 
د الزباء في قصة مشھورة معلومة، رصعھا اإلخباريون بشعر وأمثلة، إما نھايته، فكانت على ي. على حد قوله أيضا ستين سنة

وجعل بعضھم مدة حكمه مئة وثماني عشرة سنة، اذ ملك في زمن ملوك الطوائف . تحدثت عنھا في أثناء كالمي على الزباء
دة ال بد أن تكون مدة وملك يحكم ھذه الم. خمسا وتسعين سنة، وفي ملك أردشير بن بابك وسابور الجنود ثالثة وعشرين سنة

  .حياته أطول من مدة حكمه

. ابنة الزباء الغسانية" مارية"إن جذيمة لم يزل ملكا مقيما بالخورنق، حتى دعته نفسه إلى تزويج " أبو حنيفة الدينوري"وذكر 
فجعل الملكة القاتلة . ، فقتلت جذيمة، ثم قتلھا قصير مواله"سابور"وكانت ملكة الجزيرة، ملكت بعد عمھا الضيزن الذي قتله 

بنتا من بنات الزباء عينھا، فدعاھا مارية، وبذلك أنقذ الزباء من تھمة القتل التي ألصقھا األخباريون بھذه الملكة، وجعلھا ملكة 
على الجزيرة، وجعل نسبھا في غسان، وغسان معادون منافسون آلل لخم، ثم أبى إال أن يجعل لجذيمة قصرا منيفا، فوقع 

لى الخورنق، وھو قصر الئق أن يكون قصر ملك، وخالف في ذلك رأي األخباريين الذين ينسبون ھذا القصر إلى اختياره ع
  .ملك آخر ھو النعمان

ھذا موضع أي قبر فھر بن : "، جاء فيه"أم الجمال"في نص نبطي ويوناني عثر عليه في " جديمت" "جذيمة"وقد جاء اسم 
ھذا النص على قصره أھمية بالغة، ألنه يشير إلى الصلة التي كانت بين األسرة ول". مربي جديمت ملك تنوح" سلي"شلي 

أكان زائرا ھذه الديار : ومن الصعب بالطبع استنتاج كيفية وفاة مربي الملك في ھذا الموضع. الحاكمة في الحيرة وعرب الشام
ما يكن من شيء، فقد أفادنا الحجر فائدة كبيرة مھ! أم جاء مع سيده في حرب فتوفي في ذلك المكان ! فأدركه أجله فقبر ھناك 

   .تنوخ" تنوح"بتدوينه اسم صاحب القبر، واسم جذيمة ملك 

وينھون ھذا . بدال من الخاء" تنوح"محرف الحاء " تنوخ"وكتب اسم " الدال"محرف " جذيمة"ويالحظ أن النص دون اسم 
" ابن دريد"وجعل . بعد الميالد" 270"ه إلى حوالي السنة ويرجع عھد". تنوخ"النص من أقدم النصوص التي ورد فيھا اسم 

  .، ومعناھا التكبير"التجھضم"من " جھضيم"، وجعل لفظة "بني جھنم"لجذيمة نسال، سماھم 

، "عمرو بن معاوية بن كندة"واسمه . ، وھي أم مرتع"زينب بنت جذيمة"أنه لم يلد لجذيمة غير " حمزة األصفھاني"وذكر 
ملك العمالقة والد الزباء، فانطوت له الزباء على " عمرو بن ظرب بن حسان بن أذينة"مره الشام، فقتل فغزا في آخر في ع
  .طلب الثأر حى قتلته

عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة ببن الحارث بن مسعود بن مالك بن غنم بن "وانتقل الملك بعد وفاة جذيمة إلى ابن أخته 
على رواية من ينسب مالك بن " رقاش بنت مالك بن فھم بن غنم بن عدثان: "مة، وھيأما أمه، فھي أخت جذي. نمارة بن لخم
  .فھم إلى عدثان



 

554 
 

عدي بن "في موضع، فيقول " نصرا"والد عمرو،إذ بجعله " عدي"لم يكن مستقرا في موضوع اسم " الطبري"ويالحظ أن 
ويظھر إن ذلك انما وقع له بسبب أخذه ". نصرعدي بن ربيعة بن :"في موضع آخر، فيقول" ربيعة"، ويجعله "نصر بن ربيعة

   .من روايات مختلفة، وعدم تدقيقه ونقده لتلك الروايات

ربيعة بن نصر "إن زمان حكم " ابن اسحاق"عن " سلمة"عن " ابن حميد"سندھا إلى " الطبري"ويفھم من رواية يرجع 
والرواية مضطربة مشوشة، يفھم منھا إن ". ان أسعدحسان بن تب"وملك ابنه " "تبان أسعد ابو كرب"كان بين ملك " اللخمي

ھذا لم " حسان"، وان "حسان"وبين حكم ابنه " تبان أسعد"كان نفسه قد حكم اليمن في الفترة الواقعة بين " ربيعة بن نصر"
ربيعة "رآھا  رواية الرؤيا التي" الطبري"ويزيدھا اضطرابا وتشويشا ذكر ". ربيعة بن نصر"بعد ھالك .اال. يتمكن من الحكم

وقع في نفسه إن الذي "لتفسيرھا له، وما كان من جوابھما له في تفسيرھا، حيث " شق"و " سطيح"وعرضھا على " بن نصر
قاال له كائن من امر الحبشة، فجھز بنيه وأھل بيته إلى العراق بما يصلحھم، وكتب لھم إلى ملك من ملوك فارس يقال له 

ربيعة بن "فيتبين منھا إن ". ة، فمن بقية ربيعة بن نصر، كان النعمان ين المنذر ملك الحيرةسابور بن خرزاذ، فأسكنھم الحير
في " ربيعة"ولكنھا لم تشرح كيف وجد . كان مقيما باليمن، وقد أقام بھا حياته، وان بنيه ھم الذين ذھبوا إلى العراق" نصر

، "ابن اسحاق"على  - على ما يظھر  -متعصبين لليمن وھي رواية شاذة، دسھا بعض ال ؟اليمن وكيف حكمھا وھو من لخم 
  .وللعلماء رأي فيه. وقد دست أخبار وأشعار على ابن اسحاق، فرواھا وصدق بھا من غير نقد وال تحقيق. فدونھا في أخباره

حبش على في تأويلھما لرؤيا بما يكون من غلبة ال" ربيعة بن نصر"أخبرا " شقا"و " سطيحا"ويزعم بعض أھل األخبار إن 
فلما سمع بذلك، اوجس في نفسه خيفة، فأحب إن يخرج ولده وخاصة اھله من ارض . أرض اليمن، وبغلبة الفرس بعدھم

اليمن، فوجه ابنه عمرا إلى يزدجرد بن سابور، أو إلى سابور ذي األكتاف، فأنزله الحيرة، فيومئذ بنيت، فضم عمرو إليه 
إلى الحيرة، واتصلوا باألكاسرة فجعلوا لھم على العرب سلطانا، فلما مات خلفه من اخوته وأھل بيته، فمن ھناك وقع آل لخم 

   ".جذيمة بن عمرو"بعده ابنه 

وانه بوفاته رجع الملك إلى حمير، فملك ذو نواس " قباذ بن فيروز"إن وفاة ربيعة بن نصر كانت في أيام " الدينوري"وزعم 
، وھو قول يخالف ما يرويه "قباد"فأرجع ايام ربيعة إلى قباذ . نفسهبعده، وھو ذو نواس صاحب تعذيب نصارى نجران 

  .وجعل ذا نواس المالك من بعده، وقد عاش ذو نواس بعد قباذ أمدا، فخالف في ذلك التأريخ وأقوال األخباريين. األخباريون
وأول من مجده أھل الحيرة ھو أول من اتخذ الحيرة منزال من ملوك العرب، : "عمرو بن عدي، فقال عنه" الطبري"ووصف 

في كتبھم من ملوك العرب بالعراق، واليه ينسبون، وھم ملوك آل نصر، فلم يزل عمرو بن عدي ملكا حتى مات وھو ابن مائة 
وعشرين سنة، منفردا بملكه، مستبدا بامره، يغزو المغازي ويصيب الغنائم، وتفد عليه الوفود دھره األطول، ال يدين لملوك 

خربت بعد ھالك . وذكر الطبري أن الحيرة". عراق، وال يدينون له، حتى قسم اردشير بن بابك في أھل فارسالطوائف بال
  .بختنصر، لتحول الناس عنھا إلى األنبار، وبقيت خرابا إلى أن عمرت في زمن عمرو بن عدي، باتخاذه إياھا منزال

، ورواية أخرى "رستاق باجرمي"ن الجرامقة، من وثم رواية تنسب نصرا إلى الساطرون ملك الحضر، وتجعل آل نصر م
لما أتى بسيف النعمان بن المنذر، دعا جبير بن " عمر بن الخطاب"فقد ذكر أن ". أشالء قنص بن معد"تجعل ملوك الحيرة من 
 إن الناس وھو من ولد عجم بن قنص، إال. من اشالء قنص بن معد: قال ؟يا جبير، ممن كان النعمان :مطعم فسلمه إياه، ثم قال

والذي عليه اكثر أھل . وكان جبير من أنسب العرب. لم يدروا ما عجم، فجعلوا مكانه لخما، فقالوا ھو من لخم ونسبوا إليه
   .ھم من اليمن، كانوا قد تركوا اليمن وھاجروا حتى استقروا بالعراق، ونزلوا الحيرة، وأسسوا ملكھم بھا" آل نصر"األخبار إن 

وھي روايات . إن عمرا انتقم من الزباء لقتلھا جذيمة، ورووا في ذلك رواياتھم المرصعة بالشعر واألمثالويذكر األخباريون 
  .ال تستند إلى اسس تاريخية، اذا قصدوا، بذلك الزباء ملكة تدمر التي عرفنا تأريخھا ونھايتھا في مكان آخر من ھذا الكتاب

  .وستين سنةنيفا " عمرو بن عدي"مدة حكم " الدينوري" "وجعل 

أما امه،فھي ماوية بنت عمرو . ويقال له امرؤ القيس البدء وامرؤ القيس األول. وتولى الملك بعد وفاة عمرو ابن امرؤ القيس
شابور بن "سابور ابن أردشير : وقد عاصر جملة من ملوك الفرس، ھم. اخت كعب بن عمرو األزدي على رواية حمزة

بن ھرمز، وبھرام بن بھرام، وبھرام بن بھرام بن بھرام، ونرسى بن بھرام بن بھرام، ، وھرمز بن سابور، وبھرام "أردشير
وجعل مدة ملكه مئة واربع عشرة سنة، . وھرمز بن نرسى، وسابور ذو االكتاف على رواية تجدھا مدونة في تأريخ حمزة

  .وھي مدة تتفق مع ما ذكره الطبري حكاية على لسان ابن الكلبي
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في " امرؤ القيس"ازنا بن ما ذكره الطبري حكاية على لسان ابن الكلبى في عدد ملوك الفرس الذين حكم غير اننا اذا ما و
وبين ما ذكره حمزة نجد اختالفا في العدد واختالفا في المدة، مما . من ھؤالء الملوك. ايامھم، وفي مدة حكمه في عھد كل ملك

  .طبرييدل على إن حمزة نقل من مورد آخر يختلف عن مورد ال

إنھم  ؟وإذا كانت مدة حكم امرؤ القيس على نحو ما ذكره ابن الكلبي وغير ابن الكلبي من رواة، فكم تكون مدة حياة ھذا الملك 
وقد ساروا على  ؟لم يعينوا ھذه المدة، ولكنھا مدة تزيد بالطبع على ھذه السنين في نظر أصحاب تلك الروايات، ولم ال تطول 

   .وك األولين، فملك يتجاوز حكمه مئة عام بسنين أمر ال بأس به في نظر ھؤالء الرواةخطة اطالة أعمار المل

غير اننا نالحظ انھم بخلوا على الملوك المتأخرين، فلم يمنحوھم ھذه النعمة، نعمة إطالة مدة الحكم أو مدة العمر، فجعلوا لھم 
من بعيد عن اولئك الرواة، بعيد عن ايام تدوين اخبار ملوك ھؤالء المتأخرون في ز"ولو عاش . مددا مقبولة في الغالب معقولة

  .الحيرة، لما حرمھم اإلخباريون كرمھم ھذا، وألعطوھم وال شك ما اعطوه من سبقھم من الملوك جمال من السنين
ونصادف كلمة المحرق ومحرق ". محرق الحرب"، ونعت ايضا ب "المحرق"وقد نعت امرؤ القيس في بعض الروايات ب 

وھم يرون انھا لقب . وقد اطقھا بعض األخباريين على الغساسنة ايضا. محرق في مواضع من التواريخ المتعلقة بالحيرة وآل
انه تفسير لظاھر " روتشتاين"ويرى . ألحق بأولئك الملوك، ألنھم عاقبوا اعدائھم في اثناء غزوھم لھم بحرق أماكنھم بالنار

آل "ال " آل محرق"نظره انھا اسم علم ألشخاص عرفوا بمحرق، ولذلك قيل والصحيح في . الكلمة، وھو تفسير مغلوط
  ".المحرق

". سلمان"وفي أصنام الجاھليين صنم يدعى محرق والمحرق، تعبدت له بعض القبائل مثل بكر بن وائل وربيعة في موضع 
يكون للمحرق إذن عالقة بھذا الصنم،  وقد ورد بين أسماء الجاھليين اسم له عالقة بھذا الصنم، ھو عبد محرق، أفال يجوز أن

كأن يكون قد اتخذ من باب التيمن والتبرك للملك الذي عرف بالمحرق أو أنه قدم قربانا لھذا اإلله أحرقه على مذبحه بالنار، 
ى ھذا وال ؟وكان يكثر من حرق القرابين لآللھة، وتلك عادة معروفة وقد وردت أيضا عند العبرانيين، فقيل له لذلك المحرق 

  .االحتمال ذھب بعض المستشرقين

" بردي محرق"وورد . ويظھر إن محرقا كان من الشخصيات الجاھلية القديمة الواردة في األساطير، وقد اقترن اسمه بالدروع
  .، مما يدل على أن ھذا االسم من األسماء المعروفة قديما في أساطير الجاھليين"نسيج داوود"كما اقترن اسمه ب 

في ھذا الموضع حيوان قد تكون له عالقة أيضا " محرقا"أيضا صوت محرق وفرخ محرق، وذلك يدل على أن وقد ورد 
   .بأساطير الجاھليين

وھو أمر يحتاج إلى دليل، . ومما حكاه األخباريون عن ھذا الملك انه كان قد تنصر، وانه لذلك أول من تنصھر من آل نصر
على فرج العرب من ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق والحجاز "عامال للفرس  كما ذكروا أن ملكه كان واسعا وانه كان

  ".والجزيرة

فإذا كان ھذا الظن صحيحا، ". النمارة"ويظن بعض الباحثين إن امرأ القيس، ھو امرؤ القيس الذي ورد اسمه مدونا في نص 
للميالد، المقابلة  328ك خبر تأريخ وفاته في سنة كان امرؤ القيس أول ملك من ملوك الحرة يصل خبره الينا مدونا، وكذل

  .من تقويم بصرى، التقويم المعمول به في تلك الجھات التي قبر فيھا امرؤ القيس 223لسنة 

ويظھر من نص النمارة إن امرأ القيس صاحب القبر، كان رجال محاربا، وقائدا كبيرا، أخضع قبيلتي أسد ونزار، وھزم 
وھو بھذه الفتوحات قد تمكن من ". شمر"مدينة " نجران"زع بنيه في القبائل، وبلغت فتوحاته أسوار مذحجا، وأخضع معدا، وو

، "شمر يرعش" "شمر يھرعش"وھذا النص يناقض، الروايات التي تنسب الفتوحات العظيمة إلى . معظم أنحاء الجزيرة
، ھي روايات يمانية "شمر"وروايات فتوحات . امافتجعله فاتح العراق وما وراء العراق إلى الصين، وتعكس القضية عكسا ت

  .وضعھا أناس متعصبون لليمن وال شك

". شمر يھرعش"، ھو "نجران"المذكور في ھذا النص أي صاحب " شمرا"وقد سبق لي أن بينت إن المستشرقين يرون إن 
كانت في ملكه يوم " نجران"ومعنى ھذا إن ". ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت"وقد ذكرته في باب ". شمر يرعش"

عليھا فوصل أسوارھا، ويظھر انه لم يتمكن منھا وانه فرض سلطانه على القبائل الساكنة في البادية، " امرؤ القيس"أغار 
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فلم يبلغ ملك "، وختمت الكتابة بجملة "ملك العرب كلھم الذي نال التاج"ولھذا لقب في النص بلقب . فاعترفت بسيادته عليھا
   .وھي جملة تعبر عن اتساع ملكه وامتداده مسافات شاسعة، "مبلغه

أي التاج في ھذا النص إن ھذه الكلمة كانت معروفة عند العرب الشماليين في ذلك الحين، أي " التبع"ويظھر من ورود كلمة 
س تعبيرا عن الملك في القرن الرابع للميالد، وانھا وردت بالمعنى المفھوم منھا في الزمن الحاضر، أي ما يوضع على الرأ

  .والحكم

" بني نزار"كان قد بسط سلطانه على كل العرب، أي األعراب، فملكھم وملك خاصة " امرأ القيس"ويفھم من ھذا النص أن 
، وأنه نصب أوالده على القبائل ليضمن طاعتھا وخضوعھا له، وأن سلطانه بلغ بذلك حدود أرض "معد"وقبائل " أسد"و

في " معد"وقد كانت منازل ". نجران"من الحيرة وبالد الشام إلى نجد والحجاز، حتى بلغ حدود مدينة  فامتد حكمه إذن. اليمن
  ".نجران"وتمتد إلى " مكة"الحجاز وفي ضمن أرضھا 

. كان في بالد الشام حينما نزل به أجله" امرأ القيس"من بالد الشام أن " النمارة"في موضع " امرىء القيس"ويظھر من دفن 
الثالث ومن مؤيديه، فلما وقع الخالف بين " بھرام"عض الباحثين أنه كان قد جاء إلى بالد الشام، ألنه كان من حزب ويرى ب

، خرج امرؤ القيس من العراق، وقصد بالد الشام، "303-  293" "م 302 - 293" "نرسي"الفرس على العرش وانتصر 
  .د الشام، فيكون قد عمل للفرس وللروم معاومال إلى الروم فأيدوه وأقروه على عرب بال. فأقام ھناك

وھو في الحرة الشرقية من " النمارة"، عثر عليھا في موضع "امرأ القيس"ھي شاھد قبر ملك عربي يدعى " النمارة"وكتابة 
من أي في اليوم السابع " بصرى"من تقويم " 223"من سنة " كسلول"جبل الدروز، ويرجع تأريخھا إلى اليوم السابع من شھر 

دونت على ضريح الملك، وھو بناء مربع، لتكون دليال للناس يعرفون منھا . بعد الميالد" 328"شھر كانون األول من سنة 
  : وتتألف من خمسة أسطر، ھذا نصھا. اسم صاحب القبر

  .تي نفس مر القيس ين عمرو ملك العرب كله ذو اسر التج-1

  .وجا وملك االسدين ونزرو وملوكھم وھرب مدحجو عكدى-2

  .بزجى في حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه-3

   .الشعوب ووكلھن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه-4

  .يوم بكسلول بلسعد ذو ولده 223ترك سنة . عكدى-5

  :لوإذا أردنا تقريب ھذه الكتابة إلى أفھامنا وتدوينھا بلھجتنا العربية، لھجة القرآن الكريم، كتبناھا على ھذا الشك

  .ھذا قبر امرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلھم الذي نال التاج -  1

  .وملك األسدين ونزارا وملوكھم، وھزم مذحجا بقوته وقاد -  2

  وملك معدا واستعمل أبناءه على. الظفر إلى أسوار نجران، مدينة شمر-3

  ووكلھم لدى الفرس والروم، فلم يبلغ ملك مبلغه. القبائل -  4

  .ليسعد الذي ولده. بكسلول 7يوم  223ھلك سنة . في القوة-5

على أن صاحب ھذا التاج ھو من الملوك الذين كان لھم " الذي نال التاج" "ذو أسر التاج"وقد استعمل المستشرقون من عبارة 
إن ھذه  ودعواھم في ذلك. اتصال بالفرس، وان المقصود به ملك من ملوك الحيرة، لوجود صلة لھم باالنبراطورية الفارسية



 

557 
 

ھما من االصطالحات المستعملة عند الفرس وعند من خالطھم من الملوك، فال بد أن يكون حاملھا " تاج" "تج"الجملة، وكلمة 
ولما كان ھذا ملكا عربيا، فھو اذن ". تاك"من األلفاظ المعربة عن الفارسية، من أصل " تاج"وكلمة . من الملوك المحالفين لھم
  .امرؤ القيس ملك الحيرة

على فرج العرب من ربيعة ومضر وسائر من " "بھرام ابن سابور"و" ھرمز بن سابور"و" سابور بن أردشير"وكان من عمال
كان " امرأ القيس"إن": السھيلي"وورد في تأريخ ابن خلدون نقال عن. في تأريخ الطبري" ببادية العراق والحجاز والجزيرة

ويظھر إن المورد الذي نقل . ادية العراق والجزيرة والحجازعامال للفرس على مذحج وربيعة ومضر وسائر ب
ابن الكلبي يتفق بوجه عام مع ما جاء في "وما رواه". ابن الكلبي"يرجع إلى منبع واحد، ھو" الطبري"و"السھيلي"منه
   ".امرئ القيس"من أمر ملك و فتوح" النمارة"نص

امرئ القيس، "ر المستشرقين، وينطبق زمانه على زمان في رأي أكث" شمر يھرعش"، ھو "نجران"صاحب مدينة " شمر"و
سبأ وذي "واذا صح ھذا الرأي نكون قد حصلنا على أول نص عربي جاھلي يشير إلى حرب نشبت بين مملكة الحيرة ومملكة 

  .عند االسالميين" شمر يرعش"المعروف ب " شمر يھرعش"في عھد أول ملك من ملوكھا وھو " ريدان وحضرموت ويمنت
، غير انھا تناقض ھذا "شمريرعش"روايات األخباريين ما يؤيد نشوب حرب بين عرب الحيرة وعرب اليمن في ايام  وفي

عندھا بطل من األبطال، فتح الفتوح " شمر"ف ". شمر"على نجران مدينة" امرئ القيس"المدون في النص عن تغلب 
، وھو الذي حير "سمرقند"وعندھم أيضا انه ھو باني مدينة ". اسكندر ذي القرنين" العظيمة، وبلغ ملكه حدا لم يصل إليه ملك

" امرئ القيس"ملك مغلوب، لم يتمكن من الوقوف أمام  -في ھذا النص  -وھو تبع األكبر وھو وھو، على حين ھو ". الحيرة"
صاحب نجران " راشم"على اننا لو فرضنا إن ؟فھل تجد تناقضا أغرب من ھذا التناقض ". نجران"الذي بلغت جيوشه مدينة 

، فھذا النص، يھدم بنيان األخباريين اليمانيين القائم على أساس المبالغة في المفاخرات "شمر يرعش"ھو رجل آخر غير 
  .والمباھاة باألجداد نكاية بالعدنانيين الذين تعالوا عليھم في اإلسالم بفضل النبي وشرف اإلسالم، فأحفظھم ذلك جدا

ملك "على " شمس"العلماء منذ عھد غير بعيد على نص اشار الى غزو غزاه قائد من قو اد  وقد سبق أن تحدثت عن عثور
في رأي الباحثين، وقد تحدثت عنه " شمر يھرعش"المذكور ھو " شمر"التي تخص الفرس، وذكرت إن " تنوخ"وأرض " أسد

   .نا إلعادة للكالم عليه، فال حاجة بي ھ"شمر يھرعش"حديثا فيه الكفاية في موضعه، وفي أثناء كالمي على 

قيصر فريدرش "األثر الشھير المعروف الذي نقلت أحجار جدرانه المزخرفة إلى متحف " المشتى"ويرى بعض الباحثين أن 
وقد استدلوا على ذلك بطراز بنائه الذي يشبه الطراز ". امرئ القيس"ببرلين، وال تزال آثاره باقية، ھو من بناء " ويلھم

، "م 293"ھم، وذھبوا إلى أنه أقامه في ھذا المكان بعد فراره من أرض الحيرة ومن الساسانيين سنة على رأي" الحيري"
  .ليكون قصر له وحصنا يدافع به عن ملكه الجديد

، وأنه كان عامل "م 379 - 3 1 0"، أي سابور ذي االكتاف "سابور"كانت في عھد " امرئ القيس"ويذكر الطبري إن وفاة 
  .بن امرئ القيس في مكان والده. ية مضر وربيعة، وان سابور استعمل ابنه عمروعلى ضاح" سابور"

" ثعلبة بن عمرو"أخت " مارية البرية"وامه ھند بنت كعب بن عمرو على رواية، و . وحكم بعد امرئ القيس البدء ابنه عمرو
أردشير بن "وأخاه " م 379-3 1 0"وكان يعاصر من ملوك الفرس سابور ذا األكتاف . من ملوك الغساسنة في رواية أخرى

وقد نعته بعض األخباريين بموقد ". م 388 -  383" "سابور الثالث"وسابور بن سابور " م 383 - 379"ھرمز بن نرسي 
ونعت األخباريين له ھذا النعت، يدل على انه كان . وذكروا انه حكم خمسا وعشرين سنة". مسعر حرب"الحرب 

  .ئا من تلك الحروبمحاربا،ولكنھم لم يذكروا شي

  .وقد ذھب بعض األخباريين إلى إن مارية التي ضرب المثل بقرطيھا فقيل قرطا مارية، ھي مارية ھذه ام عمرو

ثم وضع . وقد وضع اليعقوبي بعد امرئ القيس شقيقه الحارث ين عمرو بن عدي ملكا وجعل مدة ملكه سبعا وثمانين سنة
   .كم ھذا على زعمه مدة أربعين عاماوح. عمرا ابن امرئ القيس ملكا من بعده

وقد . سنة 65سنة الى  25ولالخباريين في مدة حكمه أقوال عدة تتراوح عندھم من . وال نعرف من أعمال عمرو ھذا شيئا
بقي في عمله بقية ملك سابور وجميع أيام أردشير بن ھرمز بن نرسي، وبعض أيام سابور بن "ذكر الطبري إن عمرا 

واذا أخذنا برواية الطبري المذكورة، تكون مدة حكمه . إن جمع مدة ملكه فيما ذكره ابن الكلبي ثالثين سنة، ثم قال "سابور
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حوالي الستين سنة، ومعنى ھذا إن عمرا كان قد عمر اكثر من ستين سنة،وانه توفي بعد وفاة سابور ذي األكتاف وبعد سنة 
فقد ". م 383"الثالث كان في حوالي السنة " سابور"ؤرخين ب المعروف عند الم" سابور بن سابور"، ألن حكم "م 383"

سنة، أو " 25"واذا أخذنا برواية من يقول انه حكم ". م 388"أو " 387"حتى سنة " 383"تولى سابور ھذا الحكم فيما بين 
  ".سابور ذي األكتاف"، وجب أن تكون وفاته في ايام "30"

وبذلك يكون قد . الثالث" سابور"، أي "سابور ابن سابور"في عھد " عمرو"ة وقد جعل الطبري في موضع آخر من تاريخه وفا
  .أطال مدة حكمه وعمره

ولم يذكر ". عمرو"، وذلك بعد مھلك "على عمله أوس بن قالم في قول ھشام"استخلف " سابور بن سابور"ويذكر الطبري أن 
ويرجع ابن الكلبي . الحاكمة" آل لخم"رة غريبة عن أسرة ويظھر أنه كان من أس. األسباب التي حملت سابور على ھذا التعيين

أوس بن قالم بن بطينا بن : وذكر حمزة نسبه على ھذه الصورة". بني عمرو بن عمليق"نسبه الى العماليق، فيقول إنه من 
  .وجعله ابن خلدون من بني عمرو بن عمالق. جمھير بن لحيان العمليقي

وقد ورد اسم . أوسا كان من أسرة كانت تقيم في الحيرة، وھي من بني الحارث ين كعب أن" األغاني"ويتبين من خبر ورد في 
   .رجل آخر من ھذه األسرة، ذكر انه بنى ديرا في الحيرة

" جحجبن بن عتيك بن لخم"وان امرءا اسمه . وال نعرف من أعمال أوس ھذا شيئا،وكل ما نعرفه عنه انه حكم خمس سنوات
ححجنا بن "أما حمزة فذكر اسمه ونسبه على ھذه الصورة،  0على رواية البن الكلبي ذكرھا الطبري ثار به فقتله " جحجبا "

وھو فاران ابن عمرو بن عمليق، وھم بطن بالحيرة يقال لھم بنو فاران، : قال ابن الكلبي: "وقال". عببل أحد بني فاران 
  ".فقتل ححجنا أوسا، فرجع الملك الى آل بني نصر. وححجنا منھم

رواية ترجعه إلى لخم، ورواية أخرى ترجعه إلى بني فاران، : أو ححجنا" جحجبا"فنحن إذن أمام روايتين في أصل جحجبي 
، أي إلى العشيرة التي رجع األخباريون نسب أوس بن قالم اليھا، إذن فھو بموجبھا "عمرو بن عمليق"وترجع بني فاران إلى 

  .من العماليق

ه بين الرواة في كيفية ضبط اسم ھذا الثائر في جحجبا أو حججنا، وفي عتيك أو عبيل، فيمكن رجعه أما ھذا االختالف الذي نرا
  .إلى خطأ وقع في تدوين الروايات، إما سھوا وإما جھال بحقيقة االسم، فمن ھذين نشأ لدينا ھذا االختالف

وكل ما ذكروه عنه انه ثار . جرھا لنفسه منھا على الثورة والمنافع التي" جحجبى"ولم يذكر األخباريون األسباب التي حملت 
امرئ "استخلف بعده في عمله " بھرام"، وان "م 399 - 388" "بھرام بن سابور"به جحجبى فقتله، وان ھالكه كان في عھد 

  .وكان ھالكه في عھد يزدجرد األثيم. خمسا وعشرين سنة" القيس البدء بن عمرو بن امرى القيس البدء
  .، قاتل أوس، لم يحكم الحيرة وان حكمھا عاد فانتقل إلى آل نصر"جحجبى" "جحجبا"ن فيتبين من ذلك إ

، بل نصب رجال آخر بعد عمرو بن امرئ "جحجبي"ولم يذكر اليعقوبي أوس بن قالم وال الثورة التي قام بھا جحجبا 
فحرقھم،فسمي لذلك محرقا، وجعل بعده  ألنه أخذ قوما حاربوه،.ھو المنذر بن امرئ القيس، ونعته بالمحرق، نعته بذلك.القيس
   .النعمان

، بل ذكر النعمان بن امرئ القيس رأسا بعد عمرو بن امرئ "جحجبى"ولم يذكر المسعودي كذلك أوس بن قالم وال جحجبا 
  .القيس، وقال انه قاتل الفرس خمسا وستين سنة، وان أمه الھيجانه بنت سلول، وكانت من مراد أو من إياد

وأظن إن مرد ھذا االختالف خطأ وقع في الروايات من الرواة . أما حمزة فلقبه يالبدن. طبري امرأ القيس ھذا بالبدءوقد نعت ال
  .أو الكتابة للحرف األخير من كلمة البدء أو البدن، فصارت الكلمة الواحدة في األصل كلمتين

ن عمرو بن امرئ القيس الكندي، فبقي خمسا وذكر ابن األثير إن بھرام بن سابور استخلف من بعد أوس امرأ القيس ب
وعشرين سنة، وھلك في أيام يزدجرد األثيم، واضافة الكندي إلى امرئ القيس خطأ، وال شك، فلم يرو أحد من األخباريين إن 

قال انه ومن المعروف إن ابن األثير قد اعتمد على تأريخ الطبري اعتمادا كليا، حتى ليمكن أن ي. امرأ القيس ھذا كان كنديا
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،ففي استطاعتنا أن نقول بحدوث ھذه الزيادة في تأريخ ابن األثير .متشابھتان" الكندي"اختصره، والعبارتان خال زيادة كلمة 
إما من النساخ وإما من ابن األثير نفسه، إذ استعجل دون تفكير فأضاف كلمة الكندي إلى نسب امرئ القيس،لشھرة امرئ 

  .القيس الكندي

وفي روايته ھذه . وقد ذكر حمزة أنه ھو محرق األول، وانه أول من عاقب بالنار. بر امرئ القيس شيئا يذكروال نعرف من خ
  .أما الطبري، فذكر انه حكم خمسا وعشرين سنة. انه حكم إحدى وعشرين سنة

استخلف مكان  "امرئ القيس"، الذي في أيامه كان ھالك "م 4 2 0 -  399"المعروف باألثيم " يزدجرد"وذكر الطبري أن 
  .وھو فارس حليمة، وصاحب الخورنق". النعمان"ابنه " امرئ القيس"

وھذا النعمان المعروف عند المؤرخين بالنعمان األول، ھو أول ملك نستطيع أن نتحدث عنه بشيء من التأكيد والتحقيق 
مه، فھي شقيقة ابنة أبي ربيعة ابن أما أ.النعمان بن امرئ القيس بن عمرو بن عدي: والتفصيل، وھو كما يقول األخباريون

   .ذھل بن شيبان، وھي أخت عمرو المزدلف

  .".حسان بن زھير"وكان له شقيق من أمه شقيقة، ھو .. وقد عرف النعمان بالنعمان األعور كذلك، كما عرف أيضا بالسائح
غزا عرب الشام . في عدوه.كايةويظھر من وصف األخباريين للنعمان أنه كان رجال حازما قويا، محاربا من اشد الناس ن

يغزو بھما من ال . دوسر وأھلھا تنوخ، والشھباء وأھلھا الفرس: وكان يغزو بكتيبتين كانتا عنده. مرارا كثيرة فسبى منھم وغنم
: وقد نسب بعضھم له خمس كتائب، ھي. وقد اشتھرت دوسر بشدة ضربتھا حتى قيل أبطش من دوسر. يدين له من العرب

أما الرھائن، فذكروا أنھا كانت تتألف من خمسمائة رجل رھائن لقبائل . نائع واألشاھب، والكتيبتان المذكورتانالرھائن والص
العرب، يقيمون على باب الملك سنة، ثم يجيء بدلھم خمسمائة أخرى، وينصرف أولئك إلى أحيائھم، فكان الملك يغزو بھم 

  .نو تيم الالت بن ثعلبة، وكانوا خواص الملك ال يبرحون بابهبنو قيس وب: وأما الصنائع، فھي. ويوجھھم في أموره

،وقوامھا ألف رجل من الفرس يضعھم ملوك الفرس بالحيرة نجدة لملوك "الوضائع"وذكر أنه كانت له كتيبة تسمى 
  .العرب،وكانوا يقيمون سنة،ثم يأتي بدلھم ألف رجل، وينصرف أولئك

يفدون عند رأس كل سنة، وذلك في أيام الربيع إلى النعمان وبقية من تولى  وقيل إن وجوه العرب وأصحاب الرھائن كانوا
الملك بعده، وقد صير لھم أكال عند، وھم ذوو االكال، فيقيمون شھرا، ويأخذون آكالھم ويبدلون رھائنھم وينصرفون إلى 

  .ب والغزووكانوا يأخذون المرباع، أي ربع الغنيمة في الحر. واالكال ھم سادة األحياء. أحيائھم

ونعت بعض المؤرخين مثل الطبري وحمزة النعمان بأنه فارس حليمة، أي معركة حليمة المعروفة التي وقعت في أيام المنذر 
   .بن ماء السماء، ال في أيام النعمان على روايات آخرين

انه بناه لبھرام جور بن يزدجرد : قيل. وإلى النعمان ھذا ينسب أكثر األخباريين بناء قصر الخورنق الشھير في األدب العربي
وكان يزدجرد ال يبقى له ولد، فسأل عن منزل بريء مريء صحيح من األدواء . المعروف باألثيم" م 4 2 5 - 399"األول 

واالسقام،فدل على ظھر الحيرة، فدفع ابنه بھرام جور إلى النعمان ھذا، وأمره ببناء الخورنق مسكنا له، وأنزله إياه، وأمره 
  .جه إلى بوادي العربباخرا

إن الخورنق قصر بناه النعمان اخر ملك الحيرة لسابور ليكون ولده فيه عنده، وبناه بنيانا عجيبا لم تر العرب " السھيلي"وذكر 
وقد ارتبط اسم الخورنق ". سنداد"ويذكر بعضھم انه بني على نھر . واسم الذي بناه له سنمار، وكان بناه في عشرين سنة. مثله
قصص الذي شاع حوله باسم بانيه المسمى سنمار، وھو في زعم األخباريين بناء رومي كلفه النعمان بناء القصر، فلما في ال

انتھى منه وكمل تعجب من حسنه واتقان عمله، وبدال من أن يوفيه النعمان وفاء حسنا، أمر به فطرح من رأس الخورنق، 
جزاه جزاء "اية المثل في األدب العربي في الجزاء السيء، فيقال ويضرب بھذه النھ. فمات في قصص يرويه األخباريون

وقد وردت قصة سنمار في أبيات تنسب لعبد العزى بن امرئ القيس الكلبي، وكان أھدى افراسا إلى الحارث بن ". سنمار
ه لدى بني الحميم بن مارية الغساني ووفد عليه، فأغره واكرمه، ثم عاقبه لما بلغه خبر وفاة ولد للحارث وكان قد استرضع

فلما . عوف من بني عبد ود من كلب، نھشته حية فتوفي، فظن الملك انھم اغتالوه، لذلك طلب من عبد العزى أن يجيء بھم إليه
وقد ورد في ھذه األبيات إن سنمار صرف عشرين حجة في بنائه البنيان بالقرميد والسكب، فلما كمل .أبى، انزل به العقاب
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الطود، وظن سنمار انه سينال من صاحبه المودة والقرب، إذ بصاحب القصر يأمر بقذفه من فوق برجه  البناء وآض كمثل
" المرء حارث"ولم يذكر الشاعر اسم الملك وال اسم الخورنق، وھو يخاطب في ھذه األبيات إبن جفنة، كما اشير إلى . فيموت

  .الغسانى ويقصد به الحارث

فذكروا إن أحيحة أراد بناء أطم له، فبناه له ". أحيحة بن الجالح"إلى " سنمار"اية وقد نسب بعض أھل األخبار قصة نھ
اني ألعرف فيه حجرا لو انتزع لتقوض من عند آخره، فسأله عن ": "سنمار"فلما كمل، عجب من بنائه، فقال له ". سنمار"

  .الحجر، فأراه موضعه، فدفعه أحيحة من األطم، فخر ميتا

  .في شعر ألبي الطمحان القيني،وآخر لسليط بن سعد وآخر ليزيد بن إياس النھشلي" جزاء سنمار"وقد ذكر 

  .واقترن اسم ھذا القصر في الغالب باسم قصر آخر نسب بناؤه أيضا إلى ھذا النعمان، ھو السدير

نما كان على مقربة إن القصر األول لم يكن بعيدا عن الحيرة، وا" السدير"و " الخورنق"ويتبين من روايات أھل األخبار عن 
فكان على مسافة بعيدة، وقد ورد انه كان في وسط البرية التي " السدير"أما . منھا، وربما كان على مسافة ميل من الحيرة

  .بينھا وبن الشام

ويظھر من وصف أھل األخبار للسدير، و من انه كان قبة في ثالث قباب متداخلة، ومن وصفھم للخورنق، إن السدير لم يكن 
  .مثل ضخامة قصر الخورنق، وان الخورنق كان قصرا كبيرا أعد للسكنى وليكون حصنا يھيمن على مشارف البادية في

، وأنه انما بني قبل ذلك، ويرى أن النعمان قد أسكن "النعمان"ويرى بعض الباحثين أن قصر الخورنق لم يكن من بناء 
  .فيه" بھرام"

   وحارثة الغطريف أو كابن منذر ومثل أبي قابوس رب الخورنق: بتوقد ورد ذكر الخورنق في شعر لحسان بن ثا

النعمان بن "، "أبي قابوس"، وأن المراد من "عمرو ابن ھند" "ابن منذر"وقد ذھب يعض شراح ھذا البيت إلى أن المراد ب 
ي بن زيد العبادي ب ، الذي لبس المسوح وساح في األرض، والذي نعته الشاعر عد"المنذر بن امرئ القيس بن عدي اللخمي

وھو تفسير ينسجم مع رأي المؤرخين في باني القصر، إال أنه يتعارض معھم في تسمية الملك، فالمعروف ". رب الخورنق"
النعمان "ال " عدي بن زيد العبادي"آخر ملوك الحيرة، وھو قاتل الشاعر " النعمان بن المنذر"ھو " ابا قابوس"عندھم أن 

بأمد، فيكون ھو مراد الشاعر " عمرو بن ھند"وقد حكم ھذا بعد .". أبي قابوس"غيره عرف عندھم ب  وال يوجد أحد". السائح
في نسبة الخورنق إلى ھذا الشاعر، أو تخطئة المؤرخين في نسبتھم القصر " حسان"غير إن ھذا يدفعنا إلى تخطئة . المذكور

ض مع روايات المؤرخين في باني القصر، وان مراد الشاعر من والذي اراه إن ھذا التفسير، ال يتعار". النعمان السائح"إلى 
وقد ذكره لشھرة القصر في . ، انه صاحب الخورنق، اي مالكه والنازل فيه، ال الباني له"ومثل أبي قابوس رب الخورنق"

  ".النعمان أبو قابوس"ايامه وبذلك فال يقع التعارض بين التفسيرين، ويكون الملك المقصود ھو 

   -: الخورنق والسدير في شعره من الشعراء الجاھليين، المنخل، قال: ار إلى القصرينوممن اش

  واذا صحوت فانني رب الشريھة والبعير

  واذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير

ن جلس الذي لقب به النعمان من القصة الشھيرة التي يرويھا االخباريون عن ھذا الملك، وھي إن النعما" السائح"وقد نشأ لقب 
فأعجبه ... في يوم من ايام الربيع في قصره الخورنق فأشرف منه على النجف وما يليه من البساتين والنخل والجنان واالنھار

: قال! ال، لو كان يدوم : فقال ؟ھل رأيت مثل ھذا المنظر قط : ما رأى من الخضرة والنور واالنھار، فقال لوزيره وصاحبه
فترك ملكه . وعبادة هللا والتماس ما عنده. يترك الدنيا: قال ؟فيم ينال ذلك : ما عند هللا في اآلخرة، قال: قال ؟فما الذي يدوم،

من ليلته، ولبس المسوح مستخفيا ھاربا ال يعلم به، وأصبح الناس ال يعلمون بحاله، فحضروا بابه، فلم يؤذن لھم عليه كما كان 
  .عنه، فلم يجدوه، وساح الملك منذ ذلك الحين في االرض، فلم يره انسان فلما ابطأ اإلذن عليھم، سألوا. يفعل
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ذكروا انه خاطب بھا النعمان بن المنذر، ھي في الواقع . ويلحق االخباريون بھذه القصة ابياتا ينسبونھا لعدي بن زيد العبادي
ق، ورب الخورنق ھو النعمان في تفسير اختصار للقصة، لم يذكر فيھا اسم النعمان، وانما اكتفى الشاعر بذكر رب الخورن

  .االخباريين

  : واألبيات المنسوبة إلى عدي بن زيد، وھي

  وتذكر رب الخورنق إذ فكر يوما، وللھدى تفكير

  سره ملكه وكثرة ما يملك والبحر معرضا والسدير

  ؟وما غبطة حي إلى الممات يصير : فارعوى جھله، فقال

: ولم يقصد بالنعمان.قصة مفارقته ملكه، ولبسه المسوح واعراضه عن الملك بعد إن كان ملكاتشير إلى النعمان السائح، وتذكر 
النعمان بن ابي سلمى صاحبه، كما تصور بعض الناس ويظھر انه نظمھا للنعمان صاحبه على سبيل العظة والتذكير، ليدخله 

   .فيه، فأدخله فيھا كما يذكر االخباريونوقد تمكن من التأثير . في النصرانية، وذلك بعد إن كان يتعبد لالوثان

" Symeon Stylites" "سمعان العمودي"وقد ورد في بعض الروايات تنصر النعمان، ونسب تنصره إلى سلطان القديس 
. وھي رواية في حاجة الى دليل. وذكر انه شفاه ببركته من مرض كان به، فتنصر. عليه، وكان يقوم، بالتبشير بين أھل الحيرة

  .يثبت إن آل لخم كانوا قد تنصروا في ھذا العھدفلم 

وقد ذكر الطبري إن تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع األقرن،تبع حمير ارسل حينما ولي الملك ابن اخته الحارث بن 
. لشقيقةعمرو بن حجر الكندي في جيش عظيم إلى بالد معد والحيرة وما واالھا، فسار إلى النعمان بن امرئ القيس ابن ا

. فقاتله، فقتل النعمان وعدة من اھل بيته، وھزم اصحابه، وافلته المنذر بن النعمان االكبر، وامه ماء السماء امرأة من النمر
  .فذھب ملك ال النعمان، وملك الحارث بن عمرو الكندي ما كانوا يملكون

ملك بعد النعمان بن المنذر ابنه : وقال ھشام: "لوقد استدرك الطبري على ھذه الرواية، فذكر بعدھا مباشرة ھذه الجملة،قا
وذلك يدل على إن ھذه رواية ". المنذر بن النعمان، وأمه ھر ابنة زيد مناة بن زيد هللا بن عمرو الغساني اربعا واربعين سنة

ة، وھي منسوبة اخرى منسوبة إلى ابن الكلبي ايضا، ولكنه اخذھا من مورد اخر غير المورد الذي نقل منه الرواية السابق
وحديث الطبري عن قتل الحارث . وھو ابن الكلبي". حدثت عن ھشام بن محمد: "ايضا إلى ابن الكلبي استھلھا الطبري بقوله

بن عمرو الكندي للنعمان بن امرئ القيس ابن الشقيقة، يناقض ما رواه ھو نفسه وما رواه غيره عن تنسك النعمان واعتزاله 
ويظھر إن ابن الكلبي وأضرابه رواة ھذه " السائح"وعن اللقب الذي منحه االخباريون إياه وھو  الملك وسياسته في االرض

   .الروايات كانوا قد اخذوا رواياتھم من مصادر عربية مختلفة، غير مدونة، فوقع ھذا التناقض بين الروايتين

وحدثت عن : "بين العرب في ايام قباذ، فقال وعاد الطبري فتكلم على ھذا الموضوع في اثناء حديثه عن االحداث التي وقعت
لما لقي الحارث بن عمرو بن حجر بن عدي الكندي النعمان بن المنذر بن امرئ القيس ابن الشقيقة، : ھشام بن محمد، قال

الى فقتله، وأفلته المنذر بن النعمان االكبر وملك الحارث بن عمرو الكندي ما كان يملك، بعث قباذ بن فيروز ملك الفرس 
وكان قباذ زنديقا يظھر . انه قد كان بيننا وبين الملك الذي قد كان قبلك عھد، واني احب إن ألقاك: الحارث بن عمرو الكندي

فجعل الطبري والد النعمان في ھذه الرواية المنذر بن امرئ القيس مع إن والد النعمان المقصود ھو . الخير ويكره الدماء
من ذلك . إن ملك النعمان إلى إن ترك ملكه وساح في االرض تسع وعشرين سنة وأربعة اشھروقد ذكر الطبري . امرئ القيس

واذا اخذنا بھذه الرواية وجب إن . في زمن يزدجرد خمس عشرة سنة، وفي زمن بھرام جور بن يزدجرد أربع عشرة سنة
 434"ض وحياة الزھد في حوالى السنة ، وتركه الملك واختياره في االر"م 405"يكون ابتداء حكم الملك النعمان في سنة 

". 4 38"والسنة " م 4 2 0"عند المؤرخين فيما بين السنة " بھرام الخامس"فقد حكم بھرام بن يزدجرد، المعروف ب ". م
  .وصار عرش الحيرة بعد النعمان إلى ابنه المنذر، وكانت أم المنذر من غسان

   .ھند بنت الھيجانة من آل بكر: اما المسعودي، فذكر انھا .وھي ھند بنت زيد مناة بن زيد بن عمرو الغساني 
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وقد ذكر الطبري إن يزدجرد لما ولد بھرام جور، اختار لحضانته العرب، فدعا المنذر بن النعمان واستحضنه بھرام، فسار به 
، وھن عربيتان المنذر، واختار لرضاعته ثالث نسوة ذوات اجسام صحيحة وأذھان ذكية وآداب حسنة، من بنات األشراف

وأحضر له حكيما من . وعجمية، فأرضعنه ثالث سنين، فلما بلغ خمس سنين، احضر له مؤدبين، فعلموه الكتابة والرمي والفقه
وظل ھذا . ثم احضر له معلمي الفروسية، فتعلم الرماية والصيد وركوب الخيل حتى صار من أمھر الناس. حكماء الفرس

ففرح الناس بوفاته وقرر االشراف والموبذان والمرازبة صرف الملك عن اسرة . ردشأنه لدى المنذر حتى مات يزدج
فلما رأى بھرام ذلك، طلب مساعدة المنذر، فأرسل المنذر قوة . يزدجرد، لسوء سيرته في الناس، ونصبوا شخصا آخر مكانه

لعرب، ومعه بھرام، وبعد مفاوضات وافق بقيادة ابنه النعمان، وسار ھو على رأس قوة اخرى قوامھا ثالثون الفا من فرسان ا
  .الفرس على خلع من نصبوه كسرى عليھم، وتعيين بھرام، وبفضل ھذه المساعدة استعاد التاج

وتناقض ھذه الرواية كما نرى من الرواية السابقة التي دونھا الطبري نفسه في تعليل سبب بناء الخورنق والتي تحدثت عنھا 
ھكذا ذكر أبو جعفر، في اسم بھرام جور، إن اباه : "األثير الذي نقل الروايتين ايضا لھذا التناقض، فقالوقد فطن ابن .قبل قليل

اسلمه إلى المنذر بن النعمان كما تقدم، وذكر عند يزدجرد األثيم انه سلم بھرام إلى النعمان بن امرئ القيس وال شك إن بعض 
  .وأبو جعفر ھذا ھو الطبري". نسب كل قول إلى قائلهالعلماء قال ھذا وبعضھم قال ذاك، اال انه لم ي

وال نعلم شيئا من أمر النعمان بن المنذر الذي تولى قيادة القوة التي أمر والده بارسالھا للتحرش بمملكة الفرس، بعد إن رفضوا 
   .ا سكت األخرونفقد سكت الطبري عنه كم. نصب بھرام جور ملكا عليھم على نحو ما رأيناه في رواية للطبري الثانية

ذكر . ونجد رواية نشأة بھرام جور بأرض العرب في رواية لليعقوبي مختصرة، ھي في الواقع جمع للروايتين السابقتين
ولما مات يزدجرد كرھت . اليعقوبي إن يزدجرد دفع بھرام جور إلى النعمان، فأرضعته نساء العرب، ونشأ على أخالق جميلة

وأجمعوا على أن يملكوا " "بھرام ابنه قد نشأ يارض العرب ال علم له بالملك: "سيرته، وقالوا الفرس أن تولي ابنا له لسوء
وكتب إلى . رجال غيره، فسار بھرام في العرب، فلما لقي الفرس، ھابته، فأذعنوا له وأعطوه الطاعة فوعدھم من نفسه خيرا

فلم تنكر ھذه الرواية رواية من زعم إن يزدجرد سلم ابنه إلى . وقدم المنذر بن النعمان عليه، فرفع منزلته. اآلفاق يعدھم بذلك
  .النعمان، ولم تنكر صلة المنذر ببھرام جور، ولكنھا كما نرى لم تشر إلى اسم من قاد الجيش من العرب وسار على الفرس

لذي ساعد بھراما على أخذ وال يمنع على كل حال قول األخباريين في بناء النعمان األول الخورنق لبھرام من كون ابنه ھو ا
لقد سلمه والده صغيرا إلى النعمان، فلما كبر وترعرع، ومات والده وھو بين عرب الحيرة، وامتنع الفرس من توليه . التاج

  ..التاج، ساعده المنذر في ذلك، وأخذ له حقه ممن اغتصبه منه

دعا بالمنذر بن النعمان، "ر الطبري إن يزدجرد ذك". يزدجرد"ويظھر من أخبار األخباريين انه كانت للمنذر منزلة عند 
وتأويلھا " رام ابزوذ يزدجرد"واستحضنه بھرام،وشر فه وأكرمه، وملكه على العرب وحباه بمرتبتين سنيتين، تدعى احداھما 

في ، وامر له بصلة وكسوة بقدر استحقاقه لذلك ".عظم الخول"وتأويلھا " بمھشت"، و تدعى األخرى "زاد سرور يزدجرد"
  .منزلته،وأمره أن يسير ببھرام إلى بالد العرب

وتناقض ھذه الرواية رواية الطبري المذكورة في قصة بناء الخورنق، ورواية بقية أھل األخبار عن قصة بناء ذلك القصر، 
إلى المنذر كان في  األول كانت في أيام يزدجرد، ال في أيام بھرام بن يزدجرد، وتفيد إن انتقال الحكم" النعمان"وتؤكد إن وفاة 
   .عھد يزدجرد

جور الملك، واختار بالد الشام . واشترك المنذر في الحرب التي وقعت بين الروم والفرس بعد مدة قصيرة من تولي بھرام
والظاھر أن إسھامه في ھذه الحرب كان بطلب من بھرام الذي لم يكن موقفه حسنا في فيھا، فكلف المنذر . ساحة لھجومه
غير إن التوفيق لم يحالف المنذر في ھجومه ھذا، فمني بخسارة كبيرة . ليخفف من شدة ضغط الروم عليه. د الشاممھاجمة بال

ولحقت به خسارة أخرى في السنة . م 429وكان ذلك في سنة . وھو يحاول مع جيشه عبور الفرات، فغرق أكثرھم في النھر
المتوفى في حوالي سنة " Socrates" "سقراط"وقد ذكر المؤرخ . الروم نفسھا، أو في السنة التي تلتھا حينما أعاد الكرة على

   .م غرق زھاء مئة ألف رجل من رجال المنذر في النھر، وھو عدد مبالغ فيه وال شك 439

وقد استند الطبري إلى رواية يتصل سندھا بابن الكلبي، فجعل مدة حكم المنذر بن النعمان أربعا وأربعين سنة، من ذلك في 
زمن بھرام جور ثماني سنين وتسعة أشھر، وفي زمن يزدجرد بن بھرام ثماني عشرة سنة، وفي زمن فيروز ابن يزدجرد 

الكلبي السابقة نن تولي المنذر الحكم في أيام يزدجرد األثيم والد بھرام  وھذه الرواية تناقض روايات ابن. سبع عشرة سنة
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وھو ابن يزدجرد ابن بھرام جور، المعروف بالثالث، الذي حكم من حوالي السنة " ھرمز"وقد أغفلت امر . جور، كما مر معنا
ر من زمان بھرام جور الذي حكم من فإذا فرضنا أن حكم المنذر كان ثماني سنين وتسعة أشھ. للميالد 459حتى السنة  457

للميالد التي يجب أن تكون سنة  430ھي السنة  429للميالد، صارت السنة  438للميالد حتى السنة  42 0حوالي السنة 
 -  473توليه الحكم، وإذا أضفنا الى ھذا الرقم أربعا وأربعين سنة، وھي مدة حكم المنذر، إلى ھذه الرواية، صارت السنة 

الذي حكم " فيروز بن يزدجرد بن بھرام جور"تكون سنة وفاته إذن في زمن . الد، ھي سنة انتھاء حكم المنذر بوفاتهللمي 474
بھرام "وبحسب ھذه الرواية يكون المنذر قد عاصر بھرام جور المعروف ب . للميالد 484حتى السنة 459من جوالي السنة 

، ثم في زمن "ھرمز بن يزدجرد"وفي زمن ". بھرام جور"، وھو ابن عند المؤرخين وعاش في زمن يزدجرد الثاني" الخامس
  .شقيقه فيروز ابن يزدجرد بن بھرام جور

وتولى بعد المنذر ابنه األسود من زوجته ھر ابنة النعمان من بني الھيجمانة ابنة عمرو بن أبي ربيعة بن ذھل بن شيبان على 
   .ومن لخم على حد قول حمزة. رواية الطبري

، "المنذر بن امرئ القيس"األعور والسائح، أخوه " النعمان بن امرئ القيس "بعد .الذي ولي الملك.، فذكر أن"الد ينوري"وأما 
كسرى "وقد واله " عوف بن جشم"وأبوھا . لجمالھا وحسنھا" ماء السماء: "ويقال لھا" النمر بن قاسط"وكانت أمه من 

: الحارث بن عمرو الكندي آكل المرار، وھي التي أولدته ثالثة أوالد ھمابنة " ھندا"وزعم أنه تزوج . العرش" أنوشروان
وذكر أنه بقي ملكا على . عمرو بن ھند المعروف بمضرط الحجارة، وقابوس المعروف بقينة العرس، والمنذر بن المنذر

  .، وھو األعرج، فقتله األعرج بالحيار"الحارث ابن أبي شمر الغساني"الحيرة إلى أن غزا 

إنه خرج يطلب دم أبيه، فقتله الحارث : المذكور، وقال" المنذر"بعد " المنذر بن المنذر بن امرئ القيس " "الدينوري" وجعل
، أخو عمرو بن كلثوم، ثم نصب من بعده شقيقه عمرو بن ھند، ثم "تغلبي!مرة بن كلثوم ا"إن قاتله ھو : أيضا بعين أباغ، ويقال

  .وھي قائمة سقط منھا عدد من الملوك. لك أنھى قائمته لملوك الحيرةالنعمان بن المنذر أبا قابوس، وبذ
وقد ذكر حمزة أنه حكم عشرين عاما، وذلك في زمن فيروز بن يزدجرد وبالش بن . وال نعرف من أخبار األسود شيئا كثيرا

  .فيروز وقباذ ين فيروز

و ذكر . في احدى معاركه في أيدي الغساسنة، فقتلهوروى أنه حارب الغساسنة وانتصر عليھم، وأسر منھم، كما روى أنه وقع 
وأنه حكم عشرين سنة، من ذلك في زمن فيروز ابن يزدجرد عشر . الطبري أن الفرس أسرته، ولم يذكر سبب ھذا األمر

   .سنين، وفي زمن بالش بن يزدجرد أربع سنين، وفي زمان قباذ بن فيروز، ست سنين

بحسب رواية الطبري المتقدمة في حوالي " األسود"، ويكون حكم "م 48 4"ى سنة حت" م 4 59"من سنة " فيروز"وقد حكم 
، وھو "قباذ األول"، ثم حكم "م 4 88"حتى سنة " م 48 4"أربع سنين، من سنة " بالش"تقريبا، وقد حكم " م 474"السنة 

د حكم ست سنين من زمان حكم ق" األسود"ولما كان . للميالد" 531"حتى سنة " 488"حكم من سنة . ابن فيروز من بعده
  ".م 494"، تكون سنة وفاته في حوالي السنة "قباذ"

وورد في رواية انه كان لالسود بن المنذر ولد اسمه شرحبيل، قتل، قتله الحارث بن ظالم، وكان طفال مسترضعا عند سنان 
  .بن أبي حارثة المري

أخي النعمان،ومعه " األسود بن المنذر"كان قدم على " كالبخالد بن جعفر بن "وكان سبب ذلك على ما تذكره الرواية إن 
، فالتقى خالد بن جعفر والحارث بن ظالم بن غيظ بن مرة بن سعد بن ذبيان عند األسود بن المنذر، "عروة بن عتبة بن جعفر"

سأجزيك : فقال ؟يا حمار، أما تشكر يدي عندك إن قتلت عنك سيد قومك زھيرا وتركتك سيدھم : فجعل خالد يقول للحارث
انما ھو عبد من : فقال ؟ما دعاك الى أن تتحرش بھذا الكلب، وانت ضيفي :فلما خرج الحارث، قال األسود لخالد. شكر ذلك

وانصرف خالد إلى قبته، فالمه عروة الرحال، ثم ناما وأشرجت عليھما القبة، فلما ھدأت . عبيدي، ولو وجدني نائما ما أيقظني
فأقبل الناس، وسمع ! واجوار الملك : فنادى عروة. رث حتى أتى قبة خالد، فھتك شرجھا، ثم ولجھا وقتلهالعيون، انطلق الحا

   .وھرب الحارث منه. األسود الھتاف، وقرر االنتقام ممن خرق جوار الملك

رته البالد حتى فطلبه الملك فشخص من عند الكندي، وأضم. ولما ھرب الحارث تنقل في القبائل، فلجأ إلى صديق له من كندة
أخرجوا ھذا الرجل من بين : استجار بزياد أحد بني عجل ابن لجيم، فقام بنو ذھل بن ثعلبة وبنو عمرو بن شيبان، فقالوا لعجل
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فلما رأى الحارث ذلك، كره أن تقع الفتنة بينھما بسببه، . أظھركم، فانه ال طاقة لنا بالشھباء والدوسر، وأبت عجل ذلك عليھم
ثم إن األسود لما أعجزه أمره، أرسل إلى جارات كن . ني عجل إلى جبلي طيء، فأجاروه، فمكث عندھم حينافارتحل من ب

للحارث بن ظالم استاقھن وأموالھن، فبلغ ذلك الحارث، فخرج من الجبلين، حتى علم مكان جاراته، فأتاھن، واستنقذھن، 
أتى سنان بن أبي حارثة المري، وھو أبو ھرم بن سنان ممدوح واندس إلى بالد غطفان حتى . واستاق ابلھن، فألحقھن بقومھن

فاستعار الحارث سرج سنان، وھو في ناحية . وكان األسود قد استرضع ابنه شرحبيل عند سنان، ترضعه امرأته. زھير
فدفعته إليه، . يقول لك بعلك، ابعثي شرحبيل مع الحارث، وھذا سرجه لك آية: الشرية، فأتى به سلمى امرأة سنان، وقال لھا

   .فأتي به من ناحية من الشعرية فقتله، وھرب من فوره، وھرب سنان لما سمع بخبر قتله

فلما بلغ األسود قتل ابنه شرحبيل غزا بني ذبيان، فقتل وسبى،وأخذ األموال وأغار على بني دودان رھط سلمى، ثم وجد بعد 
اني أحذيكم نعاال، : فغزاھم وأسرھم وأحمى لھم الصفا، وقال ذلك نعلي شرحبيل في جانب الشرية عند بني محارب بن خصفة،

فأمشاھم عليھا، فسقطت أقدامھم، ثم إن سيار بن عمرو ابن جابر الغزاوي احتمل لالسود دية ابنه ألف بعير، ورھنه بھا 
ثم ھرب حتى . حانثم ھرب الحارث، فلحق بمعبد ين زرارة فاستجار به، فأجاره، وكان من سببه وقعة رحر. قوسه،فوفاه بھا

ثم افتقد يزيد ناقة له، ولم يعلم . ومكث عنده. لحق بمكة، ثم غادرھا إلى الشام، فلحق بيزيد بن عمرو الغساني، فأجاره واكرمه
خبرھا، فأرسل إلى الخمس التغلبي، وكان كاھنا،فسأله عنھا،فأخبره إن الحارث صاحبھا، فھم به الملك ثم تذمم من ذلك، 

وأخذ . فلما فعل ذلك دعا به الملك، وأمر به ابن الخمس فقتله بأبيه. نفسه شرا، فأتى الخمس التغلبي فقتله فأوجس الحارث في
  .ابن الخمس،سيف الحارث، فأتى سوق عكاظ في األشھر الحرم، فأراه قيس ين زھير العبسي، فضربه به قيس فقتله

،وانه وجد نعل ابنه شرحبيل القتيل في بني محارب بن وذكر إن األسود غزا بني ذبيان وبني أسد بشط أربك وأوقع فيھم
فانتقم منھم شر انتقام، وانه قبل من الحارث بن سفيان دفع دية شرحبيل، فدفعھا إليه، وھي ألف بعير، . خصفة بن قيس عيالن

  ".دية الملوك"

   .ة أخرىوخبر ھذه الغزوة ھو جزء متمم لخبر قتل الحارث بن ظالم البن األسود، كما جاء في رواي

وروايات أھل األخبار عن قتل الحارث بن ظالم لخالد بن جعفر بن كالب، وعن قتل ابن الملك، روايات متناقضة مضطربة 
يتداخل . اللذين ھما مرجعا أكثر رواة تلك الروايات" أبي عبيدة"و " ابن الكلبي"قلقة، والتبس األمر فيھا على الرواة، وال سيما 

، مع اسم النعمان بن المنذر واسم األسود بن المنذر، وتنسب القصة مرة إلى ھذا الملك،ومرة فيھا اسم النعمان بن امرئ القيس
السابقة، جعلت .يذكر الرواة رواية كالرواية. وقد تتداخل، فيذكر اسم الملك األسود، ثم يورد بعده اسم الملك النعمان. إلى ذاك

ولكنھم جعلوه قي ھذه . سير متخفيا إلى الحيرة ليفتك باألسودالولد القتيل شرحبيل بن األسود، وجعلت الحارث بن ظالم ي
الرواية يسمع صراخ امرأة أخذ جمع األسود صرمة من إبلھا، فتوجع لھا، ووعدھا على اعادة ابلھا فطلب منھا أن تذھب إلى 

ب له مجيرا فلم يجره أحد قائلين فلما وردت ابل النعمان، أخذ مالھا، فسلمه اليھا، ثم فر يطل. موضع عينه لھا، ليأتي لھا بإبلھا
ويختفي اسم المنذر فجأة في ھذه الرواية، ويظھر اسم الملك النعمان كما في الرواية  ؟من يجيرك على ھوازن والنعمان : له

  .السابقة، ولكن دون تصريح باسم والد النعمان، وھو امرؤ القيس

بن عمرو الغساني من النعمان وھوازن، فيجيره ويكرمه، ولكنه  ثم تستمر الرواية فتاخذ الحارث إلى الشام، ليستجبر بيزيد
. يذبح ناقة ليزيد، ثم يقتل امرأة أرسلھا يزيد لتحري بيت الحارث، ثم يقتل الكاھن الذي تكھن بعقر الحارث للناقة وبقتله للمرأة

ھو في نظر األخباريين بطل من أبطال وعلى ھذه الصورة انتھت حياة رجل . فلم يبق أمام يزبد إال قتل الحارث، فأمر به فقتل
   .المغامرات و المفاجآت

وأما الرواية التي تذكر أن ذلك الملك ھو النعمان بن امرئ القيس فتقول إن النعمان بن امرئ القيس كان قد تزوج بنتا من 
ير يستزيره بعض أوالده، بنات زھير بن جذيمة بن رواحة العبسي، وھو من السادة االشراف، فأرسل النعمان ذات يوم إلى زھ

فلما بلغ ماء من مياه غني بن أعصر، طمع . فأرسل ابنه شأسا، وكان أصغر ولده، فأكرمه وحباه، ورجع بھدايا وألطاف كثيرة
فلما سمع زھير بمقتل ولده، جاء ديار غني، وأخذ يغير عليھا، حتى قتل منھا . به رباح بن األشل، فقتله، واستلب ما كان معه

وتوسعت الحرب، فاشتركت بھا ھوازن، وكانت . يمة، فاستجارت غني بحلفائھم بني عامر بن صعصة، فأنجدوھامقتلة عظ
تحقد على زھير ألنه كان يسر بھا خسفا ويجبيھا اإلتاوة كل سنة بعكاظ، وترأس خالد بن جعفر بن كالب غنيا وبني عامر 

وذھب خالد بعد مصرع زھير إلى النعمان مستجيرا به حين علم . وھوازن، فقتل زھيرا، وعاد أبناؤه بجسده ليواروه التراب
وبينما كان في مجلس النعمان، قدم الحارث بن ظالم إلى المجلس، . أن غطفان ستطلبه به، فأجاره، وضرب له قبة وحماه
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فجعل . وھرب وجرى بينه وبين خالد كالم، أغلظ فيه خالد على الحارث، فحقد الحارث عليه وقرر االنتقام منه، فاغتاله
. فلحق ببني دارم من تميم، واستجار بھم، فأجاروه على النعمان. النعمان يطلبه ليقتله بجاره، وھوازن تطلبه لتقتله بسيدھا خالد

فما علم النعمان ذلك، جھز جيشا إلى بني دارم، فلما سمعوا بمجيء الجيش عليھم، استعدوا له، وأرسلوا أموالھم إلى بالد 
فلما التقوا بجيش النعمان، قتل رئيس جيش النعمان، وانھزم . مع بني مالك بن حنظلة وبني عامر للقتال بغيض، واستعدوا

إن الحارث بن ظالم ركب الى الحيرة متخفيا، واستاق إبال له كان قد استولى عليھا النعمان، وقتل أحد أبنائه، : وقيل. الجيش
   .وفر

وجعلت رواية أخرى قتل . بن المنذر، وتجعل الولد القتيل إبنا لھذا النعمان وھناك رواية تجعل النعمان المذكور النعمان
ثم إن رجال من بني زيد مناة كان بعض حشم النعمان قد أخذوا إبله . الحارث لخالد في عھد األسود، ثم تذكو أنه ھرب منه

. ذت نساء جاري، وماله، وأنا له جارإنك أخ! أبيت اللعن: وأھله، استجار بالحارث فركب الحارث حتى أتى النعمان، فقال
فمضى الحارث، وندم . ثم إن النعمان أوعد الحارث وعيدا شديدا. فذكره النعمان بقتله خالدا، وھو في جوار األسود أخيه

، وكانت سلمى بنت ظالم تحت سنان، "سنان ين أبي حارئة"النعمان على تركه،وطلبه ففاته، وكان للنعمان ابن مسترضع عند 
  .فجاور عبد هللا بن جدعان. الحارث إلى أخته على لسان سنان، حتى أعطته ابن النعمان، فضرب عنقه ولحق بمكة فجاء

ومنھا . على نحو ما رأيت" يزيد بن عمرو الغساني: "، فالروايات مختلفة فيه، منھا ما جعل قاتله"الحارث بن ظالم"وأما قتل 
ومنھا، وھي رواية من روايات أھل الكوفة، ما جعل قاتل الحارث ھو . مانما جعل قاتله ملكا من ملوك غسان تسميه النع

الملك النعمان بن المنذر، وتذكر قصة كيفية استدراج النعمان للحارث ومراسلته له مصرحا له أنه قد رضي عنه وعفا عما 
قتله ابن الخمس التغلبي، وكان  .فلما جاء إلى النعمان، وكان في قصر بني مقاتل، أمر به فقتل. بدر منه حتى أمن الحارث

  .الحارث قد قتل أباه

أن قوما " ابن دريد"وذكر . ھو الذي قتل الحارث، قتله بأمر الملك األسود بن المنذر" عمرو بن الخمس"وجاء في رواية أن 
محمد بن "وذكر ". نعمانالمنذر بن المنذر أبو ال"، وھذا وھم، ألن الذي قتله إنما ھو "الحارث بن ظالم"زعموا أن النعمان قتل 

، كان قد رھن قوسه على ألف بعير في قتل الحارث ابن "ذي القوس"المعروف ب " سيار بن عمرو الفزاري"أن ". حبيب
  .ظالم من النعمان األكبر

   .، ولم يذكر سبب ھذا التعظيم"األسود بن المنذر. "كانوا يعظمون" آل لخم"إن " رسالة الغفران"ويظھر من 

حكم على رواية البن الكلبي سبع سنين، وذلك في . ألسود أخوه المنذر بن المنذر بن النعمان، وأمه ھر ابنة النعمانوحكم بعد ا
حتى سنة " 488"قد امتد من سنة " قباذ بن فيروز"ويسمى ب " قباذ األول"ولما كان حكم قباذ، وھو . زمان قباذ بن فيروز

  .ع في خالل ھذه المدةللميالد، فيكون حكم المنذر اذن قد وق" 531"

، وانتھاء حكمه في حوالي السنة "م 494"واذا أخذنا بھذه الرواية، وجب أن يكون ابتداء حكم المنذر بن المنذر في حوالي سنة 
ولكننا نواجه روايات أخرى رواھا أبن الكلبي أيضا وغيره . ، وذلك بحسب سني حكم ملوك الفرس عند المؤرخين"م501"

  .رتخالف ھذا التقدي

أم الملك ابنة عمرو بن حجر، أخت الحارث بن عمرو "وبعد المنذر انتقل الملك إلى ابن أخيه النعمان بن األسود، وأمه ھي 
  .وقد حكم ھذا الملك على رواية البن الكلبي أربع سنين، وذلك في زمن قباذ. اذن فھي أميرة من أمراء كندة". الكندي

ن ھذا أغار على حدود الروم وعلى العرب المحالفين لھم، فاصطدم بالقائد إن النعما" ثيوفانس"يظھر من رواية ل 
وال . على الفرات، فأصيب بخسارة فادحة" البئر" "Bithrapsos" "بثرابسوس"عند موضع " Eugenius" "أوجينيوس"

  ".م 498"نعرف على وجه التحقيق سنة وقوع ھذا الحادث، والمظنون انه كان حوالي سنة 

، اذ رجا منه قباذ أن يھاجم حدود "للميالد502"ان أيضا في الحرب التي وقعت بين الروم والفرس حوالي سنة واشترك النعم
" Olympius" "أوليمبيوس"واصطدم بالقائدين " Carrhae" "حران"الروم من جھة الجنوب، فھاجمھا في قطاع 

وفي المعركة التي وقعت على مقربة من . يھمافتغلبا عليه، غير انه أعاد الكرة فتغلب عل" Eugenius" "أويجينيوس"و
   .على الخابور أصيب بجرح بليغ في رأسه فقضى عليه" Circesium" "قرقيسياء"
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طايوس دبيت " "بني ثعلبة"وفي أثناء غياب النعمان ومعظم جنوده عن الحيرة، انتھز العرب الذين في بالد الروم الملقبون ب 
الفرصة، فأغاروا على عاصمته، وأخذوا كل ما أمكنھم أخذه، فاضطر من كان قد تخلف ھذه " روموين د متقربن دبيت ثعلبة

  .ويخيل الي إن ذلك كان على أثر اصابة الملك بجرحه المميت. في الحيرة من جيش النعمان إلى الفرار إلى البادية

بن ثور بن أسس بن ربي بن نمارة بن أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل "اسمه " آل لخم"وتولى الحكم رجل من 
ولم يتحدث أصحاب األخبار عن عالقة ھذا الرجل باألسرة . بطن من بطون لخم" ذميل"و " ذميل"فھو من . ، بعد النعمان"لخم

لحكم المالكة وال عن كيفية تعيينه واألسباب التي أدت إلى اختياره لھذا المنصب، وكل ما ذكرته انه حكم ثالث سنين، ثم انتقل ا
  .من بعده إلى المنذر بن امرئ القيس البدء، وقو ذو القرنين، وذلك في رواية للطبري عن ابن الكلبي

انه ھو الذي : قال. أما حمزة األصبھاني، فجعل بعد أبي يعفر ابنا للنعمان األعور سماه امرأ القيس ابن النعمان بن امرئ القيس
. وكانت بكر قبله تقيم أود ملوك الحيرة وتعضدھم. ار بني آكل المرار وھزمھمفي دارھا، وكانوا أنص" اوارة"غزا بكرا يوم 

وجعل . زاعما إن الذي بناه له ھو البناء الرومي الشھير سنمار، وانه ھو الذي قتل ذلك البناء" الصنبر"ونسب إليه بناء حصن 
  .مدة حكمه سبع سنين، وذلك في زمن قباد

  .وما كان ذا ذنب"سنمار"اني أخو لخم على ذات بيننا جزاء جز: وفيه قال المتلمس": حمزة"وقال 

ليت شعري متى تخب به النا : ، ھو الذي قال فيه أحد الشعراء"سنمار"وذكر حمزة إن حصن صنبر المذكور، وھو من عمل 
   قة نحو العذيب والصنبر

" المنذر بن ماء السماء"وب " ذي القرنين"ويعرف المنذر ھذا عند أكثر األخباريين بالمنذر بن امرئ القيس بن النعمان وب 
مارية ابنة عوف بن جشم بن ھالل بن ربيعة بن زيد مناة بن : وماء السماء ھي أمه على زعمھم، وھي". ابن ماء السماء"وب 

نسب  وذكر حمزة. عامر الضحيان بن سعد بن الخزرج بن تيم هللا بن النمر بن قاسط في رواية ابن الكلبي التي دونھا الطبري
ماء السماء كما ذكره الطبري، غير أنه جعل االسم ماوية بدال من مارية، وال أراه إال خطأ من النساخ في كتابة االسم أدى إلى 

  .ھاتين الصورتين

  .وأما سبب تلقيبه بذي القرنين، فيقال إنه لقب بذلك لضفيرتين كانتا له من شعره، فعرف بھما لذلك

س والد المنذر بالبدء ھو خطأ وال شك، إذ ال يعقل أن يكون ھذا المنذر ابنا المرئ القيس البدء وتلقيب ابن الكلبي امرأ القي
  .للميالد 328المتوفي سنة 

ويالحظ أن األخباريين لقبوا امرأ القيس اآلخر الذي حكم بعد أوس بن قالم بالبدء كذلك، مع أنه مسبوق على حد قولھم بملك 
وال يجوز بالطبع تلقيب امرئ القيس اآلخر الذي زعم انه والد . تلقيب صاحبنا ھذا إذن بالبدءفال يجوز . آخر اسمه ھذا االسم

  .المنذر بالبدء أيضا، ألنه ثالث المراقسة في ترتيب اسماء الملوك بحسب رواية األخباريين

فھل ھو امرؤ القيس بن . ن ملكاوال نعلم شيئا يذكر من أمر امرئ القيس والد المنذر، فھم لم يشيروا اشارة صريحة إلى انه كا
   .ال يستبعد أن يكون ھو إن صحت رواية حمزة ؟النعمان الذي جعله حمزة ملكا بعد أبي يعفر 

" Alamundarus. "و" Alamoundaros"ويالحظ أن المؤرخين البيزنطيين والالتين قد أطلقوا على المنذر 
" Secicis" "Sicices"و " Sacicus"م قصدوا ب وغير ذلك، مما يفھم منه انھ" Alamundarus O Secicis"و

العربية، وأنھم ارادوا المنذر بن الشقيقة، وھو ھذا المنذر الذي نتحدث عنه في رأي " الشقيقة" "شقيقة"وأمثال ذلك كلمة 
امه، وإنما ، وذھب آخرون إلى أنھا لم تكن "شقيقة" "الشقيقة"المستشرقين، لذلك ذھب بعض المستشرقين إلى أن أم المنذر ھي 

قيل له ذلك ألنه كان من آل الشقيقة الشھيرة، فعرف عند أولئك المؤرخين بابن الشقيقة أو بالمنذر ابن الشقيقة كما دعي الملوك 
  .بعد المنذر ببني ماء السماء
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شقيقة، فأيھما  أما األخباريون فقد جعلوا شقيقة أما للنعمان األعور كما رأيت، ولم يشيروا إلى ملك اسمه المنذر واسم امه
وھل نحن أمام ملك آخر اسمه المنذر بن الشقيقة حكم في  ؟األخباريون أم المؤرخون اليونان والالتين والسريان  ؟المصيب 

  .؟أوائل القرن السادس للميالد 

الملك بعده،  وذكر األخباريون إن المنذر كان قد تزوج ھندا بنت آكل المرار، فولدت له أوالدا منھم عمرو بن ھند الذي ولى
  .وقابوس، ثم تزوج أختھا أمامة فولدت له ولدا اسمه عمرو وھو المقتول بوادي القضيب

وأما ". م506"، أو قبل ذلك بقليل في حوالي السنة "م508"كان في حوالي السنة " المنذر"ويرى بعض الباحثين إن حكم 
  ".م554"انتھاء ملكه فكان في حوالي السنة 

، "م506"حتى سنة " 502"للميالد مع الروم بعد الحرب التي استمرت من سنة " 506"حا في عام وكان قباذ قد عقد صل
للميالد تجدد الخالف بين الفرس والروم، وذلك على أثر مطالبة قباذ " 518"ففي سنة . غير إن ھذا الصلح لم يدم طويال

وبناء . على دفعھا للفرس" م506"تفق في صلح األول بدفع االتاوة التي ا" Justinus" "يوسطينوس" "جستينوس"القيصر 
   ".م519"على تباطؤ القيصر في دفعھا حرض قباذ المنذر على التحرش بحدود الروم، وقام المنذر بغزوھا في سنة 

 "Timostratus" "تيموستراتوس" "ديموستراتوس"لقد تمكن المنذر في بعض حروبه مع الروم من أسر قائدين ھما 
"Demostratus " يوحنا و"Johannes ." وأراد القيصر أن يفك أسر ھذين القائدين ويعقد صلحا وحلفا بين الروم

" نونوسوس"والد الكاتب المؤرخ " Abraham" "ابراھيم"رسوال خاصا إلى المنذر ھو  -على ما يظھر  -والمنذر، فأرسل 
"Nonnosus" شمعون األرشامي"، ومعه" "Symeon of Beth Arsham " سرجيوس"و" "Sergius " أسقف

" يوسطينوس" "جستينوس"من حكم " السنة السابعة"وقد وصل الوفد إلى المنذر في السنة السادسة ". بيت رصافة"الرصافة 
" رمله"وكان المنذر آنئذ في البادية في موضع اسمه . للميالد" 524"من التقويم السلوقي ولسنة " 835"الموافقة لسنة 

  .فيما يخص فك أسر القائدينوقد نجحت مھمته ". الرملة"

وقد دونت في عھد أسقفيته على . ھو مؤلف القسم السرياني الخاص بشھداء العربية الجنوبية، أي شھداء نجران" سرجيوس"و 
  .الرصافة أسماء الشھداء على الجدار الشمالي للكنيسة الكبرى، كنيسة القديس سرجيوس

ر من اليمن أرسله ذو نواس الملك الشھير المعروف بتعذيبه نصارى وصادف وصول وفد الروم إلى المنذر وصول وفد آخ
قصة التعذيب ھذه مدعيا " شمعون االرشامي"وقد دون . نجران إلى المنذر ليفاوضه على تعذيب من في مملكته من النصارى

ليقرأ في الكنائس  انه نقلھا من الكتاب الذي قريء على الملك ومن أقوال من عرفه من الحاضرين، دونھا في صورة كتاب
  .وقد نشر ھذا الكتاب، وطبعت ترجمته كذلك. ويطلع عليه المؤمنون

كتب إلى المنذر ابن النعمان طالبا منه اخراج من في أرضه من " Justinus" "يوسطينوس" "جستينوس"وذكر إن القيصر 
فلما سمع ھؤالء بذلك، ھرب بعضھم . اثليقالج" شيال"وقد جادلھم في مجلس عقده بحضرة المنذر . القائلين بالطبيعة الواحدة
   .وكان من مؤيديھم الحجاج بن قيس الحيري صاحب المنذر. إلى نجران واقاموا ھناك

فلما ساءت العالقات بين . يظھر إن امل القيصر في عقد ھدنة أو معاھدة مع المنذر لم يتحقق، أو أنه تحقق ولكن إلى حين
بين الجانبين، ھاجم المنذر الروم مؤيدا الفرس، وكان له أثر خطير في ھذه " م528"الروم وللفرس، ووقعت الحرب سنة 

وقد توغل في بالد الشام، وغنم منھا غنائم كثيرة، ولكنه لم يبق فيھا أمدا طويال، فعاد مع جنوده سريعا الى قاعدته . الحرب
  .كعادة سائر الملوك بعد أن أشبع نفسه من غنائم الحرب

وتوغل فيھا حتى بلغ " م529"لقد ھاجمھا سنة . ھجومه على بالد الشام، بعد مدة قصيرة من ھجومه األولونجد المنذر يجدد 
وقد زعم بعض ". Chalcedon" "خلقيدونية" "خلقيدون"حدود أنطاكية، واحرق عددا من المواضع ومنھا موضع 

  .إلى درس المؤرخين السريان أنه ضحى بأربع مئة راھبة للعزى، وھي دعوى نحتاج بالطبع

وقد عرض ابن العبري لتوغل المنذر في أرض الروم، واستيالئه على أرضين واسعة شملت كل منطقة الحدود، ومنھا أرض 
زاعما أنه قتل " Antioch"وأنطاكية " Apamea" "فامية" "أباميا"و " Emessa" "حمص"الخابور ونصيبين، حتى بلغ 
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ين، ذاكرا أنه اختار من بين األسرى أربعمئة راھبة أخذھن لنفسه، غير انه لم عددا كبيرا من السكان، وخرب أكثر تلك األرض
  .يذكر أنه قدمھن قربانا الى العزى

إلى نصب الحارث الجفني " يوسطينوس"الذي خلف " Justinianus" "يوسطنيانوس"وقد اضطر ھذا الغزو القيصر 
  .شام لحماية الحدود من اعتداءات المنذر وعرب العراق، أي عامال على عرب بالد ال"Phylarch" "فيالركا" "فيالرخا"

بربح ناله بواسطة المنذر لقد قام المنذر وأحد القواد الفرس بمھاجمة " دارا"وقد عوض قباذ الخسارة التي لحقت به عند موضع 
" سبليزاريو"، فلما تصدى لھما القائد "Commagene" "قوماجين"وھي منطقة " Euphratesia"منطقة الفرات 

"Belisarius " تراجعا، ثم التقيا به عند الرقة"Callinikos "وقد كان ذلك في السنة الرابعة من حكم . فانتصرا عليه
   ".م531"أي في سنة " Justinianus" "يوسطنيانوس"

. ع الفرسوقد اشترك الحارث بن جبلة في ھذه الحرب مع الروم، وأنيطت به حماية الجانب األيمن في القتال الذي اضطرم م
  .أما المنذر وجيشه، فكان يكون الجناح األيسر لجيش الفرس، أي الجناح المقابل لعرب الروم

في أثناء كالمه على الحبشة في اليمن وعلى دخول الفرس اليھا،كما أشار إلى الموادعة والھدنة التي عقدت بين كسرى أنو 
وكان فيما ذكر بين : "، فقال"Justinianus" "جستنيانوس"" جستنيان"، أي "يخطيانوس"شروان والقيصر، وقد سماه 

فوقع بين رجل من العرب كان ملكه يخطيانوس على عرب . كسرى أنو شروان وبين يخطيانوس ملك الروم موادعة وھدنة
سائر الشام يقال له خالد بن جبلة وبين رجل من لخم كان ملكه كسرى على ما بين عمان والبحرين واليمامة إلى الطائف و

فأغار خالد ابن جبلة على حيز المنذر، فقتل من أصحابه مقتلة . الحجاز ومن فيھا من العرب يقال له المنذر بن النعمان نائرة
عظيمة وغنم أمواال من أمواله فشكا ذلك المنذر إلى كسرى وسأله الكتاب إلى ملك الروم في انصافه من خالد، فكتب كسرى 

من العھد على الھدنة والصلح ويعلمه ما لقى المنذر عامله على العرب من خالد بن جبلة الذي  إلى يخطيانوس يذكر ما بينھما
ملكه على من في بالده من العرب، ويسأله أن يأمر خالدا أن يرد على المنذر ما غنم من حيزه وبالده ويدفع إليه دية من قتل 

. ذلك فيكون انتقاص ما بينھما من العھد والھدنة بسببه من عربھا وينصف المنذر من خالد وان ال يستخف بما كتب به من
فاستعد كسرى فغزا بالد يخطيانوس في بضعة وتسعين الف . وواتر الكتب إلى يخطيانوس في انصاف المنذر فلم يحفل بھا

مدينة بالشام مقاتل فأخذ مدينة دارا ومدينة الرھاء ومدينة منبج ومدينة قنسرين ومدينة حلب ومدينة انطاكية وكانت أفضل 
ومدينة فامية ومدينة حمص ومدنا كثيرة متاخمة لھذه المدائن عنوة واحتوى على ما كان فيھا من األموال والعروض وسبى 

   ".أھل مدينة انطاكية ونقلھم إلى أرض السواد

وقد نقل روايته ھذه . جبلةويظھر من سياق ھذه الرواية إن الطبري لم يكن على علم واضح بالمنذر بن النعمان وال بخالد بن 
وقد وھم المورد الذي نقل . فالشخص الذي تخاصم المنذر معه ھو الحارث بن جبلة، ال خالد بن جبلة. من غير نقد وال مناقشة

وھو مورد يظھر كما يتبين من سياق الحديث انه اعتمد على كتاب من كتب التأريخ، . الطبري منه، فظن انه خالد بن جبلة
  .ؤلفات الفارسية أو السريانية، وقد نقل الدينوري منه أيضا،فذكر خالد بن جبلةلعله من الم

وفي رواية الطبري عن ملك المنذر مبالغة على ما يظھر، فليس في األخبار التي يرويھا األخباريون عن ھذا الوقت رواية 
وليس فيھا خبر واحد . ز إلى ساحل الخليجواحدة يفھم منھا إن نفوذ الفرس قد شمل ھذه األرضين الواسعة الممتدة من الحجا

ولو كان ملكه قد بلغ ھذه البالد لوعت ذلك ذاكرة أھل األخبار شيئا . يفھم منه إن ملك المنذر قد شمل الطائف وسائر الحجاز
  .عنه،اذ انه لم يكن بعيد عھد عن اإلسالم

ق الفرس والروم على عقدھا لمدة خمس سنوات وذلك ولم تنقطع المناوشات بين الحارث والمنذر، بالرغم من الھدنة التي اتف
فبعد مدة قصيرة من التوقيع عليھا، عادت نيران الحرب فاستعرت بين الحارث والمنذر من غير أن يتدخل ". م545"في سنة 

أسره، وقدمه وكان يكلىء خيله في البادية، ف: وقد تمكن المنذر من مباغتة أحد أبناء الحارث. الفرس أو الروم في ھذا النزاع
وبعد أن جمع كل واحد منھما كل ما يملك من قوة ومن حديد، ". Aphrodite"على ما يقوله بروكوبيوس ضحية إلى العزى 

فلما رأى ما حل به، فر ھو . اشتبكا في حرب جديدة انتصر فيھا الحارث انتصارا كبيرا، وقتل عددا كبيرا من جنود خصمه
   .نين من أبنائه في جملة من وقع في األسرومن بقي حيا من أتباعه، تاركا اث

ويظھر . وقد تكون غارة قيس بن سلمة بن الحارث الكندي على الحيرة غارة انتقامية من المنذر لما أنزله بآل كندة من خسائر
وبعد . أن قيسا قد باغت المنذر وفاجأه بغارة خاطفة اضطرته إلى الھزيمة وااللتجاء إلى الخورنق مع ابنيه عمرو وقابوس
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مضي عام على ھذه الھزيمة، انتقم المنذر لنفسه بغارة أغارھا على كندة كلفت الكنديين اثني عشر أميرا من بني حجر بن 
عمرو وقعوا في أسره في مكان يسمى ذات الشقوق، ثم أمر بعد ذلك بضرب اعناقھم في الجفر، وھو الموضع الذي أطلق 

  .الذي أشير إليه في الشعر المنسوب المرئ القيس" دير بني مرينا"ضع عليه لھذه الحادثة جفر األمالك، وھو مو
كان في جملة من وقع أسيرا، اال أنه افلت من األسر ونجا بنفسه، فقال " امرأ القيس الكندي"ويذكر أھل األخيار أن الشاعر 

  :شعرا يرثي به من قتل، منه

  ملوك من بني عمرو بن حجر يساقون العشية يقتلونا

  يوم معركة أصيبوا ولكن في ديار بني مرينافلو في 

  ولم تغل جماجمھم بغسل ولكن في الدماء مرملينا

، فأية مصيبة أعظم من ھذه "ديار بني مرينا"فھو يتألم ويتأفف من سقوط قومه قتلى، ال فى حرب وال في معركة، ولكن في 
ن الذين قتلوا من بني حجر آكل المرار في جفر ملوك أحرار شجعان يقتلون في مثل ھذه الديار وفي رواية أ ؟المصيبة 

  وفديناھم بتسعة أمال ك كرام أسالبھم أغالء: األمالك ھم تسعة واستشھدت على ذلك بشعر للحارث بن حلزة جاء فيه
وھو جون آل بني األوس، وھو في شرح الرواة ملك من ملوك كندة، وھو ابن قيس . وأشير في قصيدة ھذا الشاعر إلى الجون

وكان الجون جاء ليمنع بني آكل المرار، ومعه كتيبة خشناء، فحاربته بكر، فھزموه، وأخذوا بني الجون، : قالوا. معديكرببن 
   .فجاؤوا بھم إلى المنذر، فقتلھم

وفي بعض الروايات أن المنذر توسط لعقد الصلح بين بكر وتغلب واشترط إن أي رجل وجد قتيال في دار قوم فھم ضامنون 
وأخذ من الفريقين رھنا بأحداثھم، فمتى . ن وجد بين محلتين قيس ما بينھما، فينظر أقربھما إليه، فتضمن ذلك القتيللدمه، وإ

  .التوى أحد منھم بحق صاحبه أقاد من الرھن

  .بحسب رواية بعض األخباريين" يوم طخفة"وفي عھد ھذا الملك وقع 

، وكانت لعتاب بن "بني يربوع"فقد كانت ردافة ملوك الحيرة في ". الرفادة: "وقيل" الردافة"ويذكر ھؤالء أنه وقع بسبب 
عوف بن عتاب " "قيس ابن عتاب"فلما توفي، صارت إلى ابنه ". المنذر بن ماء السماء"ھرمي بن رياح بن يربوع في عھد 

له سن وعقل، وأشار  على الملك إن يجعلھا لرجل كھل" حاجب بن زرارة"بحكم الوارثة، وكان حديث السن، فأشار " الرياحي
: برأيه ھذا" بني يربوع"ولما فاتح الملك " الحارث بن مرط بن سفيان ابن مجاشع" "الحارث بن بيبة المجاشعي" عليه باختيار 

وتحصنوا به، " طخفة"غضبوا وأبوا، وأصر الملك على رأيه، واال حاربھم، فأبوا واستعدوا للقتال، وساروا إلى موضع 
رھم جيشا كبيرا من افناء الناس، عليه حسان أخوه وقابوس ابنه وبعث معھم الصنائع والوضائع، اشتبك فأرسل المنذر في أث

ھذا المكان،وصبر بنو يربوع وثبتوا، ثم أغاروا على جيش المنذر، فانھزم ووقع القتل فيه، وانھزم قابوس " بني يربوع"مع 
إن الملوك : فعقره وأسره،وأراد أن يجز ناصيته، فغال. سفرس قابو" طارق ابن عميرة"ومن معه،وضرب طارق أبو عميرة 

شھاب بن عبد "ال تجز نواصيھا، وأسر حسانا بشر بن عمرو بن جوين، فعاد المنھزمون إلى المنذر، وكان المنذر قد احتبس 
فان أدركتھما  يا شھاب، أدرك ابني وأخي،: "فلما رأى سوء العاقبة، استدعاه، فقال له. عنده" بن كياس اليربوعي" قيس"

، فذھب إلى قومه "حيين، فلبنى يربوع حكمھم، وأرد عليھم ردافتھم، وأترك لھم من قتلوا وما غنموا، وأعطيھم ألفي بعير
  .شعرا في ھذا اليوم ونجد لالحوص وللفرزدق وألم موسى الكالبية. وأعادھما، ووفى الملك بما قال

عنھا، التجأ " سلمه بن الحارث"وسببه أن تغلب لما أخرجت . ل أھل األخبارعلى قو" أوارة األول"وفي عھد المنذر، كان يوم 
يدعوھم " المنذر"فأرسل اليھم " ال يملكنا غيرك: "ولما بلغ بكرا أذعنت له تغلب ودانت لحكمه، وقالت له" بكر بن وائل"إلى 

جبل أوارة حتى يبلغ الدم الحضيض، وسار إلى طاعته، فلم بجيبوه، فحلف المنذر ليسيرن اليھم فان ظفر بھم ذبحھم على قلة 
، فأمر المنذر بقتله فقتل، وقتل "يزيد ابن شرحبيل الكندي"اليھم بمجموعه ليبر بقسمه، والتقى بھم بأوارة، فھزمت بكر، وأسر 

  .: بقوله خلق كثير من بكر، وأمر المنذر بذبح األسرى الرجال على قلة جبل أوارة، وباحراق النساء، والى ذلك أشار األعشى

  سبايا بني شيبان يوم أوارة على النار إذ تجلى به فتياتھا
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مونذر "ھذا النزاع العنيف الذي أتعب الحارث والمنذر فاستراح الجانبان، ختم بسقوط المنذر بن النعمان " م554"وختم عام 
قة قنسرين على روايات صريعا بيد خصمه الحارث بن جبلة بعيدا عن عاصمة ملكه، ففي منط" ملك العرب" "بر نعمن

ھاجم " Justinianus" "جستنيان" "يوسطنيانوس"المؤرخين السريان،، ففي السنة السابعة والعشرين من حكم القيصر 
" Wdaja" "عودايا"التابعة لحكم الروم، فنازله الحارث بن جبلة، وتغلب عليه، وقتله عند عين " Rhomaye"المنذر منطقة 

  .في ھذه المعركة أحد أبناء الحارث، فدفنه أبوه فى قلعة ھذا الموضع وقد سقط. في منطقة قنسرين

، أي منطقة تدمر، ومعظم "Palmyrena" "بالميرينا"على رأي موسل، وھو من مواضع منطقة " العذية"، ھو "عودايا"و 
  .ھذه المنطقة ھي من أعمال قنسرين

، وھي السنة التي عقد فيھا الصلح بين "م562"حيا حتى سنة  ان المنذر كان" ثيوفانس"من رواية للمؤرخ " أوليري"وقد فھم 
   .الروم والفرس، وفيھا توفي

" طيباريوس الثاني"إن المنذر ھذا حارب في صفوف الرومان في أيام القيصر " Hartmann" "ھارتمن"وقد ذكر 
"Tiberius II" موريقيوس"، غير انه خانھم وغدر بھم في احدى المعارك التي قادھا" "Mauricius" فلما صار ،
ولم يقل ھذا القول أحد، وانما قصد . قيصرا قبض عليه، ونفى معه زوجته وبعض أبنائه إلى جزيرة صقلية" موريقيوس"

  .منذرا آخر غير المنذر الذي نتحدث عنه" Evagrius" "ايوا كريوس"المورد الذي استند إليه ھارتمن وھو 

المنذر حدس إن في الفرس ضعفا، وذلك بسبب انقطاع الحروب مدة بين الفرس وسبق ألوليري إن ظن ھذا الظن، فذكر إن 
فلما وقع في . فلما تبين لديه األمر، عاد إلى حلفائه القدامى الفرس. والروم، فانضم إلى الروم وصار حليفا لھم، وحارب معھم

. ه زوجته وبعض أوالده إلى صقليةونفى مع" م580"احدى المعارك أسيرا في أيدي الروم، نفاه القيصر موريقيوس سنة 
" نيقيفورس كالستوس"و " Evagrius" "ايواكريوس"ومصدر وھمھما ھو اعتمادھما على رواية للمؤرخين 

"Nicephorus Callistus "وانما ھو المنذر . فالمنذر المقصود في ھذه الرواية ليس ھذا المنذر،. من غير أن يمحصاھا
أن اتھمه الروم باتصاله من طرف خفي بالفرس، وانه كان السبب في اخفاق الحملة التي  بن الحارث بن جبلة الذي نفي بعد

   .يوم كان قائدا، فلما صار قيصرا، انتقم منه بالنفي" موريقيوس"قادھا 

باغ وعين أ". يوم عين أباع"إن قتل المنذر كان في عين اباغ في المعركة التي عرفت ب : أما الذي عليه أكثر األخباريين فھو
. بحسب وصف بعض األخباريين واد من أودية العراق وراء األنبار على الفرات بين الكوفة والرقة، ال يبعد كثيرا عن الحيرة

وسبب وقوع ھذه المعركة على ما يقولونه، ھو أن المنذر بن ماء السماء سار من الحيرة في معد كلھا حتى نزل بعين أباغ، 
فأرسل إليه . إما أن تعطيني الفدية فأنصرف عنك بجنودي، وإما ان تأذن بحرب: ةوأرسل إلى الحارث األعرج بن جبل

فجمع عساكره وسار نحو المنذر،فلما التقى به في عين أباغ، اقتتال، فقتل المنذر، وقتل فيھا . أنظرنا ننظر في أمرنا: الحارث
  .ھا ودفن ابنيه بھا ثم عادفسار الحارث بولديه القتيلين إلى الحيرة، فأنھبھا وأحرق. ابنان للحارث

وقد اختلفت . رجل من العمالقة نزل ذلك المكان فنسب إليه" أباغ"، وان "إياد"كانت منازل " عين أباغ"ويذكر أھل األخبار أن 
فمنھم من جعلھا موضعا بين الكوفة والرقة، ومنھم من جعلھا عين ماء، ومنھم من ينكر أنھا عين ماء، " عين اباغ"األقوال في 

  ".ذات الخيار"ومنھم من يجعلھا في . يرى انھا واد وراء األنبار على طريق الفرات إلى الشامو

ويظھر من تعليقات ابن األثير على ھذه المعركة إن من كان يرى أن اسم الملك الغساني الذي انتصر في ھذا اليوم ھو أبو 
أليھم بن الحارث بن مارية الغساني، أو ھو رجل من شمر عمرو بن جبلة بن الحارث ابن حجر بن النعمان بن الحارث بن ا

ويؤيد . وقد رجح ھو رواية من قال إنه الحارث األعرج بن جبلة، وھي رواية اكثرية األخباريبن. األزد تغلب على غيرھما
جبلة أي الحارث بن " حرث برجاباال"ھذه الرواية روايات المؤرخين السريان الذين سموا اسم ملك عرب الشام، فدعوه 

   .كما استعملھا غيره من المؤرخين. للمنذر" ملك العرب"ويالحظ أن ابن العبري استعمل جملة ". حارث بن جبل"

إنا شيخان ھنا، فال تھلك جنودي وجنودك، : يقول" المنذر"ارسل إلى " عين أباغ"لما بلغ " الحارث"أن ": ابن األثير"ويرى 
فإذا فني أوالدك وأوالدي خرجت أنا اليك، . ولكن ليخرج رجل من ولدك، وليخرج رجل من ولدي، فمن قتل خرج عوضه

فعھد المنذر إلى رجل من في شجعانه، فأمره إن يخرج، ويظھر أنه ابن . فتعاھدا على ذلك. ومن قتل صاحبه ذھب بالملك
إن ھذا ليس بابن المنذر، انما ھو عبده : فلما رآه، رجع إلى أبيه، وقال". ابا بكر"فلما خرج، اخرج إليه الحارث ابنه . المنذر

. تله الفارس، فألقى رأسه بين يدي المنذرفعاد إليه وقاتله، فق ؟يا بني، أجزعت من الموت :فقال له الحارث. أو بعض شجعانه
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شمر بن عمرو "فلما رأى ذلك . وعاد فأمر الحارث ابنه االخر بقتاله والطلب بثأر أخيه، فخرج إليه، فشد عليه الفارس وقتله
لكرام، وقد أيھا الملك، إن الغدر ليس من شيم الملوك وال ا. ، وكانت أمه غسانية، وھو مع المنذر، غضب، وقال للمنذر"الحنفي

فلما كان الغد، أرسل الحارث اصحابه، وحرضھم، . إلى الحارث فأخبره" شمر"وھرب . فغضب المنذر. غدرت بابن عمك
فأمر الحارث بابنيه القتيلين فحمال . وكانوا اربعين الفا، واصطفوا للقتال، فاقتتلوا قتاال شديدا، وقتل المنذر وھزمت جيوشه

والمعروف إن الذي . انتھبھا وأحرقھا، ودفن ابنيه بھا، وبني الغريين عليھما في قول بعضھمعلى بعير، وسار إلى الحيرة ف
   .بنى الغريين ھو النعمان بن المنذر فوق قبري نديميه

وقتله الحارث األعرج، وھو الحارث : واشار حمزة ايضا إلى اختالف الرواة في القاتل والمقتول في يوم عين اباغ، فقال
أن الذي قتله الحارث األعرج : وفي كتاب المعارف. وھو اليوم الذي قيل فيه ما يوم حليمة بسر. يوم عين اباغ الوھاب الجفني

. والمقتول في يوم عين اباغ المنذر بن المنذر. وكان يوم عين اباغ بعد يوم حليمة. في يوم حليمة ھو المنذر بن امرئ القيس
  .وقد سمعنا إن قاتله مرة بن كلثوم أخو عمرو بن كلثوم التغلبي. رج ايضافقتله الحارث األع. وكان خرج يطلب بدم ابيه

إن الحارث بن ابي شمر الغساني، وھو الحارث األعرج، ھو الذي قتل المنذر بن " كتاب المعارف"في " ابن قتيبة"وقد ذكر 
" الخيار"، وأن "يوم حليمة"، ال في "الخيار"ويظھر من خبره ھذا إن قتل المنذر انما كان ب ". الخيار"امرئ القيس، قتله ب 

  .موضع اقرب ما يكون إلى الحيرة منه إلى بالد الشام" الحيار"أو 

وھناك رواية أخرى عن مقل المنذر بن ماء السماء نجدھا مدونة في األغاني، لم تشر الى عين اباغ وال إلى يوم حليمة، أو 
بني سحيم ھو الذي قتل المنذر بن ماء السماء، قتله غيلة لما حارب ذات الخيار، خالصتھا، إن شمرا ابن عمرو الحنفي احد 

الحارث بن جبلة الغساني، فبعث إلى المنذر بمئة غالم نحت لواء شمر ھذا، يسأله االمان على إن يخرج له عن ملكه، ويكون 
وتفرق معه من كان مع . له غيلةفركن المنذر إلى ذلك، وأقام الغلمان معه، فاغتاله شمر بن عمرو الحنفي، فقت. له من قبله

شمر بن "إن قاتل المنذر االكبر، وھو جد النعمان بن المنذر، يوم عين اباغ، ھو " ابن دريد"وذكر . المنذر، وانتھبوا عسكره
   .، وكان في جند الملك الغساني"بني حنيفة"وھو من ". يزيد

نعمان صاحب يوم عين اباغ، يوم كانت الھزيمة له على كان جبلة ين ال: "، فقال"يوم عين اباغ"عن " ابن خلدون"وتحدث 
عمرو بن عمرو بن عبد هللا بن عبد : "ولكننا نجده يقول في موضع آخر". وقتل المنذر في ذلك اليوم . المنذر بن ماء السماء

بن عمر بن عبد  علي بن ثمامة"ھذا ھو ابن عم " عمرا"وذكر إن ". العزى ؛ قاتل المنذر بن ماء السماء في يوم عين اباغ
، صاحب يوم عين اباغ، كان منزله "جبلة بن النعمان"وقد ذكر إن . وھو الذي توجه كسرى" العزي بن سحيم بن مرة

  ..بصفين

  .كانت قد اخرجت خلوقا، فخلقت به الفتيان" حليمة"وفي رواية اخرى إن 

شمر بن "وبكت، فأمسكھا ابوھا، ثم ذھب من ذھب وفيھم ، دنا منھا فقبلھا، فلطمته "لبيد بن عمرو"ولما خلقت احدھم، واسمه 
متظاھرين انھم جاؤوا إليه ليخبروه إن الحارث يدين للمنذر، وھو يريد إن " المنذر"وكانت امه من غسان، الى " عمرو الحنفي

، "يس يوم حليمة بسرل: "يعطيه حاجته، فتباشر اھل عسكر المنذر، وغفلوا بعض غفلة، فحمل الغلمان على المنذر وقتلوه، فقيل
  .فذھب مثال

الحارث بن ابي شمر الغساني، وھو األعرج وجه إلى المنذر بن ماء السماء مئة فارس، فيھم الشاعر "أن " ابن قتيبة"وذكر 
، وأمره عليھم، فصاروا إلى عسكر المنذر، وأظھروا انھم أتوه داخلين في طاعته، فلما تمكنوا منه قتلوه "لبيد بن رييعة"

. ا خيلھم فقتل اكثرھم ونجا لبيد، حتى اتى ملك غسان، فأخبره الخبر، فحمل الغسانيون على عسكر المنذر فھزموھموركبو
وكانت طيبت ھؤالء الفتيان حين توجھوا وألبستھم األكفان والدروع وبرانس . وكانت حليمة بنت ملك غسان. وھو يوم حليمة

   ".األضريج

، ويفيد قولھم ھذا إن عين اباغ ھو موضع يقع في منطقة تسمى ذات "ذات الخيار"وقد جعل بعض االخباريين عين اباغ 
وللتثبت من ھذا . ھو ايضا ھذا المكان" الحارث"الوارد في معلقة " الحياران"إن موضع " نولدكه"، ويرى "الحيار"الخيار 

اقوت الحموي إن الحيار صقع من برية وقد ذكر ي". الحياران"و " الحيار"القول، ال بد من الوقوف على موضع ذات الخيار 
وھذا الوصف لموقع الحيار ينطبق على ما . قنسرين، كان الوليد بن عبد الملك اقطعه القعقاع بن خليد بينه وبين حلب يومان

  .رواه المؤرخون السريان عن موضع مقتل المنذر كما يوافق رأي من جعل عين اباغ ذات الخيار
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ومن ايام العرب يوم عين اباغ، وكان بين غسان ". "يوم عين اباغ"، فقال في حديثه عن "الفداءابو "وممن ذھب ھذا المذھب، 
وقتل . وكان قائد لخم المنذر بن ماء السماء. غيره: ولخم، وكان قائد غسان الحارث الذي طلب أدراع امرئ القيس، وقيل
ذات . وعين اباغ في موضع يقال له. روا بين ھم القتلالمنذر في ھذا اليوم، وانھزمت لخم، وتبعھم غسان إلى الحيرة، وأكث

  ".الخيار

ه إن القتيل في يوم عين اباغ ھو المنذر ابن ماء المسماء، وھو الذي تولى ملك الحيرة 328وذكر ابن عبد ربه المتوفي سنة 
ومرد . ، فھو الحارث الغسانيواما القاتل. إلى كسرى" عدي بن زيد العبادي"بعد قابوس وقبل النعمان بن المنذر، الذي قربه 

امثال ھذا االختالف في اسماء الملوك في الروايات، إلى تشابه االسماء اذ يصعب على الرواة، وھم يعتمدون في رواياتھم 
  .على الحفظ، إن يميزوا بعد مدة بين امثال ھذه االسماء، فيحدث لھم مثل ھذا االضطراب

الملك االخير من ملوك الحيرة، والذي قتله كسرى كما " النعمان"عله ايضا والد كذلك، اذ ج" النويري"ونجد ھذا الرأي عند 
   .في كثير من االخبار، وال سيما اخبار االيام" ابن عبدربه"والنويري ھو عيال على . سنرى فيما بعد

وم عين اباغ ويوم حليمة، إن من األخباريين من يرى إن ي" يوم عين أباغ"، "يوم اباغ"ويتبين من غربلة األخبار الواردة عن 
فيه، وھي بنت ملك غسان، " حليمة"، لبروز اسم "يوم حليمة"ھما يوم واحد، وال فرق بينھما، وقالوا انما عرف ذلك اليوم ب 

يوما آخر مغايرا ليوم عين أباغ، ثم اختلفوا " يوم حليمة"وان من األخباريين من جعل . تخلق المحاربين وتحثھم على القتال
وقد ذكروا انه كان يوما عظيما، اشترك فيه عدد كبير من . نھم من جعله قبل يوم عين اباغ، ومنھم من جعله بعدهفيه، فم

  ".إن الشمس قد أنحجبت وظھرت الكواكب المتباعده من مطلع الشمس: وعظم الغبار حتى قيل" المقاتلين، 

، وقد جعله "ابن األثير"ھو يوم آخر " يوم حليمة"لى إن وممن ذھب إ. وھذا مما يدل على اشتراك عدد كبير من المقاتلين فيه
األخذ " األسود"، وسببه إن المنذر لما قتل أراد ابنه "مرج حليمة"انه وقع في موضع يعرف ب : وقال. يوم عين أباغ،"بعد 

بأن " ھند"ته ولما طالت الحرب، أمر الحارث ابن". مرج حليمة"في " الحارث"بالثأر، فسار في جيش لجب، والتقى بجيش 
يا أبي أنا : فقال لبيد بن عمرو الغساني ألبيه. من قتل ملك الحيرة زوجته ابنتي ھند: تخلق فتيان غسان، ونادى فتيان غسان

وانصرفت . قاتل ملك الحيرة أو مقتول، ثم ركب فرسه، وشد على األسود، فقتله، وانھزمت لخم ثانية، وقتلوا في كل وجه
  .يل أخرى ال مجال لشرحھا ھناغسان بأحسن ظفر في تفاص

ال " ھند"، وان اسم ابنة الحارث ھو "مرج حليمة"ھذا إن الموضع الذي وقع فيه القتال اسمه " ابن األثير"فتبين من خبر 
   ".يوم عين أباغ"ال المنذر، وان ھذا اليوم قد وقع بعد " األسود"حليمة، وان المقتول فيه ھو 

ي المعركة التي سقط فيھا المنذر من أسر أحد أبنائه وھو امرو القيس، وبقي في أسرھم إلى وفي رواية إن الغساسنة تمكنوا ف
أن أغارت بكر بن وائل على بعض بوادي الشام، فقتلوا ملكا من ملوك غسان، واستنقذوا امرأ القيس بن المنذر، وأخذ عمرو 

إلى أن ھذه الغارة كانت في بقيادة أحد أبناء المنذر " كوسان دي برسفال"وقد ذھب . بن ھند بنتا لذلك الملك يقال لھا ميسون
وقد أشار الحارث بن حلزة إلى ذلك في . القتيل، وانھا كانت غارة انتقامية وقعت بعد المعركة التي سقط فيھا ابن ماء السماء

  : شعره مفتخرا

  وفككنا غل امرئ القيس عنه بعد ما طال حبسه والعناء

يس ھذا كان معروفا بماء السماء أما الملك الغساني القتيل، فلم يشيروا إلى اسمه، وأشك في الذي وقد زعم الشراح أن امرأ الق
، ھي من باب التفخيم "رب غسان"واستعمال جملة . وأرى احتمال كونه أحد أبناء الملوك. رواه األخباريون من أنه كان ملكا

  .للعمل الذي قامت به بكر

وھو في نظرھم حجر بن أم قطام، غزا امرأ القيس ھذا، وكانت مع حجر جموع كثرة  وذكر بعض الرواة أن حجرا الكندي،
  .من كندة، غير أن بكرا التي كانت مع امرئ القيس قاتلته، وقتلت جنوده
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وسبب . وذھب بعض األخباريين إلى أن مقتل المنذر بن ماء السماء ھو في يوم حليمة، قتله الحارث بن ابي شمر الغساني
وذھب آخرون إلى . اليوم بيوم حليمة أن حليمة ابنة الحارث كانت تخلق قومھا وتحرضھم على القتال في ذلك اليومتسمية ذلك 
  .أنه موضع

وفي رواية تنسب إلى ابن األعرابي أن بني تغلب حاربوا المنذر بن ماء السماء، ولكنھم غلبوا على أمرھم، فلحقوا بالشام خوفا 
و بن أبي حجر الغساني في رواية، أو الحارث بن أبي شمر الغساني في رواية أخرى، فلم وبقوا ھناك، فمر بھم عمر. منه

   .يستقبلوه، فانزعج من ذلك، وتوعدھم، وأن عمرو بن كلثوم نھاه عن ذلك

  : وقالوا: وقد روى بعض أھل األخبار أبياتا من الشعر، زعموا أن ابنة المنذر قالتھا في رثاء والدھا، ففي جملتھا

  الرمح يكلف بالكريم: منكم قتلنا، فقلنا فارسا

  بعين أباغ قاسمنا المنايا فكان قسيمھا خير القسيم

وينسب إلى المنذر بناء الغريين في بعض الروايات، وكان السبب في ذلك كما يقول األخباريون أنه كان له نديمان من بني أسد 
، فثمال، "عمرو بن مسعود األسدي"ر عمرو بن مسعود واآلخ" خالد بن المضلل" "مضلل"يقال ألحدھما خالد بن نضلة 

فلما أصبح استدعاھما، فأخبر بالذي . فراجعا الملك ليلة في بعض كالمه، فأمر وھو سكران فحفر لھما حفيرتان فدفنا حيين
ملك إن خالف ما أنا ب: فقال المنذر. أمضاه فيھما، فغمه ذلك، وقصد حفرتھما، وأمر ببناء طربالين عليھما، وھما صومعتان

الناس أمري، ال يمر أحد من وفود العرب إال بينھما، وجعل لھما في السنة يوم بؤس ويوم نعيم، يذبح في يوم بؤسه كل من 
وقد ظل المنذر على عادته . يلقاه ويغري بدمه الطربالين، ويحسن في نعيمه إلى كل من يلقى من الناس ويحملھم ويخلع عليھم

وكان الرجل . ، أظھر فيه رجل ظھر يوم بؤسه وفاء عظيما، فعفا عنه، وترك تلك العادة وتنصرھذه إلى أن حدث له حادث
وذكروا أنه لم يكن يتورع من ذبح أعز . الذي بر بوعده فحضر بعد عام ليأخذه سيف الجالد نصرانيا،ولذلك تنصر المنذر

. برص األسدي، لم ينجه شعره من مصير ذلك اليومفلما ظھر الشاعر الشھير عبيد بن األ. الناس عليه اذا ظھر له يوم بؤسه
وذكروا أن الرجل كاد يسلمه سوء طالعه إلى يد الجالد، ھو حنظلة الطائي، وأنه ترھب بعد ھذا وابتنى ديرا له ھو الدير 

كروا وذ. وأما الذي كفل ذلك الرجل حتى يعود بعد عام، فرجل من أشراف القوم ھو شريك بن عمرو. المعروف بدير حنظلة
   .أيضا أن حنظلة ھذا ھو عم أياس بن قبيصة الطائي ملك الحيرة

، خرج في يوم بؤسه، وكان يوما يركب فيه فال يلقى احدا إال قتله، فلقي "المنذر بن ماء السماء"وورد في بعضن الروايات إن 
اقترعوا، فأيكم قرع، : فأتى المنذر فقالومعه صاحبان، فأخذتھم الخيل بالثوبة، " بني ثعل"أحد " جابر بن رأالن"في ذلك اليوم 

ورووا . فاقرعوا، فقرعھم جابر، فخلى سبيله، وقتل صاحبيه، فلما رآھما يقادان ليقتال، فال عز بز. خليت سبيله، وقلت الباقين
  .في ذلك شعرأ نسبوه إلى جابر

جذيمة، وذھب آخرون إلى نسبة الغري إلى  ومن األخباريين من نسب بناء الغريين إلى النعمان الثالث، ومنھم من نسبھما إلى
  .ويرينا ھذا االختالف مبلغ جھلھم بأصل الغريين. الحارث الغساني

على جاريتين كانتا " النعمان بن المنذر بن ماء السماء"إن الغريين أسطوانتان كانتا بظاھر الكوفة، بناھما " النويرى"وقد ذ كر 
المنذرغزا الحارث ابن أبي شمر الغساني، "وذكر أيضا أن . دفنھا، وبنى عليھما الغريينقينتين تغنيان بين يديه، فماتتا، فأمر ب

وكان بينھما وقعة عين أباغ،وھي من أيام العرب المشھورة، فقتل للحارث ولدان، وقتل المنذر، وانھزمت جيوشه، فاخذ 
فذھبت مثال، ثم رحل إلى  ؟وة بدون العدلين ما العال: وجعل المنذر فوقھما،وقال ؟الحارث ولديه وجعلھما عدلين على بعير 

أمر بھدم أحدھما، لكنز توھم انه " المنصور"وقد ذكر إن ". الحيرة، فانتھبھا وحرقھا، ودفن ابنيه بھا، وبنى الغريين عليھما 
  .تحتھما، فلم يجد شيئا

ودنا أصحاب األخبار سماعه، فال قيمة وھذا الذي يرويه أھل األخبار عن سبب بناء الغريين، ھو من القصص الذي ألفناه، وع
تأريخية له في نظرنا، وان أكد لنا األخباريون أو حاولوا التأكيد بأنه حق، وانه أمر مسلم به وشائع معروف، وإن عبيدا لقي 

ثال ھذا وقد يكون ذلك مسلما به عندھم، غير اننا لسنا من السذاجة بحيث نصدق بأم. حتفه لظھوره يوم بؤس المنذر أو النعمان
   .القصص لمجرد انه شائع معروف، فليس كل شائع معروف أمرا صحيحا يجب األخذ به
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ولكننا كما قلت ننكر ھذا القصص . من سبيل" الغري"ونحن ال نريد أن ننكر وجود الغريين، فليس إلى نكرانھما أو نكران 
عن جھل الناس أو أھل األخبار بأصول األشياء،  الذي يرويه األخباريون عن ھذين الغريين، ألنه قصص نشأ كما نشأ أمثاله

فلما احتاجوا إلى معرفة األسباب، أوجدت لھم مواھبھم ھذا القصص الطريف، وھو أمر لم ينفرد به زمان دون زمان، فما زال 
ير، وأھل الناس يبتدعون قصصا ثم يروونه، ويتناقلونه على انه شائع صحيح، مع إن تأريخ ابتداعه ال يبعد عن زماننا بكث

  .الحي بھذا القصص عارفون

أما إن الغريين حفرتان دفن في كل حفرة منھما رجل حي،ألنه عربد وسكر، وتحدث بكالم غاظ الملك، وما اشبه ذلك من 
ولكننا نستطيع أن نقول . ففيه شيء من أثر الصنعة والتكلف. قصص، فأمر ال نستطيع أن نقف منه موقفا ايجابيا، وال نسلم به

ومن الجائز انھما كانا مخصصين لتقديم الذبائح .الغري أو الغريين من المواضع التي كانت لھا صلة بعبادة األوثان،إن 
وقد عرفت مثل ھذه العادات عند شعوب أخرى، فكانت تھرق دماء الذبائح عند . والقرابين في المواسم الدينية وفي األعياد

على إن األخباريين أنفسھم قد ذكروا إن الغري نصب كان . ان من ھذه األنصابوما الغريان اال نصب. األنصاب ثم تطلى بھا
فال يستبعد . يذبح عليه العتائر، كما ذكروا إن الغريين كانا طربالين، والطربال صومعة على رأي، وشيء مرتفع عند األكثرين

  .أن يكون الغريان موضعين من مواضع ذبح القرابين لالصنام

وكان له ولد اسمه . ، كان من أكبر الناس عند المنذر"معن بن زايدة"، وھو جد "شريك بن مطر"أن ويذكر أھل األخبار 
  ".شيبان"وھو من بني " الحوفزان"ويلقب ب " الحارث"

   عمرو بن ھند: الفصل الثامن والثالثون

، وھو لقب يشير بالطبع "رةمضرط الحجا"والذي خلف المنذر على ملك الحيرة بعد وفاته،ھو ابنه عمرو بن ھند المعروف ب 
، فھو كندي من جھة أمه، "ھند بنت عمرو بن حجر الكندي آكل المرار"إلى قوة ابن ھند وشدة بأسة، وقد عرف عمرو بأمه 

قابوس : وقد كان له من األشقاء من أمه. في رواية لغيره" المحرق"على رواية حمزة، وب " محرق الثاني"وعرف أيضا ب 
  .والمنذر

ويرى أن حكم ابنھا عمرو كان فيما بين . ، واليھا ينسب دير ھند"آل غسان"من " ھند"الباحثين احتمال كون ويرى بعض 
  ".م569"والسنة " 554"السنة 

وزعم ابن األثير أن الذي تولى الملك بعد المنذر بن ماء السماء ھو ابنه المنذر ابن المنذر بن ماء السماء المعروف ب 
. قر األسود وثبت قدمه جمع عساكره وسار إلى الحارث األعرج طالبا بثأر أبيه، ونزل برج حليمة، وأنه لما است"األسود"

فلما رأى الحارث طول الوقت، نادى في . ووصل الحارث إلى ھذا الموضع كذلك، واقتتل الطرفان أيامھا ولم ينتھيا إلى نتيجة
فلما سمع ذلك لبيد بن عمرو الغساني، شد على األسود ". ھندا من قتل ملك الحيرة زوجته ابنتي. يا فتيان غسان: "فتيان غسان

فقتله، وانھزم أصحابه، فنزل لبيد واحتز رأس األسود،واقبل به إلى الحارث، فألقى الرأس بين يديه، فوافق الحارث على 
فقاتل فقتل، ولم يقتل في ھذه  اعطاء لبيد ابنته، ثم إن لبيدا انصرف ليواسي أصحابه، فرأى أخا لألسود يقاتل الناس، فتقدم لبيد

وذكر األخباريون أن ھذا اليوم ھو من أيام العرب . وانھزمت لخم ثانية، وكثر فيھا القتل. الحرب بعد تلك الھزيمة غيره
فجعلت ھذه . الكبرى إذ سار األسود بجمع من عنده من عرب العراق، وأقبل الحارث بجميع من كان عنده من عرب الشام

   .لمنذر ابنه المنذر األسود وجعلته صاحب مرج حليمةالرواية بعد ا

وتذكر رواية إن جيش الحارث األعرج بن جبلة أسر كثيرا ممن كان مع المنذر من العرب، وفيھم مئة من تميم، فيھم شأس بن 
األسرى من تميم، ولما سمع أخوه علقمة، وفد الى الحارث مستشفعا وأنشده قصيدة مدح طويلة، فمن عليه،وأطلق له . عبدة

  .وكساه وحباه

إن الحارث بن أبي شمر جبلة بن الحارث األعرج خطب إلى : وھناك رواية أخرى عن مقتل المنذر بن المنذر، خالصتھا
غير إن ھندا أبت عليه ذلك، فحقد الحارث . وقصد انقطاع الحرب بين لخم وغسان فوافق المنذر على ذلك. المنذر ابنته ھندا

لما خرج المنذر غازيا، بعث الحارث جيشا إلى الحيرة، فانتھبھا وأحرقھا، فانصرف المنذر عن غزاته وسار ف. على آل لخم
فاصطفوا للقتال، واقتتلوا قتاال . وبلغ الخبر الحارث، فجمع أصحابه وقومه، فسار بھم، فتوافقوا في عين اباغ. يريد غسان

وحملت ميمنة الحارث على ميسرة . ابنه، فقتلوه وانھزمت الميسرة شديدا، وحملت ميمنة المنذر على ميسرة الحارث وفيھا
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، وحملت غسان من القلب "فروة بن مسعود بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذھل ابن شيبان"المنذر، فانھزم من بھا وقتل مقدمھا 
ن بني حنظلة، ووقع عدد على المنذر فقتلوه، وانھزم أصحابه في كل وجه، وقتل منھم خلق كثير، منھم ناس ش بني تميم، وم

فالقتيل في ھذه . شقيق علقمة ابن عبدة من شعراء الجاھلية المعروفين" شأس بن عبدة: "في األسر، ومن ھؤالء األسرى
   .المعركة وعلى ھذه الرواية اذن ھو المنذر بن المنذر بن ماء السماء، ال المنذر بن ماء السماء

من اختالف األخباريين في الروايات، ومن تضارب الروايات بعضھا ببعض، ومن  وقد تشكى ابن األثير كما تشكى قبله حمزة
تقديم األيام وتأخيرھا، وفي الشخص المقتول، فذكر إن من األخباريين من يقول إن يوم حليمة ھو اليوم الذي قتل فيه المنذر بن 

ن يقول بضد ذلك، ومنھم من يجعل اليومين واحدا، ماء السماء، ويوم أباغ ھو اليوم الذي قتل فيه المنذر بن المنذر، ومنھم م
وقد رجح . وقيل إن المقتول من ملوك الحيرة غيرھما. فيقول لم يقتل اال المنذر بن ماء السماء، وأما ابنه المنذر فمات بالحيرة

ذر بن المنذر لم يقتل، ابن األثير رواية القائلين إن المقتول ھو المنذر بن ماء السماء، ورجح أيضا رواية من يقول إن المن
  .وانما مات حتف أنفه

الشاعر الجاھلي، ذھب إلى الحارث، فمدحه بقصيدة شھيرة، رجاء استعطاف الملك، ليمن عليه " علقمة بن عبدة"ويذكر أن 
بالعفو عن أخيه، فيفكه من أسره، فاستحسن الملك شعره وفرح به، ومن عليه بفك أسره، وبفك أسر جميع من وقع من قومه 

  .فلما عادوا إلى ديارھم، أعطوا شأسا امواال وأكسية وإبال، فحصل من ذلك له مال كثير. في األسر

  ".ما يوم حليمة بسر. "ورد المثل" حليمة"وفي يوم 

يظھر من ھذه الروايات المذكورة : ، فأقول.إلى الحديث عن عمرو بن ھند شقيقه" المنذر بن المنذر"أعود بعد الكالم على 
ھذا الشعر الوارد اسمه فيه، أنه كان رجال سريع االنفعال، يتألم بسرعة مما يقال له، ولذلك حدثت له مشكالت عنه، ومن 

عديدة لم تكن لتحدث لوال ھذا الحس المرھف عنده، الذي جعله عرضة لھجو الشعراء، والشعراء ألسنة الناس وأبواق الدعاية 
   .س معروفة مشھورةفي ذلك العھد، وقصته مع طرفة بن العبد والمتلم

ويصفه أھل األخبار بالشدة والصرامة، بل جعلوه شريرا، وزعموا أنه كان له يوم بؤس ويوم نعيم، فيوم يركب في صيده يقتل 
. إنه كان ال يبتسم وال يضحك: وقالوا. أول من لقي، ويوم يقف الناس ببابه فإن اشتھى حديث رجل أذن له، فكان ھذا دھره

لشدة ملكه، وكانوا يھابونه ھيبة شديدة، وكان عاتيا جبارا ويسمى محرقا أيضا، ألنه " مضرط الحجارة" وكانت العرب تسميه
  .بل حرق نخل اليمامة: حرق بني تميم، وقيل

  .وذلك في معرض وصفه للسدير" يعتدي ويجور"بأنه ملك " عمرو بن ھند"الملك " الرھاب العجلي"وقد وصف الشاعر 

الشعراء في أيام عمرو ين ھند، فألكثر مشاھير الشعراء الجاھليين خبر مع ھذا الملك، كانوا وقد أصبحت الحيرة موئل 
يحضرون إليه من أماكن نائية النشاده شعرھم ولنيل جوائزه، ولم تكن مجالسه لتخلو من منافسة الشعراء بعضھم لبعض، ومن 

وقد كانت لمثل ھذه المنافسات . ذكره األخباريوننقد بعضھم شعر بعض، كالذي حدث بين طرفة والمسيب بن علس على ما ي
أھمية كبيرة في مجتمع ذلك اليوم، لما كان لھا من أثر في نفوس القبائل، وطالما أدت إلى غضب القبائل وغضب الملك نفسه، 

  .وغضب الشعراء على منافسيھم وعلى الملك، العتقادھم بتحزبه ألحد الخصمين

فإذا . عمرو بن ھند إن عمرو بن ھند كان يتباطأ في مجلسه في استقبال الناس" رفةط"وذكر بعض الرواة أن سبب ھجاء 
جلس لشرابه، أخذ الناس بالوقوف على بابه حتى ينتھي من مجلس أنسه، فيسمح عندئذ لذوي الحاجات بالدخول عليه، كما كان 

اروا يتكالبون على بابه ليجدوا وقتا يصرف وقته بالتلھي بالصيد والقنص، مما جعل وقته يضيق عن استقبال الناس، فص
  .وقال شعرا يھجوه فيه، كان في جملة ما جاء فيه. يدخلون فيه عليه، فاستاء طرفة من ھذه المعاملة

  فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور

  لعمرك إن قابوس بن ھند ليخلط ملكه نوك كثير

  جورقسمت الدھر في زمن رخي كذاك الحكم يقصد أو ي
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، وقد ھجاه "طرفة"، وكان من سادات الناس في زمانه، وكان زوج أخت "عبد عمرو"، ابلغه إياه "عمرو بن ھند"فبلغ الشعر 
أبيت ": عبد عمرو"ھجاء طرفة له على سبيل المزاح واالستخفاف بشأنه، قال له " عمرو بن ھند"فلما أنشد . أيضا" طرفة"

. أو قد بلغ من امره إن يقول في مثل ھذا الشعر: فقال عمرو بن ھند. فأنشده األبياتومما قال فيك أشد مما قال في ! اللعن
إنك إن قتلت طرفة، ھجاك المتلمس وھو : فقال له بعض جلسائه. فكتب إلى رجل من عبد القيس بالبحرين، وھو المعلى ليقتله

لمتلمس فكتب لھما إلى عامله بالبحرين رجل من مجرب،وكان حليف طرفة، وكان من بني ضبيعة فأرسل عمرو الى طرفة وا
قد كتبت لكما بحباء، فأقبال حتى نزال الحيرة، وارتاب المتلمس بأمر : ليقتلھما، وأعطاھما ھدية من عنده وحملھما، وقال

ة الصحيفة واستقبال عمرو لھما، ففك ختمھا وعرضھا على غالم من أھل الحيرة، فقرأھا، فاذا فيھا أمر بقتله، فأخذ الصحيف
  : فقذفھا في البحيرة وقال

  كذلك ألقي كل رأي مضلل" كافر"وألقيتھا بالثني من جنب 

وأشار على طرفة بفك خاتم صحيفته أيضا ليقرأھا له، ولكنه أبى، وذھب إلى صاحب البحرين، فوجد ھناك نھايته في قصص 
  .منمق محبر يرويه أھل األخبار

عمرو بن "شعر يعاتب به " طرفة بن العبد"وللشاعر . و معروف ھناكويذكر بعض أھل األخبار إن قبر طرفة بھجر، وھ
ويقول . فانتھبت" عمرو بن ھند"، الذي أغير على إبل له، وكانت في جوار "معبد"، ويحرضه فيه على الطلب بحق أخيه "ھند
  .نحن في طاعتك، ومضر في طاعتك، فما بالنا أغر علينا، وكلنا ندين لك: فيه

يوما يصيد فيه، ويوما يشرب فيه، فيقف : ونرى بعض األخباريين ينسبون إليه يومين. كذلك" قابوس"ء ولطرفة شعر في ھجا
وينسب بعض أھل . الناس ببابه حتى يأذن لھم بالدخول إليه، ولذلك سئم منه طرفة فھاجاه وھجا عمرو بن ھند شقيقه معه

  .األخبار ھذه القصة إلى عمرو بن ھند

يين عن صحيفة المتلمس، ومن قصة نھاية طرفة في البحرين، إن البحرين كانت تابعة في ذلك العھد ويتبين من حديث األخبار
أبو كرب ربيعة "وقد ورد في رواية إن اسم عامل عمرو بن ھند ھو . لملك الحيرة، وان حاكمھا كان عامال لعمرو بن ھند

انه لن يقتله، وقد اعتزل " عمرو بن ھند"، وكتب إلى لم يقتله" طرفة"فلما علم بخبر " طرفة"، وھو من ذوي قرابة "الحرث
  ".عبد ھند"فعين عمرو عامال آخر مكانه اسمه في بعض الروايات . عمله

عامل عمرو بن " المكعبر"وكان . عامل البحرين، قتله بكتاب عمرو بن ھند" المكعبر"وتقول رواية أخرى إن قاتل طرفة ھو 
  "الحواثر"وتزعم رواية أخرى إن الذي قتله رجل من . الء الرواةھند على عمان والبحرين على رواية ھؤ

حين : قد اختاره وعينه على البحرين" عمرو اين ھند"وكان، " أبو رائشة الحوثري" "أبو ريشة" "التربيع بن حوثرة"اسمه 
وان الذي تولى قتله " ديالمعلي بن حنش العب"وتزعم رواية اخرى، إن قاتله ھو ". عمرو بن ھند"بعامل " بكر بن وائل"ھمت 

  ".حي طسم وجديس"من " معاوية بن مرة األيفلي"بيده ھو 

إلى " بصرى"وفر المتلمس إلى بالد الشام حيث الغساسنة أعداء المناذره، وصار يمدحھم ويھجو عمرو بن ھند، واستقر ب 
وعن وصوله اليھا ساعة عقد قرانھا  وھناك قصص عن كيفية عودته إلى زوجته،". عبد المنان"وقد خلف ولدا اسمه . أن ھلك

، وأقذع في ھجائه "عمرو بن ھند"في أشعاره من " المتلمس"وقد سخر . لرجل جديد في كنيسة، لظن أھلھا انه كان قد مات
، وان أضراسه "أخنس األنف"انه : ملك النھار فأنت الليل مومسةماء الرجال على فخذيك كالقرس ووصفه فقال: حتى قال فيه
  .إلى غير ذلك من ھجاء مر شديد كالعدس،

، وذكروا انه قاله في "عبد عمرو بن عمارة"وأود أن أبين إن من الرواة من ينسب ھذا الھجاء إلى شاعر آخر، قالوا إن اسمه 
   ".األبيرد الغساني"ھجاء 

فمنھم من : ويل الناسولقد كثرت في أمرك أقا: "، ورد فيھا"طرفة"ويظھر من رسالة الغفران، أن للناس أقاويل في مقتل 
  ".بل الذي فعل به ما فعل عمرو بن ھند: يزعم أنك في ملك النعمان اعتقلت، وقال قوم
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المعلى "لطرفة، فذكر أن عامل البحرين يومئذ ھو " عمرو بن ھند"في أماليه إلى موضوع قتل " الشريف المرتضى"وتطرق 
  : ، استدل على ذلك بقول طرفة"لنعمان بن المنذرا"ھو " طرفة"وذھب إلى احتمال كون قاتل " بن حنش العبدي

  أيا منذر كانت غرورا صحيفتي ولم أعطكم في الطوع مالي والعرضي

  أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أھون من بعض

يجوز أن يكون عمرو وأبو المنذر ھو النعمان بن المنذر، وكان النعمان بعد عمرو ين ھند، وقد مدح طرفة النعمان فال : "قال
  ".قتله، فيشبه أن تكون القصة مع النعمان 

وفي جملة ما قاله . ، وقد ظل يھجوه إلى أن توفي وھو في الغربة في بالد الشام"عمرو بن ھند"ھذا وللمتلمس أشعار في ھجاء 
  .فيه

  أطردتني حذر الھجاء وال وهللا واألنصاب ال تئل

  .وطرده، ألنه كان يھجوه، وألنه كان يحذر ھجاءه ويقول في أبيات أخرىفھو يعيره بأنه إنما ابعده عنه 

  ألك السدير وبارق ومرابض، ولك الخورنق

  والقصر ذو الشرفات من سداد والنخل المسبق

  فلئن تعشق فلتبلغن أرماحنا منك المخنق* * * 

وذكر ". عبد القيس"، وھما من "بن خذاقيزيد "، وھو أخو الشاعر "عمرو بن ھند"شعر في ھجاء " سويد بن خذاق"وللشاعر 
  : ، قوله"عمرو بن ھند"في ھجاء " سويد"وفي جملة ما قاله . ، كان أول من ذم الدنيا في شعر"يزيد بن خذاق"أن 

  أبى القلب أن يأتي السدير وأھله وإن قيل عيش بالسدير غزير

  به البق والحمى وأسد خفية وعمرو بن ھند يعتدي ويجور

، واتھم بامرأة لعمرو "عمرو بن ھند"اخت " ھند"وكان يشبب ب . كذلك" عمرو بن ھند"من معاصري " يشكريالمنخل ال"و 
وذكر انه اتھم بالمتجردة امرأة النعمان بن المنذر،وانه كان ينادم النعمان، وھو الذي اوقع فيما بينه . بن ھند، فقتله على رواية

ومعنى ھذا إن . ليخلص نفسه من غضب النعمان عليه" آل غسان"لنابغة إلى وبين النابغة لحقده عليه، حتى سبب في فرار ا
  .لم يقتله بل عاش إلى ايام النعمان" عمرو ابن ھند"

  : وكان في زمانه، بقوله" عمرو بن ھند" "المثقب العبدي"وقد مدح 

  غلبت ملوك الناس بالحزم والنھى وأنت الفتى في سورة المجد ترتقي

  ميدع أغر كلون الھندواني رونقونجب به من آل نصر س

  .، وبالفعالت"والحلم الرزين"ونعته بالحلم والرزانة 

" سويد"فلما تحدث عن الشاعرين . من قدماء شعراء الجاھلية" عمرو بن ھند"الشعراء الذين عاصروا " ابن قتيبة"وقد عد 
. وھو قديم جاھلي: "قال عنه" لمثقب العبديا"ولما تحدث عن ". وھما قديمان كانا في زمن عمرو بن ھند : "، قال"يزيد"و

  ".وھو قديم جاھلي: "من قدماء الشعراء الجاھليين، فقال عنه" المنخل اليشكري"وعد ". كان في زمن عمرو بن ھند
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، وھو شاعر جاھلي قديم، في نظر علماء "عمرو بن ھند"كان أيضا من معاصري " امرؤ القيس"ويجب أن نتذكر أن الشاعر 
كون زمن أقلم شعر جاھلي، وصل خبره الينا، ھو النصف الثاني من القرن السادس للميالد، أي في سنين ال تبتعد في. الشعر

  .كثيرا عن زمن ميالد الرسول، كما سأتحدث عن ذلك في القسم الخاص بالناحية الثقافية للعرب قبل اإلسالم

ويذكر بعض الرواة إن . له" ملح"باية كل ما بين عمان و وورد في إحدى قصائد األعشى ما يفيد اتساع ملك عمرو بن ھند وج
   .ففي اليمامة من بالد بني جعدة" ملح"بالد الشام، واما " عمان"ھنا " عمان"المراد ب 

يدير أعمالھا في ايام ابيه المنذر، واليه لجأ امرؤ القيس الشاعر " بقة"ويذكر بعض األخباريين إن عمرو بن ھند كان على 
فلما سمع به المنذر، وكان يتعقبه، طلبه من ابنه، فأنذره . جيرا به ألنه كان ابن عمته، فأجاره، ومكث عنده زماناالمعروف مست

  .عمرو، فھرب حتى أتى حمير مستجيرا

من بني تغلب، حينما تولى الملك مساعدته على أخذ الثأر من " عمرو"طلب : وقد نسب إلى ابن ھند غزوة غزا بھا تغلب، فقيل
نحن . مالنا نغزو معك: ان قتلة أبيه، وكانوا انحازوا عنه، وطلب منھم الرجوع إلى طاعته والغزو معه، فأبوا،وقالوابني غس

فلما تھيأت، كان أول عمل قام به غزو تغلب، فأوجعھم وآذاھم، انتقاما منھم، . رعاء لك فغضب عمرو بن ھند، وجمع الجموع
الشاعر الجاھلي احد اصحاب " الحارث بن حلزه اليشكري"لى ھذا الحادث وقد أشار إ. المتناعھم عن نصرته ومعاضدته

  .المعلقات

، وأنشده معلقته، أنشده إياھا مھن وراء سبعة ستور، "عمرو بن ھند"حضر مجلس " الحارث بن حلزة"ويذكر أھل األخبار أن 
فلما أنشده قصيدته ھذه، . ل بسائر البرصبغسل أثره بالماء، كما يفع" الحارث"وكان الملك يأمر بعد خروج . وذلك لبرص به

وأطعمه في جفنته، وأمر أن ال ينضح أثره بالماء، ثم جز " طرب لھا الملك كثيرا، فأمر برفع الستور من بينھما، وأدناه منه 
  .نواصي البكريين السبعين الذين كانوا رھنأ عنده وسلمھا إليه، تعظيما لشأنه، وتقديرا له ولقومه اليشكريين

  .ومعه كتيبة شديدة العناد" جون آل بني األوس: الجون"رض لذكر وتع

   ".آل لخم"و " آل جفنة"التي ترد مقرونة بأسماء بعض ملوك " محرق"اخرى في منشأ ھذا اللقب، تحاول ايجاد مخرج لمعنى 

قاله يوم قتلت " عمرو بن ھند"، زعم أصحاب األخبار إن قائله ھو الملك "إن الشقي وافد البراجم: "وفي كتب األمثال مثل ھو
تحالفوا على أن يكونوا " بنو حنظلة بن زيد مناة"عمرو وقيس وغالب وكلفة وظليم، وھم ": تميم"وھم أحياء من  - " البراجم"

، فسار اليھم وآلى أن يحرق منھم مئة، فقتل تسعة وتسعين،وأحرق "عمرو ابن ھند"يق شق -كبراجم األصابع في االجتماع 
ممن : القتلى بالنار، فمر رجل من البراجم وراح رائحة حريق القتلى، فحسبه قتار الشواء، فمال اليه، فلما رآه عمرو قال له

  .ألقي في النار، فبرت به يمينهوأمر فقتل و. إن الشقي وافد البراجم: رجل من البراجم فقال: قال ؟أنت 

لو تحللت : وورد إن عمرا بقي ينتظر وافدا من البراجم ليلقي به في النار فيكمل بذلك العدد، حتى اذا طال انتظاره قيل له
فكمل بذلك . بامرأة منھم، فدعا بامرأة من بني نھشل بن دارم اسمھا الحمراء بنت ضمرة بن جابر، فأمر بالقائھا في النار

  .عددال

وكان سبب قتل أسعد أو سعد أخي عمرو بن ھند أو ابنه مالك، انه لما ترعرع مرت به ناقة كوماء سمينة، فرمى ضرعھا، 
فبلغ الخبر عمرو بن ھند، . فشد عليه ربھا سويد أحد بني عبد هللا بن دارم فقتله، ثم ھرب سويد فلحق بمكة، واستجار بأھلھا

في بيته، وانتھز " اسعد" "سعدا"فاغتاظ زرارة من ھذا العمل، اذ كان الملك قد وضع  وكان زرارة بن عدس التميمي عنده،
  .زعماء طيء ھذه الفرصة وحرضوا عمرو بن ھند على مھاجمة بني دارم قتلته لالخذ بثأرھم منه

ھم قتلوا، قتلوا وھناك رواية أخرى تنفي تحريق عمرو بن ھند للمذكورين من بني دارم والرجل اآلخر من البراجم، وترى ان
  .بأمر عمرو ين ھند
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  .وأوارة الموضع الذي أحرق فيه المذكورون من بني تميم، أو قتلوا فيه، ھو اسم ماء أو جبل لبني تميم قيل انه بناحية البحرين
كان يوم أوارة، فسأله فيھم فأطلقھم له، و" عمرو ابن ھند"مع " بني تميم"، ھو الذي أصاب "عمرو بن ملقط الطائي"وكان 

   .وفادا إلى الملوك

  .وعير الشاعر جرير الفرزدق بيوم أوارة. واألعشى الشاعر ممن ذكر ھذا اليوم في شعره

على غزو بني دارم، " عمرو بن ھند"، ھو الذي حرض "عمرو بن ملقط الطائي"أن " أوارة"وتذكر بعض الروايات عن يوم 
وسبب . اح الطائي يفاخر به الفرزدق، وھو شاعر من بني تميموقد أشير إلى ذلك في شعر للطرم. وأنه شاركه في غزوھم

فلما بلغھم ما صنعوا بأخي . ذلك أن طيئا كانت تطلب عثرات زرارة وبني أبيه، ألنه كان قد حرض عمرو بن ھند عليھم
  .منھم بقتلھم شقيقه شعرا، بلغ عمرو بن ھند، فتأثر به، وقرر السير على زرارة وقومه لالنتقام" عمرو ابن ملقط"الملك، أنشأ 

كان قد وقع في عھد عمرو بن ھند، إذ تذكر أن قوما من شيبان جاؤوا مع قيس بن " يوم الشقيقة"ويفھم من بعض الرواة أن 
  .معديكرب ومعھم جمع لخيم من اھل اليمن، وقصدوا إبال لعمرو ين ھند، فردتھم بنو يشكر،وقتلوا فيھم، ولم يوصل إلى اإلبل

  أتاركة تدللھا قطام وضنا بالتحية والكالم: األخبار، استنادا إلى قصيدة للنابغة مطلعھا وقد رأى بعض أھل
غير إن األبيات تدل على إن صاحب . وأن غزوه بلغ حتى جبال حمى". عمرو بن ھند"أن الذي قام بالغزو المذكور فيھا ھو 

يكون صاحبھا عمرو ابن ھند، بل ال بد أن يكون ملكا  تلك الغزوة كان قد دوخ العراق، وأنه حارب قبائله، ولھذا ال يعقل أن
  ".نولدكه"من آل غسان غزا العراق والى ھذا الرأي ذھب المستشرق 

وفي بعض الروايات أن عمرا توسط بين بكر وتغلب ابني وائل فأصلح بينھما بعد حرب البسوس، وأخذ رھائن من كل حي 
  .بعض، فكانوا يصحبونه في السلم والحرب من الحيين مئة غالم من أشرافھم، ليكف بعضھم عن

   .ويرى فريق آخر من األخباريين أن الذي توسط لعقد الصلح بين القبيلتين ھو المنذر بن ماء السماء

يستسقونھم، فطردتھم بكر للحقد الذي كان بينھم، فرجعوا عطاشا، فمات " بكر بن وائل"وذكر أن أناسا من تغلب جاؤوا إلى 
مع بنو تغلب واستعدوا لمالقاة بكر ومحاربتھم، ثم خاف عقالء الطرفين من عودة الحرب إلى ما كانت سبعون منھم، فاجت

، فطلب منھم سبعين رجال من أشراف وائل ليجعلھم في وثاق "عمرو بن ھند"عليه، فتداعوا إلى الصلح، فتحاكموا إلى الملك 
، وإن لم يكن رجعوا سبيلھم، فجاءت تغلب وعلى رأسھا عمرو بن عنده، فإن كان الحق لبني تغلب، دفعوا اليھم ليأخذوا ثأرھم

  .كلثوم، وحل الخصومة عمرو بن ھند

قوسه بألف بعير، " سيار بن عمرو"قتلوا ابنا لعمرو بن ھند، فرھن " بني الحارث بن مرة"أن ": ابن دريد"وفي رواية يذكرھا 
، فذكر أن سيارا ذا القوس،كان قد رھن قوسه "السكري" أما". ذي القوس"وضمنھا لملك من ملوك اليمن، فعرف لذلك ب 

  .على ألف بعير في قتل الحارث بن ظالم، من النعمان األكبر

. ، وكان على عربھا الحارث بن جبلة"م563"ويفھم من الموارد األعجمية أن عمرا كان قد أغار على بالد الشام في سنة 
ن دفع ما كانوا يدفعونه سابقا لعرب الفرس مقابل اسكاتھم عن مھاجمة والظاھر أن الباعث على ذلك كان امتناع الروم ع

، وھدأت األحوال، لم يدفعوا البن ھند ما تعودوا دفعه لوالده، فأثر "م562"فلما عقد الصلح بين الفرس والروم سنة . الحدود
بنتيجة، ھاجم تلك المنطقة، ثم أعاد  فلما طالت الوساطة، ولم تأت. امتناعھم ھذا في نفسه، وطلب من الفرس مساعدته في ذلك

   .وقام بھاتين الغارتين أخوه قابوس بأمر أخيه. على التوالي" م567"وسنة " م566"الغارة في سنة 

أسباب الغارة األخيرة إلى سوء األدب الذي أبداه الروم تجاه رسول ملك الحيرة الذي ذھب " Manander" ""مينندر"ويعزو 
وكان الروم قد أرسلوا رسولين قبل ذلك إلى الفرس للبحث . لمفاوضته على دفع المال" Justinus" "يوسطينوس"إلى القيصر

في ھذا الموضوع، أحدھما اسمه بطرس، واآلخر اسمه يوحنا، غير انھما أنكرا للفرس حق ملك الحيرة في أخذ إتاوة سنوية 
  .شقيق عمرو بتلك الغارتين فلما عومل رسول ملك الحيرة معاملة غير الئقة قام قابوس. من الروم
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عمرو "على البادية، ولم يعط أخاه " قابوس بن المنذر"جعل أخاه " عمرو ين ھند"وتذكر رواية من روايات أھل األخبار إن 
إلى اليمن، فأطاعته مراد، وأقبل بھا يقودھا نحو العراق، ولكنھا ثارت " عمرو"شيئا، وكان مغاضبا له، فخرج " بن امامة

  .فلما أحيط به ضاربھم بسيفه حتى قتل" ھبيرة بن يغوث"عليه المكشوح وھو عليه، ثار 

  .عم امرئ القيس" أمامة بنت سلمة بن الحارث الكندي"، فانھا "عمرو بن أمامة"أم " أمامة"أما 

ن ويفھم من بعض الروايات إن عدي بن زيد العبادي كان من المقربين عند عمرو بن ھند، وكان يصحبه مع من يصحبه م
   .الرؤساء في الصيد

إن الغرور أخذ مأخذه من : وخالصتھا. وانتھت حياة عمرو بن ھند بالقتل، وھو مسؤول عن قتل نفسه إن صحت القصة
ھل تعلمون إن أحدا من العرب من أھل مملكتي يأنف أن : وأراد يوما أن يظھر فخره أمام الناس، فقال لجلسائه. صاحبنا عمرو
ما نعرفه اال أن يكون عمرو بن كلثوم التغلبي، فان أمه ليلى بنت مھلھل بن ربيعة وعمھا كليب وائل : قالوا ؟تخدم أمه أمي 

ثم بعث إلى عمرو بن كلثوم يستزيره، ويأمره أن تزور . أعز العرب وزوجھا كلثوم وابنھا عمرو، فسكت وأضمرھا في نفسه
اذا : وكان عمرو قد قال ألمه. نا، ثم أمر بالطعام فقدم للحاضرينفقدم عمرو مع أمه، فأنزلھما منزال حس. أمه ليلى أم نفسه ھند

فرغ الناس من الطعام ولم يبق اال الطرف، فنحي خدمك عنك، فاذا دنا الطرف فاستخدمي ليلى ومريھا فلتناولك الشيء بعد 
عمرو بن كلثوم، فثار الدم في  فسمعھا ولدھا! وأذاله يا آل تغلب : فصاحت ليلى عندئذ. ففعلت ھند ما أمرھا به ابنھا. الشيء

وجھه، والقوم يشربون، وثار إلى سيف ابن ھند وھو معلق في السرادق، فأخذه وضرب به رأس مضرط الحجارة، ونادى في 
. وھكذا جنى عمرو بن ھند حصاد ما زرعه إن صحت الرواية. التغلبيين فأخذوا ما تمكنوا من أخذه، وعادوا من حيث أتوا

  .كما افتخر بھا الشعراء التغلبيون". أفتك من عمرو بن كلثوم: "تأييدھا ھذا المثلويروي الرواة في 

  : وفي ذلك يقول األخطل". المنذر ابن النعمان بن المنذر"، ھو قاتل "مرة بن كلثوم: "ويقال إن أخا عمرو بن كلثوم

  ابني كليب إن عمى اللذا قتال الملوك وفككا األغالال

  .ني كلثوميعني بعميه عمرا ومرة اب

على ھذا " ابن قتيبة"في شعر رواه " عمرو بن ھند"، وھو من بني تغلب "صريم بن معشر"واسمه " أفنون"وذكر الشاعر 
   لعمرك ما عمرو بن ھند اذا دعا لتخدم امي أمه بموفق: النحو

صير األم التي طلبت منھا أم وقد وقع فيه تحريف وال شك، . ، بسبب أم الملك"عمرو بن ھند"وفي ھذا البيت اشارة إلى مقتل 
كما يرويه . ، قاتل عمرو بن ھند"عمرو بن كلثوم"أم الشاعر " ليلى"عمرو بن ھند خدمتھا، أم الشاعر المذكور، بينما ھي 

  لعمرك ما عمرو بن ھند وقد دعا لتخدم ليلى أمه بموفق: أيضا، ولكن على ھذا الشكل" أفنون"علماء الشعر على لسان 
  أال ھبي بصحنك فاصبحينا: م، ھو القائلوعمرو بن كلثو"

وھي من جيد شعر العرب القديم واحدى السبع، ولشغف تغلب بھا . وكان قام بھا خطيبا فيما كان بينه وبين عمرو بن ھند
  : وكثرة روايتھم لھا، قاله بعض الشعراء

  ألھى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالھا عمرو بن كلثوم

  ھم يا للرجال لفخر غير مسؤوميفاخرون بھا مذ كان أول

ويظھر أن الصورة التي رسمھا األخباريون لقابوس إنما حصلوا عليھا من شعر الھجاء الذي قيل فيه،وأن ما أورده عنه من لن 
وقد يكون لتوليه . وضعف ھو في حاجة إلى دليل، إذ يظھر من الموارد األخرى مثل التواريخ السريانية أنه كان على العكس

وأما اللقب . فالذي يظھر من أخباره انه ولي الحكم وھو شيخ كبير. وھو رجل متقدم في السن، أصل في ذلك الھجاء الحكم،
الذي لقب به، وھو قينة العرس، فقد انتزعه األخباريون من شعر منسوب إلى طرفة ھجا فيه عمرو ابن ھند وقابوسا، وھو 

  : قوله
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  عرس يأت الذي ال تخاف سبته عمرو وقابوس قينتا

، ذكره مع المنذر الثالث في حوادث سنة "Chabus"رجال سماه " Marsilianus" "مارسليانوس"وقد ذكر المؤرخ 
فلو كان ھو المقصود به كان قابوس إذن شيخا ھرما حين . أن المراد به رجل آخر غير قابوس" روتشتاين"ويرى ".م536"

وقد أشرت إلى ارسال أخيه عمرو إليه في حملة انتقامية على عرب  .انتقل الملك اليه، ولكنه ال ينفي مع ذلك عدم جوازه
   ".م567"وسنة "566"الشام، وذلك في سنة 

ابن "وقد ذكر . ولما تولى قابوس الحكم، أغار على بالد الشام، وكان يحكم عرب الشام المنذر ابن الحارث بن جبلة اذ ذاك
. ولم يشر إلى نصرانية قابوس. رانيا وان جنوده كانوا نصارى كذلككان نص" منذر برحرت"أن المنذر بن الحارث " العبري

وقد ظفر قابوس بغنائم عديدة أخذھا . ما يؤيد ھذا الظن" وقد أغار قابوس على العرب النصارى. "ويفھم من جملة ابن العبري
. اال كثيرة وعددا كبيرا من الجمالفلما التقى به، تغلب عليه، وأخذ منه أمو. وعاد بھا غير إن المنذر جمع جيشه وسار يتعقبه

ويظھر من رواية أخرى أن انتصار المنذر على . ولما أعاد قابوس الكرة، انھزم، فذھب الى الفرس يلتمس منھم عونا ومددا
  .للميالد" 570"من التقويم السلوقي وھي توافق سنة " 881"قابوس كان في سنة 

إن الملك قابوسا انتھز الفرصة عند وفاة الحارث بن جبلة، " John of Ephesus" "يوحنا األفسوسى"ويظھر من رواية ل 
فباغت الغساسنة بھجوم مفاجىء في عقر دارھم، فأسرع عندئذ المنذر بن الحارث وجمع جمعه، وفاجأه بھجوم مقابل لم يتمكن 

ومن سار معه من الناجين في اتجاه وقد فر ھو . قابوس من الثبات له، فانھزم ھزيمة منكرة بحيث لم ينج من أصحابه اال القليل
غير إن المنذر سار في أثرھم حتى كان على ثالث . نھر الفرات تاركا عددا من األمراء اللخميين أسرى في أيدي المنذر
  .مراحل عن الحيرة، ويرى نولدكه إن ھذه المعركة ھي معركة عين أباغ

ه مني بخسارة جديدة، وكانت ھذه الغارة حوالي سنة وبعد قليل من ھذه الھزيمة جرب قابوس حظه مرة اخرى،غير ان
   ".م570"

، وھي قطيعة ال نعلم "Justinus" "يسطينوس"وجرب قابوس حظه مرة أخرى منتھزا فرصة القطيعة بين المنذر والقيصر 
ن به اعداد جيش قوي أسبابھا على وجه التحقيق، وانما يعزو ابن العبري سببھا إلى مطالبة المنذر للقيصر بدفع مال إليه ليتمك

فأغار على حدود الروم وتوغل في األرضين التابعة لھم حتى وصل أتباعه إلى منطقة . منظم يستطيع الوقوف به أمام الفرس
بحدود الروم ثالث سنين ھي مدة القطيعة،حيث كان المنذر قد ذھب مع اتباعه " عرب الفرس"وقد دامت تحرشات ". انطاكية"

حينئذ جمع المنذر اتباعه وفاجأ . يھا،ولم تنقطع ھذه التحرشات اال بعد مصالحة الروم له في الرصافةالى الصحراء فاحتمى ف
المناذرة بھجوم خاطف كابدت منه الحيرة األمرين، وأطلق من كان في سجون الحيرة من أسرى الروم، وقد وقعت ھذه 

وخليفته في " قابوس"قابوس في عھد المنذر الرابع أخي  انھا وقعت بعد وفاة" روتشتاين"ويظن ". م578"المفاجأة حوالي سنة 
  .الملك

ويظھر إن ". يوم قحاد"بيتا من الشعر ألبي دؤاد وردت فيه اشارة إلى غزوة غزاھا قابوس عرفت ب " البكري"وقد ذكر 
  .خصوم قابوس أخذوا بثأرھم من ھذا اليوم بغزوة قاموا بھا على تنوخ

، قالوا انه ھو الذي تولى الملك بعد "السھراب"أو " السھرب"أو " فيشھرت"جل يقال له ويفاجئنا بعض األخباربين بذكر ر
ولم يشر األخباريون إلى األسباب التي ادت إلى ". كسرى أنو شروان"وقد جعل حمزة مدة حكمه سنة واحدة في ايام . قابوس

أخو عمرو بن ھند وقابوس، فلعل اضطرابا حدث  تعيين ھذا الرجل الغريب ملكا على الحيرة دون سائر آل لخم، ومنھم المنذر
في المملكة أو نزاعا وقع بين اوالد قابوس أو بين آل لخم ادى إلى تدخل الفرس فقرروا تعيين رجل غريب عن اھل الحيرة 

لك عاد فلما زالت تلك المواقع، عين المنذر ملكا على الحيرة وبذ. ألمد حتى تزول أسباب الخالف، فقرروا تعيين واحد منھم
   .الملك إلى آل لخم

. ويالحظ إن بعض األخباريين لم يذكروا اسم فيشھرت أو السھراب، بل ذكروا إن الملك انتقل إلى المنذر بعد وفاة اخيه قابوس
  .مروج الذھب النعمان بن المنذر مباشرة بعد قابوس: وذكر المسعودي في كتابه
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وثالث سنين واربعة أشھر في " كسرى أنو شروان "ية أشھر في عھد واذا صحت رواية حمزة من إن حكم المنذر كان ثمان
أنو "للميالد، تقريبا ألن نھاية حكم " 583"حتى سنة " 579"فيجب إن يكون حكمه قد امتد من سنة " "ھرمز بن كسرى"ايام 

  .للميالد" 595"حتى سنة " 579"من سنة " ھرمز"للميالد على رأي المؤرخين، وحكم " 579"كانت في سنة " شروان

يستقصي في طلبه، ولم يذكر سبب ذلك، : كان ينقب عنه أي" المنذر"إن " المرقش"ويظھر من شعر منسوب إلى الشاعر 
وقد طلب في شعره ھذا من الملك المذكور أن . ولعله كان قد ھجاه، أو إن جماعة وشت به عنده، فصار يبحث عنه لاليقاع به

وذلك ألن بالد الشام بالد كانت ". بالشام ذات القرون"وھو موضع، أو " الزج"نه في يكف عن طلبه ويسكت عنه، وتمنى لو ا
ذات "إن معنى " ابن قتيبة"وذكر . تحت حكم الروم، فليس للمنذر حكم عليھا، فھو يكون بھا في بالد العدو بعيدا عن المنذر

  .شعورھم. وأراد قرون" الروم " القرون

وأخا من إخوته لم يذكر الشاعر اسمه، غزوا قومه، وھم من عبد " قابوس بن ھند"ن أ" سويد بن خذاق"ويظھر من شعر ل 
" هللا"ودعا . ففرقا القبائل، وكانت أحالفا متحالفة، وشتتا الشمل: القيس، وانتصرا عليھم وانزال بھم خسارة فادحة، يوم العطيف

  .در عليه، جزاء وفاقا لما قاما به نحو قومه، فال ت"لبون الملك"أن يجزيھما شر الجزاء بما فعال، وأن يحبس لبن 
كما كناه ". أبي قبيس"وقد كناه بعض الشعراء ب . أما الذي خلفه على الحيرة، فھو النعمان بن المنذر المعروف بأبي قابوس

وذكر ". للعنأبيت ا: "ويذكر أھل األخبار ان الناس كانوا إذا دخلوا على النعمان أو كلموه، قالوا له". أبي منذر"بعضھم ب 
   ".أبيت اللعن: ھو الذي يقال له"انه : المسعودي

وقد نسبھا بعض األخباريين إلى سلمى ".سلمى بنت عطية"أو  0" سلمى بنت وائل بن عطية بن كلب"اما أم النعمان، فھي 
ضم ابن عدي بن وقالوا إنھا من فدك، وزادوا في ذلك انھا كانت امة للحارث بن حصن بن ضم. بنت وائل بن عطية الصائغ

. فھي بنت صائغ من فدك على رواية بعض، وأمة من دومة الجندل على رواية بعض آخر. جناب من كلب من دومة الجندل
. وھي في كلتا الحالتين من طبقة وضيعة ال تليق بأسرة مالكة، ولعلھا من أصل يھودي، إذ كان أكثر اھل فدك من اليھود

. وقد دعي النعمان بأمه،فقيل له ابن سلمى في شعر الھجاء، وقصدھم من ذلك إھانته. غةوكانوا يحترفون الحرف ومنھا الصيا
ودام . للميالد" 581"أو السنة " 58 0"وقد تولى النعمان الثالث، وھو النعمان الذي نتحدث عنه، الحكم في حوالي السنة 

  ".م 6 0 2"حكمه حتى السنة 

وھذا مما قوى جانب خصومه . إنه كان أحمر، أبرش، قصيرا: الخلقة، فقالوا والظاھر من وصف األخباريين له أنه كان دميم
في التھكم به، يضاف إلى ذلك أصل أمه، وقد أثر ھذا النقص الذي ال يد له فيه، في نفسية النعمان، وفي سلوكه، وال شك، 

سرعه إلى تصديق ما قاله وقد يكون ت. فصيره سريع الغضب، أخاذا بالوشايات، فوقع من أجل ذلك في مشكالت عديدة
. الواشون عن عدي بن زيد، وتأثره بأقوالھم من غير تحقيق وال امتحان وقتله له، من جملة تلك العوامل التي أدت إلى ھالكه

مركب "، وصفا لتلك السجايا التي اتصف بھا الملك، والتى تعبر عن عقدة "الصعب"وقد يكون اللقب الذي لقب به، وھو 
  .ت مالزمة لهالتي كان" النقص

فصار يھيج ويتأثر به، ويأخذ بأقوال . وقد كان لقبح النعمان ودمامته وألصل امه دخل وال شك في تكوبن الخلق العصبي فيه،
  .الوشاة من غير تمحيص وال ترو، فنقمت منه الناس، وھجاه بعض الشعراء

بالجمال والھيبة والوسامة، ولذلك نعتوا باألشاھب، فقد اشتھروا " أما اخوته وكانت عدتھم اثني عشر رجال عدا النعمان 
   وبنو المنذر األشاھب بالح يرة يمشون غدوة بالسيوف: فوصفھم األعشى بقوله

وقد أثرت شھرة اخوته باألشاھب وبالوسامة في طبع النعمان المذكور، وزادت في عصبيته وفي حدة طبعه وفي تأثره بأقوال 
  .الناس

واھل األخبار للنعمان انه كان صاحب شراب، يحب الخمر ويجالس ندماءه ليشرب معھم، غير إن ويظھر من وصف الشعراء 
الخمر كانت تؤثر فيه وتستولي على عقله، فتدفعه إلى السكر والعربدة والتطاول على ندمائه، مما ازعج اصدقاءه وحولھم الى 

  .تمكنه من حفظ اتزانه خصوم واعداء بسبب اھانات لحقت بھم منه في اثناء فقده وعيه وعدم
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" الصعب"في شعره، مما يدل على إن لقب " الصعب ذي القرنين"عن النعمان ب " لبيد بن ربيعة العامري"وقد عبر الشاعر 
وقد يكون معبرا عن معنى آخر غير معنى الصعوبة في الملك، كأن يكون اطالقھم . الذي لقبه به كان معروفا شائعا بين الناس

إن القرنين ھما الضفيرتان، وإن القرن : فقد قيل" ذو القرنين"وأما . على من ملك حمير" تبع"قھم لفظة له من قبيل اطال
  .وقد دعي بذلك ألنه كان قد ربى ضفيرتين. الضفيرة

 المنذر"لم يكن النعمان المذكوركما ذھبت إليه الرواية المتقدمة، وانما ھو " الصعب ذا القرنين"وقد جاء في رواية اخرى إن 
  ".بن ماء السماء، وانه ھو ذو القرنين

  : ويظھر من بيت الشعر الذي نتحدث عنه وھو

  والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا بالحنو في جدث، أميم، مقيم

اسم بلد، ومعنى ھذا إن " الحنو"وذھب الشراح إلى إن . كان قد ثوى في قبره، فھو يرثيه ويذكره" الصعب ذا القرنين"إن 
كان بالحيرة، وان " النعمان"قد دفن في ھذا الموضع، والذي نعرفه من بعض الروايات أن قبر " لبيد"إليه  الملك الذي يشير

  .ابنته ھندا قد دفنت إلى جانبه

و قد وصف خاله بأنه ينفخ . ومن الشعراء الذين نسب اليھم ھجاء النعمان الشاعر عمرو بن كلثوم، وله فيه وفي أمه ھجاء مر
   .وط بيثرب أي انه كان من صاغة تلك المدينة، وھو مما يؤيد روايات األخباريين في أصل امهالكير، ويصوغ القر

لم ينتقل الملك إلى النعمان بسھولة، فقد كان للمنذر جملة اوالد حين اتته المنية، عدتھم ثالثة عشر ولدا معظمھم طامع في 
وال ندري لم لم ينص . والده، فلم يشأ إن يزيده بتعيين احد ابنائهوالظاھر إن المنذر كان عارفا بالخالف الذي كان بين ا. الملك

ولعله كان عارفا بحراجة الموقف وضعف مركز ابنه الكبير، وعدم . على اكبرھم جريا على السنة المتبعة في انتقال الملك
تواله أشھرا حتى انفرجت تمكنه من فرض نفسه عليھم إذا عينه ونصبه، لذلك وكل أمره كله إلى إياس بن قبيصة الطائي، ف

  .المشكلة على النحو التالي على حد رواية ابن الكلبى

بقيتھم : فقال عدي ؟وھل فيھم خير  ؟وما ھم  ؟من بقي من بني المنذر : دعا كسرى بن ھرمز عدي بن زيد العبادي، فقال له
. دوا على كسرى، أنزلھم على عدي بن زيدفلما وف. فبعث اليھم يمتحنھم. في ولد ھذا الميت، المنذر بن المنذر، وھم رجال

فاحتال عدي على ھؤالء األخوة كما يقول األخباريون وتظاھر انه يفضلھم على ربيبه النعمان، واوصاھم إن يجيبوا جوابا 
وھو جواب يعتقد إن كسرى سيرضى . معينا حين يسألھم كسرى، وامر النعمان إن يجيب جوابا آخر يختلف عن جواب اخوته

أتكفونني . إن سألكم الملك: "فلما ادخلوا على كسرى واجابوا بجواب واحد ھو الجواب الذي لقنھم إياه عدي، وھو. عينهعنه وي
إن عجزت عنھم، فأنا عن غيرھم : إن سألك الملك عن اخوتك فقل له: فقالوا نكفيكھم إال النعمان، وقال للنعمان. العرب
فانتصر . لكه وكساه، والبسه تاجا قيمته ستون ألف درھم فيه اللؤلؤ والذھب، رضي كسرى بجواب النعمان وسر به، فم"اعجز

   .بذلك النعمان على اخوته، وسر عدى بن زيد بتولي ربيبه الملك

بني األوس بن قالم بن بطن "، وھو من "جابر بن شمعون"وفي خبر ألبي الفرج األصبھاني إن عدي بن زيد اخذ النعمان إلى 
، وكان أسقفا على الحيرة، فاقترضا منه ماال لتدبير امورھما به، وذكر إن "ن بني الحارث بن كعببن جمھير بن لحيان م

جابرا ھو صاحب القصر األبيض الذي بالحيرة، وكان ذا سلطان واسع في بني قومه، ولذلك فقد يكون ألخذ عدي للنعمان إليه 
  .للحصول على تأييده أثر في نجاحه في تولي العرش

ل الضبي إن عدي بن زيد العبادي لما قدم على النعمان صادفه ال مال عنده وال اثاث وال ما يصلح لملك، وكان ويروي المفض
ما أعرف لك حيلة اال : فقال له النعمان! كيف اصنع بك وال مال عندك: آدم اخوته منظرا، وكلھم اكثر ماال منه، فقال له عدي

فأتياه ليقترضا منه ماال، فأبى إن  -رجل من أھل الحيرة من دينه  - قردس قم بنا نمضي إلى ابن : ما تعرف انت، فقال له
فأتيا جابر بن شمعون، وھو األسقف وھو أحد بني األرس بن قالم بن بطين بن جمھر بن . ما عندي شيء: يقرضھما وقال

فلما كان في اليوم . سقيھم الخمرلحيان من بني الحارث بن كعب، فاستقرضا منه ماال، فأنزلھما عنده ثالثة ايام، يذبح لھم وي
لكما : تقرضنا اربعين الف درھم يستعين بھا النعمان على امره عند كسرى، فقال: فقال له عدي ؟ما تريدان : الرابع، قال لھما

   !.ال جرم، ال جرى لي درھم اال على يديك إن انا ملكت: عندي ثمانون الفا، ثم اعطاھم اياھا، فقال النعمان لجابر
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انتصار النعمان ادى إلى ھالك عدي بن زيد على ما يقوله األخباريون، فقد كان لعدي، كما لكل رجل كبير صار له نفوذ  ولكن
، وبنو مرينا اسرة لھا "عدي بن اوس بن مرينا"وجاه ومركز خطير، اعداء في مقدمتھم رجل اسمه كاسمه ودينه مثل دينه، ھو

رجل شأن يذكر في ايام المنذر، وكان يميل إلى األسود بن المنذر ألنه ربيب بني وكان لھذا ال. مكانتھا وخطرھا في الحيرة
فلما اخفق األسود في االمتحان، وعجز عن نيل . مرينا، فنصحه إن يتجنب األخذ برأي عدي بن زيد، ألنه رجل ال ينصح

ر بأنھم من محبي عدي، ليثق التاج، صار يدبر المؤامرات لخصمه عدي، ويشي به إلى النعمان، ويغري آخرين بالتظاھ
النعمان بھم، فإذا أمن بھم، عادوا فوشوا بعدي عنده، ثم لم يكتف بذلك فوضع رسائل على لسان عدي إلى قھرمان لعدي فيه 
مكر ومؤامرة بالنعمان، ثم دس له حتى اخذ الكتاب، فجاء به إلى النعمان، فلما قرأه صدق بما جاء فيه،وغضب على عدي 

   .منه وقرر االنتقام

: فلما كتب النعمان اليه. جرت كل ھذه المؤامرات على ما يقوله األخباريون، وعدي عند كسرى يقوم بوظيفته ال يدري بھا
وسار إلى منيته وھو ال يدري . صدق كالمه، واستأذن كسرى فأذن له". عزمت عليك اال زرتني، فإني قد اشتقت إلى رؤيتك "

من كان مشتاقا إلى رؤيته، ألقاه في سجن منفرد ال يدخل عليه فيه أحد، وھو ال يدري بم  فلما وصل إلى. ما يخبئه له القدر
وفي السجن أخذ ينظم أشعارا يتضرع فيھا إلى النعمان أن يفك أسره، ويعظه فيھا بالموت وبمن ھلك قبله من الملوك . سجن

وھو مع كسرى يستجير به للتوسط " ابي"إلى أخيه  فلما طال سجنه، كتب بشعر. الماضين، وكاد يطلقه لوال وشاية أعدائه به
فما كتب كسرى بذلك كتابا أرسله مع شخص إلى النعمان، كتب خليفة . لدى كسرى أن يكتب إلى النعمان يأمره بفك أسره

اعة قبل اقتله الس: من غسان، فقالوا للنعمان" بني بقيلة"النعمان عند كسرى إليه يبلغه بمجيء الرسول، وعرف أعداء عدي من 
فبعث إليه النعمان أعداءه فغموه . وصول الرسول اليك، فان لم تفعل فسيذھب إلى كسرى فال يستبقي أحدا ال أنت وال غيرك

ولما وصل الرسول، رشي بھدايا كثيرة نفيسة، فعاد إلى كسرى يخبره أن عديا مات قبل . حتى مات في سجنه بالصنين
  .وصوله بأيام

يقول األخباريون بامتعاض خصمه عدي بن أوس بن مرينا من الحيلة التي دبرھا لنجاح النعمان وقد أحس عدي بن زيد كما 
وبمحاولته الغدر به، فأراد مصالحته واسترضاءه كما يقول االخباريون فعمل له طعاما دعا إليه من أحب عدي ابن أوس بن 

. وأنه سيتناسى ما حدث، ورجا من خصمه أن يفعل مثله مرينا حضوره، وحلف بعد انتھاء الطعام في البيعة أنه لن يحقد عليه،
وھم يروون شيئا من . وقد كان. فقام عدي ابن أوس إلى البيعة، فحلف مثل يمينه أن ال يزال يھجوه أبدا ويبغيه الغوائل ما بقي

   .ھذا التھاجي الذي وقع بين الخصمين

أما اذا : "على األخذ بثأره من عدي بن زيد، فكان يقول لهويذكر أھل األخبار إن عدي بن مرينا صار يحرض األسود ويحثه 
وعدي من ". لم تظفر، فال تعجزن أن تطلب بثأرك من ھذا المعدي الذي فعل بك ما فعل، فقد كنت أخبرك إن معدا الينام كيدھا

  .تميم، وتميم من معد

  .وھناك روايات أخرى في أسباب غضب النعمان على عدي وحبسه له في الصنين

تخرج في جملتھا عن حدود ھذه المنافسة التي دبرھا عدى بن مرينا وخصوم عدي له، ولكنھا تجمع كلھا على قتل النعمان ال 
  .لعدي

وفي كتاب األغاني رواية تذكر إن النعمان أرسل ذات يوم إلى عدي بن زيد إن يأتيه، فأبى أن يأتيه، ثم أعاد رسوله فأبى أن 
أمر به فسحب من منزله حتى انتھى به إليه،فحبسه في الصنين بظاھر الكوفة من منازل يأتيه، وقد كان النعمان شرب، و

  .المنذر، وبه نھر ومزارع، وبقي ھناك حتى القى حتفه

ويظھر من شعر ينسب إلى عدي، قاله البنته يوم باتت عنده مع أمھا في السجن، وھي جويرية صغيرة، إن النعمان كان قد 
  .أمر بوضع الغل في يديه

والقصة كما يرويھا األخباريون قصة طريفة تصلح إن تكون موضوعا لشريط سينمائي اختلط فيھا التأريخ بالخيال، والواقع 
أما نحن فال يھمنا من أمرھا اال النتيجة، وھي إن الفرس قبضوا على النعمان ملك الحيرة وسجنوه، وان حادثا وقع . باالبداع

عرب، ال في العراق وحده، انما دوى صداه إلى جميع جزيرة العرب كلھا، ھو حادث بعد ذلك كان وقعه عظيما في نفوس ال
   .وقعة ذي قار، وھي من الوقائع الفاصلة في تأريخ الجزيرة كان لھا أثر في فتح اإلسالم للعراق
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كان يوما في صيده، اذ وبينما . وندم النعمان كما يقول األخباريون على ما صنع، واجترأ أعداء عدي عليه، وھابھم ھيبة شديدة
فلما عرف انه زيد وانه ابن من أبناء عدي، قربه وأعطاه وحباه، ثم أرسله . به يشاھد غالما ظريفا ذكيا ففرح به فرحا شديدا

إلى كسرى، وكتب معه كتاب توصية رقيقة يشير فيه إلى منزلة عدي منه والى خسارته بوفاته والى عظم المصيبة، ويوصي 
فلما وصل زيد إلى كسرى، جعله مكان أبيه وصرف عمه إلى عمل آخر، فكان ھو الذي يلي ما يكتب به . اكسرى بالولد خير

ولما مضى وقت على زيد في ھذه الوظيفة، وقع عند الملك بھذا الموقع مكانا حسنا،وتعالت . إلى ارض العرب وخاصة الملك
من النعمان قاتل أبيه حتى نجح في مسعاه، اذ قبض عليه كسرى  ولما اطمأن إلى مركزه أخذ يدبر مكيدة االنتقام. منزلته عنده

وقد رجح الطبري . وفي رواية انه مات بساباط. فبعث به إلى سجن خانقين، فلم يزل في السجن حتى وقع الطاعون فمات فيه
جد الرواة يذھبون جملة وھكذا ن. وفي رواية أخرى انه سجن في القطقطانه في البر. رواية خانقين، وانه مات بسحق الفيلة له

  .مذاھب في سجن النعمان

  : والذين يروون إن حبس النعمان كان بساباط يستشھدون بشعر لألعشى جاء فيه

  فداك وما أنجى من الموت ربه بساباط حتى مات وھو محرزق

ائن، ثم أمر به فرمي وأمر كسرى النعمان فجلس في مجلسه بساباط المد: "وقد ذكر المسعودي قصة حبس النعمان ووفاته فقال
  .،مما يدل على إن وفاته كانت في المدائن"بل مات في محبسه بساباط: "تحت ارجل الفيلة، وقال بعضھم

وفي رواية سريانية إن كسرى بعد أن قبض على النعمان بن المنذر وأوالده سقاھم سما فماتوا، وعصى عندئذ العرب الفرس 
تولى أمر الحيرة، ولكنه لم يتمكن من ضبط أمورھا، لشدة " بولر"مته الرواية ب فأرسل كسرى قائدا س. وأخذوا بھاجمونھم

، أقام في برية الحيرة في حصن حفنة، وأخذ يقاتل منه "رزوبى مرزوق"أھلھا، فانصرف عنھا وترك أمرھا لمرزبان اسمه 
   .األعراب

واستدرجه إليه من وسط البادية، رمى به إلى أن كسرى لما سخط على النعمان بن المنذر " حمزة األصفھاني"وفي رواية ل 
  .أرجل الفيلة، واستباح أمواله وأھله وولد، وأمر إن يباعوا بأوكس األثمان

الذي نال مكانة " عدي بن زيد"، وھو ابن المقتول "زيد"على النعمان، أن " كسرى"وتذكر بعض الروايات سبب غضب 
، فكلمه فيما "زيد"النساء، دخل عليه " ابرويز"فلما طلب . اليقاع بالنعمانعظيمة عند كسرى، أو عمه، كانا قد دبرا مكيدة ل

إني رأيت الملك كتب في نسوة يطلبن له، فقرأت الصفة، وقد كنت بآل المنذر عالما، وعند عبدك النعمان من : دخل فيه، ثم قال
أيھا الملك، إن شر شيء في العرب : قال. فتكتب فيھن: قال. بناته وبنات عمه وأھله أكثر من عشرين امرأة على ھذه الصفة

فأنا أكره أن يغيبھن، فابعثني وابعث معي رجال من العجم من حرسك يفقه . وفي النعمان خاصة أنھم يتكرمون عن العجم،
ه قد إن: فلما دخل على الملك النعمان، قال" الحيرة"فبعث معه رجال جليدا فخرج به زيد حتى بلغ . العربية، حتى أبلغ ما تحبه

أما في بقر السواد وفارس ما يكفيه .: فشق عليه، فقال لزيد. احتاج إلى نساء ألھله وولده، وأراد كرامتك بصھره، فبعث اليك
فلما دخال . وعادا. إنما أراد كرامتك؛ ولو علم أن ھذا يشق عليك، لم يكتب اليك به: فقال زيد للنعمان ؟حتى يطلب ما عندنا

على ذلك " كسرى"وسكت . ا وقع وحدث، عرف الغضب في وجھه، ووقع في قلبه منه ما وقع، وقصا عليه م"كسرى"على 
  .بھذه المكيدة من النعمان قاتل والده" زيد"وانتقم . أشھرا، ثم فعل ما فعل بالنعمان

ن تحت وقد أشير إلى مصرع النعمان في شعر عدد من الشعراء مثل سالمة بن جندل، وقد ورد فيه ذكر القاء كسرى للنعما
   .ويتفق ھذا الرأي مع رأي ابن الكلبي ويعارض رواية لحماد جاء فيھا أنه مات بحبسه في ساباط. أرجل الفيلة

، ويفھم من رثائه له أن "ذي التاج"وقد نعته ب . وذكر أن ھانىء بن مسعود الشيباني كان في جملة من رثى النعمان في شعر
  .تخبطته وداست عليه" فيول الھند"وورد في شعر شعراء آخرين أن . رأسه موته كانت تحت أرجل الفيلة، حيث داست على

 -ذكر فيھا كيف ذھب النعمان . وھناك قصيدة نسبھا بعضھم إلى زھير بن أبي سلمى، ونسبھا آخرون إلى صرمة األنصاري
م يجره ھؤالء، ولم إلى من كان يحسن اليھم، ويغدق عليھم األلطاف، فلما غضب عليه كسرى ل -قبل ذھابه إلى كسرى 

ال طاقة لكم بجنود كسرى، : يساعدوه إال ما كان من بني رواحة من عبس، فشكرھم النعمان وودعھم وأثنى عليھم، وقال لھم
  .فانصرفوا عنه
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ھو على ما يذكره أھل األخبار، موضع بالمدائن، به كان حبس النعمان على رواية من صرح بأنه كان محبسه ال : وساباط
أخي النخير جان " ساباط بن باما"أنه إنما سمي بساباط نسبة إلى " ابن الكلبي"وذكر . ، ثم ألقاه تحت أرجل الفيلةموضعا آخر

  .الذي لقي المسلمين في أھل المدائن

يقول . ثم ألقاه تحت أرجل الفيلة فوطئته حتى مات" ساباط"أمر بالنعمان فحبس ب " كسرى"إن " لألعشى"ويظھر من شعر 
  : األعشى

  و المدخل النعمان بيتا سماؤه نحور الفيول بعد بيت مسردقھ

  : من أبياتھا. وللبيد بن ربيعة العامري قصيدة نظمھا في رثاء النعمان

  له الملك في ضاحي معد، وأسلمت إليه العباد كلھا ما يحاول

أما النعمان فھو ملك على ". رحذيفة بن بد"في ايامه ھو " رب معد"وضاحي معد، بمعنى ظاھر معد، ال في معد نفسھا، ألن 
   .والعباد ھنا ھي القبائل النصرانية المعروفة من أھل الحيرة. ما وراء ديار معد

وقد ذكر األخباريون انه كان يتوقع إن يدبر له كسرى مكيدة، فقرر أن ينجو بنفسه قبل حلولھا به، فلحق بجبلي طيء، وكان 
بلين ويمنعوه، فأبوا عليه خوفا من كسرى، فأقبل وليس أحد من العرب يقبله حتى متزوجا اليھم، فأراد النعمان إن يدخلوه الج

في بني شيبان سرا، فلقي ھانىء بن مسعود الشيباني، وكان سيدا منيعا، فأودعه أھله وماله وسالحه، ثم توجه " ذو قار"نزل 
  .بعد ذلك إلى كسرى، حيث لقي مصرعه

قد جعل " النعمان"، وھو من أشراف طيء البرص، وكان "حارثة بن ألم الطائي سعد بن"أما زوجة النعمان ھذه، فھي ابنة 
  .لبني ألم ين عمر ربع الطريق طعمة لھم، وذلك بسبب زواجه المذكور

ألبيه، قال شعرا " كسرى"فلما سمع بقتل " المحرق"كان شاعرا، وقد عرف ب " النعمان بن المنذر"وذكر إن أحد أوالد 
  : قوال لكسرى، والخطوب كثيرة: يخاطبه فيه، منه قوله

  إن الملوك بھرمز لم تحبر

وھي إن صح انھا من شعر النابغة حقا، تدل على إن ھذا . ويروى إن النابغة الذبياني لما سمع بمقتل النعمان، رثاه بأبيات
  .رثى النعمان كذلك" زھير بن أبي سلمى"وروي، إن . الشاعر قد عاش ايضا بعد مقتل النعمان

  : قاله ألھل بيت النعمان، ھو" عدي بن زيد"ويروي أھل األخبار شعرا زعموا أن 

  فال يمينا بذات الودع، لو حدثت فيكم، وقابل قبر الماجد الزارا

بل ھي اإلبل التي تسير إلى مكة، يعلق : صنم كان بالحيرة، ويقال. ذات الودع: "عليه بقوله" ابن قتيبة الدينورى"وقد علق 
  ".دفن حذاءھا: وواجه قبر النعمان الزار، وھي األجمة، أي. ذات الودع: إن مكة، يقال لھا: ع،ويقالعليھا الود

  إذن لبؤتم بجمع الكفاء له أوتاد ملك تليد، جده بارا

وھو . صرتم كذلك: أي لو مات لغزتكم الجيوش، فأقررتم، أو رجعتم بجيش المثيل له، أوتادا لملك قديم قد سقط جده، أي: "قال
   ".نصوب على الحال، وال يجوز أن يكون منصوبا على النداء، ألنه ال يجوز أن يدعوھم بذلك، والنعمان لم يمت م
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وعلى رأس ثالث سنين وثمانية أشھر مضت من ملكه، كان الفجار األكبر، . وذكر أن ملك النعمان بلغ اثنتين وعشرين سنة
ولثماني عشرة سنة وثمانية أشھر مضت من ملك النعمان بنيت  فجار البراض، وھو لتمام عشرين سنة من مولد الرسول،

  .وذلك الحدى عشرة سنة مضت من ملك أبرويز كسرى بن ھرمز.الكعبة

، ولكنه لم "Circesium" "قرقيسياء"وقد ذكر حمزة أنه غزا . وال نعلم عن أعمال النعمان الحربية في بالد الشام شيئا يذكر
ولم ينسب غيره من المؤرخين العرب أو السريان . بالطبع غارة أغارھا على أرض الروم يعين تأريخ وقوعھا، ويقصد بذلك

  .إليه حروبا أخرى أجج نارھا في بالد الشام

وقد ورد في حديث الطبري عن قصة سجن النعمان لعدي ما يفيد أن النعمان خرج يريد البحرين، فأقبل رجل من غسان، 
ولعل ھذه الغارة ھي واحدة من جملة ". جفنة بن النعمان الجفني"ن ھذا الرجل ھو إ: فأصاب في الحيرة ما أحب، وقد قيل
ويفيد خبر رواه المؤرخ . وفي شعر النابغة الذبياني اشارات إلى أمثال ھذه الغارات. غارات قام بھا الغساسنة على الحيرة

، أي في أثناء الصلح "م 600" إن عرب الروم أغاروا على عرب الفرس حوالي سنة" Theophylaktus" "ثبوفلكتس"
  .الذي عقد بين الروم والفرس

  : إن ھذه الغزوة كانت في أيام وجود عدي بن زيد في سجنه فلما سمع عدي بھا قال" الطبري"وقد ذكر 

  سما صقر فأشعل جانبيھا والھاك المروح والغريب

ويقع السيلحون في البرية . لك في شعر ألعشى قيسفي جملة المواضع الني كان يجبيھا النعمان، وذ" السيلحون"وقد ورد اسم 
بين الكوفة والقادسية، كما ورد اسم ھذا الموضع في شعر لھانىء بن مسعود الشيباني يرثي فيه النعمان ويذكر قتل كسرى 

الجنود  والمسالح ھي مواضع في الثغور يوضع فيھا. ويظھر انه كان من جملة المسالح التي تحمي الحدود من البادية. اياه
   .والمسلحون لحماية الحدود من األعداء

وھو يوم نسبه بعض األخباريين أيضا الى قابوس ". يوم طخفة"ولم يكن النصر حليف النعمان في اليوم المعروف بيوم الطخفة 
لدارمي إن حاجب بن زرارة ا: وخالصة الحادث. بن المنذر بن ماء السماء كما نسبه بعض آخر إلى المنذر بن ماء السماء

وكانت لبني يربوع، . التميمي سأل النعمان أن يجعل الردافة للحارث بن بيبة بن قرط ابن سفيان بن مجاشع الدارمي التميمي
فلما سأل النعمان موافقتھم على نقل الرادفه منھم، أبوا . يتوارثونھا صغيرا عن كبير، وكان الرديف يجلس عن يمين الملك

نة، فبعث اليھم قابوسا ابنه وحسان أخاه على رأس جيش كثيف فيھم الصنائع والوضائع وناس من ذلك، لما لھا من منزلة ومكا
تميم وغيرھم، فساروا حتى أتوا طخفة، فالتقوا ھم ويربوع واقتتلوا، وصبرت يربوع وانھزمت جموع النعمان، وأخذ قابوس 

قيس بن كياس اليربوعي -وھو شھاب بن  -ني يربوع فلما بلغ خبر ھذه الھزيمة سمع النعمان طلب من أحد ب. وحسان أسيرين
أن يذھب عاجال إلى بني يربوع ليفك أسر ابنه وأخيه مقابل اعادة الردافة اليھم وأداء دية الملوك وھي ألف بعير للرجل  -

في شعر مالك بن  وقد ورد ذكره. وھذا اليوم من األيام التي يفاخر بھا أبناء يربوع". بني يربوع"وبذلك صالح مرغما . الواحد
  .نويرة واألحوص وجرير

، فأبى، "بني يربوع"، وكان قد أراد استرضاءه، وھو من "مالك بن نويرة"طلب " النعمان بن المنذر"ويذكر أھل األخبار أن 
  : وھرب منه، وقال فيه شعرا يھجوه، منه

  لن يذھب اللؤم تاج قد حبيت به من الزبرجد والياقوت والذھب

   .كان يتوج رأسه بتاج، فيه ذھب وأحجار كريمة" "النعمان" ويدل ذلك على أن

وھو شاعر شريف، وأحد ". الجفول"منھم، وقد لقب ب " بني يربوع"، ألن "بني تميم"من " مالك بن نويرة اليربوعي"وكان 
فأسلم، " سول وقد أدرك الر. فرسان بني يربوع ورجالھم، المعدودين في الجاھلية، ومن أرداف الملوك، أى ملوك الحيرة

قتله . وعينه على صدقات قومه فلما بلغه وفاة الرسول، أمسك الصدقة، وفرقھا في قومه، وجفل إبل الصدقة، فسمي الجفول
  .بأمر خالد بن الوليد" ضرار ابن األسود األسدي"



 

588 
 

بن صعصعة، وكانوا وكان نصيب النعمان من يوم السالن كنصيبه من يوم الطخفة، وسبب وقوع ھذا اليوم ھو أن بني عامر 
حمسا لقاحا متشددين في دينھم ال يدينون للملوك، تعرضوا للطيمة كان الملك النعمان بن المنذر يريد ارسالھا إلى عكاظ لبيعھا 

فلما بلغ النعمان الخبر، غضب فبعث أخيه ألمه، . وكان من عادته ارسال لطيمة إلى عكاظ كل عام لتباع ھناك. في السوق
، والى صنائعه وھم من مكان يصطنعه من العرب ليغزو بھم، والوضائع وھم الذين كانوا شبه "ومانس الكلبيوبرة بن ر"وھو 

سادة القبائل، وأرسل إلى بني ضبة بن أد وغيرھم من الرباب وتميم فجمعھم، فأجابوه، وأتاه ضرار بن عمرو الضبي في 
وأرسل النعمان معھم تجارة، وأمرھم أال . في جيش عظيمتسعة من بنيه كلھم فوارس ومعه خبيش بن دلف، فاجتمعا كلھم 
فلما انتھوا من عكاظ، أحست قريش بنيات جماعة النعمان، . يتحرشوا ببني عامر اال بعد االنتھاء من عكاظ ومن األشھر الحرم

ن، وھو موضع فلما وصل أصحاب النعمان اليھم، قاتلوھم عند موضع السال. فأخبروا بني عامر وحذروھم فاسعتدوا للقتال
قريشا من منازل عامر، وتغلبوا عليھم، وأرروا وبره بن رومانس الكلبي وعددا من رؤساء القوم، وانھزمت جماعة النعمان، 

  .ورضي عندئذ من حملته ھذه بدفع دية أخيه وبرة ودية عدد من الرؤساء

عبد هللا بن : االنتقام منھم، ھو وجيه مكة وثريھابعزم الملك النعمان على " بني عامر"ويذكر بعض أھل األخبار إن الذي أعلم 
   .دعان

لديه حتى افتدى نفسه منه، أي من يزيد بن " وبرة" "يريد"، وقد أبقى "يزيد بن عمرو بن خويلد إلصعق"وكان الذي اسر وبرة 
أمر الناس، ولكنه ، فقام ب"ضرار بن عمرو الضبي"، ثبت جيشه "وبرة"فلما أسر . فاستغنى يزيد. الصعق بألف بعير وفرس

، الذي افتدى نفسه بأربع مئة بعير، "حبيش بن دلف" وقع في األسر، ثم وقع رجل آخر من كبار الجيش في األسر، وھو 
  .وھزم جيش النعمان

وقد تعرضت لطيمة النعمان مرة أخرى إلى النھب حينما وكل أمر حمايتھا إلى رجل من ھوازن، فتربص بھا رجل خليع 
. من بني ضمرة بن بكر ين عبد مناة بن كنانة، فقتل حامي القافلة وساق الركاب" براض بن قيس بن رافعال"معروف اسمه 

وكان من عادة النعمان أن يشتري بثمن اللطيمة األدم والحرير والوكاء والحذاء والبرود من العصب والوشى والمسير والعدني 
  .من سوق عكاط

  .ولم تذكر اسم سيد مضر اذ ذاك" سيد مضر"لطيمة النعمان له ھو وذكرت احدى الروايات إن الذي كان يجيز 

وكان حالف بني سھم من قريش، فعدا على رجل . كان من فتاك الجاھلية المعروفين" رافع بن قيس"وھو " البراض"وورد إن 
وھرب إلى اليمن، ثم  فحالفه، فعدا على رجل من خزاعة فقتله" حرب بن أمية"من ھذيل فقتله، فخلعه بنو سھم، ثم جاء إلى 

فأقام يطلب . جاء مكة بعد سنة، فاذا الھذليون والخزاعيون يطلبونه وقد خلع، فلحق بالحيرة، فوافق وفود العرب بالحيرة عنده
االذن معھم، فلم يصل إليه حتى خرج النعمان فجلس للناس بالحيرة وكانت لطائمه التي توافي سوق الموسم اذا دخلت تھامة لم 

فخاف النعمان على لطيمته، فقال . يعترض لطائمه فينتھبھا" بلعاء"قتل النعمان أخا بلعاء بن قيس الكناني، فجعل  تھج، حتى
أنا أيھا الملك : فقال الرحال عروة بن عتبة بن جعفر بن كالب. أنا أجيرھا لك: فقال البراض ؟من يجير ھذه العير: يومئذ

   .فدفع النعمان اللطيمة إلى عروة الرحال. ال وازدراهأجيرھا لك من الحيين كليھما، وسخر من الرح

كان من أضحك الناس " ھجر"من أھل " سعد القرقرة"ويذكر أھل األخبار انه كان للنعان بن المنذر أخ من الرضاعة يقال له 
وذكروا . ل جوائزهوذكر إن أناسا من البطالين المضحكين كانوأ يأتونه إلضحاكه ولني. وأبطلھم، وكان يضحك النعمان ويعجبه

  .كان بطاال، يقول الشعر، ويضحك الملوك". ألعيار بن عبد هللا اتضبي"منھم 

وقد كان النعمان بن المنذر مثل عمرو بن ھند محبا للشعر والشعراء، والخطب والخطابه، وقد جعله األخباريون من خير 
ي مجلس كان حافل بوفود الروم والھند والصين، خطباء زمانه، كالذي يظھر من كالمه مع كسرى، وقد ذكر انه قال له ف

كما نسب إليه وفد ضم أكثم بن صيفي وحاجب ابن زرارة التميمي، والحارث بن عباد وقيس بن مسعود . اجتمعوا عند كسرى
 البكريين، وخالد بن جعفر وعلقمة بن عالثة وعامر بن الطفيل العامريين، وعمرو بن الشريد السلمي وعمرو بم معد يكرب

  .الزبيدي والحارث بن ضالم إلمري، وكانوا خيرة من عرف بالخطابة وحسن الكالم في تلك األيام

وروى األخباريون شعرا من الشعر الذي قاله أصحابه في حضرة النعمان أو في مدحه وفي مدح آل لخم، كما رووا شعرا في 
حين كانوا يقصدونه لنيل ما يبتغون مثل حديث  ھجائه، ورووا بعض ما قيل في حضرته من حديث وبعض ما صادفه الشعراء
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فقد كان . حسان بن ثابت الشاعر المخضرم المعروف فقد زاره ومدحه غير أن ھواه كان إلى الغساسنة أكثر منه إلى آل لخم
يشخص يرسلونھا إليه إن لم يكن في استطاعته أن . يفتخر بھم، ويسامي الناس بھم، وينال جوائزھم حتى وإن لم يكن عندھم

   .إليه

، وأنه أكرمه وقدره وحباه، وتكلم اليه في "النعمان بن المننر"، أي "أنه زار ابن سلمى" حسان بن ثابت"وقد جاء في شعر 
جماعة من قومه، كانوا في سجنه مقيدين مكبلين بالسالسل حتى صفح عنھم، وأطلق لھم حريتھم، وھم أبي ونعمان وعمرو 

" أبي بن كعب بن قيس بن معاوية"، فھو "أبي"فأما ". النعمان"يثرب، كانوا قد حبسوا في سجن ووافد، وھم جماعة من أھل 
وافد بن عمرو بن "، فإنه "وافد"، وأما "نعمان بن مالك بن قوقل ابن عوف بن عمرو"، فإنه "نعمان"وأما ". بني النجار"من 

لھم، ووضعھم في السجن مكبلين بالحديد، مقفوال " مانالنع"سبب حبس " حسان"ولم يذكر . من الخزرج" االطنابة ابن عامر
  .عليھم

الذي كان في جملة " أبي "أميرا من أمراء الغساسنة، كما ذھب إلى أن " ابن سلمى"إلى احتمال كون " نولدكه"وقد ذھب 
  .وھو شقيق حسان" أبي ابن ثابت"المحكومين ھو 

وفي الشعر الذي يرويه األخباريون عنه . من أكثر الشعراء صلة بالنعمانويظھر من كالم أھل األخبار أن النابغة الذبياني كان 
وينسبون قوله إليه، شيء كثير من المناسبات التي وقعت بين الملك وبين ھذا الشاعر، وقد استاء خصوم النابغة من قربه من 

من القتل إال ھربه من ال جفنة ملوك  النعمان، ونيله جوائزه وألطافه، فسعوا به إليه حتى غضب عليه، وھم بقتله، ولم ينجه
عرب الشام، فبقي في كنفھم مدة، ثم عاوده الحنين إلى صاحبه وحاميه القديم النعمان، فاعتذر إليه، وتنصل من التھم التي 

   .ألصقھا خصومه به، وعاد يأخذ جوائزه ونعمه كما كان

مر له مرة بمائة ناقة بريشھا من نوق عصافيره، المعروفة ويحبوه دوما، أ" النابغة"وذكر إن النعمان بن المنذر كان يكرم 
بھجائن النعمان، وجام وآنية من فضة، وكانوا اذا حبا الملك بعضھم بنوق يغمزون في أسنمتھا ريش النعام ليعلم إنھا حباء 

وبينا ھو جالس عنده  .انه وفد على النعمان بن المنذر فمدحه وأجازه الملك على مدحه وأكرمه" حسان بن ثابت"ذكر . الملك
ذات يوم، اذا بالنابغة يدخل قبة الملك، وكان يوم ترد فيه النعم السود، ولم يكن بأرض العرب بعير أسود اال له، فأنشده كلمته 

  : التي يقول فيھا

  كانك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منھن كوكب

حسدت أحدا حسدي النابغة، لما رأيت من جزيل عطيته وسمعت من  فدقع إليه مائة ناقة من اإلبل السود، فيھا رعاؤھا، فما
  .فضل شعره

ويذكر المسعودي إن النابغة دخل على النعمان يوما، وكان عنده نديمه خالد بن جعفر الكالبي، وكان ممن يعطف على النابغة، 
  ".بمثل ھذا فلتمدح الملوك: لفتھلل وجه النعمان بالسرور، ثم أمر فحشي فوه جوھرا، ثم قا" فمدح النعمان بشعر، 

  :وتذكر رواية أخرى إن النابغة لما سأل حاجب النعمان االستئذان للدخول عليه

فتوسل إليه بأن يبلغه تحية النابغة، ! خالد بن جعفر بن كالب: قال ؟من عنده : ولما سأله. الملك على شرابه: قال له الحاجب
فلما دخل، سلم عليه وحياه بتحية الملك، وجلس . لنعمان حاجبه بادخاله عليهوأن يسھل له الدخول على الملك، ففعل وأمر ا

فوهللا لقفاك أحسن من وجھه، ولشمالك أجود من يمينه، وألمك خير من أبيه  ؟أيفاخرك صاحب غسان . أيھا المك: "وھو يقول
فقضى حوائجه . نعم: قال ؟لك حاجة أ ؟من يلومني على حب النابغة : ثم قال لخالد. فضحك النعمان. ولغدك أسعد من يومه

   ".بأسرھا، وأحسن جائزته، فانصرف داعيا له

وكان النابغة ھاربا آنذاك على . ويذكر األخباريون إن آخر مرة اتصل بھا النابغة بالنعمان كانت في أثناء مرض الملك النعمان
فلما وصل الحيرة، كان الملك ال زال مريضا، شديد . هفلما سمع النابغة بمرضه آثر السفر إليه، واالعتذار من. أثر الوشاية به

فاستأذن للنابغة في . وقد حمل سريره على العادة المتبعة عند مرض الملوك مرضا شديدآ، يشرف فيه علما الموت. المرض
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ه عاد إليه قبل وھناك روايات تذكر ان. وأنعم النعمان بالنعم عليه. الدخول عليه وأنشاده ما نظمه في مدحه فسمح له بالدخول
  .ھذا الحادث، فقبل عذره وعفا عنه

المنخل اليشكرين والمثقب العبدي، : وفي جملة من كان له شرف االتصال بالنعمان، وبنيل ھباته وجوائزه من الشعراء
  .واالسود بن يعفر، وحاتم الطائي وامثال ھؤالء

  .ة في كيفية تنصر النعمانوھذه رواية النساطر. أختاه ھند ومارية الى الدخول في ھذا الدين

وھم يروون أنه خرج ذات يوم راكبا ومعه عدي بن زيد، فوقف . أما األخباريون فينسبون تنصره الى تأثير عدي بن زيد عليه
إنھا : قال! ال : قال ؟أبيت اللعن، أتدري ما تقول ھذه المقابر: بظھر الحيرة على مقابر مما يلي النھر، فقال له عدي بن زيد

   :تقول

  أيھا الراكب المخبون على األرض المجدون

  مثل ما أنتم حيينا وكما نحن تكونون

  رب ركب قد أناخوا حولنا يشربون الخمر بالماء الزالل: ثم قال

  ثم أضحوا لعب الدھر بھم وكذاك الدھر حاال بعد حال

  .في نفس النعمان، وارعوى، وتنصر - على حد قول األخباريين  - فأثر ھذا القول 

تقريبا، وصار يعد نفسه من حماة المذھب النسطوري الذي انتشر في " م593"في حوالي سنة " النعمان"كان تنصر وقد 
ومن الحيرة خرج . العراق، كما صارت الحيرة من معاقل ھذا المذھب أيضا لدخول أناس من أصحاب الجاه والسلطان فيه

اليمن، إلى نجران، حيث قام بالتبشير ھناك، مدة ثالث في أواسط القرن السادس، فذھب إلى " Sergios" "سرجيوس"
   .سنوات حتى وافته منيته بعد ثالث سنين

وذكر . ، ونسبه الى اللجة ابنة النعمان"تأريخ سعرت"في " دير اللجة"وينسب إلى النعمان أبو قابوس دير اللج، وقد دعي بي 
  .الجاثليق" مار آبا الكبير"إن في ھذا الدير قبر 

وكان خرج إلى الظھر وقد اعتم نبته من بين أحمر : "فيقولون" النعمان بن المنذر"إلى " شقائق النعمان"ل األخبار وينسب أھ
  ".شقائق النعمان: فحموھا فسميت. احموھا! ما أحسنھا : وأخضر وأصفر، واذا فيه من ھذه الشقائق شيء كبير، فقال

لماشية، فكان يشتري خير فصائلھا ويحميھا لنفسه، وال يسمح ألحد وذكر إن النعمان كان يعتني بتربية الخيل واإلبل وا
  .وقد اشتھرت اليحموم والدفوف من جملة خيوله. بالحصول عليھا أو تلقيح نعمھم أو خيولھم منھا اال باذنه

" المعري" وياقوت، نرى. وبينما نقرأ في شعر لمالك بن نويرة اليربرعي، إن تاج النعمان بن المنذر كان من ذھب وزبرجد
  .جواھر تاجه: وخرزات الملك. يشير إلى انه كان خرزات، ولم يكن كتاج المنذر

. ، فيكرمھا ويحبوھا، ويقضي حوائجھا"النعمان ابن المنذر"ونجد في كتب األخبار واألدب، إن وفود العرب كانت تفد على 
فاخر رؤساء الوفود بعضھم على بعض، فيحكمونه وقد يت. وكان يتخذ للوفود عند انصرافھا مجلسا يطعمون فيه معه ويشربون

  .في أيھم أفضل، وقد تتحول تلك المفاخرات إلى مخاصمات ومھاترات بسبب ترجيح الملك رئيسا على آخر

وھند ھي البنت الوحيدة التي نعرف عنھا شيئا من . ھند، وحرقة، وحريقة، وعنفقير: ونسب حمزة إلى النعمان اربع بنات، ھن
وذكر أيضا أن والدھا النعمان زوجھا من . ، وقد ورد في بعض الروايات أنھا لم تكن بنت النعمان، بل كانت أختهبنات النعمان
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ولما ماتت دفنت في ديرھما إلى جانب قبر أبيھا . وقد عاشت حتى أدركت اإلسالم، وكانت مترھبة، فلم تقبل الدخول فيه. عدي
   .ة طويلة في اإلسالموقد بقي الدير والقبران معروفين مد. النعمان

  : رأت الدنيا كيف أدبرت عن أھلھا،ونظرت في حالھا بعد ھالك أبيھا فقالت" حرقة" "الحرقة"ويذكر، أن 

  فبينا نسوس الناس، واألمر أمرنا إذا نحن فيھم سوقة نتنصف

  فأف لدنيا ال يدوم نعيمھا تقلب تارات بنا وتصرف

  .ھم العامة وسواد الناس" السوقه"و

بوم أتته في جماعة من قومھا، وقد قال إنھا كانت " سعد بن أبي وقاص"المسعودي ھذه األبيات،وقال إنھا قالتھا ل  وقد ذكر
اذا خرجت الى بيعتھا، يفرش لھا طريقھا بالحرير والديباح مغشى بالخرز والوشي، ثم تقبل في جواريھا حتى تصل إلى "

خرقاء بنت النعمان بن "وقد سماھا ". ا الزمان فأنزلھا من الرفعة إلى الذلةفلما ھلك النعمان لفھ. بيعتھا وترجع إلى منزلھا
  ".خرقاء"، فحرف النساخ الكلمة وصيرھا "حرقة"أو " حرقاء"ولعله قصد " المنذر

زينب بنت أوس بن حارثة، وفرعة بنت سعد بن حارثة بن ألم، وقد ولدت له ولدا وبنتا، : وكانت للنعمان جملة نساء، منھن
  .ومارية الكندية، وھي أم ھند التي تزوجھا عدي بن زيد. ت عنده لما طلبه كسرى، وصار يتجول بين القبائل ليمنعوهوكان

وقد بقيت قائمة الى ايام أبي جعفر المنصور، فأمر ". الزوراء"انه كانت للنعمان دار في الحيرة عرفت ب " ابن قتيبة"ويذكر 
   بزوراء في أكنافھا المسك كارع: فقال" النابغة"وقد ذكرھا . ذلكبھدمھا، ولم يذكر السبب الذي حمله على 

وكان عبد المسيح في . وذكر إن في جملة وزراء النعمان عمرو بن بقيلة والد عبد المسيح،وھو صاحب قصر بني بقيلة بالحيرة
في موضع يقال . في ظاھر الحيرةجملة من اشترك في المفاوضات مع خالد بن الوليد لعقد الصلح وتسليم الحيرة، وله دير بناه 

في كتب " النعمان بن المنذر"وقد ورد ذكر زوجة من زوجات ". دير عبد المسيح"و ب " دير الجرعة"له الجرعة،عرف ب 
فحمله على أن يركب فرسه " النعمان"، كان قد تعرض لھا، فبلغ أمره "جلم بن عمرو"ويظھر أن ". المتجردة"األدب، ھي 

بالقصيدة كما يذكر أھل األخبار، بدس " النعمان"وسمع . المنسوبة إليه" الدالية"في " النابغة"وقد وصفھا . ، فأرداه"اليحموم"
الخبر، فر إلى الغساسنة لينجو بنفسه من " النابغة"ولما بلغ . حساد النابغة القصيدة واألشعار األخرى إلى النعمان، فانزعج منھا

  .وللشعراء فيھا قصائد مشھورات" ةالمتجرد"وكان النعمان متيما ب . عقابه

  ".جبير بن مطعم"، فأعطاه "عمر"جيء به إلى الخليفة " النعمان ين المنذر"ويذكر أھل األخبار أن سيفا من سيوف 

بن زيد بن أيوب بن " حماز"وأما والده فھو زيد بن حماد . أما عدي بن زيد، فھو من العباديين، اي من نصارى الحيرة
عدي ھذا : وكان لزيد ثالثة أوالد ھم. ن عصية بن امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم، فھو تميمي األصلمحروف بن عامر ب

واسمه أبي وكان مع كسرى وعمرو واسمه سمي، ولھم أخ من أمھم يدعى بن " حماد" "حمار"الذي تحدثنا عنه، وعمار 
  ".طيء"حنظلة، وھو من 

االخباريين، كان يقيم في بني امرئ القيس بن زيد مناة، ولكنه اضطر إلى  وكان أيوب جد عدي من أھل اليمامة على رواية
ترك اليمامة والھجرة الى الحيرة إلصابته دما، فخاف على نفسه من القتل، والتجأ إلى أوس بن قالم، وكان بينه وبين أوس 

في دار أخرى بعد أن حباه أوس وأكرمه،  ثم أقام. فلما قدم أيوب الحيرة، نزل في دار أوس، وأقام عنده أمدا. نسب في النساء
   .فاتصل بالملوك وتقرب اليھم وغدا من علية القوم. وصار له شأن في البلد ومقام

وبينما كان زيد يتصيد في . له ولدا دعاه حمادا وصار لزيد بن أيوب شأن يذكر في البلد، وتزوج امرأة من آل قالم ولدت
الكتابة والقراءة، " حماز"وعلم حماد . يس، فقتله بسھم أخذا لثأر قومه من أبيه أيوبالبادية، اصطاده رجل من بني امرئ الق

فكان أول من كتب من بني أيوب في رواية األخباريين، وغدا من أكتب الناس في الحيرة، ولذلك اختير كاتبا لملك الحيرة، 
ثم أوصله إلى كسرى أنو . ته، ورباه مع أبنائهالذي تكفل زيد بن حماد بعد وفا" فروخ ماھان. "واتصل بكبار الفرس ومنھم
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وھي وظيفة لم تكن تعلى لغير أبناء . شروان فجعله على البريد، لما تبين له من ذكاء زيد وقدرته في العربية والفارسية
  .الفرس

بالعربية، أرسل  وتزوج زيد امرأة من طيء ولدت له عديا، وقد ربي ھذا تربية طيبة، فأرسل إلى الكتاب، فلما حذق ومھر فنه
إلى كتاب الفارسية، فتعلم مع أوالد المرازبة ومنھم شاھان مرد الفارسية حتى صار من الحاذقين بھا العارفين بفنونھا، ثم تعلم 

أوكل " زيد بن حماد"والى . وقد ساعده مركزه ھذا على التقرب من آل لخم. الرماية ولعب الصولجان، واتصل بكبار الفرس
   .الحيرة بعد سياحة النعمان على رواية بعض األخباريين إلى أن انتقل الملك إلى المنذر بن ماء السماء تدبير شؤون ملك

فتوالھا وصار له شأن يذكر عند . وقرب عديا إلى كسرى أنو شروان المرزبان فروخ ماھان، فعھد إليه الكتابة بالعربية
ي كسرى أنو شروان، وملك ھرمز ابنه، أرسل عديا إلى قيصر ولما توف. الفرس، كما صار له مركز خطير في قصور آل لخم

بمھمة سياسية، فاظھر لباقة وحنكة وحكمة، مما جعل القيصر يحترمه، فأكرمه، وحباه، وأراه " طبريوس" "طيباريوس"الروم 
م، أراد أھل الحيرة أطراف مملكته، وذھب إلى دمشق، وأقام فيھا أمدا، وھو على صالت حسنة بالروم، وفي أثناء اقامته بالشا

فلما علم بذلك المنذر، طلب من زيد والد عدي أن يتولى ھو األمر، . قتل المنذر والخروج عليه، لظلمه وأخذه أموالھم بغير حق
وفرح الناس على ما يذكره الرواة بھذا القرار، فجاؤوه يحيونه بتحية الملك، ولكنه أبى أن يسمى ملكا، ورضي بالحكم بغير 

  .وبقي في ھذا المركز إلى إن ھلك، وابنه بعيد عنه في دمشق. وسر المنذر بھذا الحل، ورضي به ھذا االسم،
فلما جاء عدي من الشام، لم ينس المنذر فضل أبيه عليه، وانقاذه الملك بھذا الحل، وسلمه ما كان قد تركه أبوه، واستقبله 

وأقام في الحيرة سنين يتصيد . رته لكسرى لتقديم ھدية القيصر إليهاستقباال عظيما حينما قدم الحيرة قادما من المدائن بعد زيا
وكان ال . ويلھو ويلعب، ويبدو في فصلي السنة، فيقيم في حفير، ويشتو بالحيرة، ويأتي، المدائن في خالل ذلك فيخدم كسرى

وكان أخالؤه من العرب . يؤثر على بالد بني يربوع مبدى من مبادي العرب، وال ينزل في حي من أحياء بني تميم غيرھم
وكانت إبله في بالد بني ضبة وبالد بني سعد، ولم يزل على حاله تلك حتى تزوج ھندا بنت النعمان ين . كلھم بني جعفر

  .المنذر

باالفتراق منھا وتطليقھا بعد ما غضب عليه وألقاه في " النعمان"ثم أمره . فھي من كنده من جھة األم" مارية الكندية"وأمھا 
   .السجن

وروى األخباريون لعدي شعرا زعموا انه قال أكثره في حبسه وفي معاتبته للنعمان وفي توسله إليه بأن يطلقه من حبسه، وفيه 
وھو شعر لم ينظر إليه علماء الشعر . مواعظ تذكر النعمان بأن الدنيا زائلة، وانھا دار فناء، وان الملك ال يدوم، وأمثال ذلك

الشعراء الفحول، وذلك ألنه كان قرويا، أي من أھل الحضر، ولذلك أيضا لم يستشھد به علماء اللغة في نظرتھم إلى شعر 
  .ضبط قواعد اللغة

كتاب عدي بن زيد "الكثيرة مؤلفا اسمه " ابن الكلبي"إن في جملة مؤلفات " الفھرست"في كتابه " ابن النديم"ھذا ويذكر 
ولعله كان في جملة الموارد الرئيسية التي اعتمد عليھا المؤرخون وأھل األدب . آلن، وھو كتاب لم يصل الينا حتى ا"العبادي

  .واألخبار في تدوينھم أخبار ذلك الشاعر السياسي األديب

عن المنادمة " المعري"في موضع منھا، حين تحدث مؤلفھا " السروي"وقد دعي ب . شعرا لعدي" رسالة الغفران"ونجد في 
   .في موضع آخر" أبي سوادة"ب  وكني. وعن باطية الخمر

وانتقل ملك الحيرة بعد مقتل النعمان إلى رجل غريب لم يكن من لخم،اسمه إياس بن قبيصة الطائي، أو إياس بن قبيصة بن 
ويقال انه كان . وله خال اسمه حنظلة بن أبى عفراء بن النعمان. أبي عفراء، أو إياس بن قبيصة بن النعمان بن حية بن سعنة

وذكر إن والده كان من شعراء جرم، وجرم رھط من . وقد ذكر له أخ اسمه قيس بن قبيصة كان نازال بعين التمر. يانصران
وآل قبيصة من األسر المعروفة في الحيرة، وقد سبق أن عھدت إلى إياس ادارة مھمات الحكومة بعد وفاة المنذر، . طيء

ويظھر من روايات األخباريين انه كان مقربا من . ج للنعمان أبي قابوسفمكث أشھرا ملكا يدير أمور الملك إلى أن أعطي التا
فلما فر أبناء النعمان . كسرى ألنه ساعده حينما ھرب من بھرام، وأھدى إليه فرسا وجزورا، وألنه عاونه في نزاعه مع الروم

ه ملكا على الحيرة، وعين معه رجال بعد مقتل والدھم، وتشتت شمل البيت المالك مدة، تذكر كسرى فضل ھذا الرجل عليه فعين
وھو اختالف يسير، يعود سببه ". التخرجان"و " النخرجان"و " البحرجان"و " الھمرجان: "فارسيا اختلفوا في اسمه، فقالوا
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والظاھر انھا وظيفة ومركز، حسبھا الرواة اسم علم، . على ما يظھر إلى عدم تمكن النساخ أو الرواة من ضبط الكلمة
  .وقد كان كسرى قد عينه مدة أشھر على الحيرة، وذلك قبل أن ينتقل الملك إلى النعمان. على شخص فأطلقوھا

، ويفزع إليه في حروبه ويعجبه، وانه استنجد به في حربه مع "إياس"وذكر األخباريون إن كسرى ين ھرمز كان يتيمن ب 
. ، ونجا قيصر في خواص من أصحابه بصعوبةفاثخن القتل في جنوده" ساتيدما"قيصر، فتعقبه حتى أدركه في موضع 

ولالعشى قصائد في مدح إياس، وكانت له صلة به، وقد . وأصيب إياس بمرض في ھذه السفرة، أشار األعشى في شعره إليه
   .أغدق عليه نعمه

وأطعمه ثالثين  وفي رواية ذكرھا أبو الفرج األصبھاني أن كسرى كان قد عين إياسا على عين التمر وما واالھا من الحيرة،
ويظھر من ھذه الرواية ومن رواية وفاته في عين التمر ووجود أخيه فيھا أن عين التمر كانت من . قرية على شاطىء الفرات

  .مناطق نفوذ ھذه األسرة حتى في ايام ملك آل لخم

سالم ومات إياس أن كسرى ولي أياس بن قبيصة الطائي ثمانية أشھر، واضطرب أمر كسرى وجاء اإل" الدينوري"وذكر 
  : بعين التمر، وفيه يقول زيد الخيل

  فان يك رب العين خلى مكانه فكل نعيم ال محالة زائل

  .وذكر بعض أھل األخبار أن حكم إياس، دام تسع سنين

وال نعرف شيئا مھما قام به إياس في أثناء توليه الملك، ويظھر أن حكمه لم يكن يتجاوز ھذه المنطقة التي أشار اليھا 
أما الشيء المھم الذي وقع في أثناء توليه الحكم، فھو . االخباريون، ولم يشر األخباريون إلى قيامه بغارات على عرب الشام

  .يوم ذي قار

  ذو قار

وبالقرب منه مواضع منھا حنو ذي قار وقراقر وجبابات ذي . وذو قار ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينھا وبين واسط
   .ويقع حنو ذي قار على ليلة من ذي قار. وبطحاء ذي قارالعجرم وجذوان 

ھانىء ابن قبيصة بن ھانىء بن مسعود أحد بني ربيعه بن " كسرى ابرويز"يرجع االخباريون سبب وقوع ذي قار الى مطالبة 
ر أھله، غضب كسرى، فلما أبى ھانئ تسليم ما اؤتمن عليه لغي. ذھل بن شيبان بتسليم الودائع التي أودعھا النعمان لديه إليه

فبعث الى الھامرز التستري، وھو مرزبانه الكبير، وكان مسلحه في القطقطانه، والى جالبزين وكان مسلحه في بارق، كما 
كتب إلى قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدين، وكان كسرى استعمله على سفوان بأن يرافقوا إياسا فإذا اجتمعوا 

فلما كان اليوم . ت الفرس معھا الجنود والفيلة عليھا األساورة، فالتحموا بأرض ذي قاروجاء. فإياس على الناس
األول،استظھر الفرس على العرب، ثم جزعت الفرس في اليوم الثاني من العطش، فصارت إلى الجبابات، فتبعتھم بكر وباقي 

نھزمت الفرس، وكسرت كسرة ھائلة، وقتل العربان، فعطش األعاجم، ومالوا إلى بطحاء ذي قار وبھا اشتدت الحرب، وا
  .اكثرھم وفيھم الھامرز وجالبزين، وانتصر العرب على الفرس انتصارا عظيما، وانتصفت فيه العرب من العجم

ويوم ذي قار لم يكن اذن يوما واحدا، أي معركة واحدة وقعت في ذي قار وانتھى أمرھا بانتصار العرب على الفرس، بل ھو 
ومن . ، حيث كانت المعركة الفاصلة فنسبت المعارك من ثم إلى ھذا المكان"ذي قار"ت قبلھا ثم ختمت ب جملة معارك وقع

حنو ذي قار، ويوم حنو قراقر، ويوم الجبابات، ويوم ذي العجرم، ويوم الغدوان، ويوم . يوم قراقر، ويوم الحنو: ھذه األيام
   .بطحاء ذي قار، وكلھن حول ذي قار: البطحاء

وقع يوم ذي قار، فالمؤرخون مختلفون في ذلك، منھم من جعله في يوم والدة الرسول، ومنھم من جعله عند منصرف أما متى 
، وذھب "م 604"إلى انه كان حوالي سنة " روتشتاين"وقد ذھب . الرسول من وقعة بدر الكبرى، ومنھم من جعله قبل الھجرة

خبار انه وقع بعد المبعث ورووا في ذلك حديثا قالوا إن الرسول لما وأكثر أھل األ". م 615"و " 604"نولدكه إلى انه بين 
   ".ھذا أول يوم انتصف العرب من العجم، وبي نصروا: "بلغه من ھزيمة ربيعة جيش كسرى، قال
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ھا ، لم يكن قائد بني شيبان وال غير"ھانئ بن مسعود الشيباني"والذي يستنتج من روايات أھل األخبار عن معركة ذي قار إن 
ھانئ بن قبيصة بن : "من العرب يوم ذي قار، بل تذھب بعض الروايات إلى انه لم يدرك ھذا اليوم، ألنه ھلك قبله،وانما ھو

، كان يخشى عاقبة ھذه الحرب وانه لم يكن يريد مقابلة "ھانئ ابن مسعود""وترى روايات أخرى أن ". ھانئ بن مسعود
انسل قيس بن مسعود : "رھينة النعمان، وأن الفرس عندما دنوا من العرب بمن معھمالفرس، و كل ما كان يريده ھو االحتفاظ ب

أعط قومك سالح النعمان فيقووا، فإن ھلكوا كان تبعا ألنفسھم، وكنت قد أخذت بالحزم، وإن ظفروا : ليال فأتى ھانئا، فقال له
يا معشر : "ما دنا الجمع من بكر، قال لھم ھانئف. فقسم الدروع والسالح في ذوي القوى والجلد من قومه. ففعل. ردوه عليك

فتسارع الناس إلى ذلك، فوثب حنظلة بن ثعلبة بن ". بكر، إنه ال طاقة لكم بجنود كسرى ومن معھم من العرب، فاركبوا الفالة
تستطيع بكر أن انما أردت نجاتنا، فلم تزد على أن ألقيتنا في الھلكة، فرد الناس وقطع وضن الھوادج، لئال : سيار فقال له

مقطع البطن، والبطن حزم األقتاب، وضرب : ويقال. ، وھي حزم الرحال-فسمي مقطع الوضن  - تسوق نساءھم إن ھربوا 
فمضى من مضى من الناس، ورجع أكثرھم، واستقوا ماء . حنظلة على نفسه قبة ببطحاء ذي قار، وآلى أال يفر حتى تفر القبة

م بالحنو، فجزعت العجم من العطش، فھربت ولم تقم لمحاصرتھم، فھربت الى الجبابات، لنصف شھر، فأتتھم العجم، فقاتلتھ
 - ثم عطش األعاجم، فمالوا الى بطحاء ذي قار، فأرسلت إياد إلى بكر سرا . فقاتلوھم بالجبابات يوما"، "فتبعتھم بكر وعجل

طير تحت ليلتنا فنذھب، أو نقيم ونفر حين تالقون أن ن. أي األمرين أعجب اليكم: وكانوا أعوانا على بكر مع إياس بن قبيصة
اجتلدوا والتحموا، " الجب"فلما التقى القوم في مكان من ذي قار يسمى ". بل تقيمون فإذا التقى القوم انھزمتم: قالوا ؟القوم

  .الفرس كما وعدتھم، وانھزم" اياد"فانھزمت 

الناس توامروا فولوا أمرھم حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي، أن " ذي قار"في رواية من رواياته عن " الطبري"ويذكر 
ال أرى إال القتال، فتبعوا أمره، وھو الذي تولى إدارة القتال، فكان له شأن كبير فيه، وقد قاد : وكانوا يتيمنون به، فقال لھم

ھانئ بن قبيصة بن ھانئ بن "مسيرة " حنظلة"وقد احتل . في ذلك القتال، فله النصيب األكبر منه" بني عجل"قومه من 
  .رئيس بكر في القتال الذي جرى في ذي قار في موضع الجب" مسعود

يزيد "رئيس بكر يشغل القلب في أثناء الھجوم على الفرس يوم الجب في ذي قار، وكان على ميمنته " ھانئ بن قبيصة"وكان 
يحميه من كل ھجوم جانبي يقع عليه من الميسرة،  على ميسرته" حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي"، و "بن مسھر الشيباني

  .كما ذكرت

، وھو حليف لبني شيبان، قد كمن مع قومه من بني شيبان في مكان من ذي قار ھو الجب، "يزيد بن حمار السكوني"و كان 
ھزمة، فساعد بذلك فلما جاء إياس بن قبيصة مع الفرس إلى ھذا المكان، خرج مع كمينه، فباغت إياسا ومن معه، وولت إياد من

  .كثيرا في ھزيمة الفرس

وقد ذھب بعض األخباريين الى أن الحرب الرئيسية دارت . فھؤالء المذكورون اذن ھم الذين قادوا نصر العرب على الفرس
ولكن الذي . فكان صاحب الرأي" حنظلة"أما ". ھانئ بن قبيصة بن ھانئ بن مسعود"على بني شيبان، ورئيس الحرب ھو 

دراسة مختلف الروايات إن شأن حنظلة في القتال كان أھم وأعظم من شأن ھانئ فيه، حتى لقد ذكرت بعض  يظھر من
وانه ھو " جب ذي قار"الروايات انه ھو الذي ولي أمر القتال بعد ھانئ، وان القوم صيروا األمر إليه بعد ھانئ في معركة 

   .عظيم في ھذه المعركة الي انتھت بھزيمة الفرس قامت بأمر" كتيبة عجل"، وان كتيبته "جالبزين"الذي قتل 

وكان حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي من سادات قومه، وھو صاحب قبة، ضرب له يوم ذي قار ويوم فلج، وال تضرب قبة 
. أبجر، كانت معه في ھذه المعركة، وھي أم عشرة نفر أحدھم جابر بن "مارية"وكانت له بنت يقال لھا . اال لملك أو سيد

، واذا كان يزيد ھذا ھو حفيد "يزيد بن المكسر بن حنظلة بن ثعلبة بن سيار"وأورد الطبري شعرا في يوم ذي قار نسبه الى 
وقد نسب الطبري الى حنظلة شعرا ذكر انه قاله في . حنظلة كما يظھر من سياق النسب، يكون حنظلة اذ ذاك كبيرا في السن

  .يوم ذي قار

في ذي قار، وكان " ھانئ بن مسعود الشيباني"ھو الذي أشار على كسرى بمھاجمة " ن زرعة التغلبيالنعمان ب"وذكر إن 
يحب ھالك بكر بن وائل، وان إيادا وھي في الحرب اتفقت سرا مع بكر على الھرب، فھربت حين كان إياس بن قبيصة 

النعمان بن زرعة "وأسر . ل، وأسر عدد كبيروالفرس يقاتلون بكرا، فاضطرب صف العجم، وولوا االدبار، فقتل منھم من قت
والروايات عن معركة ذي قار، ھي على شاكلة الروايات عن أيام العرب وعن حروب القبائل وغزو بعضھا ". التغلبي

" األعشى"فنرى فيھا تحيزا لبني شيبان يظھر في شعر . بعضا،من حيث تأثرھا بالعواطف القبلية وأخذھا بالتحيز والتحزب
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ولذلك . ، ونرى فيھا اعطاء فخر لفالن وحبسه عن فالن"اللھازم"يمدحھم خاصة، مما أدى الى غضب غيرھم مثل  لھم، اذ
  .يجب على الباحث عن أيام العرب وعن حروب القبائل وغزواتھا أن يفطن لذلك

. ركة وكيف جرت، شعر مھم للوقوف على حوادث تلك المع"بني بكر"وشعر األعشى، أعشى بكر، في ذي قار، ومدحه قومه 
في " أعشى بكر"وقد ھجا . أصم بني الحارث، شعر أيضا يمدح فيه بني شيبان ويمجد عملھم وفعلھم في ھذا اليوم: ولبكير

لو أن كل معد كان : قصيدة له عن يوم ذي قار وعن مقام عشيرته ومكانته فيه تميما وقيس عيالن، ثم تعرض لقبائل معد، فقال
   أخطاھم الشرف شاركنا في يوم ذي قار،ما

  : ونجد شعرا للعديل بن الفرخ العجلي، يفتخر فيه بقومه ويتباھى بانتصارھم على الفرس في ھذا اليوم، ويقول

  ما أوقد الناس من نار لمكرمة إال أصطلينا، وكنا موقدي النار

  وما يعدون من يوم سمعت به للناس أفضل من يوم بذي قار

  ستلبنا لكسرى كل أسوارجئنا بأسالبھم والخيل عابسة يوم ا

قيس بن مسعود بن "أما . وكان ھانئ بن قبيصة، من أشراف قومه، وكان نصرانيا، وأدرك اإلسالم فلم يسلم، ومات بالكوفة
  ".طف سفوان"وكان كسرى استعمله على . ، فكان سيد قومه في أيامه،وذلك قبل اإلسالم"قيس بن خالد بن ذي الجدين
، وقد وقع أيضا بين العرب والفرس، فانتصر فيه العرب "ذي قار"ھناك يوما آخر، عرف بيوم  ويذكر بعض أھل األخبار أن

وكان سببه أن بكر بن وائل . أيضا، وقد وقع قبل اليوم المذكور، فعرف لذلك بيوم ذي قار األول، وبيوم صيد، وبيوم القبة
ر العجلي، حتى ضرب قبته بين ذي قار وعين فخرجت حتى نزلت بذي قار، وأقبل حنظلة بن سيا" أي قحط"أصيبت بسنة 

وكانت له قبة حمراء، إذا رفعھا انضم إليه قومه، فأتاھم عامل كسرى على السواد " حنظلة القباب"صيد، وكان يقال له 
  .ليخرجھم منه، فأبوا، فقاتلھم فھزموه وانتصروا عليه

  : الطائي ھو شعر، زعم انه قاله يذكر إياس بن قبيصة" زيد الخيل"وقد نسب إلى 

  ؟أفي كل عام سيد يفقدونه تحكك من وجد عليه الكالكل 

  ؟ثم يكون العقل منكم صحيفة كما علقت على السليم الجالحل 

كان كسرى أرسل إلى مال إياس ليأخذه فنفرت عن ذلك طيء، وقد أراد أن يبطش : "في تفسيره" ابن قتيبة الدينوري"وقد قال 
ى، كتب لھم كتابا في أمان، فقال زيد شعرا، ھذان البيتان فيه، يحض قومه، وينھاھم أن يقبلوا فلما رأى ذلك كسر. بأناس منھم

ھل كان . وليس في ھذا الشرح كما نرى تفسيرا للسبب الذي دفع كسرى إلى المطالبة بمال إياس". كتابه، أو يطمئنوا إلى قوله
المطالبة في حالة صلح وعالقات طيبة بين الجھتين، بل ال بد وال يعقل أن تكون ھذه . ذلك بسبب اختالفه معه، أو بسبب آخر

  ".ابن قتيبة"أن تكون عن ظروف سيئة لم يتطرق لھا 

، وتركه ثروة وأمالكا طائلة، فأراد "إياس"وعندي إن ھذه الحادثة إن صحت روايتھا، وجب أن تكون قد وقعت بعد موت 
  .ما حدث الفرس االستحواذ عليھا، وأخذ ما جمعه من مال، فحدث

، وفي زمن شيرويه "أبرويز"وملكھا في زمن " الحيرة"قالوا انه ھو الذي حكم . رجال فارسيا" إياس"وذكر األخباريون بعد 
بن أبرويز، وفي زمن أردشير ابن شيرويه، وفي زمن بوران بنت أبرويز، وذكروا إن مدة حكمه سبع عشرة سنة أو أقل من 

آزادبه بن "، أو "أزاذبه بن يابيان بن مھر بنداذ الھمذاني"أو " ماھيبيان بن مھرا بنداد أزادبه بن"وسموا ھذا الرجل . ذلك
، حكم سبع عشرة سنة، من ذلك في زمن كسرى بن ھرمز أربع عشرة "زادويه الفارسي"أو " ماھان بن مھر بنداد الھمذاني

ر بن شيرويه سنة وسبعة أشھر، وفي زمن سنة وثمانية أشھر، وفي زمن شيرويه ين كسرى ثمانية أشھر، وفي زمن أردشي
ولكنھم لم يذكروا من أمره شيئا، فال نعرف من أعماله أي شيء مع طول مدة حكمه إن . بوران دخت بنت كسرى شھرا

   .صحت رواية األخباريين
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ان النساخ قد المذكور، و" زادويه"انه كان قد ملك الحيرة، ھو " حمزة األصفھاني"الذي ذكر " دادويه الفارسي"وأرى إن 
نفسه قد أخطأ في التسمية، أو ھو نقلھا من كتابين مختلفين " حمزة"أخطأوا في كتابة االسم فصيروه على ھذه الصورة، او إن 

  .أو من مصدر واحد كتبھما بصورتين، فشايعه حمزة ولم ينتبه إلى انه صير األسم الواحد اسمين

أو " الغرور"المعروف ب " المنذر بن النعمان ابن المنذر"ھو " آزاذبه"وذكر بعض أھل األخبار إن الذي حكم بعد 
وھو ". فكان ملكه وملك غيره إلى أن قدم خالد بن الوليد الحيرة ثمانية أشھر" ، "، وھو المقتول بالبحرين يوم جواثا"المغرور"

الردة، وذلك بأن ربيعة حينما ارتدت ففي االخبار أن المنذر لم يحكم الحيرة، وإنما حكم البحرين في أثناء . كالم مشكوك فيه
فلما حارب المسلمون المرتدين، منوا بھزيمة منكرة، وسقط . نرد الملك في المنذر بن النعمان بن المنذر: عن اإلسالم قالت

ذي ، وھو اللقب ال"الغرور"بدالء من " المغرور"ويقال إنه أسلم على أثر ذلك، وسمى نفسه . المنذر اسيرا في أيدي المسلمين
  .كان يعرف به قبل اسالمه

ويظھر أن النصرانية كانت ھي المتفشية في البحرين وفي بني عبد القيس، و قد كان المنذر الغرور مع المرتدين، الذين تركوا 
   .اإلسالم وعادوا إلى النصرانية بعد دخولھم في اإلسالم

كان : "، وقال فيه"اآلزاذبه"ي كان يلي أمر الحيرة ھو أن الذ: في حديثه عن يوم المقر وفم فرات بادقلي" الطبري"وقد ذكر 
أن قيمة قلنسوته خمسون : وقد كان من أشراف الفرس وسادتھم، وذكر أيضا". مرزبان الحيرة أزمان كسرى إلى ذلك اليوم

من الحيرة " ن الوليدخالد ب"وانه لما سمع بدنو . ألفا، وقيمة القلنسوة عند الفرس تدل على مكانة صاحبھا وشأنه عند الساسانيين
تھيأ لحربه، وقدم ابنه، ثم خرج في أثره حتى عسكر خارجا من الحيرة، وأمر ابنه بسد الفرات، ولكن خالدا فاجأه وأصاب 
جيشه فلما بلغ أباه خبر ما حل به، ھرب من غير قتال، وكان عسكره بين الغريين والقصر األبيض، وتمكن بذلك خالد بن 

  .الوليد من فتح الحيرة

فيفھم من حديث الطبري عن فتح الحيرة أن المنذر بن النعمان لم يكن قد ولي حكمھا، وأن ما ذكره من توليه الحكم ثمانية 
أشھر، يناقض ما ذكره ھو فيما بعد عن فتح الحيرة وبقية أرض العراق ويخالف كذلك ما ورد في بقية كتب أھل األخبار عن 

  .فتوح العراق

وكانت . غيرھم من الملوك، كالغساسنة و الساسانيين والروم، يتراسلون مع القبائل وعمالھم بالبريدوكان ملوك الحيرة مثل 
برد ملوك العرب في الجاھلية الخيل، تنطلق في مراحل، فإذا بلغ البريد المرحلة المعينة استراح، وتولى البريد الثاني نقل 

  .وبذلك تتم المراسالت... الرسائل إلى المكان المقصود

  .،وقد نسبوا إلى أمھم على ما يذكره أھل األخبار"كليب"ومن األسر المعروفة في الحيرة، العدسيون، وھم من 

" جابر بن شمعون"، وكان منھم "بن لحيان" جمھر"بنو األوس بن قالم بن بطين بن جمھير "ومن سادات الحيرة وأشرافھا 
  .األبيض بالحيرةاألسقف من أساقفة الحيرة المعروفين، وھو صاحب القصر 

وقد اشتھرت الحيرة بسوقھا، إذ كان األعراب وتجار جزيرة العرب يقصدون السوق لبيع تجارتھم وشراء ما فيھا من سلع 
، كما عرفت بصناعة "السيوف الحاربة"وقد اشتھرت بنوع خاص من السيوف، قيل لھا . نفيسة مطلوبة في بالد العرب

   .األنماط

بناه : وھو قصر يقع على ثالثة أميال منھا، ويقال إنه بني على نھر". الخورنق"لمعروف ب واشتھرت الحيرة بقصرھا ا
وقد لقي البناء مصرعه بسبب ھذا القصر، في قصص . في عشرين سنة" سنمار"للنعمان المعروف باألعور بناء رومي اسمه 

  .القبيحيرويه عنه أھل األخبار، ويضربون به المثل في المكافأة على الفعل الحسن ب

  .منھم من يقول إنھا عربية ومن أصل عربي ومنھم من يقول إنھا فارسية، وأن اللفظة معربة: وألھل األخبار آراء في التسمية
وألھل األخبار . وقد بني في البرية، فھو أبعد من الخورنق عن الحيرة". السدير"اسم قصر آخر ھو " الخورنق"وارتبط باسم 

وقد كان ذا . ويرجح المستشرقون انھا من االلفاظ المعربة عن الفارسية. العادية مذاھب في التسمية كعادتھم قي تعليل األسماء
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ويظھر من روايات أھل األخبار انه كان أقدم عھدا من . قباب ثالث، ويتألف من ايوان ينتھي الى غرفه، وعلى جانبيه غرفتان
  .زمانالخورنق، وان ملوك آل لخم كانوا يقيمون فيه في قديم ال

  : نھر بالحيرة، قال عدي" السدير"وذكر إن 

  سره حاله وكرة ما يم لك، والبحر معرضا، والسدير

، وتألم وتوجع لما نزل "آل محرق"وفي شعر ينسب إلى األسود بن يعفر، ذكر للقصرين المذكورين،رثى الشاعر فيه حال 
  : وحل بھم، كما توجع إلياد، اذ قال

  ؟وا منازلھم، وبعد إياد ماذا أؤمل بعد آل محرق ترك

  أرض الخورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد

، حملتھم على ترك ديارھم وعلى زوال سلطانھم عنھا، أي "آل محرق"ويجب أن يكون ھذا الشعر قد نظم بعد نكبات حلت ب 
  .بعد النكبة التي حلت بالنعمان بن المنذر بعد زوال دولة المناذرة

   .فمن مواضع إياد" سنداد"أما . موضع على مقربة من الكوفة، وموضع آخر في السواد على مبعدة من الكوفة اسم: وبارق

جعبر "وقد ملكه . ، قيل انه من أبنية أحد أمراء الحيرة"الدوسر"ومن األماكن التي تنسب إلى ملوك الحيرة موضع يعرف باسم 
الذي ذكره " Dausara" ويظن انه موضع ". قلعة جعبر" ، فنسب إليه، وعرف ب"بني قشير"، وھو من "بن مالك

" Daune" "دونه"و " Dauses"ومن أسمائھا عند اليونان . ويقع على الشاطئ األيسر لنھر الفرات". اسطيفان البيزنطي"
  ".Dabanae"و 

عدي بن زيد " "صادية"، ذكر في "الدنان"، تنسب إليه "الخصوص"ومن المواضع القريبة من الحيرة موضع يعرف ب 
، "قرة"منسوب الى " دير الجماجم"ودير قرة، وھو بإزاء . وھو قرية من قرى الحيرة" عمير اللصوص"وموضع ". العبادي

  .وھو رجل من لخم بناه على طرف البر ايام النعمان

اق في الوسط ھو بالفن الساساني فصار في القصر رو" آل لخم"وقد تأثر فن بناء القصور في الحيرة وما واالھا من قصور 
وقد صار ھذا الطراز من البناء سمة من . مجلس الملك،وھو الصدر،وجناحان ھما كمان يكونان طرفي الرواق، ميمنة وميسرة

سمات بناء قصور الحيرة، وكذلك تأثر تزويق جدران بيوت الحيرة ونقشھا بطريقة الفن الساساني في تزيين جدران القصور 
  ".سامراء"طريقة أھل الحيرة ھذه في فن البناء في مدينة وقد أثرت . والبيوت ونقشھا

   "الحيري"إشارة إلى قصر المتوكل المعروف ب " مروج الذھب"وفي كتاب 

وأحدث المتوكل في أيامه بناء لم يكن الناس يعرفونه، وھو المعروف بالحيري والكمين واألروقة، وذلك : "والكمين، قال فيه
أن بعض ملوك الحيرة من النعمانية من بني نصر، أحدث بنيانا في دار قراره، وھي : لياليأن بعض سماره حدثه في بعض ال

الحيرة على صورة الحرب وھيأتھا للھجته بھا وميله نحوھا لئال يغيب عنه ذكرھا في سائر أحواله، فكان الرواق مجلس 
لكمان من يقرب منه من خواصه وفي اليمين منھما الملك، وھو الصدر، والكمان ميمنة وميسرة، ويكون في البيتين اللذين ھما ا

خزانة الكسوة وفي الشمال ما احتيج إليه من الشراب، والرواق قد عم فضاؤه الصدر، والكمين واألبواب الثالثة على الرواق، 
بفعله، واشتھر إلى  واتبع الناس المتوكل في ذلك ائتماما. فسمي ھذا البنيان إلى ھذا الوقت بالحيري والكمين اضافة إلى الحيرة

ھل ھو النعمان صاحب  ؟ولكن أي نعمان ھو . وفي ھذا الوصف وصفه لذلك القصر الذي بناه أحد النعامنة". ھذه الغاية
  .الخورنق أو ھو نعمان آخر بنى قصرا آخر في عاصمته الحيرة

، ھو من بناء أحد "المشتىقصر "وقد وجد بعض المؤرخين في ھذا الوصف داللة على احتمال كون القصر المعروف ب 
  .ملوك الحيرة، إذ وجد في خطة بنائه، وفي ھذا الوصف شبھا حمله على القول باحتمال كونه من أبنيتھم
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   قوائم ملوك الحيرة

يصعب تصور حدوث خالف بين األخباريين في أسماء ملوك الحيرة وعددھم ومددھم، لدعواھم انھم أخذوا علمھم بھم من 
ذكر : "فوظة في الحيرة ومن موارد أخرى ھي كتب الفرس، وقد ذكر بعضھم مالحظات من مثل قولهكتب كانت مدونة مح

وظني انھم انما تركوه ألنه توثب على : ھشام عن أبيه انه لم يجد الحادث فيمن أحصاه كتاب أھل الحيرة من ملوك العرب، قال
انت دار المملكة، ولم يعرف له مستقر، وانما كان سيارة في الملك بغير اذن ملوك الفرس، وألنه كان بمعزل عن الحيرة التي ك

ومثل مالحظة أخرى البن الكلبي أشرت اليھا سابقا،ھي دعواه انه كان يستخرج أخبار العرب وأنساب آل ". أرض العرب
فدعاوى . ھانصر بن ربيعة ومبالغ أعمار من عمل منھم آلل كسرى وتأريخ سنيھم من بيع الحيرة، وفيھا ملكھم وامورھم كل

ومبالغ أعمارھم وتأريخ سنيھم وأمثال ذلك، :مثل ھذه ال تصور لنا وقوع اختالف كبير بين األخباريين في أسماء ملوك الحيرة
والعجب . مع إننا نجد بين األخباريين اختالفا غير يسير في أسماء الملوك وفي ترتيب توليھم الحكم ومقدار سنيھم وأمثال ذلك

مورد أو موارد مشتركة قد يشيرون اليھا، ثم إذا بھم يختلفون في أمور ما كان ينبغي وقوع اختالف ما فيھا أنھم يعتمدون على 
  .ألخذھا من مورد مشترك أو موارد مشتركة

وقد . وعدة ملوك الحيرة قد يزيد على العشرين ملكا بقليل عند بعض األخباريين، وقد ينقص عن ھذا العدد عند بعض آخر
إلى أن عدة ملوكھم ثالثة وعشرون ملكا من بني نصر وغيرھم من العرب والفرس، وأن مدة ملكھم ستمائة ذھب المسعودي 

سنة واثنتان وعشرون سنة وثمانية أشھر، وذھب حمزة إلى أن مدة ما حكمه ملوك الحيرة منذ عھد عمرو بن عدي الذي 
   .سمائة وبضع وثالثون سنةاتخذھا منزال إلى أن وضعت الكوفة واتخذت منزال في اإلسالم ھي خم

ونحن إذا فحصنا القوائم التي سجلھا األخباريون لملوك الحيرة،وفحصنا ما ذكروه من مدة حكم كل ملك إجماال، ثم قابلناه بما 
ذكروه بالنسبة إلى حكم ذلك مجزءا على مدد حكمه بالقياس إلى من حكم في زمانه من ملوك الفرس، تجد اختالفا بين ما 

اال ثم ما ذكروه تفصيال، كذلك نجد مثل ھذا االختالف بين المدة االجمالية التي ذكروھا لعمر مملكة الحيرة وبين ذكروه إجم
المدد التي ذكروھا لحكم كل ملك أيضا على وجه االجمال، مما يدل على انھم لم ينتبھوا إلى مالحظة أمثال ھذه األمور 

  .الضرورية للمؤرخين

ألسماء ملوك الحيرة ومدد حكمھم ومقدار حكم كل ملك بالنسبة إلى من عاصره من ملوك الفرس " ابن الكلبي"ونجد قائمة 
والقتصار ابن الكلبي على ذكر مدد حكم ملوك الحيرة إجماال، . مدونة في تأريخ الطبري وفي تأريخ حمزة وفي تواريخ أخرى

بدا إلى ما يقابل ذلك أيضا بالقياس إلى القياصرة، ثم ذكرھا تفصيال بما يقابل ذلك من سني حكم األكاسرة دون االشارة أ
نستطيع أن نقول إن ابن الكلبي لم يغرف من موارد تأريخية استندت الى تواريخ الروم أو السريان، وانما غرف من مناھل 

د على أصول تأريخية فارسية أو معتمدة على الموارد الفارسية، ومن موارد أھل الحيرة وھي موارد يظھر انھا لم تكن تعتم
  .قديمة مدونة لتواريخ الحيرة، ألن أكثر ما رووه ال يختلف في طبيعته في الغالب عن النوع الذي ألفناه من أخبار األخباريين

وقد جزأ الطبري قائمة ابن الكلبي لملوك الحيرة، فوضعھا قطعا قطعا في ثنايا حديثه عن ملوك الفرس وفي المناسبات، ولم 
في مكان واحد، أو في فصل مستقل خاص كما فعل غيره من المؤرخين، وتبلغ جملة ملوك الحيرة يذكرھا جملة واحدة 

   .عشرين ملكا، وقد ذكر مع كل ملك مقدار ما حكمه من سنين وأسماء من عاصرھم ذلك الملك من األكاسرة

  :أما ھؤالء الملوك فھم

عمرو بن عدي، وقد عاش مئة وعشرين سنة و حكم على حد قول ابن الكلبي مئة سنة وثماني عشرة سنة من ذلك في  - 1
من ذلك . خمس وتسعون سنة وفي زمن ملوك فارس أي الساسانيين ثالثا وعشرين سنة" ملوك الطوائف"و " أردوان"زمن 

  .ن سابور بن أردشير ثماني سنين وشھرانفي زمن أردشير بن بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشھر وفي زم

امرؤ القيس البدء، وقد عاش مملكا في عمله مئة سنة وأربع عشرة سنة من ذلك في زمن سابور بن أردشير ثالثا  - 2
وعشرين سنة وشھرا، وفي زمن ھرمز بن سابور سنة وعشرة ايام، وفي زمن بھرام بن ھرمز بن سابور ثالث سنين وثالثة 

ولكنك إذا جمعت ھذه المدد . ايام، وفي زمن بھرام بن بھرام بن ھرمز بن سابور بن أردشير ثماني عشرة سنةأشھر وثالثة 
سنة، ثم ما زعمه ھو نفسه من حكم ھذا  114وقابلت حاصل الجمع، وجدت فرقا كبيرا بين ما زعمه ابن الكلبي من انه حكم 

  .الملك مجزءا بالنسبة إلى ملوك الفرس
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وعاصر من الملوك سابور وأردشير بن ھرمز . ؤ القيس، وقد حكم على رواية ابن الكلبي أيضا ثالثين سنةعمرو بن امر - 3
  .بن نرسي وبعض أيام سابور بن سابور

  .أوس بن قالم، وقد حكم خمس سنين في أيام سابور بن سابور وبعض ايام بھرام ين سابور ذي األكتاف -  4

حكم في أيام بھرام بن سابور ذي األكتاف، . ئ القيس، وقد حكم خمسا وعشرين سنةامرؤ القيس البدء بن عمرو بن امر - 5
  .وھلك في عھد يزدجرد األثيم

  .النعمان بن امرئ القيس، وقد ملك تسعا وعشرين سنة وأربعة أشھر -  6

ھر عن وينقص ذلك أربعة أش. من ذلك في زمن يزدجرد خمس عشرة سنة، وفي زمن بھرام بن يزدجرد أربع عشرة سنة
  .العدد االجمالي الذي ذكره ابن الكلبي

المنذر بن النعمان، وقد ملك أربعا وأربعين سنة، من ذلك في زمن بھرام جور بن يزدجرد ثماني سنين وتسعة أشھر،  - 7
   .وفي زمن يزدجرد بن بھرام ثماني عشرة سنة، وفي زمن فيروز بن يزدجرد سبع عشرة سنة

كم عشرين سنة، من ذلك في زمن فيروز ابن يزدجرد عشر سنين، وفي زمن بالش بن يزدجرد األسود بن المنذر، وقد ح - 8
  .أربع سنين، وفي زمن قباذ بن فيروز ست سنين

  .المنذر بن المنذر بن النعمان وقد ملك سبع سنين -  9

  .النعمان ين األسود بن المنذر، وكان ملكه سبع سنين - 10

  .ن عدي بن الذميل، وكان ملكة ثالث سنينأبو يعفر بن علقمة بن مالك ي - 11

  .المنذر بن امرئ القيس البدء، وكان ملكه تسعا وأربعين سنة - 12

  .عمرو بن المنذر، وكان جميع ملكه ست عشرة سنة - 13

وأربعة أشھرفي زمن . ثمانية أشھر منھا في زمن أنو شروان، وثالث سنين: قابوس بن المنذر، وقد ملك أربع سنين -  14
  .السھرب -  15. مز بن أنو شروانھر

  .المنذر بن المنذر أبو النعمان، وقد ملك أربع سنين - 16

النعمان بن المنذر أبو قابوس، وقد ملك اثنتين وعشرين سنة، من ذلك في زمن ھرمز بن أنو شروان سبع سنين وثمانية  -  17
  .أشھر، وفي زمن كسرى أبرويز بن ھرمز أربع عشرة سنة وأربعة أشھر

  .إياس بن قبيصة الطائي ومعه النخير جان، وقد ملك تسع سنين في زمن كسرى بن ھرمز - 18

في زمن كسرى بن ھرمز أربع عشرة سنة وثمانية : آزاذبه بن بابيان بن مھر بنداذ الھمداني، وقد حكم سبع عشرة سنة - 19
سنة وسبعة أشھر وفي زمن بوران دخت أشھر، وفي زمن شيرويه بن كسرى ثمانية أشھر، وفي زمن أردشير بن شيرويه 

  .بنت كسرى شھرا

  .المنذر بن النعمان بن المنذر، وقد ملك ثمانية أشھر - 20

  .ھذه ھي قائمة أسماء ملوك الحيرة كما رواھا الطبري عن ابن الكلبي
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  "ابن قتيبة"ملوك الحيرة بحسب رواية 

  .مالك بن فھم -  1

  .جذيمة األبرش -  2

  .عمرو بن عدي -  3

  .بل ملك الحارث بن عمرو بن عدي: امرؤ القيس، ويقال -  4

  .النعمان بن امرئ القيس -  5

  .المنذر بن امرئ القيس -  6

  .المنذر بن المنذر بن امرئ القيس -  7

  .عمرو بن ھند -  8

  .النعمان بن المنذر -  9

   .إياس بن قبيصة -10

وھو " امرؤ القيس البدء"و " عمرو بن عدي بن نصر: "كل، فقد رتب أسماء ملوك الحيرة على ھذا الش"محمد بن حبيب"أما 
، ف "محرق األول"البدء، وھو " امرؤ القيس"، و "أوس ين قالم بن بطينا بن حمير بن لحيان"ف " عمرو"األول، فابنه 

أبو "، ف "األسودالنعمان بن "، فابن أخيه "المنذر"، فأخوه "األسود"، فابنه "المنذر"، فابنه "النعمان بن امرئ القيس البدء"
، ف "قابوس بن المنذر"، ف "عمرو ابن المنذر بن امرئ القيس"، ف "المنذر بن امرئ القيس"، ف "يعفر بن علقمة بن مالك

، "آزاذبه"، ف "إياس بن قبيصة الطائي"، ف "أبوقابوس النعمان بن المنذر"، ف "المنذر بن المنذر"الفارسي، ف " السھرب"
  ".جواتا"، وھو المقتول بالبحرين يوم "نعمان ابن المنذرالغرور المنذر بن ال"ف 

  ملوك الحيرة بحسب رواية اليعقوبي

  .عمرو بن عدي، وقد ملك خمسا وخمسين سنة -  1

  .امرؤ القيس بن عمرو، وقد ملك خمسا وثالثين سنة -  2

  .الحارث بن عمرو، وقد ملك سبعا وثمانين سنة -  3

  .عدي، وقد ملك أربعين سنة عمرو بن امرئ القيس بن عمرو بن -  4

  .المنذر بن امرى القيس -  5

  .النعمان -  6

  .المنذر بن النعمان، وقد ملك ثالثين سنة -  7

  .عمرو بن المنذر -  8
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  .عمرو بن المنذر الثانى -  9

  .قابوس بن المنذر - 10

  .المنذر بن المنذر، وقد ملك أربع سنين - 11

  .النعمان بن المنذر - 12

  بحسب رواية المسعوديملوك الحيرة 

  .عمرو بن عدي، وكان ملكه مئة سنة -  1

  .امرؤ القيس، بن عمرو بن عدي، وقد ملك ستين سنة -  2

  .عمرو بن امرئ القيس، وقد ملك خمسا وستين سنة -  3

  .النعمان بن امريء القيس، وقد حكم خمسا وثالثين سنة -  4

  .ةالمنذر بن النعمان، وكان حكمه خمسا وثالثين سن -  5

  .المنذر بن األسود بن النعمان بن المنذر، وقد ملك أربعا وثالثين سنة -  6

  .عمرو بن المنذر، وكان ملكه أربعا وعشرين سنة -  7

  .قابوس بن المنذر، وقد ملك ثالثين سنة -  8

   .النعمان بن المنذر، وكان ملكه اثنتين وعشرين سنة -  9

  .نينإياس بن قبيصة الطائي، وكان ملكه تسع س -10

ھذه ھي أسماء ملوك الحيرة الذين ذكرھم المسعودي، وقد نص ھو على أن عدة ملوك الحيرة ثالثة وعشرون ملكا من بني 
، "التنبيه"ونص في كتابه . نصير وغيرھم من العرب والفرس، ومدة ملكھم ستمائة سنة واثنتان وعشرون سنة وثمانية أشھر

العباد وغسان وتميم وكنده والفرس وغيرھم نيفا وعشرين ملكا، ملكوا خمس مئة عدة من ملك الحيرة من بني نصر و"على أن 
  ".سنة واثنتين وعشرين سنة وشھورا 

  قائمة حمزة لملوك الحيرة

ذلك في زمن ملوك الطوائف خمسة وتسعون سنة، وفي . عمرو بن عدي، وكان جميع ما ملكه مئة وثمانى عشرة سنة - 1
زمن ملوك فارس ثالث وعشرون سنة، منھا في أيام أردشير بن بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشھر، وفي أيام شابور بن 

  .أردشير ثماني سنين وشھران

دي، وقد ملك مئة وأربع عشرة سنة، منھا في زمن شابور بن أردشير ثالث وعشرين سنة، امرؤ القيس بن عمرو بن ع -  2
وفي زمن ھرمز بن شابور سنة وعشرة أشھر، وفي زمن بھرام بن ھرمز تسع سنين وثالثة أشھر، وفي زمن بھرام بن بھرام 

وفي زمن نرسي بن بھرام بن بھرام  ثالثا وعشرين سنة، وفي زمن بھرام بن بھرام بن بھرام ثالث عشرة سنة وستة أشھر،
  .تسع سنين، وفي زمن ھرمز بن نرسي ثالث عشرة سنة، وفي زمن شابور ذي األكتاف عشرين سنة وخمسة أشھر
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عمرو بن امرئ القيس، وقد ملك ستين سنة، من ذلك في زمان شابور ذي األكتاف إحدى وخمسين سنة وسبعة أشھر،  - 3
  .سنين، وفي زمن شابور بن شابور أربع سنين وخمسة أشھروفي زمن أردشير أخي شابور خمس 

  .أوس بن قالم، وقد ملك خمس سنين في زمن أردشير أخي شابور -  4

امرؤ القيس، وقد حكم إحدى وعشرين سنة وثالثة أشھر، من ذلك في زمن شابور بن شابور خمس سنين، وفي زمن  - 5
   .ن شابور خمس سنين وثالثة أشھربھرام بن شابور إحدى عشرة سنة، وفي زمن يزدجرد ب

النعمان ين امرئ القيس، وكانت مدة ملكه ثالثين سنة، من ذلك في زمن يزدجرد بن بھرام بن شابور خمس عشرة سنة  - 6
  .وثمانية أشھر، وفي زمن بھرام جور بن يزدجرد أربع عشرة سنة وأربعة أشھر

من ذلك في زمن بھرام جور بن يزدجرد ثماني سنين وتسعة أشھر، المنذر بن النعمان، وقد ملك أربعا وأربعين سنة،  - 7
  .وفي زمن يزدجرد بن بھرام ثماني عشرة سنة وثالثة أشھر، وفي زمن فيروز بن يزدجرد سبع عشرة سنة

األسود بن المنذر، وقد ملك عشرين سنة، من ذلك في زمن فيروز ابن يزدجرد عشر سنين، وفي زمن بالش بن فيروز  - 8
  .سنين، وفي زمن قباد ابن فيروز ست سنينأربع 

  .المنذر بن المنذر، وقد ملك سبع سنين في زمن قباد بن فيروز -  9

  .النعمان بن األسود، وكان ملكه أربع سنين في زمن قباد - 10

  .وكانت مدة حكمه ثالث سنين في زمن قباد بن فيروز: أبو يعفر بن علقمة الذميلي - 11

  .النعمان، وكان ملكه سبع سنين في زمن قباد بن فيروزامرؤ القيس بن  - 12

المنذر ابن امرئ القيس، وقد ملك اثنتين وثالثين سنة، من ذلك في زمن قباد بن فيروز ست سنين، وفي زمن كسرى  - 13
  .أنو شروان بن قباد ستا وعشرين سنة

  .الحارث بن عمرو بن حجر الكندي - 14

  .ست عشرة سنةعمرو بن المنذر، وكان ملكه  - 15

  .قابوس بن المنذر، وكان حكمه مدة أربع سنين في زمن أنو شروان - 16

  .فيشھرت، وقد حكم سنة في زمن أنو شروان -17

المنذر بن المنذر، وقد ملك أربع سنين، منھا ثمانية أشھر في زمن أنو شروان، وثالث سنين وأربعة أشھر في زمن  -  18
  .ھرمز بن كسرى أنو شروان

لنعمان بن المنذر، وكان ملكه اثنتين وعشرين سنة، من ذلك سبع سنين وثمانية أشھر في زمن ھرمز بن أنو شروان، ا -  19
  .وأربع عشرة سنة وأربعة أشھر في زمن كسرى بن ھرمز

   .، وكان ملكه مدة سبع سنين في زمن أبرويز"النخر جان" "البحر جان"إياس بن قبيصة ومعه  - 20
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يان بن مھرا بنداد الھمداني، وقد ملك سبع عشرة سنة، من ذلك أربع عشرة سنة وثمانية أشھر في زمن زاديه بن ماھب -  21
أبرويز، وثمانية أشھر في زمن شيرويه بن أبرويز، وسنة وسبعة أشھر في زمن أردشير بن شيرويه، وشھرا واحدا في زمن 

  .بوارن بنت أبرويز

  .كه وملك غيره إلى أن ورد خالد بن الوليد الحيرة ثمانية أشھرالمنذر بن النعمان بن المنذر، وكان مل - 22

وقد ذكر حمزة أن جميع ملوك آل نصر ومن استخلف من العباد والفرس بالحيرة خمسة وعشرون ملكا حكموا في مدة ستمائة 
سنة إلى أن خمسمائة وبضعا وثالثين "لكنه ذكر في مكان آخر أن الحيرة عمرت . وثالث وعشرين سنة وأحد عشر شھرا
  ".وضعت الكوفة ونزلھا عرب اإلسالم

وقد استند حمزة في تأليف قائمته ھذه على رواية ابن الكلبي في تأريخ الطبري، وعلى رواية محمد بن حبيب وعلى ابن قتيبة، 
  .ولذلك خالفت قائمته ھذه بعض المخالفة قائمة الطبري في األسماء وفي السنين

  الخوارزميملوك الحيرة بحسب رواية 

  :، فقد رتب أسماء ملوك الحيرة على ھذا الشكل"الخوارزمي"وأما 

  .مالك بن فھم -  1

  .ثم ابنه جذيمة األبرش -  2

  .ثم عمرو بن عدي -  3

  .ثم امرؤ القيس البدء -  4

  .ثم ابنه عمرو، وھو ابن ھند -  5

  .ثم أوس بن قالم -  6

  .وھو محرق األول. ثم أمرؤ القيس البدن -  7

  .وفارس حليمة، وھو السائح و األعور. ابنه النعمان الذي بنى الخورنق والسديرثم  -  8

  .ثم ابنه المنذر -  9

  .ثم ابنه األسود -10

  .ثم المنذر بن المنذر - 11

  .ثم النعمان بن المنذر -12
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  مملكة كنده: الفصل التاسع والثالثون

عفير بن عدي ابن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن ثور بن "كنده قبيلة قحطانية في عرف النسابين، تنسب إلى 
  ".كنده"ھو " ثور"، و "زيد بن عريب بن زيد ين كھالن بن سبأ

وألنھم ملكوا أوالدھم . ، ألن الملك كان لھم على بادية الحجاز من بني عدنان"كنده الملوك"وقد عرفت عند األخباريين ب 
  .، ألنھم كانوا ملوكا"آكل المرار"إلى كنده، والى  وكانوا يتعززون بنسبھم. على القبائل

بل ورد اسمھا في النصوص المذكورة ". أبرھة"القبيلة التي ورد اسمھا في نصوص المسند، مثل نص " كدت"ھي " كنده"و 
  .قبل ھذا العھد بكثير

قد كانت قد انضمت إلى و. ملك سبأ وذي ريدان" شعر أوتر"المدون في أيام الملك ". Jamme 635: "اذ ورد في النص
، "ربيعة"، أي "ربعت"كنده في ذلك الوقت ملك اسمه " كدت"وكان يحكم . حلف معاد للملك المذكور على نحو ما تحدثت عنه

  ".قحطان"أي " قحطن"كنده وعلى " كدت"، وانه كان ملكا على "آل ثور" "الثور"، أي من"ذ الثورم""ذ ثورم "وذكر انه من 
أي في النصف الثاني من القرن األول قبل الميالد، " شعر أوتر"مام مملكة كندية كانت قد تكونت في أيام فنحن على ھذ النص أ

وقبل ھذا الوقت فيما لو ذھبنا مذھب غيره ممن ". شعر أوتر"وسرنا مسراه في تقدير أيام " جامة"وذلك فيما لو جارينا رأي 
ربعت "ونحن أيضا بموجبه أمام ملك من ملوك كنده اسمه ". ريكمنس"ير يرجعون مبدأ تأريخ سبأ الى أقدم من تقديره ومن تقد

وقد رأينا أن أھل األخبار ينسبون كنده الى . ، فھو إذن من صميم كنده"آل ثور"، أي من "الثور"من " ربيعة"أي " ذا الثورم
. نده، فصيروه الجد األكبر لكندهالقديم، وھو اسم عائلة او بيت او عشيرة من ك" ثور"، ويظھر انھم أخذوا "ثور بن عفير"

   .وأعطوه النسب الطويل المذكور

في ھذا الوقت قبيلة، كانت متحالفة " قحطان"و". قحطان"كما كان يحكم " كنده"كان يحكم إذ ذاك " ربيعة"ويالحظ ان الملك 
اسم قحطان في نص وسم ب  وقد ورد. ومن ھذا االسم أخذ األخباريون قحطانھم، فصيروه جد العرب القحطانيين". كنده"مع 

"REP .EPIG.,4304  ."وھو نص سبق أن تحدثت عنه، ". عبد شمس سبأ بن يشجب، يعرب بن قحطان: "ھذا نصه
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وقلت إنه في نظري مصنوع موضوع، وأعتقد ان صانعه وضعه لغاية واضحة ھي اثبات أن ما يذكره أھل األخبار عن نسب 
  ".قحطان"مدينة تعرف ب " زبيد"و " صنعاء"د، وبين سبأ، ھو صحيح، وانه وارد مذكور في المسن

وكان ملكھا إذ ذاك من المناھضين المعادين . كذلك" الشرح يحضب"مستقلة وعلى رأسھا ملك، في أيام " كدت"وكانت كنده 
وذي  سبأ"في الحلف الكبير الذي تألف ضد مملكة " الشرح"، فاشترك كما رأينا في أثناء بحثنا عن "الشرح يحضب"للملك 
بھزيمة في القتال الذي نشب بينھا وبين " كنده"وقد أصيبت . ، والذي امتد من الجنوب نحو الشمال، وشمل البر والبحر"ريدان
وسيقوا الى . ، في األسر"مراس واكبرت"مع عدد من رؤسائھا وكبرائھا " ملكم"، ووقع ملكھا واسمه إذ ذاك "سبأ"جيش 

وعلى اعطاء عھد بعدم " سبأ وذي ريدان"ا على وضع أوالدھم رھائن عند ملك ، وأبقوا في األسر حتى وافقو"مأرب"
على اعطاء عھد بما طلب منه ووضع ابنه " مالك"وقد وافق . وبمساعدة أعدائھا" سبأ وذي ريدان"التحرش مرة أخرى بمملكة 

   .رھينة، كما وضع رؤساء وكبراء كنده أوالدھم رھائن لديه، فأفرج بذلك عنھم

كنده بعد ھذا العھد استقاللھما في وقت ال نستطيع تحديده االن، لعدم ورود شيء عنه في النصوص، وصارت  وقد فقدت
انھا " Jamme 665"و " Jamme 660"، اذ ورد في النصين "سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت"خاضعة لحكم دولة 

شمر "ه كانت تحت حكم حاكم من حكام ، ان كند"Jamme 660: "يخبر النص. كانت تابعة اذ ذاك لحكم ھذه الدولة
، وان ذلك الحاكم كان "وھب أوام" "وھب أوم" "وھب اوم: "، سقط اسمه الثاني من النص وبقي اسمه األول وھو"يھرعش

، ومعنى ذلك انه كان يدير "أظلم"و " رضوم"و " حدان"و " باھلة" "بھلم"يدير باالضافة إلى كنده قبائل حضرموت ومذحج و 
  .عة تسكنھا قبائل متعددة، في جملتھا كنده التي صارت تحت حكم ملوك سبأمنطقة واس

" أعراب ملك سبأ" "اعراب ملك سبأ"على " كبر"كان كبيرا " جدن" "جدنم"، إن رجال من "Jamme 665: "ويخبرنا النص
" باھلة" "باھل" "باھلم" "بھلم"وعلى " حرير" "حرار" "حرر" "حريرم" "حررم"وعلى " مذحج"و " كدت" "كنده"وعلى 
أي " كبر"وقد عينه بدرجة . وعلى حمير وحضرموت ويمنت" وكل اعرب سبأ"، وعلى كل أعراب سبأ "زيد ايل"وعلى 

ومعنى ھذا إن كنده كانت تابعة أيضا ". ذرأ أمر أيمن"وابنه " ياسر يھنعم"، وھي من أعلى الوظائف في الدولة الملك "كبير"
  .ذلك الكبير كان يدير منطقة واسعة وضعھا الملكان تحت تصرفه في ھذا العھد لحكم سبئيين، وان

" Jamme 660: "، وذلك ألن النص"القشم" "قشام" "قشم" "قشمم"إن أرض كنده يجب أن تكون في جنوب " جامة"ويرى 
م إن أول والمعروف اليو. ، فيرى لذلك إن منازلھا في ذلك الوقت كانت عند ھذه المواضع"مذحج"و " حضرموت"يضعھا بين 

، وقد دعاھا باسم "نونوسوس"من المؤلفين الكالسيكيين على وجه ال يقبل الشك أو الجدل، ھو " كنده"من ذكر اسم 
"Kindynoi " مادينوى"، وذكر انھا وقبيلة "كنده"أي" "Maddynoi" "ھما من أشھر القبائل العربية عددا ومكانة، "معد ،

   ".قيس"أي " Kaisos"يحكمھا رجل واحد اسمه 

وفي مقدمة ھؤالء ابن الكلبي األخباري المعروف، وله مؤلف خصصه . وعلى أخبار األخباريين معولنا في تدوين تأريخ كنده
ومؤلفات اخرى لھا عالقة بھذه القبيلة، وابو عبيدة واألصمعي، وعمر بن شبة، " كتاب ملوك كنده: "بتأريخ كنده، سماه

وھي اخبار تمثل جملة نزعات واتجاھات تصور تحزب اولئك . حائف ھذا الفصلوأمثالھم ممن سترد اسماؤھم في ثنايا ص
، وبينھا "كنده"األخباريين وميولھم الى ھذه القبيلة او تلك، فبينھا أخبار تميل إلى تأييد اھل اليمن، وبينھا اخبار ترجح كفة 

وم من طبيعة ما يرويه لنا األخباريون من اخبار ترجع الفضل إلى كلب، وبينھا اخبار تؤيد بني اسد، وطبيعتھا على العم
  .روايات عن تأريخ العرب قبل اإلسالم، فيھا العصبية القبلية والتحزب، فيجب إن ننظر اليھا اذن بحذر شديد

وفي . ، وأظنه قصد كتاب ابن الكلبي، الذي أشرت إليه"كتاب أخبار كنده"وقد ذكر حمزة انه نقل اخبار ملوك كنده من 
و " المفضليات"و . حث العثور على الموارد التي تفيدنا في تدوين تأريخ كنده ومعرفة اتجاھاتھا وتعيين أسمائھااستطاعة البا

   .وأمثالھا وبقية كتب األدب، ھي خير أمثلة لتطبيق ما أقول" النقائض"و " األغاني"

بلد كنده "عليھا " الھمداني"قد أطلق و. األصلية كانت بجبال اليمن مما يلي حضرموت" كنده"ويذكر األخباريون أن مواطن 
وذكر ياقوت أن كنده مخالف باليمن، ھو باسم قبيلة كنده، وروى رواية البن الكلبي تفيد أن ھذه القبيلة ". من أرض حضرموت

ھم في أي في مواطن العدنانين، ومن ھنا احتج القائلون في كنده ما قالوا من نسب" غر ذي كنده"كانت تقيم في دھرھا األول في 
فملك عشرين سنة، ثم ملك ابنه ثور، ثم ابنه " مرتع بن معاوية بن ثور"عدنان، وھو يدل على وجود فريق كان يرى أن 

معاوية بن ثور، ثم الحارث بن معاوية، وكان ملكه أربعين سنة، ثم ملك وھب بن الحارث عشرين سنة، وملك بعده حجر ين 
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حجر بن "ي حالف بين كنده وربيعة بالذنائب وتولى الملك فھؤالء إذن ھم أسالف الشھير الذ" آكل المرار"عمرو المعروف ب 
  .، حكموا كنده ومعدا على رأي اليعقوبي قبل حجر بسنين"عمرو

أول من أنسأ الشھور من مضر مالك بن كنانة، وذلك إن مالك بن كنانة نكح إلى معاوية بن ثور "وفي رواية البن الكلبي إن 
في كنده، وكانت النسأة قبل ذلك في كنده، ألنھم كانوا قبل ذلك ملوك العرب من ربيعة ومضر، وكانت  الكندي، وھو يومئذ

وتدل ھذه الرواية على إن ھذه القبيلة كانت على اتصال وثيق بالقبائل المنتسبة إلى معد، وربما كان ". كنده من أرداف المقاول
  .مع ان النسابين يعدونھا من قبائل قحطان اتصالھا ھذا أوثق وأقوى من اتصالھا بقبائل قحطان،

، وھو ينسب "آكل المرار"الملقب ب " حجر"وأقدم رجل في كنده تحدث عنه األخباريون بشيء من التفصيل والوضوح، ھو 
عمرو بن معاوية بن الحارث األصغر بن معاوية بن "على رواية، والى " عمرو بن معاوية ابن ثور بن مرتع بن معاوية"إلى 
  .على رواية أخرى" ارث األكبر بن معاوية بن كندهالح

فلما دوخ . ألمه" حسان بن تبع"وذكر انه كان أخا ل . ورويت روايات أخرى تختلف عن ھذه السلسلة بعض االختالف
كلھا، فدانوا له، وسار " معد بن عدنان"على " حجرا"بالد العرب، وسار في الحجاز، وھم باالنصراف، ولى أخاه " حسان"
  .ھم أحسن سيرةفي

من كنده، وكانوا يملكون في " بنى معاوية ابن عنزة"وفي رواية أخرى من روايات األخباريين إن التبابعة كانوا يصاھرون 
" تبع بن كرب"، وال ه "حجر آكل المرار"بالحجاز، فكان أول من ولي منھم " بني معد ابن عدنان"، ويولونھم على "دمون"

كانوا أتباعا للتبابعة يعينون عليھم " بني معد"فيفھم من ھذه الرواية إن ". عمرو بن حجر"ده ابنه الذي كسا الكعبة، وولى بع
  .من يشاءون من الناس

حين أقبل سائرا الى العراق نزل بأرض معد، " أبي كرب"وفي رواية ترجع الى ابن الكلبي، مفادھا إن تبعا المعروف ب 
وملك الشام يومئذ . فلما ھلك، بقي حجر لحسن سيرته مطاعا في مملكته. لوجھه، ومضى "حجرا آكل المرار"فأستعمل عليھا 

وقد بقي حجر . والملك األعظم في بني جفنة، وزياد كالمتغلب على بعض األطراف، فقتله حجر" زياد بن الھبولة السليحي"
  .عمرو ومعاوية: حتى خرف، وله من الولد

وھو ملك عرب الشام يومئذ، ويذكر حمزة " زياد بن الھبولة السليحي"صرآ ل فيظھر من الرواية المتقدمة إن حجرا كان معا
  .قتله" حجرا"إن 

وكانت كنده قبل أن يملك حجر عليھا بغير ملك، فأكل القوي الضعيف، فلما . وفي رواية أخرى ان حجرا ھو أول ملوك كنده
وبقي حجر ". بكر ابن وائل"بأيديھم من أرض  ملك حجر سدد أموالھا وساسھا احسن سياسة، وانتزع من اللخميين ما كان

على ھذه الرواية أول ملك من ملوك كنده، واول زعيم من زعمائھا تمكن من توحيد صفوفھا " حجر"ف . كذلك حتى مات
  .ومن تغليبھا على قبائل أخرى، ومن توسيع رقعة أراضيھا حتى بلغت حدود مملكة لحم

كلى كرب بن "، وھو ابن "تبع األوسط"، المعروف ب "أسعد أبو كرب"ھو " تبع حسان"وذكر عدد من األخباريين أن والد 
" Glaser 554"المذكور في نص " شرحبيل يعفر"ھذا ھو " حسان تبع"إلى أن " Hartmann" "ھارتمن"وقد ذھب ". تبع

حتى "385"من سنة  "ھومل"الذي حكم على تقدير " إب كرب أسعد"للميالد، وھو ابن " 450"الذي يعود تأريخه إلى سنة 
للميالد، غير أننا يجب أن نأخذ أمثال ھذه األمور بحذر، خاصة فيما يتعلق بفتوحات التبابعة واتساع ملكھم وغير " 420"سنة 

  .ذلك مما يقصه علينا األخباريون

، "بكر بن وائل"د ، وكان اللخميون قد ملكوا كثيرا من تلك البالد، وال سيما بال"بطن عاقل"ونزل حجر على رواية بنجد ب 
على الطريق بين مكة " وادي الرمة"في جنوب " بطن عاقل"ويقع . فنھض بھم وحارب اللخميين، واستخلص أرض بكر منھم

  .والبصرة

، فأغار على "بن الحارث الغساني" األيھم"الحارث بن األھيم "ويحدثنا بعض الرواة أن حجرا بينما كان يغزو عمانا، بلغ ذلك 
ال أعرفه ينام : "فقالت" ؟ما ظنك بحجر: "ذ أمواال لحجر، وقينة من أحب قيانه إليه، وانصرف، فقال للقينةأرضع حجر، وأخ
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، فلطمھا الغساني فما لبثوا أن "إال وعضو منه يقظان، وليأتين فاغرا فاه كأنه بعير أكل مرارا، فان رأيت ان تنجو بنفسك فافعل
ال : "وكان حجر قد رجع من غزاة عمان وھو يقول بعد أن بلغه غارة الغساني لحقھم حجر كما وصفت، فرد القينة واألموال،

مضمون ھذه الرواية دون أن يشير إلى اسم " آكل المرار"في معرض تفسيره ل " الھمداني"وذكر " غزو إال بالتعقيب
من الحارث بن األھيم وذكرت بعض الروايات الحارث بن جبلة بدال . الغساني، او اسم الموضع الذي كان حجر يغزو فيه

  .بن الحارث الغساني" األيھم"

عمرو بن الھبولة "، فجعله "ابن ھشام"أما ". بني سليح"من " الحارث بن مندلة الضجعمي"وذكر الميداني القصة نفسھا عن 
   ".الغساني

بن الحاف بن سليح بن حلوان بن عمران "ملك الشام، وكان من" زياد بن الھبولة"وفي رواية اخرى إن الغازي ھو 
ھندا بنت ظالم "،،غزا ملك حجر في أثناء اغارة حجر في كنده وربيعة على البحرين، فأخذ الحريم واألموال، وسبى "قضاعة

ومع " ابن الھبولة"فلما سمع حجر وكنده وربيعة، عادوا من غزوھم في طلب . زوجة حجر" بن وھب بن الحارث بن معاوية
، وغيرھما، فأدركوا "عمرو بن ابي ربيعة بن ذھل بن شيبان"، و "ن ذھل بن شيبانعوف بن محلم ب"حجر أشراف ربيعة 

دون عين أباغ، وقد امن الطلب، فنزل حجر في سفح جبل، ونزلت بكر وتغلب وكنده مع " البردان"ب " ؟عمرا " "زيادا"
صمه، وأخذ زياد أسيرا، ثم ، ووقعت معركة تغلب فيھا حجر على خ"حفير"حجر دون الجبل بالصحصحان على ماء يقال له 

وتقول الرواية انه بعد . قتل، واسترجعت منه ھند في قصة معروفة مشھورة فيھا شعر على الطريقة المألوفة عند األخباريين
  ".يوم البردان"وقد عرفت ھذه المعركة ب . إن انتقم وانتصر، عاد إلى الحيرة

زياد أي زياد بن الھبولة ملك الشام كما ھو مقتضى الكالم، وأورد في ويالحظ إن ابن األثير اورد في روايته عمرا بدال من 
  .وھي تشعر إن موضع حجر كان في الحيرة، ولم يذكر أحد انه كان فيھا" ثم عاد إلى الحيرة"نھاية القصة ھذه الجملة 

قصتين، فظھرت في ھذا ويظھر أن المورد الذي نقل منه ابن األثير أو اصحاب القصة، لم يحسن حبكھا، او انه خلط بين 
  .الشكل

. ان زياد بن ھبولة السليحي ملك الشام غزا حجرا: ھكذا قال بعض العلماء: "وقد انتبه ابن األثير إلى ھذا االضطراب، فقال
، والبالد للروم، ومنھم أخذت "قنسرين"وھذا غير صحيح، ألن ملوك سليح كانوا بأطراف الشام مما يلي البر من فلسطين إلى 

ھذه البالد، وكلھم كانوا عماال لملوك الروم، كما كان ملوك الحيرة عماال لملوك الفرس على البر والعرب، ولم يكن غسان 
   .سليح وال غسان مستقلين بملك الشام، وقولھم ملك الشام غير صحيح

د الحارث بن عمرو وزياد بن ھبولة السليحي ملك مشارف الشام، أقدم من حجر آكل المرار بزمان طويل، ألن حجرا ھو ج
وقد ملكت . بن حجر الذي ملك الحيرة والعرب بالعراق أيام قباذ أبي انو شروان، وبين ملك قباذ والھجرة نحو ثالثين ومئة سنة

غسان أطراف الشام بعد سليح ستمائة سنة، وقيل خمسمائة سنة، وأقل ما سمعت فيه ست عشرة سنة وثالثمئة سنة، وكانوا بعد 
زياد آخر ملوك سليح، فتزيد المدة زيادة أخرى، وھذا تفاوت كثير، فكيف يستقيم أن يكون ابن ھبولة الملك أيام سليح، ولم يكن 

إن زياد بن ھبولة : حجر حتى يغير عليه، وحيث اطبقت رواة العرب على ھذه الغزاة، فال بد من توجيھھا، وأصلح ما قيل فيه
  .وبھذا يستقيم ھذا القول وهللا أعلم. لى بعض أطراف الشامالمعاصر لحجر كان رئيسا على قوم، أو متغلبا ع

وقولھم أيضا إن حجرا عاد الى الحيرة اليستقيم أيضا، ألن ملوك الحيرة من ولد عدي بن نصر اللخمي، لم ينقطع ملكھم لھا 
و شروان، عزل الحارث، إال أيام قباذ، فإنه استعمل الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار، كما ذكرنا من قبل، فلما ولي أن

  .ويشبه أن يكون بعض الكنديين قد ذكر ھذا تعصبآ، وهللا أعلم. وأعاد اللخميين

ھو غالب بن ھبولة ملك من ملوك غسان، ولم يذكر : إن أبا عبيدة ذكرھذا اليوم، ولم يذكر أن ابن ھبولة من سليح، بل قال
  ".عوده إلى الحيرة، فزال ھذا الوھم

ولكن تعليقه نفسه فيه اوھام وأخطاء من حيث . ابن األثير اصالح ما جاء في الرواية المذكورة من اوھام وبھذا التعليق اراد
  .عدد السنين وتقديرالمدد وما شاكل ذلك من أمور ترد في روايات أھل األخبار
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استنادا إلى " Olinder" "أوليندر"ويرى . وبه دفن" بطن عاقل"وال نعرف متى توفي حجر، وقد ذكر ابن األثير انه توفي ب 
، انه حكم في "بني سليح"للميالد، والى تقدير مدة حكم الضجاعمة من " 528"بسنة " حجر"تقدير سنة وفاة الحارث حفيد 

   .الربع األخير من القرن الخامس للميالد

 502و  501و  497المذكور في بعض التقاويم في حوادث السنين" Ogarus"ھو " حجرا"ويرى بعض الباحثين إن 
اي " Aretha"، كما ذكر أحد احفاده وھو "معديكرب"أي " Badicharimus"وقد ذكر معه اسم أخ له عرف ب . للميالد
  .الحارث

ھند "، وتعرف ب "ظالم ابن وھب بن الحارث بن معاوية"ابنة " ھند: "ثالث زوجات، ھن" حجر"ونسب األخباريون ل 
  .، واما الثالثة فمن حمير"الحارث بن حجر"وھي ام " انيأم أناس بنت عوف بن محلم الشيب"، و "الھنود

، وھو من "ام أياس"، أو "عمرو بن ام اناس"قصيدة يمدح فيھا " بشر بن ابي خازم األسدي"وفي ديوان الشاعر الجاھلي 
من بيت وھو ". ال حر بوادي عوف: "الذي يضرب به المثل، فيقال" عوف بن محلم الشيباني"وام اناس ھي ابنة ". كنده"

  : ومما جاء في مدح ھذا الشاعر له. من لجأ اليھا أعاذوه" المعاذة"شرف قديم، لھم قبة يقال لھا 

  والمانح المئة الھجان بأسرھا تزجى مطافلھا كجنة يثرب

  ولرب زحف قد سموت بجمعه فلبسته رھوا بأرعن مطنب

  بالقوم مجتابي الحديد كأنھم أسد على لحق األباطيل شزب

ھذه القصيدة إن الممدوح، وھو عمرو، كان كريما سخيا يھب المئات من اإلبل الھجان الطيبة األعراق، وانه كان  ويستفاد من
امرئ "جد " عمرو بن الحارث"أكثر من انطباقه على ". عمرو بن حجر"وينطبق ھذا الوصف على . صاحب جيش قوي

" أم اناس"من زوجة له دعوھا " عمرو"ذكور ولد اسمه ، وذلك على رواية من زعم أنه كان للحارث جد الشاعر الم"القيس
إذ لم يكن وضع أوالد الحارث وضعا حسنا بعد النكبة التي نزلت بمصيبة والدھم وبتعقب ". عوف ابن محلم الشيباني"ابنة 

. ه جيش لجبتلك الھبات وأن يجمع ل" عمرو"فليس من المعقول أن يھب . المنذر بن ماء السماء لھم، وبثورة القبائل عليھم
خاصة وأن الرواة لم يذكروا اسمه في جملة أسماء ابناء الحارث الذين ملكھم على القبائل في حياته او الذين ورثوا ملكه بعد 

   .مماته

، الذي كان جد "عمرو بن حجر الكندي"، ھو "عمرو بن أم أناس"على إن " المعاني الكبير: "في كتابه" ابن قتيبة"وقد نص 
أم اناس بنت ذھل بن شيبان بن "ھي " أم عمرو بن حجر"وذكر أن . ھي ابنته" عمرو بن ھند"، وھند أم "عمرو بن ھند"

  وولدنا عمرو بن ام أناس من قريب لما أتانا الحباء: ، والم نه ھو المذكور في شعر الحارث بن حلزة، اذ يقول"ثعلبة
فذھبوا في ذلك جملة ". آكل المرار"ب " حجر"ى تلقيب وقد اختلف اھل األخبار كما رأينا في السبب الذي حمل الناس عل

  .مذاھب ذكروھا في أثناء حديثھم عنه

ألنه قصر على ملك " المقصور"ملكا بعد ابيه، ويقولون إنه انما قيل له " المقصور"المعروف ب " عمرو بن حجر"وصار 
  .قصرته عن ملك أبيه، وبذلك سمي المقصور" ربيعة"ابيه، او ألن 

، ويظھر من "اليمامة"، كان نصيبه "الجوف" "الجون"، ويعرف ب "معاوية"كما يقول األخباريون اخ اسمه " مروع"وكان ل 
  .ھذا الخبر انه اخذ من شقيقه ھذه المنطقة وترك األرضين الباقية ألخيه

ويظھر من ھذا  ".شعية بن أبي معاصر بن حسان بن عمرو بن تبع"شقيقه ھي " معاوية"و " عمرو"ويذكر اھل أألخبار إن 
  .النسب انھا كانت من أسرة يمانية رفيعة ومن البيوتات التي كانت تحكم بعض المقاطعات

صاحب " اليعقوبي"ولم يضف . غزا الشام ومعه ربيعة، فلقيه الحارث بن أبي شمر الغساني فقتله" عمرا"وورد في رواية إن 
  .، فلم يشر إليه بشيء"حمزة"أما . المقصور" عمرو"الرواية المذكورة إلى ھذه الرواية شيئا عن حياة 
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على ربيعة، " مرثد بن عبد ينكف الحميري"وفي رواية إن ربيعة حينما قصرت عمرا عن ملك أبيه، استنجد عمرو المقصور 
 فھذه الرواية تنفي رواية من يقول إن. ، فشد عامر الجون على عمرو المقصور فقتله"القنان"فالتقوا ب . فأمده بجيش عظيم

   .الحارث بن شمر الغساني ھو الذي قتله

وقد تمكنت من . ألنھا أرادت التخلص من حكم كنده لھا" ابن حجر"قد ثارت على " ربيعة"واذا صحت الرواية المتقدمة، تكون 
  .ذلك على الرغم من المساعدة اليمانية التي قدمت له

ومن الشروح التي ذكرھا الرواة في تفسير ھذه الكلمة، " رالمقصو: "ويظھر من الروايات الواردة عن عمرو ومن تلقيبه بلقب
لم يكن قويا صاحب عزم وارادة، وأنه اكتفى بما وقع له من أبيه، فلم يسع في توسيعه وتقويمه، وأن حكمه على ما " عمرا"أن 

إنه :به بلقب ملك، بل قالتبع حمير، ولم يلق" حسان بن تبع"يظھر لم يكن طويال، وقد جعله ابن الكلبي في جملة من كان يخدم 
" عمرو بن تبع"فلما قتل . حين سار إلى جديس، خلفه على بعض أموره" حسان ين تبع"وذكر إن . كان سيد كنده في زمانه

، وكان ذا رأي ونبل، وكان مما اراد عمرو اكرامه به وتصغير "عمرو بن حجر"، وملك مكانه اصطنع "حسان بن تبع"أخاه 
وكان عندھم من األحداث الني ابتلوا بھا، ألنه لم يكن . ، فتكلمت في ذلك حمير"حسان بن تبع"ه ابنة بني اخيه حسان إن زوج

تبع "الذي عينه " الحارث"لعمرو بن حجر " حسان بن تبع"وولدت ابنة . يطمع في التزويج الى اھل ذلك البيت احد من العرب
  .على بالد معد" حارثال"، أي خال "بن حسان بن تبع بن ملكيكرب ابن تبع األقرن

، فولدت له "عمرو بن حجر"ويظھر من رواية مرجعھا ابن الكلبي إن األسود بن المنذر ملك الحيرة، كان قد تزوج ابنة ل 
  ".ام الملك"اربع سنين، ولذلك عرفت ب " قباذ"الذي حكم في زمن " النعمان بن األسود"

على بعض " الحارث الحر اب"وھو المعروف ب : ابنه الحارثوانتقل الملك على رأي اكثر األخباريين من عمرو إلى 
   والحارث الحراب خلى عاقال دارا أقام بھا ولم يتنقل: ھذا البيت" لبيد"وقد ورد في شعر للشاعر . الروايات

من " عاقال"وذلك ألن . الحارث الذي نتحدث عنه" الحارث الحر اب"وقد ذھب األصمعي إلى إن الشاعر المذكور قصد ب 
واذا أخذنا بھذه الرواية وجب علينا إن نفترض انه كان قد اقام ". حجر أبو امرئ القيس"وھو جبل كان يسكنه . ديار كنده

  .بموضع عاقل وحكم منه في أغلب األوقات

  ".عمرو"وقد رأينا إن جماعة من األخباريين منحت ھذا اللقب ل ". المقصور"الحارث ب " حمزة"وقد نعت 

او " ام أناس"، وذھب بعض منھم إلى انھا "حسان بن تبع"، فذھب بعض منھم إلى انھا ابنة "الحارث"في ام  وقد اختلف الرواة
  .من تغلب" أمامة بنت كسر بن كعب ابن زھير بن جشم"، وامھا "عوف بن محلم بن ذھل بن شيبان"بنت " ام اياس"

ولذلك فھي ليست ". ھند بنت حجر"و " ث ين حجرالحار"وھي ام " حجر"، كانت زوجة ل "ام اناس"وفي رواية اخرى، إن 
ويظھر إن مرد ھذا االختالف يعود إلى تشابه االسمين، والى . أما للحارث ابن عمرو المقصور، كما جاء في الرواية المتقدمة

  .المذكور اذن شقيقا لعمرو بن حجر" الحارث بن حجر"ويكون . عدم تمييز الرواة بينھما

انه " أوليندر"، يظن " Aretas O .Thalabaynys" "الحارث من بني ثعلبة"ا عربيا دعاه رئيس" ثيوفانس"وقد ذكر 
من شيبان، " ام أناس"ذلك ألن " ام اياس" "ام أناس"، ويرجح لذلك الرواية الثانية التي تجعل ام الحارث "الحارث الكندي"

   .الحارث الكندي وشيبان ھو ابن ثعلبة في عرف النسابين، فيكون ھذا الحارث على رأيه ھو

من األسماء المعروفة الكثيرة االستعمال عند العرب في بادية الشام وفي بالد " الحارث"ولست أستطيع الجزم بھذا الرأي، فان 
الشام، وشمال الحجاز ونجد، وقد عرفنا أسماء عدد من األمراء وسادات القبائل عرفوا بھذا االسم، ثم إن نسبة الحارث إلى 

،بل يدل على انه كان من قبيلة اسمھا "الحارث الكندي"ھو " ثيوفانس"، ال يدل على إن الحارث الذي ذكره "ثعلبة"الثعلبانية 
طايوي ربيث "فورد . وكانت من القبائل الخاضعة للروم" ثعلبة"وقد ذكر كتبة اليونان والسريان اسم قبيلة ". ثعلبان"أو " ثعلبة"

، وورد ذكرھا في اخبار مؤرخي الكنيسة في "ن في أرض الروم الملقبون ببني ثعلبةالعرب الذي"، أي "رومرين دبيث ثعلبة 
  .النصف الثاني من القرن الرابع للميالد
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، وتعرف ب "ثعلية بن جدعاء"او "ثعلبة بن رومان"، و "ثعلبة ين ذھل"، ھي "بني ثعلبة"ثالثة بطون عرفت ب " طيء"وفي 
شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن "بنو "وقد عرف ". تميم"من بطون " شيبان بنو ثعلبة بن"ويوجد أيضا ". ثعالب طيء"

  .في تواريخ الروم والسريان" بني ثعلبة"ب " بنو شيبان ابن ذھل بن ثعلبة بن عكابة"و " علي بن بكر بن وائل

  .د الرومعن"  Thalabenes"وقد عرفوا ب . سيد شيبان في حرب البسوس" حارث بن عباد"كان " شيبان"ومن 

وساعده على " الحارث بن عمرو"، اعان "تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع األقرن"وتذكر رواية البن الكلبي أن 
وتزعم انه بعث إلى ابن أخته بجيش عظيم سار معه إلى . ، ھو خاله على ھذه الرواية"تبع بن حسان ين تبع"و . تولى الملك

، فقاتله، فقتل النعمان وعدة من اھل بيته، وھزم "النعمان بن امرئ القيس بن الشقيقة"ار إلى بالد معد والحرة وما واالھا، فس
   .ما كانوا يملكون" الحارث بن عمرو الكندي"اصحابه، وافلته المنذر بن النعمان األكبر، وملك 

ان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع تبع بن حس"وال نعرف من األسماء المذكورة في الكتابات العربية الجنوبية اسم ملك يدعى 
المذكور اسمه " وھو ابن شرحبيل يعف" شرحبيل يكف"أن األخباريين ارادو به " Hatmann" "ھارتمن"ويرى ". األقرن

  ".467"في النص المؤرخ بسنة 

تبع ين حسان ين "له المتقدمة إن الملك لم ينتقل إلى الحارث من ابيه ارثا،وانما جاءه بمساعدة خا" ابن الكلبي"يظھر من رواية 
ولو صحت ھذه الرواية كان . في تولي الملك" تبع"ولم تذكر الرواية األسباب التي دعت إلى اعتماد الحارث على ". تبع

" تبع"معناھا انه لم يتمكن من الحصول على حقه في الملك إما المتناع القبائل من قبوله ملكا عليھا، مما دعاه إلى االستعانة ب 
إما ألن ملك والده يوم توفي لم يكن واسعا، بل كان مقتصرا على كنده ومن في حلنا، او ألنه لقي مقاومة من او بغيره، و

أشقائه واقربائه، مما دفعه إلى االستعانة بالغرباء في تنصيب نفسه ملكا على كنده وعلى القبائل األخرى، ثم على توسيع ملكه 
   .فيما بعد

صھبان بن ذي "على تولي الحكم على بالده معد، ھو " الحارث بن عمرو"ي ساعد ولدينا رواية اخرى، تذكر إن الذ
،وذلك إن معدا لما انتشرت تباغتت وتظالمت، فبعثت إلى صھبان تسأله إن يملك عليھا رجال يأخذ لضعيفھا من قويھا "خرب

ا أخواله، امه امرأة من بني عامر بن مخافة التعدي في الحروب، فوجه اليھا الحارث بن عمرو الكندي، واختاره لھا، ألن معد
فلما استقر فيھا، ولى ابنه حجر، وھو أبو امرئ القيس الشاعر على أسد وكنانة، . صعصعة، فسار الحارث اليھا بأھله وولده

وولى ابنه شرحبيل على قيس وتميم، وولى ابنه معدي كرب، وھو جد األشعث بن قيس الكندي على ربيعة، فمكثوا كذلك إلى 
ثم إن بني أسد وثبوا على ملكھم حجر بن عمرو، . مات الحارث، فأقر صھبان كل واحد منھم في ملكه، فلبثوا بذلك ما لبثواأن 

فلما بلغ ذلك صھبان، وجه إلى مضر عمرو بن نابل اللخمي، والى ربيعة لبيد بن النعمان الغساني، وبعث برجل من . فقتلوه
فلما بلغ ذلك أسدا وكنانة، استعدوا، فلما بلغ أوفي ذلك، . يقتل بني أسد أبرح القتل حمير يسمى أوفي بن عنق الحية وأمره إن

انصرف نحو صھبان، واجتمعت قيس وتميم فأخرجوا ملكھم عمرو بن نابل عنھم فلحق بصھبان، وبقي معدي كرب جد 
  .ربيعة" األشعث ملكا على

عنوة، وذلك حينما تضعضع  -كان قد وثب على الملك واخذه اما صھبان، فھو رجل لم يكن من اھل بيت الملك في حمير، بل 
فقتله واستولى " عمرو اين تبع"، فانتھز صھبان ھذه الفرصة، ووثب على "حكان بن تبع"اخاه " عمرو بن تبع"الحميرية بقتل 

  .على ملكه وصار األمر إليه

سوى انھا " فھي تأييد للرواية المتقدمة . ھو الذي عين الحارث على معد" صھبان بن محرث"وھناك رواية اخرى تذكر إن 
لقب، " ذي خرب"و ". ذي خرب"اما الرواية المتقدمة فدعته  ." محرثا"عينت اسم والد صھبان، بأن نصت عليه، فجعلته 

   .يعبر عن منصب وليس باسم علم

اطعت ارحامھا، ارتأى رؤساؤھم وفي رواية يرجع سندھا إلى ابي عبيدة، إن بكر بن وائل لما تسافھت، وغلبھا سفھاؤھا، وتق
فنرى إن نملك علينا ملكا نعطيه الشاه والبعير، فيأخذ للضعيف . إن سفھاءنا قد غلبوا على أمرنا فأكل القوي الضعيف: فقالوا

 من القوي ويرد على المظلوم من الظلم، وال يمكن إن يكون من بعض قبائلنا، فيأباه اآلخرون، فيفسد ذات بيننا، ولكننا ناتي
  .تبعا فنملكه علينا، فأتوه، فذكروا له امرھم، فملك عليھم الحارث بن عمرو اكل المرار الكندي، فقدم فنزل بطن عاقل
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ويدرك من ھذه الروايات انه كان للتبابعة نفوذ على قبائل معد، وان تلك القبائل كانت تستشيرھم في أمورھا، وتحكم اليھم فيما 
  .ھم يد في تعيين الحارث وتنصيبه على تلك القبائلوانه كان ل. يحدث بينھم من خالف

والشيء الوحيد الذي يمكن، استخالصه من ھذه الروايات المدونة عن تعيين الحارث ملكا، انه تولى الحكم على كنده بعد وفاة 
تمكن بشخصيته  ، فصار ملكا على كنده ويكر وعلى قبائل اخرى وانه"تبع"أبيه، وانه وسع ملكه بعد ذلك وقد يكون بمساعدة 

   .للميالد" 495"انه حكم حوالي سنة " أوليندر"ويرى . من رفع شأن قبيلته

الذي عين الحارث ملكا كما جاء ذلك في الروايات اليمانية باالستناد إلى نصوص المسند، " التبع"وليس من السھل تعيين اسم 
" ويمنت واعرابھا في الجبال وفي تھامة ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت"وليس من السھل ايضا تصور بلوغ نفوذ 

وقد رأينا أثار الوھن بادية على تلك المملكة، بحيث لم تتمكن من مقاومة غزو الحبشة . المواضع الني ذكرھا اخباريو اليمن
ان والقبائل األخرى مختارة طائعة إلى الحارث تلتمس منه إن يتفضل عليھا ب" بكر"وليس من السھل ايضا تصور مجيء . لھا

يكون ملكا عليھا، وقد رأيناھا كما يقول األخباريون أنفسھم تنتقض على البيت المالك من كنده وتثور عليه، وتقتل امراءھا 
واألقرب إلى المنطق ھو . منھم، حال علمھا بضعف ذلك البيت، وبوفاة الرجل الذي جمع تلك القبائل بقوته، ووحدھا بشخصيته

ة الحارث عليھا، وبتاجه عليھا إال لما رأته فيه من القوة، وإال بعد استعمال القوة والعنف مع أن ھذه القبائل لم تعترف برئاس
وبھذا التفسير نستطيع فھم تكون . واألمر بيديه، وھو منطق السياسة في الصحراء.عدد من القبائل، فرضيت به ملكا ما دام قويا

لة قبائل، ثم تسير بسرعة فتھدد حدودھا الدول الكبرى ممالك أو امارات بسرعة عجيبة، تظھر فجأة قوية تحتضن جم
ھكذا حياة الممالك في . وتھاجمھا كالفيضان، فإذا أصيبت بھذه الدول تمزقت أوصالھا وتجزأت كما تتجزأ الفقاعة وتذوب

، وذلك في ويذكر األخباريون أن الحارث الكندي جمع إلى ملكه ملك الحيرة وآل لخم. البوادي، ممالك تولد، وأخرى تموت
. ورووا في ذلك جملة روايات عن كيفية تولي الحارث ملك الحيرة، وطرده لملكھا الشرعي وتولى الحكم دونه. زمن قباذ

كانت األحوال مضطربة، والفتن رافعة رأسھا في مواضع متعددة، . يوم أوتي الحكم" قباذ"فرووا أن الزمن لم يكن مؤاتيا ل
ة، ولموبذان موبذ الكلمة العليا، إذ ھو الرئيس الروحي األعلى في المملكة، كما كان لالغنياء والنفوذ في المملكة بيد الموابذ

   فلم يعجب. ولالقطاعيين الشأن األول في سياسة الدولة

اال ينازع في الملك، ففكر في طريقة لتقليص ظل الموابذة " ملك الملوك"ومن حق " شاھنشاه" "ملك الملوك"قباذ الوضع، ألنه 
. تنفذين في المملكة من كبار األغنياء والمالكين، ورأى أن خير ما يفعله في ھذا الباب، ھو نشر تعاليم مزدك بين الناسوالم

وكان مزدك وأصحابه يقولون إن الناس تظالموا . فإذا انتشرت كانت كفيلة بالقضاء على األغنياء وعلى رجال الدين المتنفذين
وانھم يأخذون للفقراء من " ضھم من بعض، وان األغنياء قد اغتصبوا رزق الفقراء في األموال واألرزاق، فاغتصبھا بع

األغنياء، ويردون من المكثرين على المقلين، وانه من كان عنده فضل من األموال والنساء واألمتعة، فليس ھو بأولى به من 
ي الناس بھم، وقوى أمرھم حتى كانوا يدخلون فافترص السفلة ذلك، واغتنموه، وكانفوا مزدك وأصحابه وشايعوھم فابتل. غيره

ھكذا وصف الطبري وغيره من ". على الرجل في داره، فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله، ال يستطيع االمتناع منھم
  .فھي على ھذا الوصف دعوة اشتراكية جاءت مقوضة لرجال الدين واالقطاعيين ومتنفذة األغنياء. األخباريين دعوة مزدك

والعظماء على ازالته من ملكه، فأزالوه عنه وحبسوه، وعينوا أخاه " موبذان موبذ"ا شايع قباذ المزدكية، اجتمعت كلمة فلم
على رأي من جعل " م 498"ويذكر الطبري إن ذلك كان في السنة العاشرة لملك قباذ، فيكون ذلك في سنة . جاماسب مكانه

وقد مكث أخوه ملكا ست سنوات ثم أزاله عنه أخوه قباذ ". م 496"ا في سنة ، وقدر حدوثه أيض"م488"ابتداء ملكه في عام 
أو " 504"فتكون استعادته ملكه في حوالي سنة . الذي أفلت من السجن في قصة يرويھا األخباريون، واستعاد قباذ بذلك ملكه

   ".م531"وقد مكث ملكا حتى انتقل إلى العالم الثاني في سنة ". م502"

الدخول فيما دخل فيه من مذھب مزدك وزندقته، . األخباريين ھذه، إن الملك قباذ طلب من المنذر بن ماء السماءوتذكر رواية 
وطرد المنذر من . إلى ذلك، فأجابه، فاستعمله على الحيرة" الحارث بن عمرو"فامتنع، فاغتاظ قباذ وانزعج منه، ودعا 

وكان من حل نجدا من . ه، فملكھم على يكر وتميم وقيس وتغلب وأسدمملكته، فعظم سلطان الحارث، وفخم أمره، وانتشر ولد
فتربط ھذه الرواية كما نرى بين زندقة قباذ وعزل المنذر . أحياء نزار تحت سلطان الحارث دون من نأى منھم عن نجد

، وكان قد "لخم آل"إن الحارث كان قد طمع في ملك " حمزة"وروى . وتنصيب الحارث ملكا على الحيرة،بقبوله مذھب قباذ
ضعيف الھمة فاتر العزم،غير ميال إلى القتال، وانه سوف ال يساعد ال لخم، إن ھو ھاجمھم، لذلك ساق كنده " قباذ"وجد إن 

من دار مملكته " المنذر"ومن كان معه من يكر ابن وائل عليھم، وباغت سادة الحيرة ولم يتمكنوا من الوقوف أمامه، فھرب 
وأقام عنده إلى أن تغير الحال بوفاة قباذ، وتبدل سياسة الحكومة بتولي " الجرساء الكلبى"إلى  بالحيرة ومضى حتى نزل

  .فعاد إلى ملكه وقھر الحارث وتغلب عليه واستعاد ما اغتصب منه. الملك" كسرى أنو شروان"
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وانتزاع " آل لخم"جمة إلى الحارث، وخضوعھا لحكمه واشتراكھا معه في مھا" يكر بن وائل"إن سبب لجوء " حمزة"وذكر 
أبي "، وكانت تحت "ماء السماء"، فينكى فيھم، ومنھم أصاب "ربيعة"كان يغزو قبائل " امرأ القيس البدء"الحكم منھم، ھو أن 

سلمة بن مرة بي ھمام بن مرة بن "فھزموا رجاله، وأسروه، وكان الذي ولي أسره " يكر بن وائل"فثارت به " حوط الخطائر
،فعندھا "فباذ"إلى أن وھن أمر الملك " بكر بن وائل"فأخذ منه الفداء وأطلقه، فبقيت تلك العداوة في نفوس  ،"ذھل بن شيبان

   .أرسلت يكر الى الحارث بن عمرو فملكوه، وحشدوا له، ونھضوا معه حتى أخذ المك ودانت له العرب

آلل لخم، بغضا دعاھا إلى " يكر بن وائل"عرش الحيرة، وسبب بغض " الحارث"كيفية تولي " حمزة"وبھذه الكيفية شرح 
  .ملكا عليھا، وعلى االنتقام من آل لخم" الحارث"تنصيب 

والبن الكلبي رواية عن كيفية تولي الحارث ملك الحيرة، ذكر، إن قباذ ملك فارس لما ملك كان ضعيف الملك،فوثبت ربيعة 
فھو ذو القرنين بن النعمان ين . ي ذا القرنين لضفرين كانا له،و إنما سم. على النعمان األكبر ابي المنذر األكبر ذي القرنين

. فتنطلق ربيعة إلى كنده. فأخرجوه، فخرج ھاربا حتى مات في إياد، و ترك ابنه المنذر فيھم، وكان أرجى ولده عنده. الشقيقة
كل المرار الكندي، فملكوه على فجاؤوا بالحارث بن عمرو بن حجر ا . وكان الناس في الزمن األول يقولون إن كنده من ربيعة

. يكر بن وائل، وحشدوا له، وقاتلوا معه، فظھر على ما كانت العرب تسكن من أرض العراق، وأبى قباذ أن يمد المنذر بجيش
. إني في غير قومي، وأنت أحق من ضمني واكتنفني، وانا متحول اليك: فلما رأى ذلك المنذر، كتب إلى الحارث بن عمرو

ففرق الحارث بن عمرو بنيه في قبائل العرب، فصار شرحبيل بن الحارث في بكر بن وائل . وزوجه ابنته ھندا فحوله إليه،
وحنظلة بن مالك وبني زيد بن تميم وبني اسد وطوائف من بني عمرو بن تميم والرباب، وصار غلفاء وھو معد يكرب في 

ومع معد يكرب الصنائع، وھم ... د بن زيد مناة بن تميمقيس، وصار سلمه بن الحارث في بني تغلب والنمر بن قاسط وسع
فلما ھلك أبوھم الحارث ين عمرو، . وكانوا يكونون مع الملوك من شذاذ الناس. الذين يقال لھم بنو رقية أم لھم ينسبون اليھا

أمرھم حتى جمع كل  تشتت أمرھم وتفرقت كلمتھم، ومشت الرجال بينھم، وكانت المغاورة بين اإلحياء الذين معھم، وتفاقم
  ...".واحد منھم لصاحبه الجموع وزحف إليه بالجيوش

   لما لقي الحارث: "دونھا الطبري، ھذا نصھا. والبن الكلبي رواية أخرى

ابن عمرو بن حجر بن عدي الكندي النعمان األكبر، وملك الحارث بن عمرو الكندي ما كان يملك بعث قباذ بن فيروز ملك 
وكان قباذ . عمرو الكندي انه قد كان بيننا وبين الملك الذي قد كان قبلك عھد، واني احب أن ألقاك فارس إلى الحارث بن

. زنديقا يظھر الخير ويكره الدماء، ويداري أعداءه فيما يكره من سفك الدماء، وكثرت األھواء في زمانه واستضعفه الناس
فما رأى الحارث ما عليه قباذ من .. ا بقنطرة الغيوم،فخرج إليه الحارث ابن عمرو الكندي في عدد وعدة حتى التقو

الضعف،طمع في السواد، فأمر أصحابه مسالحه أن يقطعوا الفرات، فيغيروا في السواد،فاتى قباذ الصريخ وھو بالمدائن 
ءه، ثم أرسل إلى الحارث بن عمرو إن لصوصا من لصوص العرب قد أغاروا، وانه يجب لقا. ھذا من تحت كنف ملكھم:فقال
ما فعلت وال شعرت، ولكنھا لصوص من : فقال له الحارث. لقد صنعت صنيعا ما صنعه أحد من قبلك: فقال له قباذ. فلقيه

أريد أن تطعمني من السواد ما : قال؟فما الذي تريد: قال له قباذ. لصوص العرب، وال أستطيع ضبط العرب اال بالمال والجنود
فأرسل الحارث ين عمرو الكندي إلى تبع . نب العرب من أسفل الفرات، وھي ستة طساسيحفأمر له بما يلي جا. أتخذ به سالحا
فجمع تبع الجنود، وسار ..... إني قد طمعت في ملك األعاجم، وقد أخذت منه ستة طساسيح،فاجمع الجنود، وأقبل: وھو باليمن

ق له نھر إلى النجف، وھو نھر الحيرة، فنزل حتى نزل الحيرة،وقرب من الفرات، فاذاه البق، فامر الحارث بن عمرو أن يش
وقد ترك ابن الكلبي االشارة إلى ". عليه، ووجه ابن أخيه شمر ذي الجناح إلى قباذ، فقاتله فھزمه شمر حتى لحق بالري
، ثم إلى عودة "روميه"، ثم الى رومة .الحارث وطفر إلى الحديث عن فتوحات شمر الذي أوصل فتوحاته إلى القسطنطينية

   .الذي استمده على حد قوله من بقية ما أورثت أحبار يھود" كعب األحبار"وتھوده بتأثر أخبار يثرب، ثم إلى علم " تبع"

والفيوم موضع . للميالد" 525"عند قنطرة الفيوم، كان سنة " م53 1 - 488" "قباذ"ب " الحارث"إن التقاء " موسل"ويرى 
  ".ھيت"ال يبعد كثيرا عن 

" النعمان"في معركة أسفرت عن مقتل " النعمان بن المنذر"بن الكلبي ھذه إن الحارث التقى بملك الحيرة يفھم من رواية ا
فلما حدث . وفرار المنذر ابنه، وعن انتصار عرب الحارث على عرب الحيرة،واستيالء الحارث على ما كان يملكه النعمان

فأقطعه . ن الحارث طمع في أكثر من ذلك، طمع في السوادولك. إلى مالطفة الحارث واسترضائه" قباذ"ھذا ووقع، اضطر 
" الحارث"فليس في ھذه الرواية اشارة إلى قبول . أقطعه منه ستة طساسيح 0منه ما يلي جانب العرب من أسفل الفرات،
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ن مساعدة الدخول في المزدكية، وال إلى طرد النعمان من ملكه نتيجة لرفضه اتباعه في دينه، انما ھو ضعف قباذ وعجزه ع
أما الشيء الثاني، . صاحبه النعمان وانتھاز الحارث الذكي ھذه الفرصة المواتية لالستيالء على ما طمع فيه من ملك النعمان

، وحروبه ومساعدته له، فھو على ما يظھر من ھذا النحو الذي ألفناه في ربط تأريخ كندة باليمن، واإلشادة "تبع"وھو خبر 
   .ادھم بالملك دون خصومھم العدنانيين، والى عدم تمكن كنده من العمل وحدھا لوال مساعدة اليمانيينبماضي القحطانيين وانفر

النعمان بن امرئ "الكندي اغتصب عرش الحيرة أمدا، اغتصبه من " الحارث بن عمرو"يستنتج من كل ھذه الروايات أن 
، ھو "ذو القرنين"، و "مان األكبر أبو المنذر األكبر ذو القرنينالنع"أو " المنذر األكبر بن ماء السماء"، أو "القيس بن الشقيقة

". ملك الفرس " قباذ"، وذلك في زمن "النعمان ابن المنذر بن امرئ القيس بن الشقيقة"، أو "ذو القرنين بن النعمان بن الشقيقة"
" 488"ويقدر العلماء ذلك من سنة . باراألول الذي حكم ثالثا وأربعين سنة على ما جاء في األخ" قباذ"ھذا " قباذ"ويقصد ب 
ولنتمكن من تعيين اسم الملك الذي قصده الرواة، علينا الرجوع إلى أسماء من حكم في أيام قباذ . بعد الميالد" 531"حتى سنة 

  .من ملوك الحيرة، وذلك على نحو ما رواه لنا األخباريون

ثم . وقد حكم في أيامه ست سنين" األسود بن المنذر"الملك  ، ھو"حمزة"، على ما يدعيه "قباذ"إن أول من حكم في عھد 
الحارث "ثم النعمان بن األسود، وأمه ام الملك بنت عمرو بن حجر أخت . ، وقد حكم سبع سنين"ھر"المنذر بن المنذر، وأمه 

ؤ القيس بن النعمان ابن ثم امر. ثم أبو يعفر بن علقمة الذميلي، وقد حكم ثالث سنين. ، أربع سنين"بن عمرو بن حجر الكندي
ثم المنذر بن امرئ القيس . ثم امرؤ القيس بن النعمان بن امرئ القيس، وقد حكم سبع سنين. امرئ القيس، وقد حكم سبع سنين

ثم الحارث . المعروف بالمنذر بن ماء السماء، وھو ذو القرنين، وقد حكم اثنتين وثالثين سنة من ذلك ست سنين في زمن قباذ
ذكر ھشام عن ابيه انه لم يجد الحارث فيمن أحصاه كتاب : "مدة حكمه، انما قال" حمزة"ن حجر الكندي، ولم يذكر بن عمرو ب

وظني انھم انما تركوه ألنه توثب على الملك بغير اذن من ملوك الفرس، وألنه كان : ثم قال. أھل الحيرة من ملوك العرب
ولم يذكر حمزة مدة حكم ". ف له مستقر وانما كان سيارة في أرض العرب بمعزل عن الحيرة الني كانت دار المملكة ولم يعر

   ".قباذ"

الحكم، " قباذ"الملك الذي كان قد حكم حينما تولى ." النعمان بن المنذز بن امرئ القيس بن الشقيقة"، فجعل "الطبري"أما 
دام حكمه على ما يظھر من رواية الطبري  وقد. الذي قتل النعمان على روايته من بعده" الحارث بن عمرو ابن حجر"وجعل 

، بعث إلى المنذر ين النعمان األكبر، وأمه ماء "كسرى أنو شروان"فلما قوي شأن ". كسرى أنو شروان بن قباذ"حتى أيام 
  .السماء، فملكه الحيرة وما كان يلي آل الحارث بن عمرو بن حجر

أن المنذر بن ماء السماء لما : فقد ذكر ما ذكره الطبري، وأضاف إليه. ، وھو عيال على الطبري وناقل منه،"ابن األثير"أما 
فعرفه نفسه، وأبلغه أنه سيعيده إلى ملكه،وطلب " أنو شروان"بلغه ھالك قباذ، وقد علم خالفه على أبيه في مذھبه، أقبل إلى 

، فتبعه المنذر بالخيل من تغلب "ةالثوي"، وھو باألنبار، فخرج ھاربا في صحابته وماله وولده، فمر ب "الحارث بن عمرو"
واياد وبھراء، فلحق بأرض كلب، ونجا، وانتھبوا ماله وھجائنه، وأخذت بنو تغلب ثمانية وأربعين نفسا من بني آكل المرار، 

في ديار بني مرينا العباديين بين دير بني ھند " جفر األمالك" "جفر األميال"فقدموا بھم على المنذر، فضرب رقابھم ب 
  .كوفةوال

يروي لنا جملة روايات، قد يناقض " ابن الكلبي"ترى مما تقدم اختالف الروايات وتباينھا وتعددھا،حتى إن الراوية الواحد مثل 
لقد وجدنا منھا ما زعمت إن قباذ طرد المنذر من مملكته،وأحل الحارث محله،ومنھا ما زعمت إن المنذر . بعضھا بعضا

وعجز صاحبه تغيرت به األحوال، فعاد أصحاب البيت إلى بيتھم، وھرب ھو إلى من  استرضى الحارث بعد أن رأى عجزه
   .وال نعرف على وجه التحقيق متى ولي الحكم، وال متى غادره. حيث جاء

على رواية حمزة، وھي رواية تكاد تتفق مع القائمة التي دونھا الطبري، " قباذ"لقد ذكر ت أسماء الملوك الذين حكموا في أيام 
كسرى "نقال عن ھشام بن الكلبي ألسماء ملوك الحيرة ومدة حكمھم، وذلك قبل عھد " كسرى أنو شروان"آخر كالمه عن  في

  .فأي ملك من ھؤالء يمكن أن يكون ھو الملك المقصود". أنو شروان

رك التي وقعت في المعا" قباذ"اشترك مع " النعمان"إن ملك الحيرة " Joshua the Stylite" "يوشع العمودي"لقد ذكر 
" 553"قضت عليه، وذلك في سنة"Circesium"" قرقيسياء"بينه وببن الروم،فأصيب النعمان بجروح بليغة على مقرية من 

ھذه الفرصة، فغزوا الحيرة، واضطرت القوة التي تركھا " بني ثعلبة"ولقد انتھز عرب الروم المسمون بالثعلبيين . للميالد
، انتھزوا ھذه الفرصة "الحارث الكندي "أفال يجوز أن يكون ھؤالء الغزاة ھم أعراب . للبادية النعمان في عاصمته إلى الفرار
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ثم أال يجوز أن  ؟على نحو ما رواه بعض األخباريين " الحارث"فأغاروا على الحيرة واستولوا عليھا، فصارت في قبضة 
، أو تعمدوا نسبة القتل إليه للرفع من شأن كنده "لحارثا"، فظنوا أن القاتل ھو "النعمان"يكون بعض الرواة قد سمعوا بمقتل 

   ؟ومن كان معھا من قبائل 

ھم " يوشع العمودي"، وھم من عرب الروم على حد قول "بني ثعلبة"ولكن من يثبت لنا أن ھؤالء األعراب الثعلبيين، أي من 
وليس في ". بني ثعلبة"ية المذكورة كانت تعرف ب أي من كنده، وأن العائلة الكند" آل الحارث"من أتباع الحارث، أو أنھم من 

" بني ثعلبة"او انھم كانوا قد عرفوا ب " بني ثعلبة"ھم من " آل آكل المرار"الذي بين أيدينا من موارد، مورد واحد يذكر بأن 
لبيين عرب الروم، قصد بالثع" يوشع العمودي"لذلك، ال أظن إن . في يوم من األيام، او انھم كانوا قد خضعوا لسلطان الروم

، وكانوا يتمتعون باستقاللھم تحت "آل ثعلبة"أو " بني ثعلبة"كندة، وانما قصد أعرابا من اعراب الروم، كانوا يعرفون ب 
ولما وجدوا فرصة ما حل بالنعمان من جروح في الحرب التي خاضھا مع الفرس على الروم، ھاجموا الحيرة . حماية الروم

ھا ضعيفة ففرت إلى البادية، ولم يذكر المؤرخ مدة مكوث ھؤالء األعراب في الحيرة، والظاھر انھا فانتھبوھا، وعانت حاميت
غزو في خاطف، يعقبه انسحاب عاجل لتأمين : لم تكن سوى مدة قصيرة، وانھا كانت من نوع غارات األعراب على المدن

  .اتي لمعاقبتھم من أخذ ما حصلوا عليه من غنائم وأموالسالمة ما ينھبونه وايصاله إلى ديارھم حتى ال تتمكن القوات الني ست
للميالد، وذلك في أثناء ظھور فتنة " 528"وسنة " 525"ويظھر أن حكم كنده للحيرة لم يكن طويال، ويظن أنه كان بين سنة 

للميالد، او " 506"وليس يستبعد أن يكون الحارث قد اتصل بالفرس قبل ھذا الزمن، في أثناء صلح سنة . في إيران.المزدكية
على اثر الفتور الذي طرأ على عالقاته بالبيزنطيين، ألنه وجد إن االتفاق مع الفرس يعود عليه بفوائد ومنافع ال يمكن أن 
يغتنمھا من الروم، ووجد بكرا وتغلب قد زحفتا اذ ذاك من مواطنھما القديمة في اليمامة ونجد نحو الشمال تريدان النزول في 

   .أقره الفرس على المناطق الصغيرة أو الواسعة النى استولى عليھا لقاء جعلوقد . العراق

. لم يكن من مصلحة ملك الحيرة، بالطبع، الرضى بنزول، منافس قوي أو منافسين أقوياء في أرضه أو في أرض مجاورة له
ملك عرب "ھو باعتراف الفرس  ولما ظھر الحارث في العراق، وعرف ملك الحيرة نياته وتقربه إلى الفرس، وملك الحيرة،

  .ومن ھنا وقع االختالف. ، لم يكن من المعقول سكوته انتظارا للنتائج"العراق

لم تكن العالقات حسنة بين قباذ والمنذر ملك الحيرة، لسبب غير واضح لدينا وضوحا تاما، قد يكون بسبب المزدكية، وقد 
ضا وتودده الزائد إلى قباذ، وقد يكون ألسباب أخرى مثل تردد ملك يكون بسبب تقرب الحارث إلى الفرس واقطاعھم اياه أر
على كل حال، فقد أدى ھذا الفتور إلى استفادة ". ملك عرب العراق"الفرس وضعفه، فلم تكن له خطة ثابتة مما أثر في وضع 

دا حتى تغيرت األحوال في الحارث منه واستغالله، فتقرب إلى الفرس وتودد اليھم حتى آل األمر بأن يأخذ ملك الحيرة أم
. الملك من بعده، فعاد المنذر عندئذ الى عرش الحيرة وأبعد الحارث عن ملكه" كسرى أنو شروان"وتولى " قباذ"فارس بموت 

، فبينما يفھم من بعض "آل لخم"وآراء األخباريين متباينة كذلك في المكان الذي اختاره الحارث لالقامة فيه بغد اغتصابه ملك 
إن الحارث حينما " حمزة"وبينما يذكر . ات انه استقر في الحيرة وأقام فيھا، نرى بعضا آخر يرى انه أقام في االنبارالرواي

بلغه خبر قدوم المنذر عليه واقترابه من الحيرة، ھرب فتبعته خيل المنذر، مما يفھم انه كان في الحيرة، نجده يقول في موضع 
". رة الني كانت دار المملكة، ولم يعرف له مستقر، انما كان سيارة في أرض العرب إن الحارث كان بمعزل عن الحي: "آخر

   .ونجد صاحب األغاني يذكر في موضع انه كان في األنبار، ويشير في موضع آخر انه كان في الحيرة

أنو "كانت سياسة كان شرا على الحارث،وخيرا الل لخم، فقد " كسرى أنو شروان"وتتفق روايات األخباريين على إن مجيء 
وقد أدى ھذا ". وقد ظھر اختالفھما ھذا فى السنين األخيرة من سني حكم قباذ. قباذ بسبب المزدكية. مناھضة لسياسة" شروان

وقبل " الحارث"إن سقوطھا كان بعد وفاة " John Malalas" "مالال"ويحدثنا . االختالف إلى محاربة المزدكية وسقوطھا
" ثيوفانس"للميالد على رواية " 528"وقد قام المنذر بھا في شھر آذار من سنة . لشامغارة المنذر على بالد ا

"THeophanes ." ومن رواية ھذين الكاتبين يتبين إن الحارث كان قد . للميالد" 528"وكانت وفاة الحارث في أوائل سنة
للميالد قد قام بغارته على بالد " 528"سنة  قضى نحبه قبل القضاء على المزدكية بمدة غير طويلة، وان المنذر كان في آذار

  .الشام

أي عامل، على إن " فيالرخس"ومن تلقيبه بلقب " م528"إلى موت الحارث في سنة " ثيوفانس"و " مالال"ويستدل من اشارة 
وبين الفرس،  ومعنى ھذا إن خالفا او فتورا كان قد وقع فيما بينه. عالقات الحارث بالروم في أواخر أيام حياته كانت حسنة

". كسرى انو شروان"، او في ايام "قباذ"دفعه على التقرب نحو خصوم الساسانيين وھم الروم، فاضل بھم وذلك في أيام 
   .إلى البيزنطيين لم يأت له بنتيجة او بفائدة تذكر" الحارث"ويظھر إن تودد 
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أجبر سيد قبيلة يدعى " Diomedos"ميدس بر ديو"إن قائد فلسطين الرومي " ثيوفانس"و " مالال"اذ يحدثنا الكاتبان 
، ويقصد بذلك جھة الجنوب او الشرق، حيث "Indica"على التراجع في اتجاه الھند " الحارث"، اي "Aritas" "اريتاس"

رئيس " المنذر"أي " Alamoundaros" "الموندارس"فلما سمع بذلك ". الھند"كان يطلق البيزنطيون على العربية الجنوبية 
فلما . الخاضعين لنفوذ الفرس،ھجم على الحارث فقتله،وغنم امواله وما ملكه،وأسر اھله" Saracens" "السرسيني" العرب

والجزيرة " Arabia" "العربية"و" Phenicia" "فينيقية"، أمر حكام "Justinianus" "يوسطنيانوس"بلغ النبأ للقيصر 
ذه الحملة عدد من القادة والحكام،وفي جملتم سيد قبيلة اسمه وقد اشترك في ھ. وعامل الحدود بتعقب المنذر ومھاجمته

   .، وھو الحارث بن جبلة الغساني على ما يظھر"الحارث"، أي "Aritas" "اريتاس"

وال عن األمر الذي أصدره القيصر بتعقيب " الحارث"ولم يتعرض األخباريون للخبر الذي ذكره الكاتبان عن كيفية قتل 
حدث . الكندي" الحارث"غير إن لالخباريين رواياتھم الخاصة عن مصير صاحبنا . ھم لم يقفوا عليه، والظاھر ان"المنذر"

فقتل منھم ما بين جازر إلى النھروان "حينما ملك، أمر بقتل الزنادقة، اي أتباع مزدك، " انو شروان"إن " األغاني"صاحب 
الحارث ابن عمرو، فبلغه ذلك وھو "منذر إلى مكانه، وطلب ، وأعاد ال"إلى المدائن في ضحوة واحدة مئة ألف زنديق وصلبھم

فخرج ھاربا في ھجائنه وماله وولده، فمر بالثوية، وتبعه المنذر بالخيل من تغلب وبھراء وإياد، ... باألنبار وكان بھا منزله
كل المرار، فقسمت بھم على فلحق بأرض كليب، فنجا وانتھبوا ماله وھجائنه، وأخذت بنو تغلب ثمانية وأربعين نفسا من بني آ

وأضاف ". 00في ديار بني مرينا العبادين بين دير ھند والكوفة " حفر األمالك" "جفر األمالك"المنذر، فضرب رقابھم ب 
في جملة الثمانية " مالك"و " عمرو: "قبضت على ولدين من أوالد الحارث ھما" تغلب"إلى ھذا الخبر إن " ابن األثير"

  .فقتلھم" ديار بني مرينا"بھما الى المنذر في واألربعين، فجاءت 

من الحيرة ھرب الحارث، وتبعته خيل فقتلت ابنه عمرا، وقتلوا ابنه مالكا بھيت، "لما اقبل " المنذر"أن " ابن قتيبة"وحدثنا 
روايات ال" حمزة"وذكر . وزعم غير ابن قتيبة انه مكث فيھم حتى مات حتف أنفه". وصار الحارث بمسحالن فقتلته كلب

: من ملوك الحيرة، بل أوجز فقال" الحارث"ولم يشر اليعقوبي إلى من قتل . بحذف بعض كلماتھا" األغاني"المدونة في كتاب 
. وقام ولده بما كان في أيديھم، وصبروا على قتال المنذر حتى كافؤوه. وكانوا يجاورون ملوك الحيرة، فقتلوا الحارث"... 

   .ومن روايات األخباريين األخرى أن القتل كان في ايام المنذر" وصبروا على قتال المنذر"ويشعر على كل حال من جملة 

" أبي عبيدة"وقد أضافت الرواية التي تنسب إلى . وفي رواية أخرى أن الحارث بقي في كلب حتى توفي فيما بينھم حتف أنفه
إنما وقعت سھوا واشتباھا، من باب عدم التمييز فيما  "بطن عاقل"والظاھر إن اضافة ". بطن عاقل"إلى ھذا الخبر انه دفن ب 

  ".الحارث"وبين " بطن عاقل"الذي زعم انه دفن ب " حجر"بين 

وجاء في رواية أن الحارث خرج يتصيد، فرأى جماعة من حمر الوحشى فشد عليھا، وانفرد منھا حمار فتتبعه، وأقسم أال 
تى أدركته، وأتي به، وقد كاد يموت من الجوع، ثم شوي على النار واطعم من يأكل شيئا قبل كيده، فطلبته الخيل ثالثة أيام ح

  .كبده وھي حارة فمات

ونھايته من مؤثرات العواطف القبلية التي صبغت كل األخبار التي يرويھا " الحارث"وال تخلو ھذه الروايات المتعلقة بموت 
كنده تنكر ذلك مدعية انه مات كما يموت سائر الناس، وأھل فكلب تدعي انھا ھي التي قتلته، و. األخباريون بھذه الصبغة

فكلب يزعمون انھم قتلوه، وعلماء كنده : "وأبو الفرج األصبھاني يقول. الحيرة يقولون انھم ھم الذين قتلوه،قتلوه في حرب
الخيل ثالثا، فأتى بعد  تزعم انه خرج إلى الصيد فالظ بتيس من الظباء، فأعجزه فآلى أن ال يأكل أوال إال من كبده، فطلبت

  .ثالثة، وقد ھلك جوعا، فشوى له بطنه فتناول فلذة من كبده، فأكلھا حارة فمات

، ومطابقته لرواية أھل "ثيوفانس"و " مالال: "مسجال تسجيال دقيقا لدى الكاتبين المذكورين" الحارث"ولورود خبر مقتل 
   .وجماعته نرجح ھذه الرواية على غيرھا من الروايات" رالمنذ"الحيرة في النتيجة، وھو إن مقتله كان على أيدي 

انھا قد اختلفت فيما بينھا وتضاربت في موضوع " الحارث"ويظھر من غربلة الروايات التي روأھا أھل األخبار عن نھاية 
لم يصرح باسم ، وزعم بعض أخر انه قتل، ولكنه "المنذر بن ماء السماء"نھايته، فزعم بعض منھا، انه قتل وان قاتله ھو 

والذي أرجحه انه قتل، قتل في أثناء المعارك التي وقعت . قاتله، وزعم بعض آخر انه ھلك، وانه لم يقتل، وانما مات حتف أنفه
  .من جراء تعقب المنذر بن ماء السماء له
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اة من انه وزع أوالده غير ما ذكره الرو" معد"وال نكاد نعرف شيئا يذكر عن أعمال الحارث في أثناء توليه ملوكية قبائل 
كذلك ال نكاد نعرف شيئا يذكر عن أعماله وھو ملك على الحيرة، فأصحابنا . عليھا، وجعلھم ملوكا على تلك القبائل

انه حينما نزل ببكر بن وائل، أقام ب " الحارث"ويفھم من كالم بعض األخباريين عن . األخبارييون سكوت عن ھذه األمور
ويفھم من بيت في ديوان . م ملوك الحيرة اللخميين، وملوك الشام الغسانيين، وفيه كانت نھايته، ومنه غزا بھ"بطن عاقل"
وال تعني أمثال ھذه األقوال امتالكا فعليا، بل كانت تتحدث في . إن ملك الحارث قد امتد من العراق إلى عمان" امرئ القيس"

لمن له النفوذ األكبر والمكانة، فإذا حدث حادث للرئيس الذي يمكن الواقع عن اتفاقات تعقد بين القبائل يعترف فيھا بالرئاسة 
بمكانته ومنزلته من ضم ھذه القبائل وتوحيدھا، انھد كيان ذلك االتحاد وتشتت شمله، كالذي حدث بعد وفاة الحارث كما سترى 

ه من الشعراء من امتالكھم الدنيا وقد ال تعني ھذه األقوال سوى المبالغات والفخر، على نحو ما يرد في شعر غير. فيما بعد
   .ومن عليھا، ومن تدويخھم القبائل والناس، وليس في الواقع أي شيء مما جاء في دعوى اولئك الشعراء المفتخرين

أم قطام بنت سلمة بن مالك بن الحارث بن معاوية، وأسماء، ورقية : انه كان للحارث زوجات ثالث، ھن" ابن الكلبي"ويحدثنا 
ھن أخوات، : "وقيل أيضا. وقد زعم ابن الكلبي إن أم قطام وأسماء كانتا شقيقتين، وأما رقية، فكانت أمة ألسماء. أسماءأمة 

، وھي والدة "عوف بن محلم بن ذھل بن شيبان"بنت " أم أناس: "وزوجه بعض األخبارين بامرأة أخرى ھي". فجمعھن جميعا
" أم قطام بنت سلمى"إن " ابن السكيت"وفي رواية ". ابن ام اياس" "أناس ابن أم"المعروف عندھم ب " عمرو بن الحارث"

  ".عنزة"ھي امرأة من 

، ذكروا منھم حجر وشرحبيل ومعد يكرب وعبد هللا وسلمة، ومحرق "الحارث"وقد دون لنا الرواة أسماء جملة أوالد من أبناء 
  ".أم قطام: "ھي" حجر"وأم . ومالك وعمر

فأخبر . من بني أسد يقال له حبال بن نصر بن غاضرة كان للحارث ابن، حج ففقده، فاتھم به رجل ويذكر أھل األخبار انه
فأمر مناديا فنادى من أوى أسديا فدمه . فطلبھم، فھربوا منه. بذلك الحارث، فأقبل حتى ورد تھامة أيام الحج، وبنو أسد جميعھا

فأقبلوا إلى تھامة ومع كل رجل منھم . وبنو اسد يومئذ قليل. أمانا لهثم إن الملك عفا عنھم واعطى كل واحد منھم عصا . جبار
  .فلم يزالوا بتھامة حتى ھلك الحارث، فأخرجتھم بنو كنانة، وسموا عبيد العصا، بالعصا التي أخذوھا. عصا

عمرو "والدة الملك ويذكر أھل األخيار انه كانت للحارث بن عمرو بنت اسمھا ھند، وقد تزوجھا المنذر بن ماء السماء، وھي 
   .وعمة الشاعر امرئ القيس" قابوس"وشقيقة " بن ھند

وھم يذكرون أن ملك الحارث لما توسع واشتغل ھو بالحيرة عما كان يراعيه من أمور البوادي، تفاسدت القبائل وفشا بينھا 
بناءه، فملك ابنه حجرا على بني أسد الشر، فجاء أشرافھا فشكوا ما حل بھم من غلبة السفھاء، و طلبوا إليه أن يملك عليھم أ

وغطفان، وملك ابنه شرجيل على بكر بن وائل بأجمعھا وعلى بني حنظلة بن مالك بن زيد مناة وطوائف من بني درام بني 
تميم والرباب، وملك ابنه معد يكرب على بني تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة وطوائف من بني دارم بن حنظلة 

قوم كانوا يكونون مع الملوك من شذاذ العرب، وملك ابنه عبد هللا على عبد القيس، وملك ابنه سلمه : وھم بنو رقيةوالصنائع، 
وقيل إن شرحبيل بن الحارث ملك في بكر بن وائل وحنظلة بن مالك وبني زيد بن تميم وبني أسد وطوائف . على قيس عيالن

س والصنائع، وھم بنو رقية، وسلمة في بني تغلب والنمر بن قاسط وسعد من بني عمرو بن تميم والرباب، ومعد يكرب في قي
  .بن زيد مناة

وھنالك روايات أخرى تختلف في ". وانتشر ولده، فملكھم على بكر وتميم وقيس وتغلب وأسد: "بقوله" حمزة"وقد اكتفى 
ير اليھا في أثناء البحث عن ھؤالء التفاصيل وفي األمور الثانوية عن ھذه الروايات التي ذكرتھا بعض االختالف، سأش

   .األوالد

اجتمعت على أن يجعلوا منھم " ربيعة"و " مضر"،خالصتھا أن "أبي زياد الكالبي "رواية رجعھا إلى " ياقوت الحموي"وذكر 
 ملك،ثم أراد كل بطن من" مضر"ملك ومن " ربيعة"ملكا يقضي بينھم، فكل أراد أن يكون منھم، ثم تراضوا أن يكون من 

من كنده، " بني آكل المرار"فطلبوا ذلك إلى . ربيعة ومن مضر أن يكون الملك منھم،ثم اتفقوا على أن يتخذوا ملكا من اليمن
فملكت بنو عامر شراحيل بن الحارث الملك بن عمرو المقصور بن حجر آكل المرار، وملكت بنو تميم وضبة محرق بن 

ذكرھا " ابن الكلبي"لف ھذه الرواية كما ترى بعض االختالف عن رواية ل وتخت. الحارث، وملكت وائل شراحيل بن الحارث
، "معدي كرب" "معد يكرب"وھو " غلفاء"، وأما "يكر بن وائل"و " بني تغلب"أيضا، ھي إن سلمة بن الحارث ملك " ياقوت"

  .مرئ القيس، أي والد ا"حجر بن الحارث"، فقد ملكت عليھا "كنانة"و " أسد"، وأما "قيس"فقد ملك بقية 
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وقد يعود ". امرئ القيس "وھو والد الشاعر الجاھلي المعروف . ، فھو أكثر ھؤالء األوالد ذكرا عند األخباريين"حجر"أما 
وھو أكثر أوالد الحارث، واليه . الفضل إلى ھذا الشاعر في ذيوع شھرة والده وانتشار خبره، وحفظ أخبار ھذه األسرة من كنده

   .من كنده" أم قطام بنت سلمة ين مالك بن الحارث بن معاوية"وھو ابن . وفاة والده انتقلت عامة كنده بعد

الرئيسية " اسد"وتقع مواطن . كما ذكرت األخبار على أسد وكنانة وھما قبيلتان من قبائل مضر" حجرا"ابنه " الحارث"ملك 
شمر في الزمن الحاضر على جانبي بطن  ، ويسميان جبل"سلمى"و " أجأ"في القرن السادس للميالد في جنوب جبلي طيء 

ولكنھا لم تكن سيدة . ، غير إن بطونھا متفرعة منتشرة في مناطق واسعة تمتد من المدينة إلى نھر الفرات"وادي الرمة"الرمة 
الساكنة في أرض تسمى " Asatynol" "استينوى"ويظن انھا . ھذه األرضين، بل كانت تعيش مع غيرھا من القبائل متفرقة

، وھي "أسد بن خزيمة بن مدركة بن مضر"وتعد ھذه القبيلة في عرف النسابين من نسل . بطلميوس" جغرافيا"ذا االسم في بھ
  ".كنانة"و " الھون"شقيقة 

، ھزم في "Anastasius" "أنسطاسيوس"حاكم فلسطين في أيام " Romanus" "رومانس"أن " ثيوفانس"وروى المؤرخ 
" ارتاس"ابن " Ogaros" "اوكاروس"و " Gabalas" "Jabalas." "جبلس: "تين، ھماللميالد سيدي قبيل" 490"سنة 

"Aretas" آ ل ثعلبة"، أي الحارث من" "Thalabanys" ويظن أن، ""Gabalas "والد الحارث بن جبلة "جبلة"ھو ،
قع أسيرا في قبضة وقد و". حجر بن الحارث ابن عمرو الكندي"، فيرى بعض المستشرقين أنه "Ogaras" وأما . الغساني

ثم أشار . للميالد" 497"أن في تقدير ھذا المؤرخ بعض الخطأ وأن التاريخ الصحيح ھو سنة " أوليندر"ويرى ". رومانوس"
" كان شقيقا ل "" Madikaripos" Madicaripos" ھذا المؤرخ إلى تحرش آخر قام به بعد أربع سنوات سيد قبيلة اسمه 

Ogaros" . ب " ثيوفانس"وقد قصد . قع الرعب في جند الرومأوغل في الغزو وأو"Madikaripos" " معد يكرب بن
   .شقيق حجر" الحارث

أي الحارث، والد " Aretas" صلحا مع " أنسطاسيوس"وكان من نتائج ھذه الغارات كما يقول ھذا المؤرخ أن عقد القيصر 
" نونوسوس"وقد أشار إلى ھذا الصلح المؤرخ . يةاألخوين المذكورين، فخيم األمن بذلك على فلسطين والعربية وفينيق

"Nonnosus" أرسل جده إلى " انسطاسيوس"، حيث ذكر إن القيصر"Aretas "ويظھر من قول . لمفاوضته في عقد صلح
  ".Aretas" ھذا المؤرخ أن ھاتين الغزوتين كانتا في حياة 

على حدود سورية وفلسطين في عھد " معد يكرب"و " حجر"ولم يشر األخبارييون إلى ھذه الغزوات التي قام بھا 
  .كما روى ذلك ھذا المؤرخ" أنسطاسيوس"

أن ھذه الحملة التي ال " نولد كه"و يظن . وورد إن حجرا أغار على اللخميين في أيام امرئ القيس والد المنذر بن ماء السماء
استرجاع ما خسره أبوه، واعادة نفوذ كنده إلى ما  منھا" حجر"نعرف من أمرھا شيئا انما وقعت بعد وفاة الحارث، وقد قصد 

   .كان عليه

حدث . فلما حانت الفرصة قاموا عليه وقتلوه. ، ويظسر انھم قبلوه ملكا عليھم مكرھين"بني أسد"بأيدي " حجر"لقد كانت نھاية 
ابيه الذي كان يجيبھم، فمنعوه فلما كان بتھامة، أرسل ج. انه كان لحجر على بني أسد اتاوة في كل سنة مؤقتة" ابن الكلبي"

ذلك، وضربوا رسله وضرجوھم ضرجا شديدا قبيحا، فبلغ ذلك حجرا، فسار اليھم بجند من ربيعة وجند من جند أخيه من قيس 
عمرو بن مسعود بن كنده "وكنانة، فأتاھم وأخذ سراتھم، فضربھم بالعصا وأباح األموال وصيرھم إلى تھامة، وحبس سيدھم 

ثم إن حجرا وفد على ". بني أسد وأضمروا له االنتقام"، فأثر ذلك في نفوس "عبيد بن األبرص"، و الشاعر "سديبن فزارة األ
ابيه الحارث في مرضه الذي مات فيه، وأقام عنده حتى ھلك، ثم أقبل راجعا إلى بني أسد، فلما دنا منھم،وقد بلغھم موت أبيه، 

ومن معه، فانھزم جيشه " حجر"، فھجم على "نوفل بن ربيعة"بنو أسد إلى  طمعوا فيه، فلما أظلھم وضربت قبابه، اجتمعت
خشي أن " علباء"ال تعجلوا بقتله حتى أزجر لكم، فلما رأى ذلك : وتشاور القوم في قتله، فقال لھم كاھنھم" حجر"وأسر 

مة التي احتبس حجر فيھا فطعنه يتواكلوا في قتله، فحرض غالما من بني كاھل على قتله، وكان حجر قد قتل أباه، فدخل الخي
   .طعنة أصابت مقتال

، وقد أشير إلى ھذه "عبيد العصا"الذين عصوا حجرا عرفوا منذ ضربھم حجر بالعصا ب " بنى أسد"ويزعم أھل األخبار إن 
ه، فرق ، وقف أمام الملك حجر، فقال شعرا يستعطفه فيه على قوم"عبيد بن األبرص"التسمية في الشعر، ويذكرون أيضا إن 

عوف بن "لھم ورحمھم وعفا عنھم، وأرسل من يردھم إلى بالدھم، فلما صاروا على مسيرة يوم من تھامة تكھن كاھنھم وھو 
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، بأنھم سيقتلون حجرا وسينتقمون منه ومن أھله ثم فصدقوا بنبوءته وعادوا،إلى موضع حجر فوجدوه "ربيعة بن عامر األسدي
وفي رواية أخرى، انھم ھجموا على عسكر حجر ودخلوا قببه، فطعنه علباء بن . فاستاقوھانائما، فذبحوه، وشدوا على ھجائنه 

" عمرو بن مسعود"الحرث الكاھلي، فلما قتل، استصلحت أسد كنانة وقيسا، ونھبوا ما كان في عسكر حجر وسلبوه، وأجار 
  .وقيل أجارھم غيره، وبذلك تخلصت بنو أسد من حكم كنده. عيال حجر

يعقوب بن "و " الھيثم بن عدي"و " أبو عمرو الشيباني"والى غيره مثل " ابن الكلبي"ات أخرى يرجع سندھا إلى وھناك رواي
علياء بن الحرث "وقد زعمت بعض الروايات بأن ". حجر"وغيرھم تختلف فيما بينھا بعض االختالف في كيفية قتل " السكيت
وزعمت رواية أخرى أن الذي قتله ھو ابن . قد قتل أباه" حجر"وكان  ھو الذي قتله، طعنه، فقضت طعنته ھذه عليه،" الكاھلي
  .، وكان حجر قد قتل أباه، ضربه بحديدة كانت معه سببت وفاته"علباء"أخت 

، فإن بكى "نافع"لما علم انه ميت أوصى ودفع كتابه إلى رجل أمره إن ينطلق إلى اكبر أوالده " حجرا"وتذكر رواية أن 
فكان ذلك الولد امرؤ . يره حتى يصل إلى أصغرھم وھو امرؤ القيس، فأيھم لم يجزع يدفع إليه الكتابوجزع، فليذھب إلى غ

   .القيس

في " ابن ام قطام"وقد دعاه ب . فخرا واعتزازا بقتل أسد لحجر والد امرئ القيس" بشر بن أبي خازم األسدي"ونجد في شعر 
ودعاه . وأم قطام ھي بنت سلمة بن مالك بن الحارث بن معاوية. ذكوراحدى قصائده، وقال إن قومه علوه بالسيوف البيض ال

وذكر في قصيدة أخرى أن قومه . في قصيدة أخرى، وافتخر بأن قومه ضربوا رأس حجر بأسياف مھندة رقاق" حجر"ب 
  .والرده موضع في ديار قيس، والظاھر أنھم قتلوا حجرا بجنب الرده. ضربوا خيل حجر بجنب الرده

، أي على عدد من قبائل "الرباب"و " بني أسيد"و " حنظلة بن مالك"و " بكر ين وائل"، فقد ملكه ابوه على "حبيلشر"وأما 
وليس بين الذي يروي األخباريون عنه شيء ذو . ربيعة ومضر، وكان نصيبه القسم الشرقي من مملكة كنده ما عدا البحرين

لما ھلك الحارث بن عمرو تشتت امر اوالده، وتفرقت : ملخصهبال، إال ما ذكروه عن كيفية مقتله ونھايته، وھذا 
وقد بلغت العداوة . كلمتھم،ومشت الرجال بينھم، وتفاقم أمرھم حتى جمع كل واحد منھم لصاحبه الجموع وزحف إليه بالجيوش

فسار شرحبيل ببكر ابن . وسلمة، بسبب المنذر الذي عاد إلى الحيرة وأخذ يشعل نار الفتنة بين األخوين" شرحبيل"أشدھا بين 
، "الكالب"وائل ومن معه من قبائل حنظلة ومن أسيد بن عمرو ين تميم وطوائف من بني عمرو بن تميم والرباب، فنزلت 

والنمر وأحالفھا وسعد .في بني تغلب وبھراء" سلمة"وھو ماء بين الكوفة والبصرة على بضع عشرة ليلة من اليمامة، وأقبل 
وكان نصحاء شرحبيل وسلمة نھوھما عن . ومن كان معھم من قبائل حنظلة وفي الصنائع يريدون الكالببن زيد مناة بن تميم 

فلما تالقى الجمعان، . الفساد والتحاسد، وحذروھما الحرب وعتراتھا وسوء مغبتھا، فلم يقبال، ولم يتزحزحا، وأبيا إال التتابع
يم والرباب بكر بن وائل، وانصرفت وثبتت بكر بن وائل، وانصرفت اقتتال قتاال شديدا، ثم خذلت بنو حنظلة وعمرو ابن تم

   .بنو سعد وألفافھا عن بني تغلب، وصبرت تغلب، وساء أمر شرحبيل، فجاء إليه من عرف موضعه وقتله

ب ويذكر أھل األخبار إن العداوة كانت شديدة بين األخوين، حتى إن كل واحد منھما وضع جائزة لمن يأتي برأس أخيه، فذھ
، واحتز رأسه وجاء به إلى أخيه، "شرحبيل " ، فطعن "عصيم بن مالك الجشمي"وھو عصم ابن النعمان ين مالك " أبو حنش"

قد : يا أبا حنش اللبن اللبن، فقال أبو حنش: يريد توجيه طعنة إليه قال له" أبا حنش"ويقال إن شرحبيل لما رأى . فطرحه أمامه
وان الملك ال يقبل بسبب . وذلك إن دم الملوك فوق دم العامة، وھم السوقة. أبا حنش أملك بسوقةيا : فقال. ھرقت لنا لبنا كثيرا

   .قتله رجال من سواء النا س

بني بكر "، فلجأ إلى "سلمة"أخرجت " بني تغلب"ويقول الرواة إن . للميالد" 612"كان قد وقع سنة " يوم الكالب"ويظن إن 
وتذكر رواية من الروايات التي يقصھا أھل األخبار عن كيفية . غلب بالمنذر بن امرئ القيس، فانضم اليھم، ولحقت ت"ابن وائل

وبلغ ذلك نزارا، . جموع اليمن، فسار ليقتل نزارا" سلمة"إن األمر لما اشتد على أوالد الحارث، جمع . نھاية ملوك كنده
ذلك كليب وائل، فجمع ربيعة، وقدم على مقدمته  بلغ: تغلب وبكر، وقيل: وبنو وائل" بنو عامر بن صعصعة"فاجتمع منھم 

وبلغ سلمة . إن غشيك العدو فأوقد نارين: فيوقد عليه نارا ليھتدي الجيش بھا، وقال له" خزازا"السفاح التغلبي وأمره أن يعلو 
كليب في جموع  اجتماع ربيعة ومسيرھا فأقبل ومعه قبائل مذحج، و ھجمت مذحج على خزاز ليال، فرفع السفاح نارين، فأقبل

، إن الذي أوقد النار على "أبي زياد الكالبي"وفي رواية . ربيعة اليھم،فالتقوا بخزاز، فاقتتلوا قتاال شديدا فانھزمت جموع اليمن
ويذكر الكالبي إن أھل العلم . ھو األحوص بن جعفر بن كالب، وكان على روايته ھذه رئيسا على نزار كلھا" خزازا"خزاز 

كان على " كليبا"ثم ذكرت ربيعة أخيرا من الدھر إن ". األحوص بن جعفر"ھم ذكروا له انه كان على نزار من الذين ادرك
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في يوم خزاز إلى " قضاعة"و " مضر"و " ربيعة"ھو الذي قاد جموع " كليب وائل"، فيروي إن "محمد بن حبيب"أما . نزار
  .اليمن

  .على مضر كان كليب على ربيعة، واألحوص: وقال بعض األخباريين

يتعصب كما " أبو زياد الكالبي"ف . ويعود سبب ھذا االختالف في روايات الرواة إلى النزعات القبلية التي كان يحملھا الرواة
. ، فبرجع الرئاسة اليھم، ألنه منھم، وھذا مما يأباه رواة ربيعة وينكرونه عليه اذ يرون إن الرئاسة فيھم"بني كالب "نرى ل 

رئاسة كليب على ربيعه، ورئاسة : رواة ربيعة ورواة مضر حسما للنزاع على ما يظھر، فقالوا بالرئاستينوتوسط رواة بين 
   .األحوص على مضر وبذلك اصلحوا ذات البين

أعظم يوم التقت فيه العرب في الجاھلية وانه اول يوم استنصفت فيه نزار من " خزاز"أن يوم " أبو زياد الكالبي"وقد ذكر 
  .ا لم تزل منذ ھذا اليوم ممتنعة قاھرة لليمن في كل يوم يلتقونه حتى جاء اإلسالماليمن، وأنھ

من كنده وعلى بكر " بني آكل المرار"أن يوم خزاز كان للمنذر بن ماء السماء ولبني تغلب وقضاعة على " األصمعي"وذكر 
ويفھم من شعر ل . ن بني آكل المراربن وائل، وان المنذر وأصحابه من بني تغلب أسروا في ھذا اليوم خمسين رجال م

ولم . قيل إنه قاله متذكرا ھذا اليوم، أن رھطه وھم من بني تغلب آبوا بالنھاب وبالسبايا وبالملوك مصفدين". عمرو بن كلثوم"
آكل  بني"وأبنا بالملوك مصفدينا : "إنه قصد بقوله: يقول" األصمعي"يشر الشاعر إلى ھوية ھؤالء الملوك المأسورين، ولكن 

  ".المرار

فيظھر من الرواية المتقدمة إن يوم خزاز، كان بين سلمة ومن جاء معه من اليمن وبين تغلب ومن انضم اليھا من قبائل ربيعة 
بني آكل "و يظھر من رواية األصمعي إن ذلك اليوم كان بين المنذر بن ماء السماء وتغلب وقضاعة من جھة وبين . ومضر
من جھة اخرى وھناك روايات أخرى تذكر إن ھذا اليوم، انما كان قد وقع بين ملك من ملوك اليمن ، وبكر بن وائل "المرار

وبين قبائل معد، وال عالقة له بسلمة وببني اكل المرار أو المنذر بن ماء السماء في ھذا اليوم، الذي أدى إلى انتصار بنى معد 
  .على اوالد قحطان

، "كليب بن ربيعة"وأم عمرو بن كلثوم، ھي ابنة ". مرو بن كلثوم ما عرف يوم خزازلوال ع: "ويذكر بعض أھل األخبار أنه
فذكره في شعره لذلك اليوم ساعد وال شك في ابقاء اسمه في ذاكرة الناس، حتى دون خبره في ". كليب وائل"المعروف ب 

   .اإلسالم

فھم . على ما يرويه بعض أھل االخبار" ماء السماءالمنذر ابن "وب " سلمة بن الحارث"األول عالقة وصلة ب " أوارة"وليوم 
، فلما صار عند بكر ابن وائل اذعنت له، وحشدت عليه، "بكر بن وائل"عنھا، التجأ إلى " سلمة"يذكرون إن تغلب لما أخرجت 

ظفر بھم فليذبحنھم  فبعث اليھم المنذر يدعوھم إلى طاعته، فأبوا ذلك، فحلف المنذر ليسيرن اليھم، فان. ال يملكنا غيرك: وقالت
يزيد "وسار اليھم في جموعه، فالتقوا بأوارة، فاقتتلوا قتاال شديدا، وأجلت الواقعة في ھزيمة بكر وأسر . على قلة جبل أوارة
  .، فأمر المنذر بقتله وبقتل عدد كبير من بكر"بن شرحبيل الكندي

  ".بن صعصعةبنو جعدة بن كعب بن ربيعة ا"، فقد قتله "شراحيل بن الحارث"وأما 

، وبين "امرؤ القيس "وأصغرھم " نافع"انه كان لحجر والد امرئ القيس جملة أوالد أكبرھم " يعقوب بن السكيت"ويحدثنا 
  .في بيت شعر المرئ القيس" نافع"وقد ورد اسم . األكبر واألصغر جملة أوالد، غير انه لم يذكر أسماءھم

ذي القرنين المنذر بن النعمان بن امرئ القيس بن "انه أغار على : قال" قيسا"سماه " سلمة بن الحارث"ولدا ل " ياقوت"وذكر 
ذات "، ثم أغار عليھم ب .فمكث ذو القرنين حوال. فھزمه، حتى أدخله الخورنق ومعه ابناه قابوس وعمرو" عمرو بن عدي

ھم امرؤ القيس على فرس شقراء، ، فأصاب منھم اثني عشر شابا من بني حجر ابن عمرو وكانوا يتصيدون، وأفلت من"الشقوق
وقدم المنذر الحيرة بالفتية فحبسھم بالقصر األبيض شھرين ثم أمر بضرب أعناقھم فضربت عند . فطلبه القوم فلم يقدروا عليه

وقد أشير إلى مقتلھم في شعر المرئ ". دير بني مرينا"، وھو موضع "جفر األمالك"، فعرف منذ ذلك الحين ب "الجفر"
  .القيس
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   كنده تلحق بحضرموت

عمرو أقحل بن ابي كرب بن قيس بن سلمة بن الحارث، "وقد ذكر الرواة إن ملك كنده لما انخرق، وھلك من ھلك منھم، قام 
وقد ذھب أشرافكم وانخرق ملككم، وال امن العرب عليكم، فالحقوا . يا معشر كنده، إنكم قد اصبحتم بغير دار مقام: الملك، فقال

  ".بحضرموت 

، ثم "قيس بن معد يكرب"وساد بنو الحارث بن معاوية فأول من ساد منھم " بني آكل المرار"ذكر الرواة إن الملك خرج من وي
أسلم األشعث، وكانت كنده قد . ابنه األشعث بن قيس، وھو الذي اتى النبي في ستين او سبعن راكبا من اشراف كنده فأسلموا

  .توجته عليھا

بني جبلة بن عدي بن ربيعة "بن ماء السماء تتبع غابرھم، فقتل عامتھم، وصارت رياسه كنده في  ، إن المنذر"حمزة"ويذكر 
، وعلى عھده قام اإلسالم بمكة، ثم في "قيس بن معديكرب"، ثم في "معد يكرب بن جبلة"، ثم في "بن معاوية األكرمين

  ".األشعث بن قيس"

و الجرارون من كان يرأس ألفا وال . في جملة الجرارين من اليمن "األشعث بن قيس بن معد يكرب"، "ابن حبيب"وقد ذكر 
". بني الحارث بن كعب"فقال عنه إنه غدر ب ". أعرق العرب في الغدر"وذكره في باب . يعد الرجل جرارا حتى يقود ألفا

جاء اإلسالم، فھدم ما كان وكان بينھم عھد وصلح، فغزاھم فأسروه، ففدى نفسه بمائتي قلوص، فأدى مائة، ولم يؤد البقية حتى 
  .وغدر األشعث ايضا فارتد عن اإلسالم. في الجاھلية

كذلك، وكان بينه وبن " أعرق العرب في الغدر"، انه كان من "قيس بن معد يكرب بن معاوية ين جبلة الكندى"وقال عن والده 
. انه قد بقي من األجل اليوم: فقالوا له. معةوكان ذلك اليوم يوم الج. "مراد ولث إلى أجل، فغزاھم في آخر يوم األجل غادرا

وكان معد يكرب عقد لمھرة صلحا، فغزاھم . فقاتلھم، فقتلوه وھزموا جيشه. انه ال يحمل لي القتال غدا: فقال. وكان يھوديا
   ".فقتلوه وشقوا بطنه، فمألوه حصى. غادرا بالعھد

وذكر بعض الرواة إن كلمة ". بطريق اليمن: "لك وقيل لهباألشج، ألثر شج في وجھه، وعرف باألعشى كذ" قيس"وقد لقب 
  .تعني الحاذق في الحرب وأمورھا" بطريق"

  : في جملة ما قاله في قصيدته مفتخرا بقومه" الحارث بن حلزة اليشكري"ھذا قال " قيس"وفي حق 

  حول قيس مستلئمين بكبش قرظى كأنه عبالء

ومعه راياته متحصن بسيد من بالد القرظ، وبالد القرظ اليمن، كأنه في  وقد قال الشراح إن قيسا جاء على رأس جيش لجب
  .قوم الشاعر، وقتلوا منھم" يشكر"منعته وشوكته ھضبة من الھضاب، قد لبسوا الدروع، فرد بھم 

. قيسوقد رووا له شعرا قاله ل. من الشعراء" قيس بن معد يكرب"ويذكر أھل األخبار إن الشاعر األعشى كان ممن يفد على 
  :.في جملته قوله

  وجلنداء في عمان مقيما ثم قيسا في حضرموت المنيف

  .يوم الحرمان" قيس ابن سلمة الكندي"، أسر "خالد بن جعفر بن كالب"إن " ابن حبيب"وقد ذكر 

  ".بني سدوس"وذكر أھل األخبار إن ملوك كندة جعلوا ردافتھم في 

وذكر انه خاصمھم عند ". عبيدا مملكة"نجران وملك رقابھم وجعلھم ، كان قد غلب على اھل "األشعث بن قيس"وجاء إن 
  .عمر في ايام خالفته، فاحتجوا عليه إن ذلك كان في الجاھلية، فلما أسلموا سقطت تلك العبودية عنھم
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  امرؤ القيس الشاعر

فطرده من عنده وآلى اال يقيم معه أنفة من قوله الشعر، " امرئ القيس"لم يكن راضيا عن ابنه " حجرا"ويذكر األخباريون إن 
فإذا . فكان يسير في احياء العرب ومعه اخالط من شذاذ العرب من طيء وكلب ويكر بن وائل. وكانت الملوك تأنف من ذلك

فذبح لمن معه في كل يوم، وخرج إلى الصيد فتصيد، ثم عاد فأكل واكلوا معه  صادف غديرا او روضة او موضع صيد، اقام
فأتاه خبر ابيه ومقتله . وشرب الخمر وسقاھم وغنته قيانه، وال يزال كذلك حتى ينفد ماء ذلك الغدير، ثم ينتقل عنه إلى غيره

  : فلما أتاه بذلك، قال. خو الوصافمن ارض اليمن، أتاه به رجل من بني عجل يقال له عامر األعور أ" دمون"وھو ب 

  واننا ألھلھا محبون تطاول الليل على دمون دمون، إنا معشر يمانون

خليلي، : فذھبت مثال ثم قال. ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا، ال صحو اليوم، وال سكر غدا، اليوم خمر، وغدا أمر: ثم قال
رب ثم شرب سبعا فلما صحا إلى أال يأكل لحما وال يشرب خمرا وال ال في اليوم مصحى لشارب وال في غد إذ ذاك ما كان يش

  .يدھن بدھن وال يصيب امرأة وال يغسل رأسه من جنابة حتى يدرك بثأره

وفي رواية أخرى انه طرد لما صنع في الشعر بفاطمة ما صنع،وكان لھا عاشقا، فطلبھا زمانا، فلم يصل اليھا، وكان يطلب 
فلما بلغ ذلك ". قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل: "غدير بدارة جلجل ما كان، فقال قصيدته المشھورةغرة حتى كان منھا يوم ال

  .وھناك من يزعم انه انما طرده ألنه تغزل بامرأة من نساء ابيه. والده غضب عليه، وأوصى بقتله ثم طرده

  ".ذي القروح"و " الملك الضليل"ير و الشاعر الشھ" امرىء القيس بن حجر الكندي": "حجر"ھذا وصف موجز ألصغر أبناء 

، ودعاه نفر "مليكا"، ودعاه قوم "عديا"، ودعاه آخرون "حندجا"، فقد سماه بعضھم "امرئ القيس"وللرواة أقوال في اسم 
ويكنى بأبي وھب وأبي زيد وأبي الحارث وذي . ، وھو لقبه"امرئ القيس"وھو معروف عندھم ياالجماع ب " سليمان"

   .القروح

بنت " فاطمة"أما أمه فھي . للميالد" 500"انه ولد حوالي سنة " اوليندر"ويظن . نعرف سنة والدة ھذا األمير الشاعروال 
امرئ القيس بن : "وورد في بيت شعر ينسب إلى ھذا الشاعر. التغلبيين" مھلھل"و " كليب"ربيعة بن الحارث بن زھير، أخت 

عمرو بن زبيد بن مذحج رھط عمرو بن معد "ورجعوا نسبھا إلى " تملك"ھي وقد استنتج بعض العلماء منه إن أمه ". تملك
، وقد عد "امرئ القيس"، ويرى بعض المستشرقين انه أدخل في ديوان ھذا الشاعر، وانه يعود إلى شاعر آخر اسمه "يكرب

ن ام امرئ القيس ھي ويالحظ أن من زعم من الرواة إ". امرؤ القيس"، ستة عشر شاعرا أسماؤھم "Ahlwardt" "آلوارت"
، وھم يخالفون بذلك "كندة"، وھو "امرأ القيس بن السمط بن امرئ القيس بن عمرو بن معاوية بن ثور"جعل نسبه " تملك"

  .سلسلة النمب المألوفة عند غالبية الرواة

من أھل " امرأ القيس"ن إ" ابن قتيبة"وروى . وذكر انه ولد ببالد بني أسد، وانه كان ينزل بالمشقر وھو موضع ذكر في شعره
وقد تنقل ھذا الشاعر في مواضع متعددة من الجزيرة، ووصل إلى . نجد، وأن الديار التي وصفھا في شعره كلھا ديار بني اسد

ودمون من قرى . حينما جاء إليه نبأ مقتل والده على رواية" دمون"وكان امرؤ القيس ب . القسطنطينية عاصمة الروم
إن امرأ القيس لما قتل أبوه كان غالما قد " الھيثم ابن عدي"وفي رواية أخرى مرجعھا . يةحضرموت للصدف في روا

  : ترعرع، وكان في بني حنظلة مقيما، ألن ظئره كانت امرأة منھم، وقد روت شعرا زعمت أنه قاله حينما بلغه النبأ، وھو

  أتاني وأصحابي على رأس صيلع حديث أطار النوم عنى فأنعما

  بعيد مآبة ابن لي وبين لي الحديث المجمجما فقلت لعجلي

  أبيت اللعن عمرو وكاھل أباحا حمى حجر فأصبح مسلما: فقال

   .ويعرف بعامر األعور" عجل"أبلغ خبر وفاة والده، أتاه به رجل اسمه . ويفھم من ھذا أن شاعرنا كان في صيلع حينما
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وقد صرح . اسمه في خبر مجيء وفد ھمدان إلى الرسولورد . أما صيلع، فموضع من شق اليمن، كثير الوحش والظباء
  .ياقوت الحموي أن به ورد الخبر على امرىء القيس بمقتل أبيه حجر"

أنه " الھيثم بن عدي"، وفي رواية تنسب إلى "شرحبيل"وبقي عندھم حتى قتل عمه " بني دارم"وھناك خبر يفيد أنه نزل في 
يعقوب بن "و " ابن الكلبي"ويقول . وانه ھرب على فرس له وتمكن من النجاة حين ھاجمته بنو أسد،" حجر"كان مع والده 

أن امرأ القيس ارتحل بعد أن بلغه نبأ مقتل والده حتى نزل بكرا وتغلب، فسألھم النصر على بني أسد، فبعث العيون " السكيت
بالرحيل " علباء بن الحارث"يتعقبھم، ونصحھم على بني أسد، فنذروا بالعيون ولجأوا إلى بني كنانة، ثم أدركوا إن امرأ القيس 

  .وارتحلوا عنھم ليال دون أن يشعروا" بني كنانة"بليل، وأال يعلموا بني كنانة، ففعلوا وتركوا 

يالثارات الملك فأخروه انھم قد تركوھم . يالثارات الملك: فلما وصل امرؤ القيس إلى بني كنانة ظانا بني أسد بينھم، نادى
فتعقبھم مع بكر وتغلب حتى لحق بھم، فقاتلھم، فكثرت فيھم الجرحى والقتلى حتى جاء اليل فحجز بينھم، . موارتحلوا عنھ

وهللا، ما فعلت وال أصبت من بني : قال. قد أصبت ثأرك: وھربت بنو أسد فلما أصبحت بكر وتغلب، أبوا أن يتبعوھم وقالوا له
وانصرفوا عنه، ومضى . ولكنك رجل مشؤوم، وكرھوا قتالھم بني كنانة بلى،: قالوا. كاھل وال من غيرھم من بني أسد أحدا

وأمه " عمرو إبن المنذر"ولما أقبل امرو القيس من الحرب على فرسه الشقراء، لجأ ابن عمته . ھاربا لوجھه حتى لحق بحمير
ان عمرو يومئذ خليفة ألبيه ، وذلك بعد قتل أبيه وأعمامه، وتفرق ملك أھل بيته، وك"ھند بنت عمرو بن حجر آكل المرار"

ثم بلغ المنذر مكانه . ، فمدحه وذكر صھره ورحمه، وانه قد تعلق بحباله، ولجأ إليه فأرجاه ومكث عنده زمانا"بقة"المنذر ب 
   .عنده، وأنذره عمرو، فھرب حتى أتى حمير

خرج فورا " امرأ القيس"إن ": ابن قتيبة"و " عمر ابن شبة"و " الھيثم بن عدي"و " ابن الكلبي"وفي رواية يرجعھا الرواة إلى 
اخواننا : بعد امتناع بكر ابن وائل وتغلب من أتباع بني أسد إلى اليمن، فاستنصر أزد شنوءة، فأبوا أن ينصروه وقالوا

فأستنصره واستمده على بني أسد، . ، وكانت بينھما قرابة،"مرثد الخير بن ذي جدن الحميري"وجيراننا، فنزل بقيل يدعى 
قرمل بن : أمده بخمسمائة رجل من حمير، ومات مرثد قبل رحيل امرئ القيس بھم،وقام بالمملكة بعده رجل من حمير يقال لهف

فأنفذ له ذلك الجيش، وتبعه شذاذ من ... أمه سوداء، فردد امرؤ القيس، وطول عليه حتى ھم باالنصراف. الحميم، وكانت
ذو "، وبھا صنم للعرب تعظمه يقال له "تبالة"ر بھم الى بني أسد، ومر ب فسا: العرب، واستأجر من قبائل العرب رجاال

اآلمر والناھي والمتربص،، فأجالھا فخرج الناھي، ثم أجالھا فخرج الناھي، ثم : ، فاستقسم عنده بقداحه، وھي ثالثة"الخلصة
أبوك قتل ما عقتني، ثم خرج مصصت بظر أمك لو : وقال. أجالھا فخرح الناھي، فجمعھا وكسرھا وضرب بھا وجه الصنم

  ".بني أسد"فظفر ب 

  قوال لدودان عبيد العصا ما غركم باألسد الباسل: فلما طفر بھم، فقال ھذه األبيات

  قد قرت العينان من مالك ومن بني عمرو ومن كاھل

  ومن بني غنم بن دودان إذ نقذف أعالھم على السافل

  حلت لي الخمر وكنت امرأ عن شربھا في شغل شاغل

  فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من هللا وال واغل

، وھي "بني غنم بن دودان"و " بني كاھل"و " بني عمرو"و " بني مالك"و " بني دودان"وھي أبيات يفھم منھا انه أوقع في 
الدروع المحماة، وانه ألبسھم " قرمل بن الحميم الحميري"بطون من بني أسد،ھي التي قتلت أباه حجرا، قالھا بعد أن أنجده 

  .وكحلھم بالنار، فبر بيمينه، وحل له شرب الخمر

وھم جملة بطون ذكرھا أھل . وبنو دودان، ھم بنو ثعلبة بن دودان بن أسد، والى ثعلبة ھذا تنسب الثعلبية التي بين الكوفة ومكة
  .األنساب

  : في شعره" امرؤ القيس"أشار " قرمل"والى 
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  ا الغنى والمجد أكبر أكبراوكنا أناسا قبل غزوة قرمل ورثن

  ".ذي الكالع"من " السحول"وھو من 

وكان في بني أسد " قبيصة بن نعيم"فيھم " بني أسد"أن رجاال من قبائل " الخليل بن أحمد الفراھيدي"وفي رواية تنسب إلى 
: قائال" بني أسد"ال االنتقام من مقيما، قدموا على امرئ القيس بعد مقتل أبيه، ليعتذروا إليه وليسووا قضية قتل والده، فرفض إ

وأما . لقد علمت العرب أن ال كف لحجر في دم، واني لن أغتاض به جمال أو ناقة، فاكتسب، بذلك سبة األبد وفت إلعضد"
النظرة، فقد أوجبتھا األجنة في بطون أمھاتھا، ولن أكون لعطبھا سببا وستعرفون طالئع كنده من بعد ذلك تحمل للقلوب حنقا 

وتذكر الرواية أنه خرج اليھم بعد ابطاء دام ثالثة أيام، وھو في قباء وخف وعمامة سوداء، وكانت العرب ". األسنة علقا وفوق
ال تعتم بالسواد إال بالثارات، فلما نظروا إليه، وبدر إليه قبيصة، يتكلم باسمھم معتذرا، طالبأ الصفح عنھم، ودفع الدية عن 

تاض بجمل أو ناقة، وأنه ال بد من أخذه بالثأر، ثم أمھلھم حتى يجمع طالئع كندة، فيھجم حجر، أخبرھم، أن دم حجر ال يع
  .عليھم

بعد قتلھم حجر بن عمرو "اجتمعت " بني اسد"في ھذا المعنى المتقدم مآلھا أن " أبي عييدة "وھناك رواية أخرى تنسب إلى 
أما ": فقال . يدوه من أي رجل شاء من بني أسد،أو يمھلھم حوالإلى ابنه امرئ القيس على أن يعطوه ألف بعير دية ابيه، او يق

وأما . وأما القود، فلو قيد إلي ألف من بني اسد ما رضيتھم وال رأيتھم كفؤا لحجر. الدية، فما ظننت انكم تعوضونھا على مثلي
   ".نفسي وأنال ثاري النظرة فلكم، ثم ستعرفونني في فرسان قحطان أحكم فيكم ظبا السيوف وشبا األسنة حتى اشفي

، ولكننا إذا ما اردنا ربط ھذه "بني اسد"بعد ذلك في " امرؤ القيس"إلى ما فعله " أبي عبيدة"و " الخليل" ولم تشر رواية 
و " ابن السكيت"و " ابن الكلبي"الروايات بعضھا ببعض وبحسب التسلسل الطبيعي المنطقي، نستطيع إن نجعلھا مقدمة لرواية 

، وطلبه النجدة منھم "تغلب"و " بكر"ب " أمرئ القيس"عن نزول " محمد بن سالم"وملحقھا، وھي رواية " يخالد الكالب"
ابن "وان نربطھا كذلك برواية . كما ذكرت ذلك سابقا" بني كنانة"والنصرة على بني اسد، واقتصاصه منھم بعد تركھم ل 

إلى " امرئ القيس"لملحقة بھذه الرواية، والرواية القائلة بذھاب ا" قتيبة"وابن " عمرو بن شبة"و " والھيثم بن عدي" "الكلبي
بعد إن امتنعت بكر بن واثل وتغلب عن مالحقة بني " مرثد الخير بن ذي جدن الحميري"و " أزد شنونة"اليمن واستنصاره ب 

، وذكر انه "بني كنانة"ي على بني أسد حينما كانوا ف" امرئ القيس"اشارة مختصرة إلى ھجوم " ابن قتيبة"وقد أشار . اسد
  : من بني اسد، فقال" بنو كاھل"، ونجت "بني كنانة"اوقع ب 

  يا لھف نفسي اذ خطئن كاھال القاتلين الملك الحالحال

  تا ال يذھب شيخي باطال

ي أراد أن يغير ، فلما كان في اليلة الت"بني أسد"حين بلغه مقتل أبيه جمع جمعا وقصد " امرأ القيس"فذكر إن " اليعقوبي"وأما 
بني "أحد " علبأء بن الحارث"عليھم في صبيحتھا، نزل بجمعه ذلك، فذعر القطا، فطار عن مجاثمه فمر ببني أسد، فقالت بنت 

وعرف إن . لو ترك القطا لغفا ونام فأرسلھا مثال: "فقال علباء. ما رأيت كالليلة قطا أكثر: ، وكان القائم بأمر بني أسد"ثعلبة
  : يالثارات حجر، فقالوا: منه، فارتحل، وأصبح امرؤ القيس فأوقع بكنانة، فأصاب فيھم، وجعل يقولجيشا قد قرب 

  . وهللا ما نحن اال كنانة

  : فتركھم وھو يقول

  أال يالھف نفسي بعد قوم ھم كانوا ألشقاء فلم يصابوا

  وقاھم جدھم ببني أبيھم وباألشقين ما كان العقاب

  كته صفر الوطابوأفلتھن علباء جريضا ولو أدر
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وامتناع من كان معه عن الذھاب معه كما رأينا ذلك في " بني أسد"تعقيب " امرئ القيس"ولم يشر اليعقوبي إلى محاولة 
ومضى امرؤ القيس إلى اليمن لما لم يكن به قوة على بني أسد ومن معھم من قيس، فأقام زمانا، وكان :"الرواية السابقة بل قال
من نجد، فسقاه مما كان يشرب، فلما أخذت : قال ؟من أين أقبلت : أشرف يوما، فاذا براكب مقبل، فسألهيدمن مع ندامى له، ف

  : منه الخمرة، رفع عقيرته وقال

  سقينا امرأ القيس بن حجر بن حارث كؤوس الشجا حتى تعود بالقھر

  وألھاه شرب ناعم وقراقر وأعياه ثأر كان يطلب في حجر

  مشرعا عليه من البيض الصوارم والسمروذاك لعمري كان أسھل 

ثم ركب . صدقت: قال. عبيد بن األبرص: قال ؟يا أخا أھل الحجاز، من قائل ھذا الشعر: ففزع امرؤ القيس لذلك ثم قال
بن عمرو، وھو سيد . ، فأوقع بقبائل معد، وقتل األشقر"معد"واستنجد قومه، فأمدوه بخمسمائة من مذحج، فخرج إلى أرض 
  : قوال لدودان عبيد العصا: بني أسد وشرب في قحف رأسه،وقال امرؤ القيس في شعر له

  ما غركم باألسد الباسل

  سائل عن شأننا ليس الذي يعلم كالجاھليا أيھا ال

  حلت لي الخمر وكنت امرءا عن شربھا في شغل شاغل

وطلبت قبائل معد امرأ القيس، وذھب من كان معه، وبلغه إن المنذر ملك الحيرة قد نذر دمه، فأراد الرجوع إلى اليمن، فخاف 
طلب المنذر واجتماع قبائل معد على طلبه ولم يمكنه حضرموت، وطلبته بنو أسد وقبائل معد، فلما علم انه ال قوة به على 

وكان عامال لكسرى على بعض كور العراق فاستتر عنده حينا حتى مات سعد " سعد بن الضباب اإليادي"الرجوع، سار إلى 
ن ونزل بقوم من طيء، ثم لم يزل في طيء مرة وفي جديلة مرة وفي نبھا" طيء"، فخرج امرؤ القيس إلى جبل "بن الضباب

   .فنزل بالسموأل بن عادياء فأودعه أدراعه وانصرف عنه إلى قيصر" تيماء"مرة حتى صار إلى 

وساروا " بنو أسد"فنصروه، وأقبل بھم، فأجفل " تغلب"و " بني بكر"سار صريخا إلى " امرأ القيس"إن " ابن خلدون"وذكر 
إلى " بنى أسد"، فأثخن فيھم، ثم سار في مالحقة "كنانة"في " امرئ القيس"ملك الحيرة، وأوقع " المنذر ابن امرئ القيس"الى 

ملوك حمير صريخا بنصره ". مؤثر الخير بن ذي جدن"أن أعيا ولم يظفر منھم بشيء، ورجعت عنه بكر وتغلب، فسار إلى 
 وجمع المنذر المرئ آلقيس ومن معه، وامده كسرى آنو شروان بجيش من. بخمسمئة من حمير، ويجمع من العرب سواھم

األساورة،والتقوا، فانھزم امرؤ القيس، وفرت حمير ومن كان معه، ونجا بدمه، وما زال يتنقل في القبائل والمنذر في طلبه، 
عند قيصر انه يشبب ببنته،فبعث إليه بحلة مسمومة كان فيھا ھالكه " الطماح"وسار إلى قيصر صريخا فأمده، ثم سعى به 

  .ودفن بأنقرة

ھربت " بني أسد"فھو يرى انه لم يظفر بھم، وان ". بني اسد"ب " امرئ القيس"ن نفوا كذلك خبر ايقاع من الدي" أبو الفداء"و 
ولما عرفت جموع . ، وتركتاه"امرئ القيس"فلما أعجز القبيلتين الطلب، تخاذلتا عن ". تغلب"و " بكر"حينما علمت بمجيء 

، وصار يدخل على قبائل "امرؤ القيس"ا من المنذر، وخاف له، تفرقت خوف" المنذر بن ماء السماء"بتطلب " امرئ القيس"
اليھودي، فكرمه وأنزله، وأقام عنده ما شاء هللا، ثم سار " السموأل بن عاليا"العرب ويتنقل من أناس إلى أناس حتى قصد 

  .قيصر مستنجدا به.إلى

بذلك مع رواية مؤيدة لبني اسد تنكر اخذ  المتقدم، خبر انتقام امرئ القيس من بني اسد، وھو يتفق" ابن خلدون"ينفي خبر 
وقد : "قال ابن قتيبة. شاعر بني اسد" عبيد بن األبرص"امرئ القيس بثأره من بني اسد، وتروي في ذلك أبياتا تنسبھا اسد إلى 

  وحيناياذا المخوفنا بقتل أبيه إذالال : قال عبيد". ذكر امرؤ القيس في شعره انه ظفر بھم، فتأبى عليه ذلك الشعراء
   أزعمت انك قد قتلت سراتنا كذبا ومينا



 

625 
 

إن يترفق بقبائل بني اسد، وان يعفو " حجر"وأضرابه انه قال أبباتا يتوسل فيھا إلى " الكلبي. ابن"وعبيد ھذا ھو الذي زعم 
التاوة إلى جابي وكان قد امر باجالئھا إلى تھامة، ألنھا أبت دفع ا. عنھا، ويقبل ندامتھا، فيسمح لھا بالعودة إلى مواطنھا

انه لما : أسد، فھم أھل الندامة ويقول ويقولون=ياعين فابكي ما بني: ومطلعھا. ، وضربته، وضرجته ضرجا شديدا"حجر"
  .وھو قول فيه تحيز على بني أسد. ، فبعث في اثرھم وسمح لھم بالعودة من تھامة"بني اسد"سمعھا رق على 

  : ويفھم من ھذه األبيات

  المعلى نزلت على البواذخ من شمام كأني إذ نزلت على

  فما ملك العراق على المعلى بمقتدر وال الملك الشامي

  أصد نشاص ذي القرنين حتى تولى عارض الملك الھمام

  أقر حشا امرئ القيس بن حجر بنو تيم مصابيح الظالم

ملك العراق وھو المنذر وال ملك : ملكينولم يكن لل. فأجاره ومنعه" بني تيم بن ثعلبة"احد " المعلى"أن امرأ القيس نزل على 
من " بني نبھان"فذھب ونزل عند . وقد بقي لديه زمانا، ثم اضطر إلى االرتحال عنه. الشام أي ملك الغساسنة، اقتدار عليه

فله، وھو احد الخلعاء والفتاك، فبقي عنده زمانا، ثم أحس منه مارا به، فتغ" عامر بن جوين الطائي"ثم خرج، فنزل ب " طيء 
" بني فزارة"، فخرج ونزل برجل من "الثعلي"وبين " عامر"فاستجار به، فوقعت الحرب بين " بني ثعل"وانتقل إلى رجل من 

بتيماء، فوافق فأرسله في صحبة رجل من " السموأل بن عادياء"فأشار ھذا عليه بالذھاب إلى " عمرو بن جابر بن مازن"اسمه 
فنزل عنده وأكرمه، ثم انه طلب إليه أن يكتب له . كان يأتي السموأل،فيحمله ويعطيه" اريالربيع بن ضبع الفز"اسمه " فزارة"

يزيد "ثم أودعه امرؤ القيس ابنته وأدراعه وأمواله، وأقام ابنته مع . الغساني، ليوصله إلى قيصر" الحارث بن أبي شمر"إلى 
   .بالتوجه إلى قيصر ھو ذلك الرجل الفزاري" القيس امرىء"وكان الذي أشار على . ابن عمه وخرج" بن الحارث بن معاوية

المرئ القيس كانت أعنف شيء أصاب ھذا الشاعر " المنذر بن ماء السماء"ويظھر من غربلة كل ھذه الروايات، إن مطاردة 
ة من بني آكل فر عنه من انضم إليه من عصبة حمير،ونجا في جماع. لقد أخافته وجعلته يتنقل من قوم الى قوم. بعد مقتل والده

الفضفاضة، والضافية، والمحصنة، : المرار،حتى نزل بالحارث بن شھاب في بني يربوع بن حنظلة ومعه أدراعه الخمسة
والخريق، وام الدبول، كن لبني مرار يتوارثونھا ملكا عن ملك، فقلما لبثوا عند الحارث بن شھاب حتى بعث إليه المنذر مئة 

سلم بني آكل المرار فأسلمھم، ونجا امرؤ القيس ومعه ابن عمه يزيد بن معاوية بن الحارث من أصحابه يوعده بالحرب إن ي
واألدرع والسالح، ومال كان بقي عنده، ومضى إلى أرض طيء ونزل عند المعلي بن تيم الذي مدحه شاعرنا، . وبنته ھند

  .فأقام عنده، واتخذ إبال، ثم خرج فنزل بعامر بن جوين على نحو ما ذكرت

وقد أشير إليه في شعر . القسطنطينية،"في سفره إلى " امرأ القيس"كان قد رافق " عمرو بن قميئة"ذكر األخباريون إن وي
وانه أول من قال الشعر من نزار، وھو اقدم من "ويذكرون انه كان من قدماء الشعراء في الجاھلية . كذلك" امرئ القيس"

: وسمته العرب. فأخرجه معه إلى قيصر لما توجه إليه، فمات معه في طريقه ولقبه امرؤ القيس في آخر عمره،. امرى القيس
وانه كان من خدم والد امرئ . بل روى انه كان من أشعرالناس". عمرا الضائع لموته في غربة وفي غير أرب وال مطلب

  .القيس، وانه بكى وقال المرئ القيس غررت بنا، فأنشأ امرؤ القيس، شعرا فيه

مع الغساسنة في طريقه إلى قيصر، فال نعلم منه شيئا،وليس في شعره ما يشير إلى انه ذھب اليھم " القيس امرئ"أما خبر 
ويظھر من شعر المرؤ القيس، انه سلك طريق الشام في طريقه إلى قيصر وأنه مر ب . رجاء التوسط في الوصول اليه

   .لروم، فال نعرف من امره شيئاأما ما بعد ذلك حتى عاصمة ا. وبعلبك وحمص وحماة وشبيزر"حوران"

ويقول الرواة إن قيصر أكرم امرأ القيس، وصارت له منزلة عنده، وأنه دخل معه الحمام، وان ابنته نظرت إليه فعشقته، فكان 
  ونادمت قيصر في ملكه فأوجھني وركبت البريدا: يأتيھا وتأتيه، وانه نادمه، واستمده فوعده ذلك وفي ھذه القصة يقول

وأمده بجند كثيف فيه جماعة من أبناء الملوك، ولكن رجال من بني أسد اسمه " امرأ القيس"أنجد " القيصر"ن أن ويذكرو
اتصل بجماعة من " امرؤ القيس"كان امرؤ القيس قد قتل أخا له، لحق بامرئ القيس،وأقام مستخفيا، فلما ارتحل " الطماح"
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وفي رواية ". غدر وال نأمن إن يظفر بما يريد، ثم يغزوك بمن بعثت معه إن العرب قوم: "أصحابه، اتصلوا بقيصر، وقالوا له
إن امرأ القيس غوي عاھر، وانه لما انصرف عنك بالجيش ذكر انه كان يراسل : "البن الكلبي انه ذھب إلى قيصر، وقال له

حينئذ بحلة وشي مسمومة  فبعث إليه. ابنتك ويواصلھا، وھو قائل في ذلك أشعارا يشھر بھا في العرب فيفضحھا ويفضحك
اني أرسلت اليك بحلتي التي كنت ألبسھا تكرمة لك، فإذا وصلت اليك فالبسھا باليمن والبركة، : منسوجة بالذھب، وقال له

فلما وصلت إليه لبسھا، واشتد سروره بھا، فأسرع فيه السم، وسقط جلده، فلذلك سمي ..واكتب الي بخبرك من من مزل منزل
  .ستشھدون على قولھم ھذا بشعر امرئ القيسوي". ذا القروح"

، "أنقرة"ويذكر بعضھم أن امرأ القيس كان مصابا بداء قديم، وقد عاوده في ديار الروم، وھو عائد إلى دياره، فما وصل إلى 
، "عسيب"وانه رأى قبر امرأة من ابناء الملوك ماتت ھناك، فدفنت في سفح جبل يقال له . اشتد عليه المرض، فمات ھناك

  .فسأل عنھا فأخبر بقصتھا، فقال في ذلك شعرا

  .ثم مات فدفن في جنب المرأة، فقبره ھناك

للميالد، وانه توفي " 530"حوالي سنة .كان" يوسطنيانوس" "القيصر"إلى " امرئ القيس"ويرى بعض المستشرقين إن ذھاب 
   .للميالد"540"و" 530"في أثناء عودته بين سنتي 

السريان الواصلة الينا اشارة إلى ھذه الحوادث التي يرويھا األخباريون عن ذھاب امرئ القيس إلى  وليس في كتب الروم او
القسطنطينية، وطلبه النجدة من القيصر وموته في انقرة، وال عن الشعر الذي قاله في حق القيصر، وفي حق القبر الذي 

  .شاھده، وما إلى ذلك مما يذكره األخباريون

، فقد ذكره اھل األخبار في عداد "مصابيح الظالم"والذي يعرف قومه ب " جديلة"ائي احد بني تيم، من الط" المعلى"وأما 
إن امرأ القيس عند المعلى وقد " المنذر بن ماء السماء"شخص في يوم لبعض امره، وبلغ " المعلى"قيل إن . الوافين من العرب

إن فيھا حرم المعلى : "فقال له. تى انتھى إلى القبة التي ھو فيھافعمد ابن المعلى ح". ابن المعلى"أجاره، فركب حتى اتى 
  : ، وقال"مصابيح الظالم"وذكر نعتھم " بني تيم"ونادى في قومه، فمنعوه، فقال امرؤ القيس شعرا يمدح ". ولست واصال اليھا

  فما ملك العراق على المعلى بمقتدر وال الملك الشامي

وقد أقام امرؤ القيس عنده، ". بني جرم"ثم من " طيء"نزل امرؤ القيس عنده، فھو من  الذي" عامر بن جوين الطائي"واما 
أبي "المعروف ب " الثعلى"ثم " جارية بن مر الطائي"حتى قبل عامر امرأة امرئ القيس، فأعلمته بذلك،فسار امرؤ القيس إلى 

فلما . فرضي بذلك وتحول إليه". لھم إال من أبي حنبلانا اجيرك من الناس ك: "فقال له ابنه. ، فلم يصادفه، وصادف ابنه"حنبل
فكلھن أشرن عليه . فاستشار في اكله نساءه. قدم ابو حنبل رأى كثرة أموال امرئ القيس وأعلمه ابنه بما شرط له في الجوار

ر الوفاء، فعقد له ولكنه خالفھن بعد إن فكر في نفسه وفي سوء عاقبة الغدر ثم قر". انه ال ذمة له عندك : "وقلن له. بذلك
   ".اففعل. قبل امرأته كما قبل امرأتك: "جوارا ثم ركب في اسرته حتى نزل منزل عامر ين جوين ومعه امرؤ القيس، فقال له

ايام كان " امرأ القيس "، لما أجار "عامر بن جوين الطائي"، ضغن على "المنذر بن النعمان األكبر"وذكر اھل األخبار إن 
  ھنالك ال أعطى مليكا ظالمة وال سوقة حتى يؤوب ابن مندلة: وقال كلمته التي يقول فيھامقيما بالجبلين، 

فلما وفد عليه، وذلك بعد انقضاء ملك كنده ورجوع الملك إلى لخم، ودخل عليه، أنبه على فعلته وھدده بغزو قومه، وبانزاله 
لبغي اباد عمرا، وصرع حجرا، وكان أعز منك سلطانا، إن ا: "من عنده، بعد إن قال له" عامر"فخرج . العقوبة الصارمة بھم

واعظم شأنا، وان لقيتنا لم تلق انكاسا وال أغساسا، فھبش وضائعك وصنائعك، و ھلم إذا بدا لك، فنحن األلى قسطوا على 
  .، ثم اتى راحلته، وانشأ يقول ابياتا يتوعد فيھا الملك"األمالك قبلك 

" كسرى"قالوا عنه، انه كان ملكا شديد البأس، خرج إلى ". ابي جبر"ك كنده، عرف ب ويشير اھل األخبار إلى ملك من ملو
اين يمضى بنا ھذا : ونظروا إلى بالد العرب قالوا" كاظمة"يستجيشه على قومه، فأعطاه جيشا من األساورة، فلما بلغوا 

استقر في جوفه،مرض وتوجع، فجاء األساورة الرجل، وعمدوا إلى سم، دفعوه إلى طباخه، فألقاه في احب األلوان إليه، فلما 
الحارث "إلى " الطائف"إليه، طالبين منه إن يكتب لھم انه قد أذن لھم بالرجوع، فكتب لھم، فرجعوا وخف ما به، فخرج إلى 
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  .فرثته" كبشة"وكانت له عمة اسمھا . ، ليداويه فداواه وبرىء، ثم ارتحل يريد اليمن، فنكس ومات"بن كلدة الثقفي
  ..الذي يعود إليه الفضل في حفظ األخباريين لتأريخ كنده" امرئ القيس "، وھذه حكاية شاعرھا "كنده"ه قصة ھذ

أما شعر امرئ القيس وديوانه وصحيحه و فاسده، فقد تحدث العلماء فيه، ولھم فيه كالم يخرجني التعرض له عن صلب ھذا 
   .فعلى مقاالتھم المعول في ھذه األمور. الموضوع

ن للقارئ بعد غربلة األخبار المتقدمة، إن كنده كانت قد تمكنت من الھيمنة على القبائل النازلة في أواسط جزيرة العرب، يتبي
اال إن ملكھا على عادة حكومات القبائل لم يدم طويال، . ومن تكوين مملكة لھا،بلغت أوج ملكھا في القرن الخامس للميالد

ى، فأخذت اجزاؤه تتساقط، وعادت القبائل التي اضطرت بقانون القوة المتحكم في البادية فسرعان ما أخذ بنيانه يتآكل ويتداع
فخسرت كنده ملكھا الذي شمل نجدا ووصل العراق، وبقي . إلى االنفصال عنھا وإلى استعادة حريتھا بذلك القانون ايضا

اخرى لتوسيع ملكھم ال سيما بعد تركھم  رؤساء منھا يتحكمون في حضرموت، ثم أخذوا يتعاملون مع قبائل عربية جنوبية
نجدا ولجوئھم إلى حضرموت، ويقدر بعض الباحثين عدد من جاء الى حضرموت من كنده بحوالي ثالثين الف رجل، نزل 

  ".دمون"اكثرھم في 

  السموأل

ه ھي في الواقع جزء ، وقصت"امرى القيس"الذي مر اسمه في أثناء كالمنا على " السموأل "وال بد من االشارة باختصار إلى 
يعرف ب " تيماء"ب " األبلق"وھو على ما يقوله لنا األخباريون يھودي ثري، شاعر، مقره . من قصة ھذا الشاعر، وذيل لھا

" ابن عادياء" حسان"السموأل بن حيان "وب . اليھودي" عادياء" "السموأل بن غريض بن عاديا"و ب " السموأل بن عاديا"
السموأل "، وب "السموأل بن حيا ابن عادياء بن رفاعة بن الحارث بن ثعلبة بن كعب"، وب "بن حيا السموأل بن عادياء"وب 

  : ويظھر من بيتين من قصيدة لألعشى، ھما". بن أوفى بن عادياء

  كن كالسموأل إذ سار الھمام له في جحفل كسواد الليل جرار

  جار ابن حيا لمن نالته ذمته أوفى وأمنع من جار ابن عمار

عادياء بن : "، فقالوا"عادياء" "عاديا"واختلفوا في نسب ". حيا"السموأل، اي إن اسم والد السموأل ھو " ابن حيا"ن المراد ب أ
، وقالوا عن قبيلته إنه كان من "الكاھن بن ھارون ابن عمران"إنه من ولد : ،وقالوا"عادياء بن رفاعة بن جفنة"وقالوا " حباء

أبو " وھو نسب أنكره ". رفاعة بن كعب بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء"إلى " بن عقالدارم ا"ونسبه ". بني غسان"
وھذا عندي محال، ألن األعشى أدرك شريح بن السموأل، وأدرك اإلسالم وعمرو مزيقيا قديم : "حيث قال" الفرج األصبھاني

ونسب السموأل إلى ". وقد قيل إن أمه كانت من غسان  ...ال يجوز أن يكون بينه وبين السموأل ثالثة آباء وال عشرة إال أكثر
  .األزد

  ".الشريح بن السموأل"ولالعشى الشاعر الشھير شعر يرويه الرواة في مدح 

الحارث بن أبي "ولم يذكر األخباريون اسم الولد الذي زعم إن ". منذر"و " حوط: "وقد ورد فيه اسم ولدين للسموأل، ھما
ونجد . دفع أدرع الكندي إليه، على نحو ما يذكره الرواة في قصة الوفاء" السموأل"قتله لرفض  "الحارث بن ظالم"أو " شمر

وھي قصيدة تتألف من واحد وعشرين بيتا، يروي الرواة . مضمون ھذه القصة في قصيدة األعشى الراثية الموجودة في ديوانه
، "كلب"ألعشى على ما يقوله الرواة قد ھجا رجال من وكان ا. ليفكه من األسر" شريح بن السموأل"انه قالھا مستجيرا ب 

فظفر به الكلبي وأسره، وھو ال يعرفه، فنزل بشريح بن السموأل وأحسن ضيافته، ومر باألسرى، فناداه األعشى بھذه 
حبوك، فقال أقم عندي حتى أكرمك وأ: ، وتوسل إليه بأن يھبه، فوھبه اياه، فاطلقه، وقال له"الكلبي"القصيدة، فجاء شريح إلى 

. إن تمام احسانك إلي أن تعطيني ناقة ناجية، وتخليني الساعة، فأعطاه ناقة ناجية، فركبھا ومضى من ساعته": "األعشى"له 
قد : ، فأرسل إلى شريح ابعث إلي األسير الذي وھبت لك حتى أحبوه، فقال"األعشى"إن الذي وھبه لشريح " الكلبي"وبلغ 

   ".فلم يلحقه مضى، فأرسل الكلبي في أثره،

أسر رجل من كلب األعشى فكتمه نفسه وحبسه، واجتمع : قال أبو عبيدة: "القصة المتقدمة على ھذا النحو" ابن قتيبة"وروى 
ما : قال. خشاش التقطته. فقال ؟من ھذا : فقال للكلبي. ، فعرف األعشى"شريح بن عمرو الكلبي"شرب فيھم " الكلبي"عند 
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فلما أخذ منه الشراب سمعه يترنم بھجاء الكلبي،فأراد . فأطعمه شريح وسقاه. فخلى عنه. خل عنه! ترجو به وال فداء له 
  : فقال األعشى. استرجاعه

  شريح ال تتركني بعد ما علقت حبالك اليوم بعد القد أظفاري

  كن كالسموأل اذ طاف الھمام به في جحفل كھزيع الليل جرار

  من تيماء منزله حصن حصين وجار غير غدارباألبلق الفرد 

، أي من العشيرة التي اسر أحد رجالھا األعشى، ولم يجعله ابنا من أبناء "شريح بن عمرو الكلبي"فجعل الرجل المجير 
  .السموأل

شريح بن حصن بن عمران بن : "على ديوان األعشى على ھذا الشكل" أبي العباس ثعلب"في شرح " شريح"وجاء نسب 
  .ال والدا له" شريح"جدا من أجداد " السموأل"، فصار "وأل بن حيا بن عادياالسم

الحارث بن أبي "إليه، فزعم بعض أنه " امرئ القيس "وقد اختلف األخباريون في الرجل الذي طالب السموأل بتأدية سالح 
ملك " المنذر"آخرون أنه في بعض غاراته باألبلق، وزعم " الحارث بن ظالم"وزعم بعض آخر أنه ". شمر الغساني

وھو الملك " األبرد"في خيل، وأمره بأخذ مال امرئ القيس من السموأل، وزعم انه " الحارث بن ظالم"وجه ب .الحيرة،
فلما سمع . وكان الحارث بن أبي شمس لما قتل المنذر بعين أباغ، وجه ابن عمه األبرد، فجعله بين العراق والشام. الغساني

ولم يصرح بعضھم باسم الملك الذي . طالب السموأل بدفع الدروع إليه، فامتنع، فذبح ابنه وھو يراه: ئ القيساألبرد بھالك امر
   .طالب بتأدية الدروع، انما ذكروا انه كان بعض ملوك الشام

نجد أنھا ترجع إلى واذا تتبعنا الروايات الواردة في قصة وفاء السموأل، وذبح ابنه، وامتناعه عن تأدية األمانة المودعة لديه، 
ويالحظ أن في شعر األعشى كثيرا من أخبار السموأل، ومن شعره أخذ . وشعر األعشى" دارم بن عقال"قصة : موردين

أما . ويفھم منه أن األعشى كان ممن يرتادون حصن السموأل. ، وھذه مالحظة تستحق الدرس"تيماء اليھودي"األخباريون 
وھو راوي خبر قصة الوفاء، واألشعار المنسوبة إلى امرئ القيس المتعلقة بھذا . وأل، فھو من ولد السم"دارم بن عقال"

  : ، ابتداؤھا"امرئ القيس "في أثناء كالمه على قصيدة نسبت إلى " األغاني"وقد أشار إلى ذلك مؤلف كتاب . الموضوع

  طرقتك ھند بعد طول تجنب وھنا ولم تك قبل ذلك تطرق

ظنھا منحولة، ألنھا ال تشاكل كالم امرئ القيس، والتوليد فيھا بين، وما دونھا في ديوانه أحد من وھي قصيدة طويلة، وأ: فقال
وال أستبعد ". ..الثقات، وأحسبھا مما صنعه دارم، ألنه من ولد ال سموأل، ومما صنعه من روى عنه من ذلك فلم تكتب ھنا 

  .أن تكون ھذه القصة، قصة الوفاء من صنع ھؤالء الصناع

في التوراة، ومن " صموئيل األول"إن قصة الوفاء ھذه ھي أسطورة استمدت مادتھا من أسفار " Winckler" "ونكلر" ويرى
وال بد لي وقد انتھيت . السموأل وامرؤ القيس: األساطير العربية القديمة نظمت على ھذه الصورة فجعل بطلھا شخصان ھما

وقد ذكروا ". كندة"، فقد نسبه أھل األخبار إلى "دومة الجندل"صاحب " راألكيد"من البحث عن امارة كنده،من االشارة إلى 
ومعنى ھذا إن عائلة تنتمي إلى كنده كانت تحكم ھذا الموضع المھم في البادية، ألنه . انه من السكون، والسكون ھم من كنده

  .ملتقى طرق قوافل وسوق معروف من أسواق الجاھلين

  كنده في العربية الجنوبية

ونريد االن أن . ثم رأينا ما حل بتلك االمارة وكيف تشتت شملھا. على أخبار كنده بنجد وفي العربية الشرقية إلى العراقوقفنا 
   .نتحدث عن دور ھذه القبيلة في العربية الجنوبية
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، وانقضاض لساداتھا" المنذر"يرى بعض الباحثين إن الخصومات التي وقعت في امارة كنده، وتعقب ملوك الحيرة وال سيما 
القبائل التي كانت تخضع لھا عنھا ثم سقوط امارة كنده، دفعت بعشائر كنده إلى االتجاه نحو الجنوب نحو العربية الجنوبية، وال 

  .وكونت لھا امارة كندية بحضرموت. سيما حضرموت، وھي موطنھا القديم، فنزحت اليھا واستوطنت بھا

ه إلى العربية الجنوبية انما كان بعد سقوط حكومتھم وتشتت أمرھم، فقد أشرت وھذا القول يجب أال يفسر على إن مجيء كند
فيما سلف في مواضع إلى وجود كنده في العربية الجنوبية قبل ھذا العھد بزمن طويل، وأشرت إلى ورود اسمھا في نصوص 

  .لسنين، بل ربما كان ذلك قبل الميالدالمسند والى األدوار التي لعبتھا في ايام ملوك سبأ وذو ريدان، قبل اإلسالم بمئات ا

معد يكرب يعفر ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت "في نص أمر بتدوينه الملك " كدت" "كنده"وقد رأينا فيما سلف ورود اسم 
مأسل " "وادي ماسل" "وادي مأسل"وھو من النصوص التي عثر عليھا في ". ويمنت واعرابھا في النجاد وفي المنخفضات 

أي " مذر"لمحارية " كتا"لمناسبة ارسال الحملة العسكرية إلى موضع " مأسل الجمح"دون ووضع قي موضع  وقد".الجمح
" رحبة" "، رحبت"وقد اشتركت في ھذه الحرب قبائل سبأ وحمير و . الذي أعلن الحرب على قبائل ھذه الجھات" المنذر"

" بن ثعلبت"بنو ثعلبة " مذر"واشترك مع المنذر ". جمذح"و " كنده"أي " كدت"واألعراب و ". اليمن" يمنت"وحضرموت و 
من التقويم الحميري أي في صيف " 631"من سنة " ذو القيض" "ذو قيض" "ذ قيضن"وقد أرخ النص بشھر ". ؟شبيع "و 

   .للميالد 516سنة 

غزا القبائل القاطنة في  كان قد بلغ في حروبه مناطق بعيدة عن قاعدة ملكه، وانه ھو الذي" المنذر"ويظھر من ھذا النص أن 
ولعله كان يتعقب عشائر كنده ومن كان يؤازرھا ويعادي ملك الحيرة، حتى بلغ ھذا المكان ".ما سلم جمحن"وادي مأسل الجمح 

". سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت واعرابھا في األطواد والمنخفضات " الذي كان خطا أماميا من خطوط الدفاع لحكومة 
  .على نحو ما ورد في النص" كندة"لمساعدة " معد يكرب"الملك ولھذا السبب ھب 

على " يوسف أسأر" "يوسف اسار"كنده مع مراد ومذحج والقبائل األخرى في الھجوم الذي قام به الملك " كدت"وقد ذكرت 
شرح ايل "يل وقد ورد تأريخ ھذا الھجوم في نص سجله الق. ، وعلى المدن الني كانت تناصرھم"ظفار"األحباش في مدينة 

" نسان" "نسأ"و " حب" "حبم"و " جدنم" "جدن"باالشتراك مع " آل يزأن" "آل يزن" "ال يزن"من " يقبل بن شرحب ايل يكمل
  .لھذه المناسبة" جبأ" "جبا"و " نسن"

" نقلس"مقر األحباش، واستولى على الكنيسة " ظفار"ھاجم " يوسف أسأر" "يوسف اسار"ويتبين من ھذا النص إن الملك 
فقتل سكانھا " مخا" "مخون"، وعين القيل على رأس جيش، ثم سار إلى "األشعر" "أشعرن"، ثم سار بعد ذلك على "القليس"

وقد قتل في ". أشعرن"وعندئذ قام بھجوم ماحق على . ومعاقلھا والسھل" شمر"واستولى على كنيستھا، وھدم جميع حصون 
الف " 280"عشر الف قتيل، وأخذ تسعة آالف وخمسمئة اسير، واستولى على ھذه المعارك عدد كبير من الناس، قتل ثالثة 

   .وأخذت غنائم عديدة أخرى. من اإلبل والبقر والمعز

وفي صعيد . بااللتحاق بالجيش الذي أرسل إلى نجران" شرح ال يقبل" "شرح ايل يقبل"وأمر الملك بعد ھذه المعارك القيل 
فتغلبت جيوش . وقبائل ھمدان وكنده ومراد ومذحج واعرابھا" بن يزن" "آل يزأن" "بني أزأن"ھذه المدينة اجتمع رؤساء 

الملك على ھذه المدينة، وأنزلت بسكانھا خسائر كبيرة في األموال واألرواح، ووضعت األغالل في ايدي األسرى، وقتل من 
وقد ". شرحب ايل أسعد"و " ميفع أشوعس"و " لحيعت برخم: "وكان مع الملك في جيشه من الرؤساء. وجد ھناك من األحابيش

" 518"من التقويم الحميري الموافقة لسنة " 633"من شھور صيف سنة " ذو الفيض" "ذ قيضن"دون ھذا النص في شھر 
  .للميالد

دورا خطيرا في األوضاع السياسية والعسكرية في أيام استيالء الحبش على العربية الجنوبية، كما " كدت" "كنده"وقد لعبت 
وقد دخل رؤساؤھا في اإلسالم، فتبعھم أتباعھم، كما يرد ذلك في كتب . تبين ذلك من الفصل الخاص المتعلق بھذا الموضوعي

  .التواريخ والسير

، كان في جملة الوفود التي قدمت المدينة لمبايعة الرسول في السنة "كنده"ويذكو أھل السير والتواريخ، أن وفدا من وفود 
دخلوا على رسول هللا مسجده، وقد رجلوا اجممھم، وتكحلوا، ". " األشعث بن قيس الكندي"وكان قد رأسه  .العاشرة من الھجرة
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، يفتخر "يا رسول هللا ؛ نحن بنو آكل المرار، وأنت ابن آكل المرار: "، ثم قال األشعث"عليھم جبب الحيرة، قد كففوھا بالحرير
  ".أن كنده كانت ملوكا "، وب "آكل المرار"بجده 

، بمعاوية االكرمين، وانما سمي معاوية األكرمين ألنه ليس في "األشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية"وقد عرف جد 
   .وكان أحد ملوك كنده بحضرموت. في شعر له" األعشى"وكان كريم الطرفين وقد ذكره . آبائه إال ملك أو رئيس

ن وليعة بن شرحبيل بن معاويه من سادات كنده عند ومشرح وجمد وأبضعة بنو معد يكرب ب" مخوس" "مخوص"وكان 
وقد نزلوا المحاجر، وھي . واختصر كل واحد منھم بواد ملكه". ملك"وقد لقب كل واحد منھم نفسه بلقب . ظھور اإلسالم

  .وقتلوا في الردة. ، وقد لعنھم النبي"بني عمرو ين معاوية"أحماء حموھا، وقد عرف ھؤالء بالملوك األربعة من 

معاوية بن " كنده"وولد .ھو كنده" ثور"و ". ثور"وھو والد " عفير بن عدي"رجع النسابون نسب كنده إلى جد أعلى قالوا له وي
ويمثل ھذا النسب صلة كندة بقبائل معد، وارتباط تأريخھا بھا، . كنده وأشرس، وامھما ھي رملة بنت اسد بن ربيعة بن نزار

ويذكر ". كنده الملوك: "تفتخر به، حتى صارت تدعو نفسھا" كنده"و تملك جعل وھ. وتملكھا عليھا قبل اإلسالم بزمن
  ال ينكر الناس منا يوم نملكھم كانوا عبيدا وكنا نحن أربابا: ، كان يفتخر ويقول"امرؤ القيس "، إن الشاعر "الھمداني"

" كنده"وان . لكنده" معد"لملك على ، عين حجرا آكل المرار على معد كلھا، فا"عمرو بن حسان "، وھو "تبعا اآلخر"وان 
  ".لم تزل لھا نزار ومن نزل الحيرة والشام من العرب طعمة ورعية : "كانت تقول

إلى كندة، وھو ثور بن مرح بن معاوية ابن كندي بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن " كنده"وقد نسب بعض النسابين 
. ، إلى غير ذلك من آراء"كندة بن عفير بن الحارث"ونسبه بعض آخر إلى  .أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كھالن

  .، ھو شقيق كنده"الصدف"، وھو جد "مالك"واسمه " الصدف"وقد زعم بعض النسابين إن 

ومن بطون كنده معاوية بن كنده،ومنه الملوك بنو الحارث بن معاوية األصغرابن ثور بن مرتع بن معاوية، أسالف الشاعر 
   .لقيس، وقد حكموا القبائل األخرى من غير كنده، ومنھا قبائل من عدنانامرؤ ا

حميس السكسك بن أشرس بن "ونسب السكاسك إلى ". ، وھو ابو السكون والسكاسك "كنده"،ھو أخو "األشرس بن مرتع"و 
وأخوه بشر . السكون صاحب دومة الجندل من" أكيدر بن عبد الملك"وكان ". تجيب"ومن السكون " وھو كنده بن عفير. ثور

. يذكرون أنه ذھب إلى الحيرة، وتعلم بھا الخط، ثم رجع إلى مكة فتزوج الصھباء بنت حرب أخت أبي سفيان. بن عبد الملك
  .ومنه تعلم أھل مكة الكتابة

ر غمر ذي كنده، نزلت بحضرموت وتآلفت مع الصدف تذكرت األواص": الغمر"ويذكر أھل األخبار أن كنده لما خرجت من 
أھل حضرموت من كنده والصدف " الھمداني"فصارت تحارب معھا، وجعل ".الصدف"والقرابات التي كانت تربطھا ب 

  .وحمير

  فلسطين الثالثة

المذكور عند " Kaisus" "Caisus" "كيسوس"إلى أن " Caussan de Perceval" "كوسان دى برسفال"لقد ذھب 
  ".امرؤ القيس"ھو " Nonnosus" "نونوسوس"و " بروكو بيوس"

إلى " J ulianus" "يوليانوس"، أرسل رسوال ھو"Justinianus" "يوسطنيا نوس"، أن القيصر "بروكو بيوس"ذكر 
"Esimiphaaeus" "ليطلب منه بحكم رابطة الدين والمصالح المشتركة تنصيب أحد أبناء األشراف " السميفع أشوع

، وأن يرسل قوة كبيرة من رجاله يشتركون مع "Maddeni" "عدم"على " K aisus" Caisus" ورؤساء القبائل واسمه 
"  Esimiphaaeus"ھذا قد قتل أحد أقارب " كيسوس"وكان . في غزو مملكة الفرس" Maddenin" وال " سرسين"ال 

كانت وقد ". قيس"ھذا، أي " كيسوس"شيئا آخر عن " بروكوبيوس"والتجأ إلى البادية، ولم يقم أي منھما بالغزو، ولم يذكر 
وكفاءته " قيس"وفي الخبر اشارة إلى شجاعة ". م531"اي قبل سنة " قباذ"إلى الحميريين قبل موت " يوليانوس"سفارة 

   .وحزمه، لھذه األسباب وألسباب سياسية أخرى رغب القيصر في تعيينه رئيسا على معد
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" A retas" "الحارث"حفيد " قيس" "K aisos"كلفه الذھاب في سفارة إلى " يوسطنيانوس"إن القيصر " نونوسوس"وذكر 
" Maadynoi" "معد"كنده و " K indyoi" ھما " Saracynoi" "سرسينوى"ورئيس قبيلتين عظيمتين من أعظم قبائل ال 

وكان القيصر . فذھب البه، ونفذ أوامر القيصر، وعاد إلى بلده سالما. لمواجھته ودعوته للذھاب الى االمبراطور إذا أمكنه ذلك
أن يذھب إلى الحارث ليعقد عھدا معه، كما إن القيصر " نونوسوس"قد كلف جد " Anastasius" "نسطاسيوسأ"
سر "رئيس ال " A lamoundaros" "المنذر"أن يذھب إلى " ابراھيم" "ابراھام"وھو " نونوسوس"، كلف أبا "يوسطينوس"

ثم كلف مرة ثانية في عھد ". يوحنا"و " راتوستيموست"لمفاوضته في فك أسر قائدين كانا أسيرين لديه،ھما " سينوى
وقد تمكن من ذلك، وعاد ومعه أحد أبناء . سفارة اخرى لدى قيس، لعقد معاھدة معه" J ustinianus" "يوسطنيانوس"
مرة أخرى إن يذھب " ابراھيم"وكلف ". يوسطنيانوس"عند " بوزنطية"ليكون رھينة في " Mauias" "معاوية"واسمه " قيس"

" يزيد"، فقسم واليته على القبائل بين أخويه "بوزنطية"بمھمة سياسية اخرى، فذھب إليه وأقنعه بالقدوم إلى " سقي"إلى 
"Jezidos " و"Aumorus" "وجاء معه بعدد ال يحصى من مرؤوسيه"فلسطين"، ونال من االنبراطور والية "عمرو ،.  

امرؤ "أي " Amorkesos" اسم عامل عربي سماه " M alchus of Philadilphia" "ملخوس الفيالدلفي"وقد ذكر 
وذكر ". Nokalian" "Nokhalian" ھو بطن " S areceni" كان كما قال رئيسا على بطن من بطون األعراب ". القيس

للميالد الى القسطنطينية ليطلب من القيصر " 473"ذھب في عام " Saraceni" أسقف أھل الوبر ""  Peter" بطرس "إن 
على العرب المقيمين في العربية " فيالرخ" "P hylarchus" "عامل"درجة . أن يمنح ھذا الرئيس" L eo" "ليون". 

  .الحجرية

، ثم ارتحل عنھا ونزل .في األرضين الخاضعة لنفوذ الفرس" ملخوس"وكان ھذا الرئيس يقيم مع قبيلته في األصل كما ذكر 
. د الساسانيين، والقبائل العربية المقيمة في األرضين الخاضعة للرومفي أرضين قريبة من حدود الفرس وأخذ يغزو منھا، حدو

، "I otabe" "ايوتابا"فتمكن بذلك من بسط نفوذه وسلطانه على القبائل حتى بلغ ساحل البحر األحمر، واستولى على جزيرة 
. الحارة أو اآليبة منھا، فتصيب و ھي جزيرة مھمة كان الروم ينزلون فيھا لجمع الضرائب من المراكب الذاھبة إلى المناطق

كذلك حصل على ثروة . فلما استولى على تلك الجزيرة، صار يجبيھا لنفسه، حتى صار غنيا جدا. الحكومة أرباحا عظيمة جدا
  .عظيمة من الغنائم التي حصل عليھا من غزوه للمواضع المجاورة لھذه الجزيرة والواقعة في العربية الحجرية وأعالي الحجاز

، بعد إن بلغ من النفوذ مبلغه، االتصال بالروم، والتحالف معھم، واالعتراف به عامال "Amorkesos" "امرؤ القيس"اد وأر
أسقف " بطرس"ولذلك أرسل األسقف . رسميا على العرب الذين خضعوا له وعلى العرب المعترفين بسلطان الروم عليھم

لزيارة القسطنطنية، فلما " امرئ القيس"سقف في مھمته، وتوسط في دعوة وقد نجح ھذا األ. قبيلته، ليكون رسوله إلى القيصر
وصل اليھا استقبل بھا استقباال الئقا ورحب به ترحيبا حارا، وال سيما بعد أن أعلن دخوله في النصرانية، فأنعم عليه للقيصر 

. ى وعلى أعراب العربية الحجريةعلى تلك الجزيرة وعلى مواضع اخر" Phylaechus" "عامال"بالھدايا واأللطاف وعينه 
وقبائلھم .ثم عاد مكرسا، بالرغم من أن معاھدة الصلح التي كانت بين الروم والفرس كانت قد حرمت دخول رؤساء األعراب

   .النازحين من مناطق أحد الطرفين في أرضين الطرف الثاني

ومنھا صار " دومة الجندل"، إلى "الحجيرة"و " الوديان"أن يكون ھذا الشيخ قد ھاجر من " الويس موسل"ويحتمل على رأي 
ويتوسع فيھا حتى بلغ " Palestina Tertia" "فلسطين الثالثة"،والمناطق المجاورة لھا من "العربية الحجرية"يغزو أعراب 

لطريق البري المھمة التي كانت محطة تجارية خطيرة لالتجار مع الھند، وفي ا" Iotabe" ساحل البحر، فتحكم في جزيرة 
  .المھم الذي يربط ديار الشام بالعربية الجنوبية، فحصل على سلطان واسع ونفوذ عظيم

االسم الذي " Hainu" "حاينو" "حينو"، أخذ تسميته ھذه من "بطلميوس"التي ذكرھا " Ainu"ولعل ھذه الجزيرة ھي جزيرة 
  ".بني جدان"أن سكانھا قوم يعرفون ب " ياقوت"وذكر ". تيران" "تاران"ويظن انھا جزيرة . كانت تعرف به عند األنباط

على " Dux"للميالد في أيدي ألروم، استولى عليھا حاكمھم " 490"إن ھذه الجزيرة كانت في عام " ثيوفانس"ويحدثنا 
بعد مدة أو من خلفائه " امرئ القيس"ويدل خبر ھذا المؤرخ على إن الروم انتزعوا ھذه الجزيرة من . فلسطين بعد قتال شديد

ولعلھم استولوا عليھا بعد وفاة ھذا العامل على أثر نزاع وقع بين أوالده وورثته . ليست طويلة من استيالء امرىء القيس عليھا
  .أضعف مركز اإلمارة، فانتھز الروم ھذه الفرصة وانتزعوا ما تمكنوا من انتزاعه من أمالك ھذا الرئيس

موضع معروف قرب الكوفة على سمت الشام، وھو موضع ينطبق عليه " لنخيلةا"و ". النخيلة"ھو " NokaLIAN"ويظن إن 
   .من انه كان في أرض كانت تحت نفوذ الفرس" ملخوس"ما ذكره 



 

632 
 

" أبو كرب"رئيس يدعى " Justinianus" "Joustinianus" " يوسطنيانوس"وكان يحكم ھذه المنطقة في ايام 
"Abochorabus"فقبلھا منه، وعينه رئيسا . النخيل، وھبھا إلى القيصر، وكانت له واحة خصبة مزروعة ب "

Phylarchus " على أعراب "Saracens "فحمى له الحدود من غزو األعراب،ومنع اعتداء القبائل في الداخل. فلسطين .
، "معد"أي " Maddeni" إن ھناك أعرابا آخرين كانوا يجاورون أعراب ھذا الرئيس، يدعون ب " بروكوبيوس"وذكر 

ومعنى ھذا . ويظھر من كالم ھذا المؤرخ إن قبائل معد كانت في أيامه تابعة لحمير. أي الحميريون" Homeritae" كمھم يح
وفي كالمه ھذا تأييد لروايات األخباريين الذين يتحدثون عن . إن نفوذھم كان قد امتد في ھذا العھد حتى بلغ أعالي الحجاز

أو " بروكوبيوس"وليس في الذي أورده . وقعت بين العدنانيين والقحطانيينبلوغ التبابعة ھذه األماكن، وعن حروب 
. ومجرد تشابه االسمين ال يمكن أن يكون حجة على انھما لمسمى واحد". امرؤ القيس"ھو " قيسا"، ما يثبت إن "نونوسوس"

" كنده"دليال على انه كان حتما من ال يكون " معد"و " كنده"كان رئيسا على قبيلتي " قيسا"من إن " نونوسوس"ثم إن ما ذكره 
لذا فنحن ال نستطيع الجزم في الوقت الحاضر بتعيين ھوية ھذا . الشاعر الذي يعرفه األخباريون" امرأ القيس"أو انه كان حتما 

  .الرئيس

  مملكة الغساسنة: الفصل االربعون

وقد استمر ملكھم ". الغساسنة"وب " آل جفنة"، وب "آل غسان"وحكم عرب بالد الشام في دولة البيزنطيين، عرب عرفوا ب 
   .منافسوھم في العراق" آل لخم"فلما فتح المسلمون بالد الشام،زالت حكومتھم، وذھب سلطانھم كما ذھب ملك . إلى اإلسالم

ن، بزبيد وربيع، نزل عليه ال غسا" عك"، ببالد "غسان"في زعم األخبارين من اسم ماء يقال له " غسان"وقد نقلت كلمة 
وأصلھم من األزد، بعد خروجھم من اليمن قبيل حادث سيل العرم أو بعده، فلما أقاموا عليه وشربوا منه،أخذوا اسمھم 

. ولم يحدد أھل األخبار زمان حدوث سيل العرم، وتھدم السد". آل غسان"، وعرف نسلھم بالغساسنة وب "غسان"منه،فسموا 
وحادث تصدع . م عن ھذا الحادث في تحديد وقت وصول الغساسنة إلى بالد الشاملذلك ال نستطيع ان نستنبط شيئا من رواياتھ

فقد تصدع السد مرارا ورم . السد لم يكن حادثا واحدا، حتى نعتبره مبدأ لتأريخ ھجرة االزد وغيرھم من قبائل اليمن فى الشمال
سالم بزمن، وقد بقيت ذكراه عالقة في الذاكرة إلى والذي يفھم من أقوال األخباريين أن ھذا التصدع كان قد وقع قبل اإل. مرارا

  .أيام اإلسالم

على رأي، أو " جفنة بن عمرو مزيقياء ين عامر"وأما سبب تسميتھم بآل جفنة وبأوالد جفنة، فالنتسابھم الى جد أعلى يدعونه 
، "الكرم"، وھو "الجفن"وفة، أو من المعر" الجفنة"إما من " جفنة"إن " ابن دريد"ويذكر . قبيلة من غسان من اليمن"جفنة"إلى 

، ھو خطأ تقوله العامة، وان "وعند جھينة الخبر اليقين: "ويذكر إن المثل المشھور بين الناس. وجفن السيف وجفن اإلنسان
  ".وعند جفينة الخر اليقين : "صوابه

ھا األخباريون في جملة ممتلكات ولم نظفر حتى االن باسم غسان في نصوص المسند، كذلك لم نظفر به في األرضين التي عد
  .ھذه القبيلة

، وھو ابن عامر ماء "مزيقيا"ويزعم األخياريون إن الذي قاد الغساسنة في خروجھم من اليمن، ھو عمرو المعروف ب 
ن ولھم في نسبه على ھذا النحو م. السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن األزد بن الغوث

   .أقوال وحكايات.ذكر اآلباء واألجداد واأللقاب

لما خرج من اليمن في ولده وقرابته ومن تبعه من أألزد، أتوا بالد " عمرو بن عامر مزيقياء"إن " ابن قتيبة الدينوري"وروى 
. جعوا اليھم، فأذنوا لھم، وسألوھم أن يأذنوا لھم في المقام حتى يبعثوا من يرتاد لھم المنازل وير"سلمقة" "سملقة"عك، وملكھم 

الحارث بن عمرو، ومالك بن عمرو، وحارثة بن عمرو، ووجه غيرھم روادا فمات : فوجه عمرو بن عامر ثالثة من ولده
عمرو إبن عامر بأرض عك قبل أن يرجع إليه ولده ورواده، واستخلف ابنه ثعلبة بن عمرو،وان رجال من األزد يقال له جذع 

، ووقعت الحرب بينھم، فقتلت عك أبرح قتل وخرجوا ھاربين فعظم ذلك على ثعلبة بن "سملقة"سلمقة بن سنان احتال في قتل 
عمرو، فحلف أن ال يقيم، فسار ومن اتبعه حتى انتھوا إلى مكة وأھلھا يومئذ جرھم، وھم والة البيت، فنزلوا بطن مر وسألوھم 

زد عليھم، فأجلوھم عن مكة، ووليت خزاعة البيت، فلم يزالوا والته أن يأذنوا لھم في المقام معھم، فقاتلتھم جرھم، فنصرت األ
إلى مكة، فحارب خزاعة بمن تبعه، وأعانه قيصر عليھا، وصارت والية البيت له ولولده، فجمع قريشا، " قصي"حتى صار 

ر بعضھم إلى فلما رأوا ضيق العيش شخصوا، فصا. وكانت في األطراف والجوانب، فسمي مجمعا، وأقامت األزد زمانا
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" آل جفنة"وصار قوم إلى عمان،وصار قوم إلى الشام، فھم . ومن تبعه" جذيمة بن مالك بن األبرش"منھم . السواد، فملكوا بھا
إلى قيصر يستأذنه في انزالھم، . وصار جدع بن سنان قاتل سلمقة إلى الشام أيضا، وبھا سليح، فكتب ملك سليح. ملوك الشام

ھا لھم، وأن عامل قيصر قدم عليھم ليجيبھم فطالبھم وفيھم جذع، فقال له جذع خذ ھذا السيف رھنا فأذن له على شروط شرط
خذ من جذع : فقال بعض القوم. اجعله في كذا وكذا من أمك، فاستل جدع السيف فضرب به عنقه: فقال له العامل. أن نعطيك

   ".ما أعطاك، فذھبت مثال

وجه اليھم ألف رجل وجمع له جذع من األزد من أطاعه، فقاتلوھم فھزموا الروم، فمضى كاتب العامل إلى قيصر فأعلمه، ف
ولما صار جذع إلى يثرب وبھا اليھود، . واخذوا سالحھم، وتقووا بذلك، ثم انتقلوا الى يثرب وأقام بنو جفنة بالشام وتنصروا

خر، فشكوا إليه ذلك، فسار نحو اليھود حتى قتل حالفوھم، وأقاموا بينھم على شروط فلما نقضت اليھود الشروط، أتوا تبعا اآل
  .منھم وأذلھم وصار األمر في يثرب لالزد

وتزعم : "بعض اآلراء الواردة في ذلك، فقال" حمزة"وقد ذكر . ولالخباريين تفاسير في سبب تلقيب عمرو بن عامر بمزيقياء
وسمي . حلتين لئال يلبسھما غيره، فسمي ھو مزيقياءاألزد أن عمرا انما سمي مزيقياء ألنه كان يمزق كل يوم من سني ملكه 

إنما سمي مزيقيا، ألن األزد تمزقت على عھده كل ممزق عند ھربھم من سيل العرم، فأتخذت : فھذا قول وقيل. ولده المزاقية
التفسير األخير، إلى ھذا " نولدكه"ومال ". ذھبت بنو فالن أيادي سبأ: العرب افتراق األزد عن أرض سبأ بسيل العرم، فقالوا

  .)فجعلناھم أحاديث ومزقناھم كل ممزق، إن في ذلك آليات لكل صبار شكور(. فرأى أنه مأخوذ من اآلية
، "نولدكه"وأما ما ذھب إليه . واقتداره" عمرو"ويظھر أن الغساسنة اخترعوا أسطورة تمزيق الثياب، لالشارة إلى غنى جدھم 

ھذا التفسير الثاني الذي رواه األخباريون في تفسير الكلمة الخاص بتفرق األزد فھو في نظري نوع من الظن، استخرجه من 
  .عن أرض سبأ لحدوث السيل

ثعلبة العنقاء بن عمرو بن عامر ومنھم األوس " ، فنزل المدينة رھط .وقد زعم أنه نزح معھم من اليمن قومھم من األزد
اعة،ونزل جفنة بن عمرو بن عامر بالشام،وھم الغساسنة ونزل والخزرج،ونزل مكة رھط حارثة ابن عمرو بن عامر،وھم خز

. فوصل اھل األخبار بذلك تأريخ خزاعة واألوس والخزرج وآل لخم بآل غسان". لخم في العراق ومنھم المناذرة أو آل نصر
   ".سيل العرم"وجعلوا ابتداء ظھورھم في أماكنھم منذ ذلك العھد، أي منذ وقوع حادث 

، واتصال نسبھم "عمرو بن عامر"يون في ذلك شعرا لنفر من األنصار، ورد فيه انتساب أھل يثرب إلى وقد روى األخبار
  : ، يقول فيه"حسان بن ثابت"من ذلك شعر للشاعر األنصاري المعروف . بنسب غسان

  ألم ترنا أوالد عمرو بن عامر لنا شرف يعلو على كل مرتقى

  : ومن ذلك شعر زعم ان قائله أحد األنصار ھو

  أنا ابن مزيقيا عمرو،وجدي أبوه عامر ماء السماء

فاألنصار، أي أھل يثرب، وھم من األوس والخزرج، ھم من الدوحة التي أخرجت الغساسنة، وقد ظھر تأريخھم في يثرب بعد 
   .حادث سيل العرم على نحو ما رأيت

يد كثيرا على افتخارھم بآل لخم،مع انھم على حد قولھم من أصل واحد، وقد افترقوا جميعا في وافتخار أھل يثرب بآل جفنة يز
. ونجد لحسان بن ثابت شعرا في الغساسنة، ھو أضعاف ما قاله في المناذرة. وقت واحد، وھم في درجة واحدة من القرابة

عطايا التي كان ينالھا حسان وأمثاله من الغساسنة ويظھر إن لقرب الغساسنة من يثرب، وللمصالح االقتصادية، وللھبات وال
وأما عن نعت عامر بماء السماء، فقال .. بيسر وسھولة، لقربھم منھم، أثر كبير في ھذا المدح والتعصب لغسان على ال لخم

وقد ". السماء عامر لنا بدل ماء: -انه انما سمي ماء السماء ألنه أصابت األزد مخمصة، فمانھم حتى مطروا، فقالوا : "حمزة
من " ماء السماء بن عروة"و " المنذر بن امرئ القيس اللخمي"من غير غسان، منھم " ماء السماء"عرف أشخاص آخرون ب 

". أوالد ماء المزن"الغساسنة الذين جاءوا من بعده ب " حسان بن ثابت"وقد نعت ". ابن الكلبي"على زعم " الحيرة"ملوك 
، وماء السماء ھو المطر،وذلك كناية عن الجود "بني ماء السماء: "، أي"والد ماء السماءأ"يريد بذلك ". المطر=المزن"و

والمطر ھو غوث للناس ورحمة والجود ھو غوث لمن يجاد عليه، فھو بمنزلة المطر لألرضين فقصد . والكرم واإلغاثة
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قد عرف بكرمه وسخائه، فنعت بھذا وقد يكون جد الغساسنة . ، للناس بمنزلة المطر لألرض"ال غسان"الشاعر بذلك إن 
وال أستبعد أن تكون ھذه النعوت من النعوت التي أطلقھا الشعراء على المذكورين، فالزمتھم . النعت الدال على السخاء والجود

  .حتى اليوم

، أن "بمحمد بن حبي"وقد ذكر ". عرب الروم من آل ثعلبة"وقد أشير إلى ". ثعلبة"ونسب آل غسان إلى جد آخر، يعرف ب 
ابن عمرو بن المجالد بن عمرو بن عدي " ثعلبة"، ھو "سليح"، وانتزع الملك من "الضجاعمة"رئيس غسان الذي قضى على 

   .المذكور" ثعلبة"ومن نسله كان ملوك غسان، فھو اذن . بن مازن بن األزد

يحكمون ھذه المنطقة قبلھم، ويدعون ب ويظھر من روايات األخباريين أن الغساسنة اخذوا الحكم بالقوة من أيدي عرب كانوا 
  ".سليح ابن حلوان"، وھم من "الضجاعمة"

إلى " ابن دريد"وقد نسبھم". سليح بن حلوان بن عمران ابن الحاف بن قضاعة"وبنو سليح، ھم عرب ينسبھم النسابون إلى 
سليح بن عمرو بن "إلى " السكري"ھم ونسب". التزيديين"جد " تزيد"شقيقا ھو " سليح"، وجعل ل "سليح بن عمران ابن الحاف"

" قضاعة"ولكن اختالف النسابين ھذا في نسبھم، يقف عند نھاية سالسل النسب، إذ تنتھي ھذه النھاية في ". الحاف ين قضاعة
أما صاحب كتاب المعارف، فقد جعل سليحا من غسان، إال أنه عاد فاستدرك . ، ھم من قضاعة"سليحا"حيث يتفق الكل أن 

  ".ويقال من قضاعة : "بقوله على ذلك

بقوا في بالد الشام، اذ ذكروھم في أخبار الفتوح، وكانوا في جملة من أقام على " بني سليح"وقد ذكر أھل األخبار إن 
  .في ايام المھدي" قنسرين"وقد أسلم قسم منھم، وكانوا في . النصرانية من عرب الشام

ن الھبولة ملك الشام، جعلوه من معاصري حجر بن معاوية ين الحارث ومن ملوك سليح الذين ذكرھم األخباريون زياد ي
الكندي اكل المرار، وذكروا انه سمع بغارة قام بھا حجر على البحرين، فسار إلى أھل حجر ومن تركھم،فأخذ الحريم 

عادوا عن غزوھم  فلما سمع حجر وكنده وربيعة بغارة زياد،. واألموال وسبى ھند بنت ظالم بن وھب بن الحرث بن معاوية
عوف بن محلم بن ذھل بن شيبان، وعمرو ين أبي ربيعة ابن ذھل بن شيبان : في طلب ابن ھبولة، ومع حجر أشراف ربيعة

، فانھزموا، ووقع زياد "ابن الھبولة"دون عين أباغ، فحمل أتباع حجر على أتباع " البردان"فأدركوا قوم زياد ب . وغيرھما
   .اسيرا ثم قتل

الخبر، ويعلمان . يتجسسان له" زياد"إلى عسكر " صليع بن عبد غنم"و " سدوس ين شيبان"أرسل " حجرا"ية إن وتذكر روا
على زياد واعتنقه " سدوس"علم العسكر،ثم عادا فأخبراه بخبره، فسار على جيش ابن الھبولة، واقتتلوا قتاال عنيفا،فشد 

سده فطعن زيادا فقتله، فغضب سدوس ألنه قتل أسيره، وطالب ح" عمرو بن أبي ربيعة"وصرعه، وأخذه أسيرا، فلما رآه 
  .بديته، دية الملوك، فتحاكما إلى حجر، فحكم على عمرو وقومه لسدوس بدية ملك، وأعانھم من ماله

اذ ال ينسجم ھذا القول مع ما يذكره أھل األخبار  في وقت متأخر" زياد بن الھبولة"ويقتضي على ھذه الرواية إن يكون ملك 
ولو أخذنا بالخبر المتقدم، وجب علينا القول بأن زيادا كان يحكم في ايام الغساسنة . كان قبل الغساسنة" بني سليح"ن إن ملك م

  .القبل ذلك

لم يكن ملكا على الشام، ألن ملوك سليح كانوا بأطراف الشام مما يلي البر من " زياد بن ھبولة"أن " ابن األثير"وقد ذكر 
والبالد للروم، ولم تكن سليح وال غسان مستقلين بملك الشام وال بشبر واحد، وزياد ابن ھبولة السليخي  فلسطين إلى قنسرين

ثم خلص من قوله برأي توفيقي، بأن افترض إن . ولم يكن زياد آخر ملوك سليح. من أقدم من حجر آكل المرار بزمان طويل
  .ا على بعض أطراف الشام، فھو غير ذلك الملك المذكورزياد بن ھبولة المعاصر لحجر كان رئيسا على قوم او متغلب

   .ھو غالب بن ھبولة ملك من ملوك غسان: عن ذلك اليوم،ولم يذكر إن ابن ھبولة من سليح، بل قال" أبو عبيدة"وقد تحدث 

. ف بن ضجعممنھم داوود اللثق بن ھبالة بن عمرو بن عو: "على ھذا النحو" زياد بن ھبولة"وقد تحدثت بعض الروايات عن 
وھو . وھو الذي أغار على حجر آكل المرار. كان ملكا. كان ملكا، ومنھم زياد ابن ھبالة بن عمرو بن عوف بن ضجعم

اما الروايات . شقيقا له" داوود اللثق"، وجعلت "ھبالة"فجعلت والد زياد رجال اسمه ". محرق، وكان أول من حرق بالنار 
،فھبولة على ھذا وھبالة أخوان، وزياد "ھبولة ابن عمرو بن عوف"اي انه أخو " ھبالة"ا ل ابن" داوود اللثق"الشائعة، فتجعل 
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، وقد عينه ملك "النعمان ابن عمرو بن مالك: "، فھم"أبن قتيبة الدينوري 0"على رواية " سليح"وأما ملوك . و داوود ابنا عم
ولم يملك : قال. ، وھو ابن مالك"عمرو"الك وھو ابنه، ثم بعد إن دانوا بالنصرانية، ثم م - على حد قوله  -الروم على قومه 

  .إلى الغساسنة" عمرو"اذ انتقل الملك فيما بعد . منھم غير ھؤالء الثالثة

فھم على ھذا ". بني ضجعم بن حماطة بن سعد بن سليح بن عمرو بن الحاف بن قضاعة"إلى " الضجاعمة"ونسب األخباريون 
  ".بني سليح"ئل قضاعه، وقد حكموا بعد حكم ومن قبا" بني سليح"النسب، ومن 

والدا " سعد بن سليح"من النسب، بأن جعلوا " حماطة"، أي باسقاط اسم "سعد بن سليح"الى " ضجعم"ونسب بعض األخباربين 
وذكر بعض منھم إن . المذكور" زياد بن ھبولة"وھو شقيق " داوود اللثق بن ھبولة بن عمرو"وقد ذ كروا إن منھم . لضجعم

  ".ھبالة بن عمرو ابن عوف بن ضجعم"ھو شقيق " داوود بن ھبولة"

   ".دير الداوود" "دير داوود"واليه ينسب . كان قد اعتق النصرانية، و كان قد عمل للروم" داوود اللثق"ويظھر إن 

ر من روايات ويظھ". داوود"، كان أخا ل "حجرا آكل المرار"الذي حارب " زياد بن ھبولة"ويظھر من بعض الروايات إن 
، وھو "جفنة"، فمعنى ھذا إن "حجرا آكل المرار"ھذا حارب " زيادا"واذا اخذنا برواية من زعم إن . أخرى انه كان ابن عم له

ھو " نسطورس"إن ملكا من ملوك الروم اسمه " حمزة"وقد زعم ". زياد"مؤسس إمارة ا ل جفنة، أي الغساسنة، قد حكم بعد 
على عرب بالد الشام ھو " جفنة"وذھب بعض أھل األخبار إلى إن القيصر الذي عين . شامالذي ملك جفنة على عرب ال

فتكون نھاية حكم الضجاعمة . للميالد" 518"حتى سنة " 491"األول، الذي حكم من سنة " A nastasius" "أنسطاسيوس"
  .في ھذا العھد" ال جفنة"وبداية حكومة 

الذين نصبھم الروم على عرب بالد الشام، حر ف اسمه فصار " P hyiarch" "العمال"أحد " Zocomus"ھو " ضجعم"و 
على ھذه " T heophylactus" "ثيوفلكتوس"وقد ذكره . وقد حكم في أواخر القرن الرابع للميالد. على الشكل المذكور

  .نساك النصارىوذكر انه ھو وقبيلته دخلوا في النصرانية وان هللا وھبه ولدا بفضل دعاء ال" "Zeokomos: "الصورة
وقد كانوا مثل سائر القبائل المستعربة المستنصرة ضد . وقد كان الضجاعم من القبائل العربية المعروفة عند ظھور اإلسالم

لقد ". ابن الحدرجان"في عنادھم ومقاومتھم لخالد بن الوليد،و كان رئيسھم اذ ذاك ھو " دومة الجندل"اإلسالم، وقد وقفوا مع 
، حكمت القبائل "M avia" "Mawiya" "Mauia" "ماوية"ليونان والسريان إلى ملكة عربية دعوھا أشار المؤرخون ا

" والنس"، ويظھر إن ھذا الھجوم كان قد حدث بعد ترك القيصر "فينيقية"العربية الضاربة في بالد الشام،وھاجمت فلسطين و 
"V alens" "4 36  - 378الروم مرارأ، وانتصرت غير مرة، ثم تصالحت وقد حاربت ". م 378"انطاكية وذلك سنة " م

، فوافق القيصر .وكان من جملة ما اشترطته عليھم أن يسقف على عربھا راھب يدعى موسى كان يتعبد في بادية الشام. معھم
   .على ذلك، وكان ھذا الراھب كاثوليكيا معارضا لمذھب أريوس

كانت عنيفة كاسحة، أنزلت الدمار والخراب بقرى وبمدن عديدة، ويذكر المؤرخون أن غارات تلك الملكة على حدود الروم، 
". A rabici Limites" "الحدود العربية"وقد شملت تلك الغارات أرض فلسطين و . والحقت خسائر فادحة باألرواح والمال

  ".Saracene" "سرسين" "سارسين"وتذكر أن عربھا كانوا من ال 

ا، ويظھر أن نزاعا وقع بينھا وبين الروم أدى إلى توتر العالقات بينھما، آل إلى الحكم بعد وفاة زوجھ" ماوية"وقد وليت 
ولما عجز الروم من االنتصار عليھا، استعانوا ببعض سادات القبائل للتغلب عليھا، ولما . ھجوم الملكة على حدود الروم

  .نحو ما ذكرتوجدوا إن القبائل لم تفعل شي، اضطروا على التفاوض معھا، وعلى ترضيتھا على 

وقد كان من مصلحة الروم تنصر األعراب، ألن في . بنشاط كبير في نشر النصرانية بين العرب" Moses"وقد قام موسى 
  .تنصرھم تأييدا لھم، حتى وان خالف مذھبھم مذھب الروم

اسمه، قال إنه ، غير أنه لم يذكر "Ammianis" "أميانوس" عربي أشار إليه المؤرخ " عامل" "ماوية"وقد حكم قبل 
"Assanitarum " السرسين"وإنه من" ، "Phylarchus Saracenorum Assanitarum" و قد حكم في أيام ،
الغساسنة، " Assanitae" "اسانيته"ويظن البعض أن مراد المؤرخ ب ". م J ulian" "1 36 - 363" "جوليان" "يوليان"

  ".غسان"أي إن الكلمة من أصل 
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" آل جفنة"، كان في أيام الغساسنة، و أنھا ازعجت الروم في وقت كان فيه "ماوية"أن حكم الملكة  غير أن ھذا الظن معناه
كان قبل تولي " ملوية"لذلك أرى إن حكم . وھذا ما ال تؤيده الموارد التاريخية المتوفرة لدينا االن. على عرب بالد الشام

كم في األقسام الجنوبية من بادية الشام، ومنھا أخذت تھاجم حدود الحكم رسميا من الروم، أو إن الملكة كانت تح" الغساسنة"
، ولم يكن حكم الغساسنة متمكنا إذ ذاك، فاستغلت "مصر"و " فينيقية"الروم المؤلفة لكورة فلسطين، وتتوغل بھا حتى بلغت 

   .ھذا الضعف، وأخذت تھاجم الحدود

وقد صيره من صميم أھل اليمن، ملك ". فالغ ابن يغور" "غ بن ھورفال"وزعم المسعودي أن ملك العرب بالشام يعود إلى أيام 
وكانت قضاعة . ثم انتقل ملك الشام على رأيه أيضا إلى الروم". أيوب بن رزاح"، وھو "سومات" "يوتاب"ثم ترك الحكم إلى 

انية على من حوى الشام من مالك بن حمير أول من نزل الشام، وانضافوا إلى ملوك الروم،فملكوھم بعد أن دخلوا في النصر
تم ". الحواري بن النعمان"ثم ملك بعده عمرو، ثم . وكان النعمان بن عمرو بن مالك أول من تولى من تنوخ بالشام. من العرب

  .وانتقل الملك منھم الى آل غسان. انتقل الملك إلى سليح

فأقبلت غسان في جمع عظيم . يرھا للروميجبون من نزل بساحتھم من مضر وغ - كما يذكر األخباريون  -وقد كانت سليح 
. فأبوا عليھم، فقاتلھم سليح، فھزموا غسان. إن أقررتم بالخرج،وإال قاتلناكم:يريدون الشام حتى نزلوا بھم، فقالت سليح لھم

. فرضيت غسان بأداء الخرج اليھم. ثعلبة بن عمرو بن المجالد بن عمرو بن عدي بن مازن بن األزد! ورئيس غسان يومئذ 
جذع بن عمرو "حتى قتل .فكانوا يجبونھم لكل رأس دينارا،ودينارا ونصفا،ودينارين في كل سنة على أقدارھم فلبثوا يجبونھم

فتنادت سليح بشعارھا وتنادت غسان . جابي سليح،وھو سبيط بن المنذر بن عمرو ابن عوف بن ضجعم بن حماطة" الغساني
وخاف ملك الروم أن يميلوا مع فارس عليه، فأرسل إلى ثعلبة، . ، فأبارتھم غسان"المحفف"فالتقوا بموضع يقال له . بشعارھا

وقد قتلتم ھذا الحي، وكانوا أشد حي في العرب وأكثرھم عدة وإني جاعلكم مكانھم، . أنتم قوم لكم بأس شديد وعدد كثير: فقال
تل من الروم بأداتھم، وان دھمنا دھم من العرب إن دھمك دھم من العرب أمددتكم بأربعين الف مقا: وكاتب بيني وبينكم كتابا

وكان . فملك ثعلبة وتوجه. فقبل ذلك ثعلبة،وكتب الكتاب بينھم. فعليكم عشرون الف مقاتل على أن ال تدخلوا بيننا وبين فارس
   ".ديقيوس"ملك الروم يقال له 

وقد ". خذ من جذع ما أعطاك: "ن المثلوقد تحدث األخباريون وأصحاب كتب األمثال عن ھذا الحادث في معرض كالمھم ع
اتفقوا كلھم في اسم القائل، وھو منصوص عليه في المثل، ولكنھم اختلفوا في اسم المقتول، فقال بعضھم انه سبيط، وقال 

  .انه كان رجال من الروم: انه سبطة، ويقول بعض آخر: آخرون

وذلك أن الحرب لما ثارث ". يوم حليمة"على الضجاعمة ھو وقد زعم بعض أھل األخيار،إن اليوم الذي انتصر فيه الغساسنة 
، كان لرئيس غسان ابنة جميلة يقال لھا "خذ من جذع ما أعطاك" بين الضجاعمة والغساسنة للسبب الذي ذكرته وقالوا 

  ".مة بسرما يوم حلي: "فقالوا. فأعطاھا خلوقا لتخلق به قومھا، وانتصر الغساسنة بذلك اليوم على الغساسنة". حليمة"
والى داوود ينسب دير داوود، وذالك ". داوود اللثق"القتيل إلى المنذر بن داود، ويظھر انه قصد " سبطة"ونسب ابن خلدون 

  .كما أشرت إلى ذلك قبل قليل. يدل على انه كان نصرانيا

"  Phylarch" "فيالرك"كان عامال .الذي قيل إنه" Aspehetos" "Aspehbet" "Aspatylatos"سبطة"وعندي أن 
، وذلك في أواسط القرن الخامس للميالد، "Arabia Provincia" "الكورة العربية"فأغار على . عربيا من عمال الفرس

  .وأعلن نفسه عامال على األرضين التي استولى عليھا، واعترف به وبأبنائه عماال عليھا

ا بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطربف بن وزعم المؤرخ حمزة أن أول ملك ملك من غسان ھو جفنة بن عمرو مزيقي
وقد زعم انه ملك في أيام نسطورس، وھو الذي ملكه على . امرئ القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن ابن األزد بن الغوث

الذين يدعون الضجاعمة، ودانت له قضاعة ومن بالشام من الروم، وبني جلق .فلما ملك، قتل قضاعة من سليح. عرب الشام
   .وكان ملكه خمسا واربعين سنة وثالثة أشھر. قرية وعدة مصانع، ثم ھلكوال

، كما "ل جفنة1"وبجفنة ھذا سمي ملوك الغساسنة . بجفنة ھذا في قصيدته الني افتخر فيھا بنسبه" حسان بن ثابت"وقد ابتدأ 
نة أول ملك ملك من غسان، وجف: "، حيث قاله"األصمعي"والى ھذا الرأي ذھب ". آل لخم"ب " المناذرة"سمي خصومھم 

نسب األصمعي له وصية زعم أنه أوصى بھا "وقد . واليه تنسب ملوك غسإن الني ذكرھا حسان بن ثابت األنصاري في شعره
  .بنيه في كيفية السير بالناس، وتسيير الملك
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ئ القيس بن ثعلبة بن وعند المسعودي إن اول من ملك من بني غسان بالشام الحارث بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امر
مازن بن غسان بن األزد بن الغوث، ومن بعده الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو بن عامر بن حارثة،وھو ابن مارية ذات 

وسمي بمحرق ألنه ". محرق"أما ابن قتيبة، فذھب الى إن أول من ملك منھم ھو الحارث ابن عمرو المعروف ب . القرطين
  .رھا، وھو الحارث األكبر ويكنى بأبي شمرأول من حرق العرب في ديا

فأيد بذلك رواية من يرى انه أول ". ھو محرق، وھو أول من عذب بالنار"وقد ذكر ابن دريد إن الحارث بن عمرو بن عامر، 
  .من عذب وحرق الناس بالنار

الد بن عمرو بن عدي بن ثعلبة بن عمرو بن المج"إلى أن أول من ملك من الغساسنة بالشام ھو " محمد بن حبيب"وذھب 
أمر تولي رئاسة عرب بالد " ديقيوس"بالضجاعمة فعھد إليه ملك الروم " جذع"، وذلك بعد فتك "عمرو بن مازن بن األزد

   .الشام، وملكھه وتوجه، فصار بذلك أول ملك من ملوك غسان، على نحو ما ذكرته قبل قليل

وقد نجل عمرو ". جفنة بن عمرو، وھو مزيقيا بن عامر ماء السماء"الذي صيره حمزة أول من ملك من غسان، ھو " جفنة"و 
، وحارثة، وأبو "العنقاه"جفنة، والحارث وھو محرق، وثعلبة وھو العنقاء : بن عامر على رواية ابن خلدون، جملة أوالد، منھم

رث بن عمرو الذي عده فيكون جفنة على ھذه الرواية أخا للحا. حارثة، ومالك، وكعب، ووادعة، وعوف، وذھل، وواكل
وتولى الحكم بعد جفنة على رواية حمزة ابنه عمرو بن جفنة، . المسعودي وابن قتيبة أول من تملك من الغساسنة في ديار الشام

  .دير حالي، ودير أيوب، ودير ھند: ونسب حمزة إليه بناء عدة أديرة، منھا. وكان ملكه خمس سنين

ثم " وھو الحارث األكبر"وقال عنه ". جفنة"، بعد اسم "بن جفنة بن ثعلبة ين عمرو الحارث"فقد أورد اسم " األصمعي"أما 
وقد قال له فيھا إن ھذه الوصية ھي وصية أبي . وھي وصية نظمھا شعرا" عمرو بن الحارث"ذكر له وصية وصى بھا ابنه 

  .لى، وبھا يا عمر أوصي وفيھا الملك مرسوم

أول من ملك من الغساسنة، فقد جعل الحكم للحارث بن ثعلبة من بعده، ثم البنه جبلة  ، الذي جعل ثعلبة"محمد بن حبيب"وأما 
بن الحارث بن ثعلبة، ثم البنه الحارث، وھو ابن مارية ذات القرطين، ثم للنعمان بن الحارث ثم للمنذر ابن الحارث ثم للمنيذر 

   .بن الحارث، ثم لجبلة بن الحارث

. من بعده" الحارث بن أبي شمر"أول ملوك آل غسان، فقد وضع " لحارث بن عمرو بن محرقا"الذي جعل " "ابن قتيبة"وأما 
. وكان خير ملوكھم، وأيمنھم طائرا، وأبعدھم مغارا. انه الحارث األعرج بن الحارث األكبر، وأمه مارية ذات القرطين: وقال

سار إليه المنذر بن ماء السماء في مئة الف، فوجه اليھم وكان . ، فسبى من أھلھا، ثم اعتقھم بعد ما قدم الشام"خيبر"وكان غزا 
مئة رجل، فيھم لبيد الشاعر وھو غالم، وأظھر انه انما بعث بھم لمصالحته، فأحاطوا برواقه فقتلوه، وقتلوا من معه في 

بنت يقال لھا  الرواق، وركبوا خيلھم فنجا بعضھم وقتل بعض وحملت خيل الغسانيين على عسكر المنذر فھزموھم، وكانت له
وكان فيمن أسر ". ما يوم حليمة بسر : "كانت تطيب اولئك الفتيان يومئذ وتلبسھم األكفان والدروع وفيھا جرى المثل" حليمة"

يومئذ أسارى من بني أسد، فأتاه النابغة، فسأله اطالقھم، فأطلقھم، وأتاه علقمة ابن عبدة في اسارى من بني تميم، فأطلقھم 
  .وفي جملة من أطلق حريتھم شأس بن عبدة شقيق علقمة. اكراما لشأنه

  : الحارث بن أبي شمر ھذه األبيات"قال في " علقمة بن عبدة"أيضا إن " ابن قتيبة"وروى 

  إلى الحارث الوھاب أعلمت ناقتي بكلكلھا، والقصرين وجبيب

  وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس كل من نداك ذنوب

  .نعم وأذنبة: فقال الحارث

" الحارث بن الحارث بن الحارث"، ھو ابنه "الحارث األعرج بن الحارث األكبر"إن الذي ولي الملك بعد " ابن قتيبة"وزعم 
النعمان بن الحارث، يقول، وھو : وكان له أخوة، منھم. ويسميه بالحارث األصغر ابن الحارث األعرج بن الحارث األكبر

  : الذي قال فيه النابغة
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  وجھه مستقبل الخير سريع التمامھذا غالم حسن 

  للحرث األكبر والحارث األصغر والحرث األعرج خير األنام

  : وله يقول النابغة أيضا، وكان خرج غازيا

  إن يرجع النعمان نفرح ونبتھج ويأتي معدا ملكھا وربيعھا

  ويرجع الى غسان ملك وسؤود وتلك المنى لو أننا نستطيعھا

إذ صيره الملك الثاني، وجبلة ھو أول من يمكن أن نطمئن إلى وجوده من " ارث بن أبي شمرالح"في " ابن قتيبة"وقد وھم 
 550وقد ذكر عنه أنه غزا فلسطين حوالي سنة . عند ثيوفانس" Jabalac" "جبلس"ملوك الغساسنة كل االطمئنان وھو 

. وسي إليه بناء القناطر وأدرج والقسطلوقد نسب حمزة والبطلي. وال نعرف من أمر ھذا الرجل شيئا يستحق الذكر. للميالد
وھو ابن مارية التي يقال لھا . ومنھم جبلة بن الحارث الملك: "على ھذا النحو" ابن دريد"وذكره . وقاال إنه حكم عشر سنين

  ".قرطا مارية

. ملوك آل جفنة، الذي يمكن عده اول ملك نعرف من أمره شيئا واضحا يذكر من "الحارث بن جبلة"ابنه " جبلة"وجاء بعد 
وقد ذكر انه ". Malalas" "مالال"الذي ذكره المؤرخ السرياني " Aretas" "Arethas" "اريتاس" "نولدكه"وھو في نظر 

وأرى إن حكمه كان قبل سنة . للميالد تقريبا" 569"حتى سنة " 529"ويظن أن حكمه كان من حوالي سنة . كان عامال للروم
ومعنى ذلك أنه . للميالد" 528"في حوالي السنة " Alammundarus" "المنذر"أنه حارب للميالد بقليل، اذ ذكر " 529"

  .ولي الحكم في ھذه السنة، أو قبلھا بقليل

  ".الحارث األكبر"وب " الحارث األعرج"وقد عرف الحارث ھذا عند أھل األخبار ب 

وذكر المسعودي ومحمد ". بنت عمرو بن جفنة مارية ذات القرطين،"وذكر حمزة والبطليوسي وآخرون أن والدة الحارث ھي 
بل ھي : ويقال: "على ذلك بقوله" محمد بن حبيب"واستدرك ". مارية بنت األرقم بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة"بن حبيب أنھا 

وھي أخت ھند الھنود امرأة حجر الكندي، وقد ضرب ". مارية بنت ظالم بن وھب بن الحارث بن معاوية ابن ثور، من كندة
   .وكان في قرطيھا مئتا دينار: وقالو". خذوه ولو بقرطي مارية : "المثل بحسنھا، فقيل

و كان حكمه . وقصر أبير ومعان" دعجان"ومصنعة بين " الحفير"وذكر البطليوسي إن الحارث كان يسكن البلقاء، وبھا بنى 
إذ حكم على تقديرھم من حوالي . بأربعين سنة وھو دون العدد الذي يقدره الباحثون لحكمه، حيث قدر. على رأيه عشرين سنة

  .للميالد" 569"حتى السنة " 5 2 9"السنة 

غير أنھم يرون . ويشك بعض الباحثين في صحة نسبة األبنية المذكورة إلى الحارث، اذ يرون أنھا من عمل شخص آخر
  .ولقصر الطوبة". الرحبة"احتمال، بنائه للقصر األبيض في 

  .النعمان والمنذر والمنيذر وجبلة وأبا شمر، ذكر انھم ملوك كلھم: ارث بن جبلة من الولدللح" ابن دريد"وجعل 

وذكر األخباريون ان الحارث بن مارية الغسانى، كان قد اجتبى أخوين من بني نھد اسمھما حزن وسھل، وھما ابنا رزاح، 
ثم تبين . ين للمنذر ذى القرنين عليه حتى قتلھمافحسدھما زھير بن جناب الكلبي وسعى بھما لدى الحارث، وأظھر له انھما ع

، وأبقاه عنده، فلم يطق زھير على .واسترضى الحارث والد القتيلين رزاح. له فيما بعد بطالن قول زھير، فطرده من عنده
وھي قصة من ھذه القصص . ذلك صبرا، حتى تخلص منه بمكيدة انتھت بقتل الحارث له وبرجوع زھير إلى ما كان عليه

  .التي يرويھا األخباريون تشير إلى معاصرة زھير للحارث وللمنذر األكبر ذي القرنين، أي المنذر بن ماء السماء
أمير عرب الفرس، " Alamundarus " "Alamoundros" المنداروس"وقد ذكر مالال إن الحارث بن جبلة حاربت 

" نعمان"، و "Jnophas" "جنوفاس: "، ھما، وذكر معه اسم أميرين"م528"وانتصر عليه في شھر نيسان من سنة 
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"Naaman ." وھو اسم أحد األمراء الجفنيين، سمي باسم جفنة مؤسس تلك " جفنة"ھو " جنوفاس"ان " نو لدكه"و يرى
   .وأما نعمان فھو أيضا اسم أمير من أولئك األمراء الجفنيين. األسرة

مان ملك الحيرة، والحارث بن جبلة، اال انه وھم في اسمه وقد تحدث الطبري عن الحرب التي وقعت بين المنذر بن النع
وقع بين رجل من العرب كان ملكه يخطيانوس على عرب الشام، يقال له خالد بن : "وقال عن الحرب".خالد بن جبلة"فصيره 

من فيھا من جبلة، وبين رجل من لخم، كان ملكه كسرى على ما بين عمان والبحرين واليمامة إلى الطائف وسائر الحجاز و
العرب، يقال له المنذر بن النعمان نائرة، فأغار خالد بن جبلة على حيز المنذر، فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة، وغنم أمواال 
من أمواله، فشكا المنذر إلى كسرى، وسأله الكتاب إلى ملك الروم في انصافه من خالد، فكتب كسرى إلى يخطيانوس، اال انه 

  .عندئذ إلى عقد صلح معه، والى ارضائه" زا كسرى بالده، وتوغل فيھا واضطر يخطيانوسلم يحفل بكتاباته فغ

أيضا إن ھذا الحارث ھو الحارث الذي ذكر عنه المؤرخ مالال انه أخمد ثورة السامربين الذين ثاروا في " نولدكه"ويرى 
  ".529"فلسطين في سنة 

الذين كانوا في " Sarakynou" "سركينوى"ر ملك العرب إن المنذ" Procopius" "بروكوبيوس"وقد ورد في تأريخ 
 "Duxi" "Duce" مملكة الفرس، لما أكثر من الغارات على حدود انبراطورية الروم، وعجز قواد الروم من أرباب لقب 

"Dux " فيالرخ"وسادات القباب من أرباب لقب" "Phylarchus " المحالفين للروم عن صده والوقوف أمامه، رأى
ليقف " ملك"لقب " Arabia"ان يمنح الحارث بن جبلة الذي كان يحكم عرب العربية " Justinianus""يسطانوس"القيصر
ولكن المنذر لم يرعو مع ذلك عن غزو .وقد ذكر إن ھذا اللقب لم يمنح ألحد من قبل". Alamoundaros" "المنذر"بوجه 

إلى أن ھذه الحوادث كانت في سنة " نولدكه"وقد ذھب . نالحدود الشرقية لبالد الشام والعبث بھا مدة طويلة من الزم
   ".م529"

، ولكنه تراجع بسرعة حينما سمع بمجيء قوات كبيرة من قوات "انطاكية"وقد بلغ المنذر في ھجومه على بالد الشام أسوار 
حارث لقب ملك، ذلك ويشك نولدكه في رواية بروكوبيوس بشأن منح ال. الروم، تراجع بسرعة أعجزت الروم عن اللحاق به

  .ألن لقب ملك كان خاصا بقياصرة الروم، فال يمنح لغيرھم

ولم يستعملوا ". ملكة"، فقد لقبت ب "ماوية"ويالحظ أن بعض كتبة اليونان أطلقوا أيضا لقب ملك على األمراء العرب، مثل 
وأما الكتبة السريان، . د قبيلةالتي تعني العامل أو سي" Phylarkos" "Phylarque" "Phylarcos" "فيالرخوس"كلمة 

ولكن نولدكه يرى أن ھذا . في بعض األحيان على نحو ما نجده في الشعر العربي" ملك"فقد لقبوا رؤساء القبائل العربية بلقب 
ة االستعمال ال يمكن أن يكون سندا الثبات أن الروم أطلقوا لقب ملك على الحارث أو على خلفائه رسميا، ألن الوثائق الرسمي

  .لم تطلق ھذا اللقب عليھم

، "Patricius" "بطريق"وثبت وجوده في الوثائق الرسمية، ھو لقب " والذي صح اطالقه من األلقاب على أمراء الغساسنة 
مقرونا بنعت من النعوت " Phylarchus" "Phylarkos" "Phylarcos" "فيالرخوس"أو سيد قبيلة " عامل"ولقب 

كالذي جاء عن المنذر الذي حكم بعد الحارث بن جبلة البطريق الفائق المديح، ورئيس القبيلة التابعة له، أو مجردا منه، 
  ".الحارث البطريق ورئيس القبيلة"، وما ورد عن الحارث "المنذر البطريق الفائق المديح"، و "فالرخوس المنذر"

 لعدد قليل من الخاصة، ولصاحبه امتيازات من ألقاب الشرف الفخمة عند الروم، ولذلك فلم يكن يمنح إال" البطريق"ولقب 
" يسطنيانوس"وقد منح القيصر . ومنزلة في الدولة حتى ان بعض الملوك كانوا يحبذون الحصول على ھذا اللقب من القيصر

"Justinianus" "فكان بذلك أول رجل من الغساسنة يمنح ھذين اللقبين اللذين " فيالرخ"ھذا اللقب، وكذلك لقب " الحارث
   .نتقال منه إلى أبنائه فيما بعدا

ويالحظ إن نص أبرھة الذي ذكر في جملة ما ذكره إن الحارث بن جبلة أرسل رسوال عنه إلى مدينة مأرب ليھنئه بترميمه سد 
فلم يلقبه ". ورسول الحارث بن جبلة: "، أي"ورسل حرثم بن جبلت"مع اسم الحارث، ولكن ذكر " ملك"مأرب، لم يدون كلمة 

، ويدل عدم اطالق أبرھة لقب ملك على الحارث على انه اتبع األصول الدبلوماسية المقررة عند البيزنطيين وان "ملك"بلقب 
  ".م542"وقد كان وصول رسول الحارث أو رسله في سنة . لقب ملك لم يكن لقبا رسميا له مقررا دوليا
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كان قد اشترك في المعركة التي نشبت بين الفرس ويتبين من رواية المؤرخين بروكوبيوس ومالال إن الحارث بن جبلة 
وذكر إن الفرس أسروا رجال اسمه ". بليزاريوس"، وانتھت باندحار الروم، وكان قائدھم "م531"نيسان سنة  19والروم في 

وقد أثار تصرف الحارث في الحرب التي نشبت في سنة ". Dux" "قائد"، وكان حائزا على درجة "Amros" "عمرو"
بين الفرس والروم، شك الروم في إخالصه لھم، والحذر منه، اذ ما كان يعبر ھذا األمير نھر دجلة مع القائد " م541"

بليزاريوس حتى بدا له فرجع إلى مواضعه بعد أن سلك طريقا آخر غير الطريق الذي اتبعه معظم الجيش دون أن يقوم بعمل 
صداقته لھم، وجعلھم في يحذرون منه ويراقبون حركاته، خوفا من  وھذا مما حمل الروم على الشك في. يذكر في ھذه الحرب

  .انقالبه عليھم وإلحاقه األذى بھم واتفاقه سرا مع الفرس

، وانتھى بسقوط ملك الحيرة قتيال في معركة حدثت في سنة "م544"وقد عاد النزاع فتجدد بين الحارث والمنذر حوالي سنة 
ويظھر أن . وھذه المعركة ھي معركة يوم حليمة على رأي نولدكه. رب من الحياربالق" قنسرين"، على مقربة من "م554"

حدث ذلك في السنة السابعة . المنذر كان قد ھاجم بالد الشام، وتوغل فيھا حتى وصل إلى حدود قنسرين، فصرع ھناك
   .على رواية ابن العبري" Justinianus" "يوسطنيانوس"والعشرين من حكم 

جنوب تدمر، تمر بھا " Strata"ف الحارث مع المنذر، تنازعھما على ارض يطلق الروم عليھا اسم وقد كان سبب اختال
الطرق البرية الموصلة إلى بالد الشام وھي من الطرق العسكرية المھمة ومرعى مھم لالعراب، يرعى فيھا أعراب العراق 

وقد اتھم الفرس أعداءھم الروم بأنھم يريدون . ض النزاعلجنة تحكيم، لم تتمكن من ف" جستنيان"وقد ألف . وأعراب بالد الشام
  .االتصال سرا بالمنذر ورشوته لتحريضه على القيام على الفرس

سقط قتيال في " ابن الحارث"أي " Bar-Herath"، "برحيرت"وقد ذكر ابن العبري في أثناء كالمه على ھذه الحرب أن 
الحارث بن "وتوغل فيھا، نازله " Rhomaye"نعمان، لما ھاجم منطقة وكان قد ذكر قبل كلمات إن المنذر بن ال. الحرب
ثم ذكر إن ابن الحارث سقط قتيال في ھذا . بھجوم مقابل، فھزمه وقتله في قنسرين" Herath bar Gebala" "جبلة

  .ويعرف ھذا الولد باسم جبلة. الموضع

، داللة "ما يوم حليمة بسر"كما نجد في األمثال . مةأي زمن حلي" زمين حليمة"إشارة الى " حسان بن ثابت"ونجد في شعر 
  .على شھرة ذلك اليوم

، أي القائلين بوجود طبيعة واحدة في المسيح، ويقال انه سعى "Monophysites'" "المنوفستيين"و كان الحارث من أنصار 
فنجح في . مقاطعات السورية العربية، أسقفين لل"ثيودورس"ورفيقه " يعقوب البرادعي"في تعيين " ثيودورة"لدى االنبراطورة 

  .، وبذلك وطد ھذا المذھب في بالده"م543 -  542"مسعاه ھذا في سنة 

في " م545 - 526" "افرام"إلى الحارث محاورة جرت بينه وبين البطريق " ميخائيل الكبير"ونسب المؤرخ السرياني 
المتوفي " يعقوب البرادعي"وھو مذھب . ود طبيعة واحدة فيهالسريانية أو اليونانية في طبيعة المسيح وفي مذھبه القائل بوج

   .صيغت الحكاية بأسلوب يفھم منه انه تغلب بأدب ولطف على خصمه البطريق"وقد". م578"سنة 

ولمعارضة مذھب اليعاقبة أتباع يعقوب البرادعي لمذھب الكنيسة الرسمي لالنبراطورية عد الروم ھذا المذھب من المذاھب 
معارضة فقاوموه وناضلوا أصحابه وال سيما في أيام القيصر يوسطنيانوس، باعتباره مذھبا من المذاھب المناھضة المنشقة ال

لسياسة الملوك والدولة، كمعارضة األحزاب السياسية في الزمن الحاضر، اال إن الحارث سعى جھد امكانه في تخفيف حدة 
ولجھود الحارث ومسعاه في حماية . أمكن بين آراء رجال الكنيستينغضب الحكومة على رجال ھذا المذھب، ومن التقريب ما 

  .ھذا المذھب، فضل كبير والشك في بقائه، وفي انتشاره بين السريان وعرب الشام

وأثر أثرا عميقا في نفوس أھل . ، فاستقبل استقباال حافال"م563"وقد زار الحارث القسطنطينية في تشرين الثاني من سنة 
بعد خرفه " Justinius" "يوسطينوس"جال القصر والحاشية، ويقال إن رجال البالط كانوا يخوفون القيصر العاصمة وفي ر

والظاھر إن الغاية التي من أجلھا ذھب الحارث إلى القسطنطينية ھي . بالحارث، فكان يھدأ ويسكت روعه حين سماعه اسمه
  .ده، وفي السياسة التي يجب سلوكھا تجاه عمرو ملك الحيرةمفاوضة رجال الحكم فيمن سيخلفه على عرشه بعد وفاته من أوال

والى ھذا الحارث قصد امرؤ القيس الكندي الشاعر، ليوصله إلى القيصر يشكو له ظالمته، ويطلب منه مساعدته في استرجاع 
وع امرئ القيس التي واليه تنسب أيضا قصة مطالبة السموأل بن عاديا باعادة در. حقه واخذه بالثأر حسب رواية األخباريين
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وھناك . أودعھا لديه في القصة الشھيرة التي يحكيھا األخباريون في معرض كالمھم على امرئ القيس وقصة السموأل والوفاء
. جماعة من األخباريين ترى إن الحارث الذي طالب بتسليم دروع امرئ القيس إليه، ھو شخص آخر اسمه الحارث بن ظالم

   .لتي كانت بين الحارث بن ظالم وامرئ القيس، وحملته على المطالبة بتلك الدروعولكنھا لم تذكر الصلة ا

امرىء "أن يدفع إليه سالح " السموأل بن عادياء"ھو الذي طلب إلى " الحارث بن أبي شمر الغساني"أن " الجمحى"وقد ذكر 
الحارث بن أبي "أنه زاره ونعته بأنه " الطائيأبو زبيد "وقد ذكر . الذي استودعه عنده، فأبى السموأل أن يسلمه إليه" القيس

  ".وكان عالما بسيرھا . من زوار الملوك، ولملوك العجم خاصة"ھذا " أبو زبيد"وقد كان ". شمر الغساني ملك الشام

وكان امرؤ القيس في زمان أنو شروان ملك العجم، ألني وجدت : "، فقال"امرى القيس"لموضوع " ابن قتيبة"وقد تعرض 
ث في طلب سالحه الحارث بن أبي شمر الغساني، وھو الحارث األكبر، والحارث ھو قاتل المنذر بن امرئ القيس الذي الباع

  ".ووجدت بين أول والية أنو شروان وبين مولد النبي، صلى هللا عليه وسلم، أربعين سنة. نصبه أنو شروان بالحيرة

رث األكبر، لما بلغه ما خلف امرؤ القيس عند السموأل، بعث إليه الحارث بن أبي شمر الغساني، وھو الحا"وذكر أيضا إن 
وأمره إن يأخذ منه سالح امرئ القيس وودائعه فلما انتھى إلى حصن السموأل " الحارث بن مالك"رجال من اھل بيته يقال له 

إلي السالح وإال قتلته،  إن انت دفعت: أغلقه دونه، وكان للسموأل ابن خارج الحصن يتصيد فأخذه الحارث، وقال للسموأل
  ".اقتل أسيرك، فإني ال ادفع اليك شيئا، فقتله، وضربت العرب المثل بالسموأل في الوفاء: وقال له. فأبى إن يدقع إليه ذلك

غزا قبيلة تغلب، وكان السبب  - وھو في روايتھم ھذه الحارث بن أبي شمر الغساني  -وذكر األخباريون أن الحارث األعرج 
- "عمرو بن كلثوم"وقد نصحه الشاعر . على ھذا الغزو مروره بجماعات منھا لم تھتم به كما كان يجب إن يكون الذي حمله

ولكنه لم يأخذ بنصيحته، فلما تقابل معھم، انھزم مع قومه من غسان، وقتل . بعدم غزوھم، واعتذر عنھم إليه -على حد قولھم
   .منھم عدد كثير كان في جملتھم أحد إخوة الحارث

ألن المؤرخ . ويظن بعض الباحثين إن الحارث ھو الذي أمر ببناء كنيسة الرصافة الكبرى ال الملك يوسنيانوس، ذلك
لم يشر في أثناء كالمه على ھذا القيصر الى أي أثر له في ھذه المدينة،على حين أشار إلى تسوير الحارث لھا " بروكوبيوس"

  .ون بھا، وھو قديس له منزلة كبرى في نفوس نصارى عرب الشامالمدف" سرجيوس"والى احترامه العظيم للقديس 

وينسب إلى الحارث اصالح ذات البين فيما بين قبائل طيء، وكانت متخاصمة متحارية، فلما ھلك عادت إلى حربھا،ووقع 
  .بينھا يوم اليحاميم حيث دارت الدائرة فيه على جديلة من طيء، ويعرف أيضا بقارات حوق

وقد ورد اسمه . ، لعله شقيق الحارث"أبو كرب ابن جبلة"عرب الذين عاصروا الحارث بن جبلة، أمير اسمه ومن األمراء ال
وكان " Kaisus" "قيس"واألمير . قد أرسل إليه رسوال لتھنئته بترميمه سد مأرب" أبو كرب"، حيث كان "أبرھة"في نص 

  .ظھر انه كان قد تحارب مع الحارثواألسود، وي. م530في حوالي سنة " فلسطين الثالثة"عامال على 

يرى نولدكه انه أمير كندي، ألن ھذين االسمين " شرجيل بن ظالم"وعثر في احدى الكتابات في حران على اسم أمير يدعى 
وقد دونت عند ". م568"من األسماء الشائعة في كنده ويرجع تأريخ ھذه الكتابة المدونة باليونانية والعربية إلى حوالي سنة 

. شرحيل اذن من المعاصرين للحارث بن جبلة" شراحيل"ين ھذا العامل بناء اقامه للقديس يوحنا المعمدان، فيكون تدش
ويرى إن ذلك مما يوافق . ويستنتج نولدكه من ذلك إن عددا من المشايخ ظلوا يتمتعون بسلطانھم حتى بعد تألق نجم آل غسان

ير واحد قوي وإنما كان من مصلحتھم وجود جملة امراء متنافسين، ليتمكنوا سياسة الروم الذين لم يكن من مصلحتھم ظھور أم
  .بذلك من السيطرة عليھم جميعا بضرب بعضھم ببعض

، فيظھر من ذلك إن إمارات "اللجاة"وكان يحكم " Talemus"ودعي أبوه به " Asaraelus"وقد دعي األمير المذكور ب 
   .كانت تنافس، امارة الغساسنة في ھذا العھد

على رأي نولدكه، استنتج ذلك من ورود اسمه في الوثائق الكنسية التي يعود " م570"او " م569"وقد توفي الحارث في سنة 
حيث حل اسم ابنه المنذر في محله، فاستدل من ھذا التغيير على " م570"، والى ربيع سنة "569و  568"تأريخھا إلى سنتي 

  .أنه توفي في ھذا الزمن
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  .، على تقدير بعض الباحثين"م58 1"حتى سنة " م57 0 -  569"من سنة " ذرالمن"وقد حكم 

عند اليونان والسريان وقد استھل حكمه بالحرب مع ملك " Alamoundaros" "Alamundaros"وقد عرف المنذر ب 
  .م570من سنة " مايس"أيار  20والظاھر إن عرب الحيرة كانوا ھم البادئين بھا، فانتصر عليھم في يوم . الحيرة قابوس

  .ويرى نولدكه إن المعركة األولى ھي عين أباغ. ثم انتصر عليھم في معركة أخرى فيما بعد

والمنذر ھو أبو كرب الذي ذكر اسمه في نص سرياني عثر عليه في احدى ضواحي تدمر، وھو نص ديني ورد فيه اسم 
  .يعقوب البرادعي وصاحبه: األسقفين يعقوب وثيودور، وھما

ولما أحس المنذر بأن . وبين المنذر تطور حتى صار قطيعة" Justinus". "يسطينوس"وء تفاھم بين القيصر لقد حدث س
بأن يحتال عليه ليقتله، تمرد على الروم، " Marcianus" "مرقيانوس"القصر قد دبر له مؤامرة، وأنه أمر عامله البطريق 

المؤاتية فأمعنوا في غزو بالد الشام، وايقاع الرعب في نفوس  فانتھز عرب الحيرة ھذه الفرصة. وغادر أرضھم إلى البادية
سكان القرى المجاورة لھذه الحدود مما حمل الروم على مراسلة المنذر والتودد إليه السترضائه، حتى إذا ما تلطف الجو 

عه بترك موقفه والموافقة القنا" سرجيوس"ليجتمع به في مدينة الرصافة عند قبر القديس " يوسطنيانوس"أرسلوا إليه البطريق 
فعاد المنذر إلى أرضه، ليقوم بالدفاع ". م578"وعند القبر المقدس عقد الصلح بينھما في صيف سنة . على العودة إلى محله

   .عن حدود الشام

جماعة المنذر بن الحارث : كانوا منقسمين إلى جماعتين" طياية"وقد أشار ابن العبري إلى ھذا الحادث، فذكر أن العرب 
، وكان نصرانيا وكذلك كان جنوده وجماعة قابوس، فھاجم قابوس وجنوده Mundar bar Herath" منذر برحيرت"

فلما رأى المنذر ما حدث، جمع . مه من ماشية، ثم قفل إلى بالدهالعرب النصارى، وقصد بذلك الغساسنة، واستاق ما وجده أما
وعاد قابوس فھاجم المنذر، غير أنه مني . جيشا ھجم به على قابوس، فتغلب عليه، ورجع بغنائم عديدة وعدد كبير من االبل

ه بالمال لبؤلف به جيشا فأخبر القيصر بسطينوس بذلك،، وطلب منه امداد. بھزيمة ثانية اضطرته إلى طلب النجدة من الفرس
" Rhomaye"يقف أمام الفرس، فاستاء القيصر منه، وقرر التخلص منه بقتله، لظنه أنه كان السبب في غزو الفرس ل 

أن يتربص بالمنذر فيقبض عليه، ويقطع " Nisibis" "نصيبين"وكتب إلى عامله مرقيانوس وكان معسكرا يومئذ في منطقة 
ة،فأرسل الرسالة الخاصة بالبطريق مرقيانوس إلى المنذر،وأرسل الرسالة الخاصة بالمنذر إلى وقد أخطأ كاتب الرسال. رأسه

فلما قرأ المنذر الكتاب وعرف بما أراد القيصر أن يفعله به،غضب غضبا شديدا،وتصالح مع قابوس،وصارا . البطريق
المؤامرة، فأمر بالقبض عليه، وحبسه ولما صار فظن يسطينوس إن مرقيانوس قد خانه،وانه أخبر المنذر ب.يھاجمان بالد الشام

قيصرا، ذھب المنذر إلى القسطنطينية، فالمه القيصر على ما صنع، ولكنه قدره واحترمه كثيرا " Tiberius" "طبياريوس"
ثم عاد  حينما أراه رسالة يسطينوس التي أراد توجيھھا إلى عامله الغتيال المنذر، وأنعم عليه بھدايا كثيرة، وألطاف سنية،

   .مكرما إلى مركزه السابق

فلما بلغھا، . م مصطحبا معه ابنين فن أبنائه 580لقد قام المنذر بالزيارة المذكورة للقسطنطينية في اليوم الثامن من شباط سنة
وبالتاج وھو لقب كان له شأن " Rex"عليه بلقب " Tiberius" "طيباريوس" استقبل بكل احترام وتبجبل، وأنعم القيصر 

، ودرجته "االكليل"ويرى نولدكه إن الروم لم يمنحوا عمالھم العرب على بالد الشام من قبل اال . كبير في امبراطورية الروم
على . الثمينة النفيسة ومن بينھا مصوغات من ذھب وفضة، مما لم ينعم. وقد أغدق القيصر عليه بالھدايا". التاج"دون درجة 

  .لى ولديه بدرجات عسكريةكما أنعم ع. أي ملك عربي من قبل

والمدافعين عنه، ولذلك انتھز فرصة وجوده في القسطنطينية، " الطبيعة الواحدة"وكان المنذر مثل والده من القائلين بمذھب 
ويظھر انه عقد ھناك مجمعا في اليوم الثاني من شھر . فسعى في اقناع رجال القصر بالتسامح مع رجال مذھبه والصفح عنھم

لمعاضدة ھذا المذھب والدفاع عنه،كما اتصل بالبطاركة للتوفيق بين رجال الكنيستين، غير انه خابت " م585"آذار سنة 
  .مساعيه بالرغم من اظھار البطاركة رغبتھم في ذلك وعدم ممانعتھم فيه

. عند عرب الشام ذي المكانة العظيمة" سرجيوس"وقد ذكر إن المنذر بنى صھاريج اليصال الماء إلى الرصافة مدينة القديس 
وأما بناؤھا فھو على . وظھر من كتابة عثر عليھا في أنقاض كنيسة في الرصافة إن المنذر بنى أو جدد بناء تلك الكنيسة

  .الطراز البيزنطي
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ولم تمنع قدسية مدينة الرصافة األعراب، وال سيما أعراب العراق من التحرش بھا، فغزتھا مرارا، وأخذت قبيله تغلب صورة 
القديس بعد عودتھا من غزو المدينة، وھدم أھل الحيرة صھاريج المدينة مرارا، ولحمايتھا من الھجمات أحاطھا القيصر 

   .بسور قوي، بدال من سورھا القديم" يوسطنيانوس"

 وذكر إن المنذر لما كان في القسطنطينية طلب من البيزنطيين مساعدته في بناء قصر يكون أعظم قصر غساني بني حتى
فلبى الييزنطيون طلبه فأمدوه بما يحتاج إليه من معمارين . أيامه، وذلك بأن يرسلوا إليه أحسن المعمارين والبنائين الحاذقين

وقد عثر على اسمه مدونا على حجارة من ذلك ". البرج"ومن أبنيته الخربة المعروفة اليوم بناء يعرف باسم . ومن مواد بناء
، وجدوا الجسر المنصوب على نھر الفرات مھدما، فاضطروا "م585"و حدود الفرس في سنة ولما حاول الروم غز. البناء

وكان المنذر معھم في ھذه الحملة، فذھبوا إلى إن المنذر كان على اتفاق سري مع الفرس، وانه ھو . إلى التراجع وترك الغزو
ولما عاد . للخيبة التي منوا بھا.يقاع به، انتقاما منهالذي اوعز بھدم الجسر، ليكتب للحملة االخفاق، وقرروا القبض عليه واال

" المنذر فغزا أرض الحيرة بنفسه فيما بعد ملحقا بالمدينة أذى كثيرا، جاعال اياھا طعمة للنيران، اتفذ الروم ھذه الغزوة دليال
" ماكنوس"لى حاكم بالد الشام على تحدي المنذر لھم، ورغبته في الخروج على طاعتھم،فقرروا االنتقام منه بقتله،فأصدروا إ

Magnus "وقد "حوارين"وصادف إن الروم كانوا قد انتھوا من بناء كنيسة في . صديق المنذر أمرا سريا بالعمل على قتله ،
فلما كان على مقرية منه، قبض عليه وأرسله مخفورا . على تدشينھا، فكتب يدعو صديقه إلى االحتفال بذلك" ماكنوس"عزم 

حيث أجبر على االقامة فيھا مع احدى نسائه وبعض أوالده وبناته، وذلك في أيام القيصر طباريوس وفي ابتداء  إلى العاصمة
ولما انتقل العرش إلى موريقيوس، وكان يكرھه ويعاديه، أمر بنفيھما إلى صقلية وبقطع المعولة التي . للميالد" 582"السنة 

   .كان الروم يدفعونھا إلى الغساسنة في كل عام

على مقربة من " زرقا"، وموضع "حربا"وقد لقب حمزة المنذر بلقب األكبر، وجعل مدة حكمه ثالث سنين، ونسب إليه بناء 
حتى " 569"في مدة حكم المنذر، إذ ھي تزيد على تلك المدة، فقد حكم على رأي الباحثين من سنة " حمزة"وقد أخطأ . الغدير
  .للميالد" 582"سنة 

ثائرة أبناء المنذر، فتركوا ديارھم، وتحصنوا بالبادية، وأخذوا يھاجمون منھا حدود الروم ملحقين بھا أذى  أثار عمل الروم ھذا
. بتجھيز حملة من أبناء المنذر ألحق بھا أحد إخوة المنذر" ماكنوس"شديدا، فاضطر القيصر على أثره أن يوعز إلى القائد 

ولما كان من الصعب على الروم مھاجمة أبناء المنذر في البادية، عمد . د أياموكان قد أعد ليتولى مقام أخيه، غير انه توفي بع
وقد ظن األمير . القائد إلى المكيدة فأرسل إلى النعمان كبير أبناء المنذر انه يريد مقابلته لالتفاق معه على وضع شروط للصلح

  .وه مخفورا إلى العاصمة حيث حجروا فيھا عليهأن القائد صادق فيما دعا إليه فذھب لمقابلته، فقبض الروم عليه، وأرسل
عنھا، وقد استولت عساكره عليھا، " ماكنوس"في جملة المواضع التي ھاجمھا النعمان بعد ارتحال " حوارين"وكان موضع 

  .وقتلوا بعض أھلھا، وأسروا قسما من الباقين،ثم عادوا بغنائم كثيرة إلى البادية لالحتماء بھا من ھجمات الروم
ر ابن للعبري إن النعمان لما بلغته رسالة القائد ماكنوس لم يذھب إليه، وإنما أرسل إليه بعض الشبان وأمره أن يتظاھر له وذك

: نعم، جئتك بحسب أمرك، فقال القائد لمن معه: فقال له ؟أأنت النعمان : فلما وصل الشاب إلى القائد، سأله. بأنه ھو النعمان
وتوفي . ولما تبين للقائد أنه لم يكن النعمان، ھم بقتله، ثم أمر باخراجه، فعاد إلى أھله. وه بالحديدأقبضوا على عدو الملك، وقيد
   .ماكنوس بعد ذلك بأمد قصير

واعتذر إليه،وبين له أنه إنما حارب مع " M auricius"" موريقيوس"ويدعي ابن العبري أن النعمان ذھب بعد ذلك إلى 
أن يدخل في المذھب الخلقيدوني، أجابه إن جميع " موريقيوس"ولما طلب منه . الده من األسرالفرس ليتمكن بذلك من انقاذ و

، وانه إذا بدل مذھبه ال يأمن على نفسه من "Orthodox" "األرثدوكس"ھي على المذھب الحنيف " طياية"القبائل العربية 
  .ولما قفل راجعا، قبض عليه ونفي. القتل

. على تقدير نولدكه" م584"أو " 583"ك، وانقسم األمراء على أنفسھم،وذلك حوالي سنة لقد تصدع بناء الغساسنة وتفك
ويشير ميخائيل السوري وابن العبري إلى انھم انقسموا بعد القبض على النعمان إلى خمسة عشرة فرقة تركت بعضھا ديارھا 

السريان أو البيزنطيون ولم يشر األخباريون إلى  ولم يشر الكتبة. فھاجرت إلى العراق وتشتت الباقون، ولم يبق لھم شأن يذكر
وقد جعل مدة حكمه خمس . وقد ذكر حمزة إن الذي حكم بعد المنذر ھو شقيقه النعمان. ھذا الحادث، ويظھر انھم لم يعرفوه

  .عشرة سنة وستة أشھر
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، فقد اكتسح الفرس "م 6 1 4 - 613"وزاد في ربك وضع الغساسنة وفي انقسامھم على أنفسھم، غزو الفرس لبالد الشام سنة 
كل بالد الشام، وصار عرب بالد الشام أمام حكام جدد، لم يألفوا حكمھم من قبل، ولكن ألفوھم دائما في جانب عرب الحيرة 

  .أعداء الغساسنة ومنافسيھم

نرنطيون من طرد ، فقد تمكن البي"م 629"وقد تمكن الغساسنة من رؤية وجوه البيزنطيين مرة أخرى وذلك في حوالي سنة 
الفرس من األرضين التي استولوا عليھا ومن إجالئھم نھائيا عنھا، وإعادة فرض حكمھم عليھا، غير أن األقدار أبت إن تبقيھم 
ھذه المرة مدة طويلة في بالد الشام، فأكرھتھم على فتح أبوابھا لالسالم، فتساقطت مدنھا في أيدي المسلمين تساقط ورق 

أما ملك الغساسنة، فقد ولى، ولم يبق . وصارت دمشق درة بالد الشام من أھم حواضر اإلسالم. ريفالشجر في أيام الخ
   .للغسانين حكم في ھذه البالد منذ ھذا الزمن

وقد خمد اسم رؤساء غسان في الموارد اليونانية والسريانية منذ قبض على النعمان، فعدنا ال نجد في تلك الموارد شيئا يذكر 
كوت ھذه الموارد عن ايراد أخبارھم، دليل على زوال شوكتھم وھيبتھم وعدم اھتمام الروم بأمرھم، حيث ضعف وفي س. عنھم

أما الموارد االسالمية، فإنھا بقيت تذكر أسماء رجال منھم زعمت انھم ملكوا . امرھم بمسبب تفرق كلمتھم وتنازعھم بينھم
ومن ھذه الموارد تأريخ حمزة . أسماءھم إلى ايام الفتح االسالميوحكموا، بل زعمت أن بعضھم حكموا دمشق، وبقيت تذكر 

وفي ھذه األسماء تكرار . االصفھاني،الذي استمر يذكر أسماء من ملك من آل غسان حتى انتھى بآخرھم وھو جبلة بن األيھم
  .وزيادات، لذلك زاد عدد من ذكرھم من ملوك غسان على عدد ما ورد عند سواه من المؤرخين

فالذين .  استطيع أن اوافق حمزة على العدد المذكور، واخالفه في مدد حكمھم وفي ترتيبھم على النحو المدون في تأريخهوأنا ال
ذكرھم على أنھم ملوك لم يكن مجال حكمھم كبيرا واسعا،وھم لم يكونوا في الواقع إال سادات بيوت أو سادات عشائر منشقة، 

وقد كان بعضھم يعاصر بعضا، ويدعي الرئاسة لنفسه، وذلك بسبب تخاصمھم، . كلقب مل: تمسكت باللقب القديم الموروث
وقد انحسر مد حكمھم وانكمش فاقتصر على البوادي، وال يتعارض ذلك بالطبع مع . ولھذا كثرت أسماؤھم في قائمة حمزة

ا اليوم أيضا يحكمون القبائل ورود أخبار بسكناھم في قصورھم عند أطراف المدن ومشارف القرى، فإن سادات القبائل في ھذ
  .ويعيشون في قصور في المدن، وھم ال يحكمون المدن بالطبع

والذي يظھر من روايات أخرى من روايات أھل األخبار من غير حمزة إن أبين رجل من غسان ظھر بعد النعمان، ھو 
وھو شقيق " النعمان بن الحارث"ثم ، "النابغة"، وھو الذي مدحه "عمرو بن الحارث"ثم " األصغر"المعروف ب " الحارث"
   ".األيھم.جبلة بن"، و "شرحبيل بن عمرو الغساني"، وقد مات مقتوال كما يظھر ذلك من شعر للنابغة الذبياني، ثم "عمرو"

ان ولما كنا قد سرنا على قائمة حمزة في ترتيب الملوك، فاننا نجاريه في ترتيبه لھم فنذكر أسماء من حكم الغساسنة بعد النعم
أي شقيق المنذر والنعمان، " المنذر بن الحارث"حكم بعد النعمان على رواية حمزة وآخرين : على وفق ھذه القائمة، فنقول

  ".أبي شمر"وكناه ب " األصغر"وجعل حمزة مدة حكمه ثالث عشرة سنة، ولقبه بلقب 

، "صنيعة"و " محارب"و " قصر حارب"ء ونسب إليه بنا" حارب"وتولى بعده على رواية حمزة أخوه جبلة، وجعل منزله ب 
  .وكانت مدة حكمه على رأيه أربعا وثالثين سنة

" دير النبوة"و " دير ضخم"وقد حكم على رأيه ثالث سنين ونسب إليه بناء . وحكم بعد جبلة على رواية حمزة أخوه األيھم
  ".دير سعف"و

وقد حكم ستا وعشرين . رأيه احد أبناء الحارث بن جبلةثم انتقل الحكم على رواية حمزة أيضا إلى عمرو، وھو أيضا على 
  ".قصر منار"و " صفاة العجالت"و " قصر الفضة" "الفضا"سنة وشھرين، وذكر انه نزل السدير، وبنى قصر 

على حد قول أھل  -وعمرو ھذا ھو الذي مدحه النابغة الذبياني، وقد كان متكبرأ دميما قبيح السيرة أنشأ في دمشق وضواحيھا 
وقد صور في بعض ھذه . ، وقصر منار"صفات العجالت"قصر الفضة، وقصر : عدة قصور شامخات، منھا -األخبار 

ثم اتعظ وتغير على أثر شعر قاله له عمرو بن الصعق العدواني، . القصور مجالسه وجلساءه ورؤساء دولته، وأشكال صورته
  .ستا وعشرين سنةوكان قد أسر األمير أخته، وحسنت سيرته ومات بعد أن حكم 
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ويقول أھل األخبار إن من قديم الشعر الذي قاله النابغة في مدح عمرو بن الحارث، قصيدته البائيه التي يقول في جملة ما 
   علي لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب: يقول فيھا

قال ھذا الشعر حينما اختلف مع النعمان بن وقد . وقد أوغل فيھا في مدح الغساسنة وفي ذكر ملوكھم، وھي من عيون شعره
، وصفا استغله أعداؤه، فوشوا به إلى النعمان، فھرب "المتجردة"المنذر في موضوع الشعر الذي وصف به زوجة النعمان 

  ".عمرو بن الحارث"ولجأ إلى زعيمھم في تلك األيام، وھو . منه، وانحاز إلى خصومه آل غسان

، في جملتھا أبيات يعتذر النابغة فيھا إليه من وشاية "عمرو بن الحارث بن أبي شمر الغساني" وللنابغة أشعار أخرى في مدح
أثارت حنق عمرو عليه، فنظمھا في استرضائه، وقد ذكر فيھا انه اكرمه وحباه بمئة من االبل، وانه يريش قوما ويبري 

  .اخرين، وانه يجزي الناس على أفعالھم

  : اونجد في قصيدة للنابغة مطلعھ

  أھاجك من أسماء رسم المنازل بروضته نعمى فذات األجاول

  .لبني مرة، وقد أوجعھم فيھا على ما يظھر من ھذه القصيدة" عمرو بن الحارث"خبر غزو قام به 

 ثم نقل الحكم. ھؤالء الستة الذين ذكرھم حمزة بعد الحارث بن جبلة، ھم أبناؤه إذن، وقد حكموا على زعمه بالتعاقب دون فترة
وذكر أنه كان . ولم يذكر أي منذر قصد. من عمرو الى رجل دعاه جفنة األصغر، وھو على رأيه ابن المنذر بن الحارث

  .ثم ھلك، وكان ملكه ثالثين سنة. سيارة جوابا

  .حكم سنة واحدة، ولم ينسب اليه بناء ما. وحكم بعد جفنة األصغر على رواية حمزة النعمان األصغر بن المنذر األكبر

م انتقل الحكم على زعم حمزة إلى النعمان بن عمرو بن المنذر ولم يكن أبوه عمرو على رأي حمزة ملكأ، وانما كان غازيأ ث
  ".قصر حارب"و " السويدا"يغزو بھا بالجيوش، وكان ملكه سبعا وعشرين سنة، ونسب إليه بناء 

  : مدحه النابغه بقوله المذكور، أي والد النعمان على زعمه، ھو الذي" عمرو"وذكر حمزة إن 

  على لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب

  ": ذكر أباه المنذر بقوله"وذكر انه، أي النابغة 

  وقصر بصيداء التي عند حارب

، فان رواة ھذا الشعر يذكرون إن الملك الممدوح "النعمان بن عمرو"وقد أخطأ حمزة في ذھابه إلى أن الشخص الممدوح ھو 
" النعمان بن الحارث ابن أبي شمر"المتقدم ذكره، وھو شقيق " عمر بن الحارث بن أبي شمر"قصده النابغة بمديحه، ھو الذي 

  .الذي مدحه النابغة كذلك، وكانت له صالت حسنة وثيقة به

السماء، وكان  ، وقاتل المنذر بن ماء"عين أباغ"، وانه صاحب "صفين"وجعل حمزة بعد النعمان ابنه جبلة وزعم إن منزله ب 
  .ملكه ست عشرة سنة

النعمان بن األيھم بن الحارث بن مارية، وكان ملكه إحدى وعشرين سنة لم يحدث خاللھا على حد قول  -بعد جبلة  -ثم ملك 
حمزة شيء، فتولى من بعده النعمان بن الحارث، وھو الذي أصلح صھاريج الرصافة، وكان بعض ملوك لخم خربھا، وكان 

  .عشرة سنةملكه ثماني 
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، وانه قد احتمى "م 6 16"حتى سنة " 6 0 4"إن النعمان ھذا كان قد حارب الفرس من حوالي سنة " الويس موسل"ويرى 
  .وبھذه المناسبات على ما يظھر قام بترميم صھاريج المدينة لخزن الماء. مرارا بأسوار الرصافة

ولم يحدث شي في أيامه، ثم ھلك وكان ملكه : قال. ث، وھو ابنهبعد النعمان بن الحار" المنذر بن النعمان"وذكر حمزة اسم 
  .تسع عشرة سنة

وھو شقيقه ولم يحدث شيئا في أيامه، ثم ھلك، وكان ملكه . إلى عمرو بن النعمان - على رأي حمزة -ثم صار الحكم من بعده 
. عمرو، وجعل حمزة ملكه اثنتي عشرة سنةثم انتقل الحكم إلى حجر بن النعمان، وھو شقيق . ثالثا وثالثين سنة وأربعة أشھر

  .وجعل ملكه ستا وعشرين سنة. ثم صير الملك إلى ابنه من بعده، وھو الحارث بن حجر

وجعل مدة حكمه سبع عشرة سنة وشھرا ". الحارث بن حجر"بعد وفاة والده " وصير حمزة الملك إلى جبلة بن الحارث 
   .واحدا

وذكر حمزة أنه يسمى ". جبلة بن الحارث"، وھو على رأيه ابن الملك المتوفى "جبلةالحارث بن "ثم صير حمزة الحكم إلى 
وكان ملكه إحدى وعشرين سنه وخمسة . ، وھو الذي أوقع ببني كنانة، وكان يسكن الجابية"الحارث بن أبي شمر"أيضا ب 

: لرسول وجه كتابا إليه، حمله إليه، الذي ذكر أن ا"الحارث اين أبي شمر الغساني"ويجب إن يكون ھذا الحارث ھو . أشھر
  .شجاع بن وھب كما سياتي فيما بعد

، وھو "قطام"، ولقبه "أبو كرب"، وكنيته "النعمان بن الحارث"، ھو ابنه "الحارث بن جبلة"وذكر حمزة أن الذي حكم بعد 
  .وكان ملكه سبعا وثالثين سنة وثالثة أشھر". الغور األقصى"الذي بنى ما أشرف على 

   .الى النعمان بن الحارث، وال نعرف إن أحدا اضاف ھذا اللقب إليه" قطام"خطأ حمزة في إضافة لقب وقد ا

المذكور،وكان يزوره ويتوسط لديه في فك أسرى قومه الذين كانوا يقعون في " النعمان"ونجد للنابغة الذبياني أشعارا في مدح 
إلى " بنو أسد"وحلفاؤھم " بنو ذبيان"وكان قومه . سان وأعرابھمأسر الغساسنة، وذلك بسبب غاراتھم المتوالية على بني غ

جانب عرب الحيرة، وكانوا ينقمون على الغساسنة ويغيرون دوما على أرضھم، فيتدخل النابغة لدى الغساسنة للصفح عن 
ة، وحذرھم من ، نھاھم النابغة عن ھذه الغار"ذي اقر"ولما أغار قومه على وادي . قومه، ويتوسل اليھم في فك أسرھم

، من جموع وحشود، غير انھم لم يھتموا بنصح النابغة، ولم يحفلوا "النعمان بن الحارث"عواقبھا، وھولھم بكثرة ما لدى 
النعمان ين الجالح "بقيادة " النعمان"بتخويفه لھم، بل عدوا نصيحته ھذه لھم من امارات الخوف والجبن، فتصدت لھم أعراب 

ولم . سبى ستين أسيرا وأھداھم إلى قيصر الروم" ابن الجالح"ائر فادحة، ويذكر بعض الرواة أن ، وأوقعت بھم خس"الكلبي
في ھذا " قيصر الروم"وأعتقد إن اقحام . يتطرقوا لبيان األسباب التي أدت بالغساسنة إلى اھداء ھؤالء األسرى إلى الروم

إال أن يكون أولئك األعراب قد غزوا حدود الروم، فأوجعوا . غاتاالھداء، ھو من مبالغات الرواة، وقد عودونا أمثال ھذه المبال
  .الذي تعقبھم، من وقع في أسره إلى حاكم من حكام الروم لتأديبھم" ابن الجالح"أھلھا، فقدم 

فك من وقع أسيرا " ابن سيار"ومن " ذبيان"سيد " حصن بن حذيفة"في شعره في وصف ھذه الغارة من " النابغة"وقد طلب 
   .أسيرات في أيدي العضاريط من األتباع واألجراء"ساء دفعا للخزي والعار من وقوعھن من الن

. ، وينصحه بعدم التورط في قتالھم، ألنھم أناس محاربون صعاب"بني حن بن حرام"من غزو " النعمان"ونجد النابغة يحذر 
فلما غزاھم النعمان، . فلما أبى إال قتالھم، بعث النابغة إلى قومه يخبرھم بغزو النعمان لھم، ويأمرھم أن يمدوا بني حن، ففعلوا

  : وحازوا ما معھم من الغنائم، فقال النابغة في ذلك شعرا منهھزم بنو حن وبنو ذبيان جمعه، 

  لقد قلت للنعمان يوم لقيته يريد بني حن ببرقة صادر

  تجنب بني حن فان لقاءھم كريه، وإن لم تلق إال بصابر

  .فھو يعاتب بذلك النعمان، ويذكره بعدم اھتمامه بنصحه له، وتخويفه اياه من عاقبة ھذه الغارة
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عن عدوھم ومن أھله " وادي القرى"ة ما قاله النابغة عن بني حن بن حرام، وھم من عذرة، انھم كانوا قد منعوا وكان في جمل
وھم أصحابه من ھذا الوادي، واستولوا " بني القين"، وھم من "بليا"وحموه منھم، وھو كثير النخل، فتمنعوا بثمره، وطردوا 

مضر "ن ضربوا أنف الفزارى، وھم الذين منعوھا من قضاعة كلھا ومن على نخيلھم، ونفوھم إلى غير بالدھم، وھم الذي
أبا جابر الجالس ابن وھب بن قيس بن عبيد، وكان ممن اجتمع عليه جديلة "، وقتلوا الطائي بالحجر عنوة، ويريد به "الحمراء
  .ومثل ھؤالء قوم ال يغلبون. طيء

  .وقيس وائل، وانه أوجعھم، وقد غزاھم في الربيعكان قد غزا تميما " النعمان"ويظھر من شعر للنابغة إن 

  وهللا وهللا لنعم الفتى إذ أعرج، ال النكس وال الخامل: ھذا، منھا أبيات استھلھا بقوله" النعمان"وللنابغة أشعار أخرى في مدح 
أبي "انه كان يكنى ب ، اذ مات مقتوال فرثاه بقصيدة، يظھر منھا "النعمان بن الحارث بن أبي شمر"وقد أدرك النابغة أجل 

  ".جاسم"و " بصرى"، وانه قبر في موضع يقع بين "حجر

حين تحدث عن غزو قام به " ثيوفلكتوس"أن يكون ھو الذي قصده المؤرخ " نولدكه"العراق، وال يستبعد " النعمان"وقد غزا 
   ".م 600"عرب الروم على العراق في زمن الصلح أي حوالي سنة 

  : في القصيدة التي تبدأ بقوله" النعمان بن الحارث األصغر"وقد مدح النابغة 

  إن يرجع النعمان نفرح ونبتھج ويأت معدا ملكھا وربيعھا

  ويرجع إلى غسان ملك وسؤدد وتلك التي لو اننا نستطيعھا

وا بوفاته، ألنھم أمنوا بذلك على النعمان في قصيدة جاء فيھا إن شيبان وذھال وقيس بني ثعلبة وتميما سر" النابغة"ورثى 
  : وقد بكاه بقوله. ويظھر من شعر النابغة فيه انه كان محاربا يغزو القبائل، ولذلك ھابته. أنفسھم من غاراته ومن غزوه لھم

  بكى حارث الجوالن من فقد ربه وجوران منه خاشع متفائل

مرو بن الحارث األصغر بن الحارث األعرج بن الحارث ع"إن النابغة لما صار إلى غسان، انقطع إلى " ابن قتيبة"وذكر 
، فأقام النابغة فيھم فامتدحھم، فغم ذلك النعمان بن المنذر ملك "النعمان بن الحارث"والى أخيه " األكبر بن أبي شمر الغساني

وقدم عليه مع زياد بن الحيرة، وبلغه إن الذي قذف به عنده باطل، فبعث إليه من يسأله أن يعود، فاعتذر النابغة في شعر، 
  .سيار ومنظور بن سيار الفزاريين، وقبل عذره ورحب به

قصر "و " تدمر"األيھم بن جبلة بن الحارث بن أبي شمر، وھو على حد تعبيره صاحب  - على رأي حمزة  -ثم ملك بعده 
  .وغير ذلك" ذات أنمار"و " بركة

  .ملكه على رواية حمزة ثالث عشرة سنة ثم ملك بعد األيھم بن جبلة شقبقه المنذر بن جبلة، وكان

  .وكان ملكه خمسا وعشرين سنة وثالثة أشھر. على رواية حمزة" شراحيل بن جبلة"ثم صار الملك إلى شقيقه 

  .وھو على رأي حمزة شقيقه، وقد حكم عشر سنين وشھرين" شراحيل"بعد وفاة " عمرو بن جبلة"ثم انتقل الحكم إلى 

   .وجعل حكمه أربع سنين. ، وھو على رأيه ابن أخيه"عمرو بن جبلة"، بعد وفاة "جبلة بن الحارث"ثم حول حمزة الحكم إلى 

وكان ملكه ثالث . ، وھو على رأيه آخر ملوك غسان"جبلة بن األيھم بن جبلة بن الحارث بن مارية"ثم صير حمزة الملك إلى 
جبلة بن األيھم بن جبلة : "لمسعودي نسبه على ھذه الصورةوقد سرد ا. وھو الذي كان أسلم ثم تنصر، ولجأ إلى الروم. سنين

، وسرده على ھذه "بن الحارث بن حجر بن النعمان بن الحارث بن األيھم ابن الحارث بن جبلة بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة
  .في مكان آخر" جبلة بن األيھم بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن مازن: "الصورة
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، ال "األھيم"أن األصل ھو " الذھبي"وذكر ". جبلة بن األيھم بن أبي شمر الغساني: "ى ھذه الصورةعل" ابن عبد ربه"وذكره 
  ".الجوالن"، وقال إنه كان ينزل "أبي المنذر"، وكناه ب "األيھم"

  .وقد وصف بأنه كان طويال، طوله اثني عشر شبرا، وكان إذا ركب مسحت قدمه األرض

لما " ھرقل"أن : للبالذري" فتوح البلدان"أخبار الفتوحات االسالمية لبالد الشام، إذ ذكر في  في" جبلة بن األيھم"وقد ورد اسم 
في مستعربة الشام من لخم وجذام " جبلة بن األيھم الغساني"، بعث على مقدمته "يوم اليرموك"سمع بتجمع المسلمين ومقدمھم 

  ".أنتم إخوتنا وبنو أبينا، وأظھر اإلسالم : "لى األنصار قائالانحاز في القتال إ" جبلة"وغيرھم لمقاتلة المسلمين، غير أن 

. ولم يشر إلى جبلة". الحارث بن األيھم"، لقي عليه غسان، وعليھم "مرج الصفر"أن خالدا لما صار إلى : أما الطبري فقد ذكر
خر، ولعل مرده إلى سھو عند بعض آ" الحارث"عند بعض، وصار " جبلة"فيظھر أن وھما في االسم قد وقع للرواة، فصار 

  .وقع من النساخ

، يظھر منه شدة تعلقه بھم على بعده عنھم "آل جفنة "، وفي ذكر ملكه وملك "جبلة بن األيھم"ولحسان بن ثابت شعر في مدح 
  : منھا" جبلة ابن األيھم"وقد أورد المسعودي بعض األشعار التي مدح حسان بھا . وزوال ملكھم وابتعاده عنھم باالسالم

  أشھرنھا فإن ملكك بالشا م إلى الروم فخر كل يماني

" علقمة بن عبدة"و " النابغة"، وعنده "جبلة ابن األيھم"وقد ورد في رواية من روايات أھل األخبار أن حسان بن ثابت زار 
ن الشخص الذي وتذكر رواية أخرى إ. فانشده شعرا، فأعطاه ثالثمئة دينار وعشرة أقمصة لھا جيب واحد، في كل عام مثلھا

، وأنه مدحه فأعطاه الف دينار مرجوحة، وھي التي في كل دينار عشرة "عمرو بن الحارث األعرج"ھو " حسان"زاره 
  .دنانير

لما سمع، وھو ببالد الروم، أن حسانا قد صار مضرور البصر كبير السن، أرسل إليه خمسمائة " جبلة بن األيھم"وذكر إن 
  : لما سلمھا الرسول الذي حمل الھدية إليه، نظم شعرا في مدحه أولهدينار وخمسة أثواب ديباج، ف

  إن ابن جفنة من بقية معشر لم يغذھم آباؤھم باللؤم

  لم ينسني بالشام إذ ھو ربھا كال وال متنصرا بالروم

  .وأخذ يراجع ذكريات تلك األيام الخالية التي قضاھا معه ومع بقية آل غسان

. ار في موضوع دخول جبلة في اإلسالم، ثم في ارتداده، إال رواية واحدة ذھبت إلى انه لم يسلموقد اتفقت روايات أھل األخب
وقد ذھب أكثرھم في سبب ردته إلى إن أعرابيا من فزارة وطىء فضل إزار جبلة وھو يسحبه في األرض بمكة، فلطمه جبلة، 

اھانة له وھو ملك، ففر إلى بالد الروم وارتد بھا،  جبلة القصاص" فنابذه األعرابي إلى عمر، فحكم عمر له بالقصاص، فعد
، تختلف عن رواية أكثر أھل األخبار في موضوع المكان الذي كان "ابن قتيبة"ولكن رواية . وبقي بھا مرتدا حتى وافته منيته

أوطأ رجال وكان سبب تنصره انه مر في سوق دمشق، ف: "، قالت"دمشق"السبب في ارتداده عن اإلسالم،اذ جعلته مدينة 
فقال أبو عبيدة بن . ھذا لطم سيدنا: فرسه، فوثب الرجل فلطمه، فأخذه الغسانيون فأدخلوه على أبي عبيدة بن الجراح، فقالوا

وال : قال. ال: قال ؟وال يقتل: قال. إن كان لطمك لطمته بلطمتك: قال ؟وما تصنع بالبينة : قال. البينة إن ھذا لطمك: الجراح
   ".فخرج جبله ولحق بأرض الروم وتنصر. انما أمر هللا بالقصاص، فھي لطمة بلطمة. ال: قال. تقطع يده

وكتب رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، إلى : "البن سعد، حيث جاء" الطبقات"المذكور مدونا في كتاب " ابن قتيبة"ونجد خبر 
جبلة بن األيھم ملك غسان يدعوه إلى اإلسالم، فأسلم وكتب باسالمه إلى رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، واھدى له ھدية ولم 

ر بن الخطاب، فبينما ھو في سوق دمشق اذ وطىء رجال من مزينة، فوثب المزني فلطمه، يزل مسلما حتى كان في زمان عم
 ؟فما تقطع يده: ال، قالوا: قال ؟وما يقتل : فليلطمه، قالوا: ھذا لطم جبيلة،قال: فأخذ وانطلق به إلى أبي عبيدة بن الجراح، فقالوا

! بئس الدين ھذا ! رون اني جاعل وجھي ندأ لوجه جدي جاء من عمق أو ت: قال جبلة. انما أمر هللا، تبارك وتعالى بالقود: قال
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أبا الوليد، أما : وترحل بقومه حتى دخل أرض الروم، فبلغ ذلك عمر، فشق عليه، وقال لحسان بن ثابت! ثم ارتد نصرانيا 
  ".وحق له، فقام اليه عمر بالدرة فضربه بھا: قال ؟علمت أن صديقك جبلة بن األيھم ارتد نصرانيا 

فلما . وذكر بعض أھل السير واألخبار، أن الرسول كتب إلى جبلة بن األيھم آخر ملوك غسان، كتابا دعاه فيه إلى اإلسالم
انما بعثه رسول هللا إلى جبلة، فأسلم، " شجاع بن وھب"و ذكر أن . وصل الكتاب أسلم، وكتب إلى الرسول يعلمه باسالمه

   .بالجوالن وكان ينزل. وأرسل إلى رسول هللا ھدية

وقد عد يوم مجيئه اليھا من األيام المشھورة، اذ جاء اليھا في موكب ". عمر"وتزعم بعض الروايات أنه زار المدينة في خالفة 
وفرح عمر بمجيئه، وعد ذلك . حافل كبير فيه خيول كثيرة لم تر المدينة مثلھا من قبل، وخرج الناس إلى الطرق لرؤية موكبه

وبعد أن قابل الخليفة، استأذن منه بالذھاب إلى الحج، فوقع له عندئذ حادث . سالم، وأكرمه غاية االكرامتوفيقا من هللا لال
وذكر أنه لما قدم المدينة . انه توفي بالقسطنطينية سنة عشرين من الھجرة: اإلزار مع األعرابي، ففر إلى بالد الروم، ويقال

المدينة ألبسھم ثياب الوشي المنسوج بالذھب والفضة، ولبس تاجه وفيه  فلما دنا من. كان في خمسمئة فارس من عك وجفنة
  .قرط مارية وھي جدته، فلم يبق يومئذ بالمدينة أحد اال خرج ينظر إليه

" 17"الشام سنة " عمر"وروى أنه لما قدم ". الحارث بن أبي شمر"حكم بعد " جبلة بن األيھم"أن " البالذري"وقد ذكر 
وهللا ال أقيم ! او عينه مثل عيني : رجال من مزينة على عينه، فأمره عمر باالقتصاص منه، فقال" جبلة"للھجرة، حدث أن لطم 
وروى رواية أخرى خالصتھا أن جبلة أتى عمر على نصرانية، فعرض عمر . فدخل بالد الروم مرتدا. ببلد علي به سلطان

إما اإلسالم، وإما أداء الجزية، وإما : ندي لك اال واحدة من ثالثما ع: فلما قال له عمر. عليه اإلسالم، ولكنه لم بتفق مع عمر
  .فدخل بالد الروم في ثالثين ألفا فلما بلغ ذلك عمر ندم. الذھاب إلى حيث شئت

   .عاش في القسطنطينية حتى مات سنه عشرين من الھجرة" جبلة بن األيھم"وتذكر رواية أن 

رواية تجعل ارتداده في مكة، ورواية تجعل ارتداده . جاه رواية عن إسالمهفنحن أمام روايتين بشأن مكان ردة جبلة، وت
ويظھر أن رواية دمشق ھي أقرب إلى المنطق، اذ ال يعقل فرار جبلة . بدمشق، ورواية تذكر أنه لم يدخل مطلقا في اإلسالم

د الروم مسافات شاسعة ما كان في امكانه من مكة إلى بالد الروم بمثل ھذه السھولة التي تخيلھا أھل األخبار، وبينه وبين بال
أما دمشق، فانھا قريبة من حدود الروم، ولدى جبلة . قطعھا قط والنجاة من تعقب المسلمين له، لو كان موضع ھربه ھو مكة

  .فيھا وسائل كبيرة تساعده على الھرب

بالد الشام معھم، وكان يحارب المسلمين إلى وغادر . والرأي عندي أن جبلة، لم يدخل ابدا في اإلسالم، وانما بقي مع الروم
وما ھذا الذي . جانبھم، وانتقل بأتباعه ممن بقوا على دينھم إلى بالد الروم فأقآموا بھا، وقد مات ھناك ودفن في تلك البالد

  .روي عن اسالمه وعن زيارته ليثرب ولمكة إال من قصص القصاص وضعوه فيما بعد

له، ذلك االستقبال " ھرقل"وما يقال عن ملكه وعن استقبال . ، ال يخلو من مبالغة"جبلة"لك إن ما يذكره أھل األخبار من م
نعم من الجائز أن الروم قبلوه الجئا، ورحبوا به وساعدوه على أمل استخدامه لمھاجمة . يخلو من مبالغة أيضا -العظيم، ال

أھل األخبار من ذلك الوصف . افق على ما ورد في رواياتغير أننا ال نستطيع أن نو. المسلمين، واسترداد بالد الشام منھم
بل لقد شك بعض . ومن المعيشة التي كان يعيشھا في عاصمتھم إلى حين وفاته. الذي ذكروه من احتفال الروم في القسطنطينية

  .حتى في موضوع تملكه وتولية الحكم له على عرب الشام" نولدكه"المستشرقين مثل 

دومة "لنجدة أھل " طواف من غسان وتنوخ"الجندل، رجال من غسان كان قد تزعم قومه وجاء في  ونجد في خبر فتح دومة
   .ولم يشر إلى اسمه". ابن األيھم"، "الطبري"وقد دعاه ". الجندل

ولمسكنه في القسطنطينية ال يخلو من مبالغة، وقد كتب وصفه إلى الرسول ذكر " جبلة"وصفا لمجلس " العقد الفريد"ونجد في 
ھو الذي أشار عليه بزيارة "" ھرقل"ويذكر الرسول الموفد أن . ليدعوه إلى اإلسالم" ھرقل"أن الخليفة عمر كان قد أرسله إلى 

، ثم وصف "ھرقل"فلما ذھب إليه، وجد على بابه من القھارمة والحجاب وكثرة الجمع مثل الذي على باب " جبلة"قصر 
في مجلسه بغناء حسان بن ثابت مما يجعله في ثراء الملوك الحاكمين ال .الجواريمجلسه وأرائكه المرصعة بالجواھر، وغناء 

  .الملوك الفارين
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عبد هللا بن "ويذكر بعض أھل األخبار أن الخليفة معاوية أرسل ". جثامة بن مساحق الكناني"واسم الرسول المذكور ھو 
ف مجلسه وما كان عليه من فاخر الملبس والمأكل ،فوص"جبلة بن األيھم "إلى ملك الروم فوجد عنده " مسعود الفزاري

والظاھر . وھو يتفق معه في الخبر". جثامة"والمسكن، وھو كالم فيه مبالغات وغلو في الكالم، على نمط ما رأيناه في وصف 
  .أن الرواة قد أخطأوا في ھذا الخبر، فنسبوه مرة إلى رسول عمر،ونسبوه مرة أخرى إلى رسول معاوية

  سنةملوك الغسا

، فجعل عددھم "المسعودي"أما . وعدة ملوك الغساسنة على رواية حمزة اثنان وثالثون ملكا، ملكوا ستمائة وست عشرة سنة
  .أحد عشر ملكا

الحارث "، ثم ."الحارث بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس: "وقد رتب المسعودي اسماء الملوك على ھذا النحو
المنذر أبو شمر بن جبلة بن "، ثم "النعمان بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن جفنة"ثم " وبن ثعلبة بن جفنة بن عمر

واألسماء . ، وكان ملكه حين بعث رسول هللا، ثم جبلة بن األيھم"الحارث بن أبي شمر"، ثم "عوف بن أبي شمر"، ثم "ثعلبة
   .سبعة فقط، على حين يجب أن تكون بحسبروايته أحد عشر اسمالمذكورة ھي أقل من الرقم المذكور كما نرى بكثير، إذ ھي 

وفي الذي ذكره حمزة عن مدة حكم الغساسنة، مبالغة فلو أخذنا بالعدد الذي ذكره لمجموع ملوكھم، وھو ست عشرة وستمائة 
والذي نعرفه . سند أو دليلوھو قول لم يقله أحد، وال يؤيده أي . سنة، لوجب علينا القول بأن ابتداء حكمھم كان حوالي الميالد

وھو يخالف ما . أن مدة حكھم ھي دون المدة المذكورة بكثير، كما أن في الترتيب الذي ذكره حمزة لملوكھم تكرارا وزيادات
  .نراه عند المؤرخين اآلخرين الذين تعرضوا آلل غسان

وقد ذكرت ". المسعودي"وعن قائمة " حمزة"مة بأسماء ملوك غسان اختالفا كبيرا عن قائ" ابن قتيبة الدينوري"وتختلف قائمة 
المعروف بمحرق أول ملك من ملوك غسان، ثم جعل من بعده الحارث األعرج،ثم " الحارث بن عمرو"فيما مضى أنه جعل 

حجر بن : وقد ذكر أنه كان للنعمان بن الحارث ثالثة بنين ھم. الحارث األصغر، ثم النعمان،وھو شقيق الحارث األصغر
  : وقال إن فيھم يقول حسان ابن ثابت. وبه كان يكنى، والنعمان بن النعمان، وعمرو بن النعمان النعمان

  من يغر الدھر أو يأمنه من قتيل بعد عمرو وحجر

  ملكا من جبل الثلج إلى جانبي أيلة من عبد وحر

نابغة صار إليه حين فارق النعمان ومن ولد الحارث األعرج أيضا عمرو بن الحارث،الذي كان ال": ابن قتيبة الدينوري"وقال 
  : بن المنذر،وفيه يقول النابغة

  علي لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات العقارب

وكان يقال لعمرو أبو شمر األصغر، ومن ولده المنذر بن الحارث، واأليھم بن الحارث، وھو والد جبلة بن األيھم آخر : قال
  .ملوك غسان

لتواريخ اسم أمير غساني، ھو الحارث بن أبي شمر الغساني، وھو الذي أرسل الرسول إليه شجاع وقد ذكر في كتب السير وا
. بن وھب ليطلب إليه الدخول في اإلسالم، وكان ملكه على ما يذكره األخباريون في الشام، وكان له قصر منيف وحجاب

الحارث "وقد عرف ب . العرجان األشراف"في جملة " محمد بن حبيب"وقد أدخله ". صاحب دمشق"وذكر الطبري أنه كان 
   .في شعر لحسان بن ثابت" األصغر

  .الذي أشار حسان إليه" جبلة بن األيھم"معاصر " الحارث"وأرى إن الحارث بن أبي شمر ھدا ھو 



 

651 
 

يا : و عندهزار الحارث بن أبى شمر الغساني، وكان النعمان بن المنذر اللخمي يساميه، فقال له وھ" حسان بن ثابت "وقد كان 
وكيف أفضله عليك ثم أخذ يشرح تفضيله له على النعمان حتى سر : ابن الفريعة، لقد نبئت أنك تفضل النعمان علي فقال

  .الحارث، ثم عاد حسان فنظم ما قاله نثرا فيه في أبيات زادت من سروره، وحصل، على جوائزه وعطاياه

لو وفدت على الحارث أبي شمر : "فقال. سنة، ويقيم سنة في أھله وذكر أن حسان بن ثابت كان يفد على جبلة بن األيھم
الغساني فإن له قرابة ورحما بصاحبي، وھو أبذل الناس للمعروف، وقد يئس مني ان أفد عليه لما يعرف من انقطاعي إلى 

: ل له حاجبه وكان له ناصحافقا. فخرج في السنة التي كان يقيم فيھا بالمدينة، حتى قدم على الحارث، وقد ھيأ له مديحا. جبلة
فإياك أن تقع فيه، فانما يريد أن يختبرك، وإن رآك قد وقعت . إن الملك قد سر بقدومك عليه، وھو ال يدعك حتى تذكر جبلة"

فيه زھد فيك، وإن رآك تذكر محاسنه ثقل عليه، فال تبتدئ بذكره، وإن سألك عنه، فال تطنب في الثناء عليه وال تعيبه، امسح 
فلما دخل عليه، حسنت . ثم نصحه بنصائح أخرى تنم عن سلوك الحارث، وقد أفادته كثيرا. مسحا وجاوزه إلى غيره ذكره

ولو صح ھذا الخبر، فانه يدل على . منزلته عنده وصار يدعوه،ثم حباه وأعطاه خمسمئة دينار وكسي و ألطافا وعاد إلى أھله
وان جبله بن جبلة كان يحكم على جماعة من . ان حكمھم كان قد تبدد وتشتتإن أمر الغساسنة في ھذا ألوقت لم يكن واحدا، و

غسان، والحارث بن أبي شمر كان يحكم في الوقت نفسه على جماعة أخرى، وكل منھما كان يحلي نفسه بحلية الملك، ومن 
الحبيب الذي لم يكن يرتفع في ، اللقب "ملك"كانوا ينازعونھما الحكم أيضا، ويحلون أنفسم بلقب . يدري فلعل أشخاصا آخرين

   .عشيرة في اصطالحنا في الوقت الحاضر" شيخ"الواقع عن درجة سيد قبيلة أو 

النعمان بن وائل بن الجالح "، ودعوه ب "الحارث بن ابي شمر"وقد ذكر أھل األخبار اسم رجل قالوا انه كان قائدا من قواد 
بنت النابغة " عقرب"وأخذ . ان، فاستباحھم، وسبي سبيا من غطفان، وذكروا انه أغار على بني فزارة وبني ذبي"الحلي
وسبق أن . فلما سمع بذلك النابغة، مدحھه بقصيدة. فلما سألھا، فانتسبت إلى أبيھا، من عليھا ثم أطلق له سبي غطفان. الذبياني

حين أغار قوم النابغة على أعراب " النعمان بن الحارث"في أثناء كالمي على الملك " تحدثت عن النعمان بن الجالح الكلبي
" ابن الجالح"بوادي أقر،وكان النابغة قد نھى قومه وحذرھم من التحرش بھم فخالفوا رأيه،فأوقع بھم " النعمان بن الحارث"

  .خسائر فادحة

   إني حلفت يمينا غير كاذبة لو كان للحارث الجفني أصحاب: وفي ديوان حسان قصيدة، مطلعھا

وقد . ، وقالوا إن الحارث الجفني المذكور ھو الحارث بن أبي شمر الغساني"نظمھا في رثاء ألحارث الجفنييذكر شراحھا أنه 
ذكروا أنه دافع فيھا عن ھزيمة أدركت الحارث في إحدى حروبه، فعاد ومن معه بغير أسالب وال أسرى بل يظھر من أبياتھا 

" مأشبة الناس"وإنما كانوا من " جذم غسان"من معه لم يكونوا من  أن العدو أوقع به فقتل من جمعه، وقد اعتذر الحارث بأن
ومثل ھؤالء ال تكرثھم الھزيمة، وال يبالون بذلك، إذ . اي جماعة أوشاب الناس وأوباشھم أي األخالط التي تجتمع من كل أوب

يظھر من القصيدة المذكورة، و. ال أحساب لھم وال شرف، فال عجب إن أصيب بخيبة في ھذه المعركة ومعه مثل ھؤالء الناس
وذلك لرثاء حسان له والجماع أھل األخبار على إن جبلة عاش ". جبلة بن األيھم "أن الحارث ين أبي شمر، كان قد توفي قبل 

وبدليل ما ورد في تأريخ . أمدا بعد ظھور اإلسالم، وأنه مات في بالد الروم بعيدا عن بالد الشام وعن أرض آبائه وأجداده
يدعوه ". المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني"من أن الرسول ارسل شجاعا بن وھب إلى رجل من غسان اسمه  الطبري

، وقالوا إنه "عديا"وذكر األخباريون رجال آخر من غسان، دعوه . وھذا الرجل ھو أحد أبناء الحارث المذكور. إلى اإلسالم
بالفرات، ورئيسھم " بنو سعد ابن ثعلبة بن دودان"ى بنى أسد، فلقيته ابن اخت الحارث بن أبي شمر الغساني، وإنه اغار عل

ھذا اليوم الذي وقع فيه القتال " محمد بن حبيب"وقد سمي . ،فاقتتلوا قتاال شديدا، فقتلت بنو سعد عديا"ربيعه بن حذار األسير"
  ".يوم الفرات"

ذكر أنه قتل رسول رسول هللا الى ملك بصرى في و". شرحبيل بن عمرو الغساني"وأشار الواقدي إلى ملك غساني اسمه 
في نسبة ھذا األمير إلى الغسانيين، وحجته في ذلك أن الواقدي ذكره في موضع اخر مع أخويه "نولدكه"ويشك . مؤتة

   .مثم انه لم يكن من عادة الغساسنة على رأيه ذكر لقب الغساني بعد االس. ، ونسبه في ھذا الموضع الى األزد"بر"و " سدوس"

" عدي. "، لم يذكروا عنه شيئا ذكروه في حديثھم عن"قرص"قالوا له " غسان"وأشير في كتب األدب إلى اسم ملك من ملوك 
  : فقتلوه،وأوردوا في ذلك شعرا نسبوه إلى الغساني" بني أسد"ھذا قد غزا " عدي"، وكان "أخي قرص الغساني"انه ابن : قالوا

  قيدة الحمارلعمرك ما خشيت على عدي رماح بني م
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  ولكني خشيت على عدي رماح الجن أو اياك حار

ولم يرد اسم ھذا الملك في القوائم التي وضعھا المؤرخون أمثال اليعقوبي والطبري والمسعودي وابن خلدون وامثالھم لملوك 
  .المتقدم وال شك" عدي"، ھو "قرص"وعدي المذكور في خبر . غسان

إن أذنت لي : "، فاعتاص الوصول إليه، فلما طال انتظاره، قال للحاجب"بن الحارث عمرو"على " حسان بن ثابت" وقد وفد 
علقمه "وھو جالس عن يمينه، و " النابغة"فأذن له ودخل عليه، فوجد عنده ". عليه، وإال ھجوت اليمن كلھا، ثم انقلبت عليكم

عيصك ونسبك في غسان فارجع، فاني باعث يا ابن الفريعة قد عرفت ": "عمرو"وھو جالس عن يساره، فقال له " بن عبدة
ثم " النابغة وعلقمة، أن يفضحاك، وفضيحتك فضيحتي: اليك بحلة سنية وال احتاج إلى الشعر، فإني أخاف عليك ھذين السبعين

في  فأبى إال إن يقول شعرا فيه، وطلب من الشاعرين أن يسمحا له بالقول، فقال. تال عليه شعرا مما قاله الشاعران في مدحه
  : قصيدته التي تبدأ بقوله

  سألت رسم الدار أم لم تسأل بين الجوابي فالبضيع فحوملأ

، وھو جيل قصير "البصيع"أو " البضيع"، و "جابية الجوالن"، أي "الجوابي: "وقد أورد في ھذه القصيدة أسماء مواضع، منھا
، وھو موضع بغوطة دمشق، "مرج الصفرين"و  "حومل"و " ذات الصنمين"و " سيل"أسود على تل بأرض البلسة فيما بين 

وكل ھذه األماكن الي ذكرھا ھي منازل . ، وھي قرية بينھا وبين دمشق ثمانية فراسخ على يمين الطريق إلى طبرية"جاسم"و
   .كانت الل جفنة، اال انھا خربت، وتركھا أھلھا حتى صارت دوارس تعاقبھا الرياح

كيف كانوا كرماء ": دمشق"، وھو موضع قيل انه بقرب دمشق، وقيل انه "جلق "ثم تطرق إلى ذكر من كان يناديھم ب 
أجوادا يجودون على من يفد عليھم، ال فرق عندھم بين غني وفقير، يمشون في الحلل القشيبة المضاعف نسجھا، ويجيرون من 

كالبھم ال تھر، ألنھا ألفت . يقع عليه ،فال يخاف من عدو وال يخشى من اعتداء"ابن مارية الكريم المفضل"يستجير بقبر أبيھم 
، وھما نھران بدمشق، ممزوجا "بردا"، ومن "البريص"الضيوف وأنست بھم من كثرة تدفقھم عليھم، يسقون ماء باردا من 

أي دومة الجندل، وكيف شرب الخمر في حانوتھا من ساق متنطف أي مقرط وضع القرط في " قصر دومة"ثم تذكر . بالرحيق
  .نطقة في وسطهأذنه، والم

وقد اشتھر ببساتينه وبكثرة . وجلق كما ذكرت موضع من مواضع الغساسنة، ويشير أن سلطان البيزنطيين لم يكن كبيرا عليه
وكان الغساسنة يدفنون . أشجار الزيتون به، وبوفرة مياھه وقد تغنى به الشعراء في اإلسالم، فورد ذكره في شعر أبي نواس

والرأي الغالب . ومع شھرة المكان فقد اختلف الناس في تثبيت موضعه وتعيينه. ضم رفات ملوكھمولھم ضريح . فيه موتاھم
  .انه ليس من أطراف دمشق كما ذھب، إلى ذلك بعض أھل األخبار

. ، وعليھا صاحب الساقة، وذلك ليراقب المسلمين حينما تقدموا لطردھم من بالد الشام"ثنية جلق"وقد ترك الروم ساقتھم ب 
  .يرد للغساسنة أي ذكر في الدفاع عن ھذا المكان ولم

آلل جفنة بعد أن كبر وتقدمت به السن، إن ھذا الشعر " حسان"ويظھر من نظم ھذه القصيدة، ومن أسلوبھا ونفسھا ومن تذكر 
المتأخرين، ولم ، وقد أنشده أمام أحد الغساسنة "الغساسنة"ھو من الشعر ألمتأخر،وال أستبعد أن يكون قد نظمه بعد زوال ملك 

   .يكن ملكا بالمعنى المفھوم من الملك

وقد رثى حسان بن ثابت رجال من غسان قتله كسرى، ولم يذكر اسمه، وال األسباب التي حملت كسرى على قتله، وال 
سان وادبار ويظھر من سياق الشعر الذي رثي به ذلك القتيل أن ھذا القتيل قد وقع بعد أفول نجم آل غ. األحوال التي قتل فيھا

فكان ھذا الغساني من المعارضين للفرس المناوئين لھم، ولذلك . ولعله كان قد قتله بعد احتالل الفرس لبالد الشام. الدنيا عنھم
  .قتلوه في فترة احتاللھم لھا

وال نعرف . الم، ذكر أنه قتل الحارث بن ظ"يزيد بن عمرو الغساني: "إلى أمير غساني سماه" أبو الفرج األصبھاني"وقد اشار 
، على حين تنسبه روايات ثالثة "النعمان الغساني"وھناك روايات أخرى تنسب قتل الحارث إلى . من أمر ھذا األمر شيئا يذكر

  .إلى آل لخم ويرجح نولدكه الرأي األخير
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ال بد أن يكون ، وكان يلي العشور للروم، و"سالمة بن روح بن زنباع الجذامي"وقد ورد في شعر لحسان بن ثابت ھجاء ل
  .، أي كأنه صورة مصورة، أو صنما معلقا على لوح باب"سمية في لوح باب"وفد شبھه ب . ذلك في أيام الغساسنة المتأخرين

، وھما موضعان "عذراء"و " الجواء" على أنھا من مواضع للغساسنة " حسان ين ثابت"ومن األماكن التي وردت في شعر 
، وكانت في ھذه المواضع منازل بني نجنة، لذلك ذكرھا "مرج عذراء"ھذه يضاف " اءعذر"والى . بالشام بأكتاف دمشق

   ".جبل الثلج"و " بصرى"و " السند"و " المحبس"، و "البلقاء"و " بطن جلق"وذكر كذلك . في شعره" حسان"

ه مواضع قريبة منھا أو تجاورھا ومن وصول" دمشق"أما ما يفھم من شعر، حسان وغير حسان من شمول ملك الغساسنة مدينة
فإذا استثنينا ھذا الشعر . أو ملتصقة بھا، فيجب أن نحمله محمل المجاز أو محمل مبالغات الشعراء في التفاخر والتباھي والمدح

وكل ما نعرفه من الموارد . أو على مواضع متصلة بھا" دمشق"ال نجد أي مورد تأريخي يقول باستيالء الغساسنة على 
انھم كان على أطراف بالد الشام، أي على المواضع التي رأى الروم إن من األصلح لھم تركھا إلى أمراء التأريخية أن سلط

ولعل ما يذكره أولئك الشعراء ھو تعبير عن قصور وأمالك . غسان، لصعوبة ضبطھا من الوجھة العسكرية بالنسبة اليھم
أخرى لقضاء بعض الوقت فيھا كما يفعل األمراء في وفي مواضع حضريه " دمشق"اشتراھا ملوك الغساسنة وأمراؤھم في 

فزارھم فيھا أولئك . الزمن الحاضر من شراء بيوت وقصور في لبنان وفي اوروبة يقيمون فيھا بعض الوقت للتسلية والراحة
  .الشعراء، ووصفوھا وصفا شاعريا، صور الشام وما حولھا كأنھا ملك من أمالك الغساسنة

. على النصرانية عند ظھور اإلسالم، وكانوا أصحاب دين وعقيدة، يدافعون عن مذھبھم كما رأينا كلھم" آل جفنة"لقد كان 
بيعة "في " شماسا،"، قيل انه كان "أرطبان المرني"وقد أشير إلى رجل عرف ب . وكانت لھم بيع وكنائس بنوھا لھم ولرعيتھم

  .، مما يدل على انھا كانت بيعة خاصة بآل غسان"غسان

ومن ھذه . عض اھل األخبار أماكن أخرى إلى الغساسنة، وذلك باالضافة إلى األماكن التي سبق إن تحدثت عنھاوقد نسب ب
  .كان به، وقد كان في الوقت نفسه صاحب عين أباغ" جبلة بن النعمان"وقد زعموا إن منزل . صفين: األماكن

لئن كان للقبرين : شعر ينسب إلى النابغة حيث يقول وقد ورد اسمه في". حارب"ومن األماكن المنسوبة الى الغساسنة موضع 
   قبر بجلق وقبربصيداء التي عند حارب

في جملة األماكن " السويداء"إلى النعمان بن عمرو بن المنذر ويذ كر أھل األخبار " حمزة"وقد نسبه ". قصر حارب"وورد 
والرصافة من المواضع ". حوران"وتقع في ". لمنذرالنعمان بن عمرو بن ا"بناءھا إن " حمزة"وقد رجع . التابعة للغساسنة

وھو من القديسين الجليلين عند الغساسنة، وكانوا يتبركون بزيارة " سرجيوس"المھمة عند الغساسنة، ففيھا مشھد القديس 
النعمان بن "م فقا. وكان آلل جفنة مساكن فيھا، وقد قاموا باصالح ما كان يتھدم منھا. قبره،ويتقربون إليه بالھدايا والنذور

  .فيمن أقام بھا" النعمان بن جبلة"وكان . باصالح وترميم صھاريج المدينة" الحارث بن األيھم

أما حدود مملكة الغساسنة، فلم تكن على وجه العموم ثابتة، بل كانت تتبدل وتتغير بحسب تبدل سلطة الملوك، وتغيرھا، وھي 
تكونت في البادية او على اطراف البوادي، حيث تكون معلرضة لغزو القبائل، عادة نجدھا لدى جميع الممالك واالمارات التي 

. ولنفوذ القبائل الفتية القوية التي تطمع في ملك االمارات التي تجد فيھا شيئا من الوھن والضعف، وفي رؤسائھا دعة او حزما 
الكورة "، والى فلسطين الثانية و ولھذا نجد ملك الغساسنة يتوسع ويتقلص بحسب الظروف فيصل الى مقربة من دمشق

وفي مساحات شاسعة من . والى واليات سورية الشمالية في بعض االحيان". فينيقية لبنان"و" فلسطين الثالثة"و " العربية
ثم نجده تارة اخرى اقل من ذلك بكثير، لضعف االمير المالك ولطمع القبائل فيه . البادية الى المدى الذي يصل اليه سالحھم

   .ويظھر من شعر حسان ابن ثابت ان ملك الغساسنة كان يمتد من حوران الى خليج العقبة. ختالفه مع السلطاتوأل

. وقد ورد ذكرھا في الشعر العربي، وفيھا قبر بعض االمراء الغسانيين, وتعد منطقة الجوالن من من اشھر مناطق الغساسنة 
وقد . ي التقسيم االداري عند الروم، وبھا كان في الغالب مقر آل غسانوھي من االرضين التابعة لوالية فلسطين الثانية ف

  .اشتھرت الجابية بأنھا مقر المولك، ولذلك عرفت بجابية الملوك، كما عرفت ايضا بجابية بجابية الجوالن

متحف  وقد ذھب بعض المستشرقين إلى أن قصر المشتى الذي نقلت بعض أحجار جدرانه المحفورة بالصور الجميلة إلى
  .برلين، ھو من القصور الني أنشأھا الغساسنة، وكذلك بعض اآلثار األخرى الواقعة في البادية
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أما  ." المنذر"ويدل ذلك على أنه من آثار ". البطريق الشريف واألمير المنذر: "عثر على كتابة يونانية جاء فيھا" البرج"وفي 
  .فللعلماء في أصلھا نظريات وآراءبقية المواضع، وھي عديدة منتشرة في أماكن واسعة، 

  أمراء غساسنة

، قالوا إنه غزا الحرة في أثناء ذھاب النعمان بن المنذر الذي قتله "جفنة بن النعمان الجفني"وذكر األخباريون أمرا جفنيا دعوه 
  : مطلعھا وذكروا أنه ھو الذي عناه عدي بن زيد العبادي في قصيدة. كسرى إلى البحرين،فأصاب في الحرة ما أحب

  فأشعل جانبيھا والھاك المروح والعزيب" سما صقر

وإن خالد بن جبلة الغساني : قالوا: "قال عنه". خالد بن جبلة الغساني"اسم رجل من غسان، دعاه "ابو حنيفة الدينوري"وذكر 
قام بأمر بھرام جور، والمنذر غزا النعمان بن المنذر، وھو المنذر األخر، وكانا منذرين، ونعمانين، فالمنذر األول ھو الذي 

الثاني الذي كان في زمان كسرى أنو شروان، وكان عمال كسرى على تخوم أرض العرب، فقتل من أصحاب المنذر مقتلة 
وقد ذكره في . عظيمة، واستاق إبل المنذر وخيله، فكتب المنذر إلى كسرى أنو شروان يخبره بما ارتكبه منه خالد بن جبلة

انتھى إلى اليرموك فخرج إليه " وسار كسرى حتى: "إلى قيصر، إذ قال" كسرى"اء كآلمه على ذھاب موضع آخر، في أثن
   .خالد بن جبلة الغساني فقراه، ووجه معه خيال حتى بلغ قيصر

جبل الثلج حتى "وقد ذكر أنھا ملكا من . عمرو وحجر: وقد مدح حسان بن ثابت األنصاري أمرين من أمراء غسان، ھما
  .احتمال كون حجر ھذا ھو أحد أبناء النعمان الذي كني بأبي حجر" نولدكه"ويرى . وانھما غزوا أرض فارس" لةأي"جانبي 

وأما حجر، فھو . وقد ذھب بعض األخباريين الى أن عمرا المذكور في ھذه األبيات ھو عمرو بن عدي ين حجر بن الحارث
ھذه القصيدة أن الملكين المذكورين حكما في زمن واحد، وغزوا والذي يتبين من . حجر بن النعمان بن الحارث بن أبي شمر

مشتركين أرض فارس، ويقتضي ذلك أن يكونا قريبين، كأن يكونا أبا أو ابنا، أو أخوين أو أن كل واحد منھما كان يحكم فرعا 
  ".مشيخات. "من فروع غسان، وذلك بعد تصدع أمر غسان وانقسامھم إلى جملة

أبا جبيلة عبيد بن مالك بن سالم، وھو ملك من ملوك غسان على رواية بعض األخباريين، لم يكن من : أن" ابن األثير"ويرى 
،ذھب إلى غسان فصار عظيما عند ملكھم، مطاعا بينھم، واليه "بني غضب بن جشم بن الخزرج"ال غسان، وانما كان من 

وسار معه حتى أوقع في اليھود، ثم رجع عائدا إلى مستجيرا به من يھود يثرب، فانجده " مالك بن العجالن الخزرجي"ذھب 
  .، ھو ھذا الملك الذي نتحدث عنه"الرمق بن زيد ابن غنم"، الذي ذھب إليه الشاعر الجاھلي "أبا جبيلة الغساني"ولعل . غسان

طب احدھم ويتبين من شعر لالعشى ميمون بن قيس أنه زار الغساسنة، وصحب ملوكھم في ديار الشام، واتصل بھم، وقد خا
   .غير أنه لم يذكر اسمه" اليك ابن جفنة: "بقوله

، قتل رجال من قومه، وكان المقتول ذا أسرة، فخافھم "الشيظم بن الحارث الغساني"ووصل الينا اسم أمير من غسان، ھو 
،فركب فرسا جوادا فلحق بالعراق أو بالحيرة متنكرا، وكان من أھل بيت الملك، ومكث أمدأ متنكرا، حتى وافق غرة من القوم

فأخبرھم بشأنه، فأعطوه زادآ ورمحأ وسيفأ " بھراء"من خيل المنذر وخرج من الحيرة يتعسف األرض، حتى نزل بحي، من 
  .وخرج حتى أتى الشام فصادف الملك متبديا، فأتى قبته، وقص قصته،فبعث إلى أولياء المقتول فأرضاھم عن صاحبھم

  قوائم ملوك الغساسنة

قد انتھيت من الكالم على الغساسنة، من االشارة إلى ضعف مادة األخباريين عنھم، وقلة معرفتھم بھم، فانت إذا وال بد لي، و
درست ھذا الذي رووه عنھم، وحللته تحليالعلميا ال تخرج منه اال بنتائج تأريخية محدودة ضيقة تريك انھم لم يكونوا يعرفون 

أسماء أفراد األسرة الحاكمة غير أسماء قليلة، وما عداھا فتكرار واعاسة لھذه من أمرھم اال القليل، وانھم لم يحفظوا من 
وقد تفوق . وأنت إذا راجعت التواريخ مثل تأريخ الطبري ال تكاد تجد فيھا شيئا يذكر عن ھذه األسرة. األسماء القليلة، او اوھام

، فلعدد من شعراء الجاھلية أشعار في مدح آل جفنة كتب األدب كتب التأريخ في ھذا الباب، ويعود الفضل في ذلك إلى الشعر
فلواله ضاع أيضا . أو ذمھم، ولھم معھم ذكريات حفظت بفضل ھذا الشعر الذي يرويه الرواة ويروون المناسبات التي قيل فيھا

   .ھذا القليل الذي عرفناه من اخبار الغساسنة
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م بالرغم من ھذا الترتيب الذي يحاول أصحابه اظھاره لنا بمظھر وحتى القوائم، وھي جافة في الغالب، ال تستند أيضا إلى عل
وقد اعتمد أكثر من رتب أسماء . وال اعتمادنا عليھا. ولن تكسب سنوات الحكم المذكورة مع كل ملك ثقتنا بھا. الواقع والحق

واية تامة، بل تصرفوا فيھا، ، غير انھم كما يظھر من مدوناتھم لم يرووھا عنه ر"ابن الكلبى"أمراء الغساسنة على رواية 
وأخذ آخرون من موارد أخرى، واستعان بعض آخر مما رواه . فزاحوا عليھا أو نقصوا منھا وحرفوا فيھا بعض التحريف

ولم " غسان"وبما رراه غيره وأضافوا إليه مما عرفوا من أسماء المذكورين في الشعر، وھم من سادات قبيلة " ابن الكلبي"
ا، فجاءت النتيجة قوائم متعددة بتعدد مشارب أصحابھا وھي على العموم شاھد عدل على ضعف األخبارين يكونوا كلھم ملوك

  .في المحاكمات وفي منطق التاريخ

معظم القوائم التي رواھا األخباريون ألمراء الغساسنة، ونقدھا وغربلھا، وقارن الحاصل بما وجده في " نولدكه"وقد درس 
  .م تقريبأ500حكم حوالي سنة. أبو شمر جبلة: زنطية، واستخلص من تلك الدراسة ھذه القائمةالموارد السريانية والبي

حتى 569حكم من سنة . أبوكرب المنذر بن الحارث. م569حتى سنة 529استمر حكمه من حوالي سنة . الحارث بن جبلة
  .م582سنة 

  .م583سنة .حتى582وكان حكمه من سنة . النعمان بن المنذر

  .صغر بن الحارث األكبرالحارث األ

  .الحارث األعرج بن الحارث األصغر

  .م 614وسنة 583بين سنة . أبو حجر النعمان

  .عمرو

  .حجر بن النعمان

  .م 635حوالي سنة. جبلة بن األيھم

الحارث "الحارث بن عمرو بن محرقه، وھو : ، أسماء ملوك الغساسنة على ھذا النحو"ابن قتيبة الدينوري"ورتب 
ماريه ذات "وأمه ". الحارث الألعرج بن الحارث األكبر"الحارث بن أبي شكر، وھو ". أبا شمر"،ويكنى ب "األكبر

  ".القرطين

   .وھو الحارث األصغر بن الحارث األعرج ابن الحارث االكبر. الحارث بن الحارث بن الحارث

ر ابن النعمان، وبه كان يكنى، والنعمان بن النعمان، حج: وھو والد ثالثة بنين. النعمان بن الحارث: وكان له أخوة، منھم
  .وعمرو بن النعمان

ومن ولده المنذر بن المنذر واأليھم بن . أبو شمر األصغر: ومن ولد الحارث األعرج أيضا عمرو بن الحارث، وكان يقال له
  .، وجبلة آخر ملوك غسان"جبلة ابن األيھم"وھو أبو . الحارث

  :عدة من ملكوا من آل غسان أحد عشر ملكا، ذكر منھنم فاما المسعودي، فيرى أن

  .، وھو غسان بن األزد بن الغوث"مازن "الحارث بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن ماس  -  1

  .بن عمر وأمه مارية ذات القرطين بنت أرقم بن ثعلبة بن جفنة. الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو بن عامر بن حارثة -  2

  .النعمان بن الحارث بن ثعلبأل بن جيلة بن جفنة بن عمرو -  3
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  .المنذر أبو شمر بن الحارث بن جبلة بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو -  4

  .عوف بن أبي شمر -  5

  .وكان ملكه حين بعث رسول هللا. الحارث بن أبي شمر -  6

  .جبلة بن االيھم -  7

  .ولم يذكرھم في قائمته كلھم. وك غسان بالشام أحد عشرملكاوذكر المسعودي، أن جميع من ملك من مل

، فابنه "جبلة"، فابنه "الحارث" ، فابنه "ثعلبة: "، فانھم على ھذا النحو"كتاب المحبر"، على ما جاء في "الغساسنة "أما ملوك 
، "المنذر بن الحارث"ابنه، و " المنذر"، و "النعمان بن الحارث"، و "ابن مارية ذات القرطين"وھو المعروف ب " الحارث "

" الحارث"، و "أبو شمر بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن عمرو بن جفنة"، و "جبلة بن الحارث"و 
حارثة بن بكر بن "وھو " األعرج بن أبي شمر بن عمرو بن الحارث بن عوف بن عمرو بن عدي بن عمرو بن الحسحاس

وليس بجفني، ولكن أمه جفنية، فلم يزل الملك فيھم حتى كان آخرھم " عمرو بن مازن بن الزتدعوف بن عمرو بن عدي بن 
   .، وھو الذي اتصل ملكه بخالفة عمربن الخطاب"جبلة بن أألجھم بن جبلة "

من  كان أول من ملك: "على ھذا النحو" حسان"مع ديوان " ھرشفلد"وجاء ترتيب ملوك الغساسنة في التعليقات النى طبعھا 
الحارث بن عمرو ابن عدي بن حجر بن الحارث، ثم عمرو بن الحارث، ثم الحارث بن عمرو، وھو أبو شمر األكبر : غسان

ثم الحارث بن الحارث بن أبي شمر، فالحارث األصغر بن الحارث األوسط وھو األعرج، فالنعمان بن الحارث، فجبلة بن 
  .األجھم، وھو الذي أدرك اإلسالم

  قائمة حمزة

  :أشھر قائمة ذكرھا األخباريون لملوك غسان، القائمة التي ذكرھا حمزة األصبھاني وتتألف منو

  .جفنة بن عمرو المعروف بمزيقياء -  1

  .عمرو بن جفنة -  2

  .ثعلبة بن عمرو -  3

  .الحارث بن ثعلبة -  4

  .جبلة بن الحارث -  5

  .الحارث بن جبلة -  6

  .المنذر بن الحارث -  7

  .الحارثالنعمان بن  -  8
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  .األيھم بن الحارث -11
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  .النعمان بن المنذر األكبر - 14

  .النعمان بن عمرو - 15

  .جبلة بن النعمان - 16

  .النعمان بن األيھم - 17

  .الحارث بن األيھم - 18
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  .المنذر بن النعمان - 20

  .عمرو بن النعمان - 21
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  .جبلة بن الحارث - 24

  ".ابن أبي شمر"الحارث بن جبلة  - 25

  ".أبو كرب"النعمان بن الحارث  - 26

  .األيھم بن جبلة بن الحارث - 27
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وقد نقل ابن خلدون من جملة كتب ألف منھا الفصل الذي كتبه عن تأريخ آل غسان، وكذلك الفصل الذي دونه عن تأريخ 
وأما الموارد التي . أما الموارد التي نقل منھا فصل آل غسان، فتواريخ ابن سعيد والمسعودي وابن الكلبي والجرجاني. الحيرة
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الحيرة، فتواريخ السھيلي وأبي عبيد والطبري وابن اسحاق والمسعودي وابن سعيد  نقل منھا ابن خلدون مادة فصله عن تأريخ
   .وأكثر اعتماده في النقل على الطبري. والجرجاني والبيھقي

وقد اكتفى ابن خلدون بالنبذ التي أخذھا من ھذه الموارد ولم يبد رأيه فيھا ولم يرتبھا ترتيبا زمنيا مع ذكر أھم األعمال التي قام 
كل ملك من أولئك الملوك كما فعل حمزة مثال، فأورد أسماء ملوك الغساسنة، كما ذكرتھا الموارد التي أخذ منھا، أو نقلھا  بھا

في شئ من االختصار، فنقل قائمة المسعودي، والمسعودي نفسه ال يتقيد بالترتيب والتدقيق، ونقل قائمة الجرجاني وتبدأ بثعلبة 
وتنتقل بالملك بن ثعلبة إلى ابنه الحارث ابن ثعلبة، وھو ابن مارية عند . تل ملك سليحبن عمرو شقيق جذع بن عمرو قا

بعضھم، يليه ابنه المنذر، ثم ابنه النعمان، ثم أبي شمر بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جبلة على رواية 
عدي بن عمرو بن مازن، ثم الحارث األعرج، ثم بعض النسابين أو أبي بشر بن عوف بن الحارث بن عوف بن عمرو بن 

ابن أبي شمر، ثم عمرو ابن الحارث األعرج، ثم المنذر بن الحارث األعرج، ثم األيھم بن جبلة بن الحارث بن جبلة بن 
  .الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة، ثم ابنه جبلة

بن خلدون كما ناقش غيرھا من القوائم التي وجدھا في وقد ناقش نولدكه في كتابه عن آل غسان ھذه القوائم التي نقلھا ا
  .التواريخ المخطوطة أو ألمطبوعة الني تمكن من الحصول عليھا،وأظھر ما فيھا من خلل ونقص في نھاية ذلك البحث
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